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ZVÍŘATA V MĚSTECH A OBCÍCH
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TYPY OBCÍ

I. Typu

II. Typu

III. Typu

Obecní úřady/Městské úřady

/Magistráty

Pověřené úřady

Obce s rozšířenou 

působností

přenesená

samostatná

Obce

Města

Statutární města
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„Vyspělost společnosti se pozná podle toho, jak 

se chová ke zvířatům.“

Albert Schweitzer
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NEJČASTĚJI SE NA OBCÍCH ŘEŠÍ

Volné pobíhání zvířat a jejich odchyt, který je 

převážně prováděn na náklady obce. Ve většině 

případů nejsou majitelem uhrazeny, nezabezpečená 

zvířata jsou ze 75% psi

Zanedbání péče – dochází k nápravě – nejsou 

splněny podmínky pro odebrání

Týrání zvířat – minimální počty
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SUBJEKTY/ÚČASTNÍCI

Veřejnost

Majitelé

Obce

ORP

SVS

Policie ČR

Kraj

Neziskové organizace, spolky

Média
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PODEZŘENÍ NA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT

Oznámení: příslušnému obecnímu úřadu, krajské 

veterinární správě (resp. příslušnému veterinárnímu 

inspektorátu v bývalých okresních městech apod.), 

policii ČR, státnímu zastupitelství.

pracovníci orgánů SVS podávají podněty 

k zahájení správního řízení příslušným obecním 

úřadům obcí s rozšířenou působností

ORP má povinnost podnět do 1 měsíce projednat
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TÝRÁNÍ ZVÍŘAT - PROJEDNÁNÍ

ORP rozhoduje o zvláštním opatření

Projednává přestupky a správní delikty

Vyžádá si odborné vyjádření

Nařizuje a zajišťuje umístění do NP

Může nařídit chovateli snížení počtu zvířat

Může pozastavit činnost chovateli

Rozhoduje o nákladech
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ÚSKALÍ

Neznalost problematiky/neodbornost - hlavní slovo 

SVS – okrajová záležitost pro pracovníky OŽP

Náhradní péče – nepřehledná situace o 

organizacích a místech, která by poskytla NP

Finanční náročnost a špatná vymahatelnost pokut 

a nákladů

Doručování písemností

Těžká identifikace majitele

Chybí právní specializace - metodika, kraj není 

partnerem
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CO MĚSTA A OBCE POTŘEBUJÍ

Právní podporu, místo, kam se obrátit – propojení 

mezi ORP a sdílení dobré praxe – semináře

Síť míst poskytujících náhradní péči – chybí 

centrální místa, kam by bylo možné v každém kraji 

zvířata umístit – chybí soupis subjektů

Finanční záruky – podporu ze strany státu – v tuto 

chvíli je nová dotace MZE, což je dobrý začátek

Dohodu na úrovni vedení obce – schválení 

finančních výdajů/rezervní fond
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DĚKUJI ZA POZORNOST!

Kontakt:

Mgr. Jindra Tužilová

+420 777 83 93 73

tuzilova@smocr.cz


