JUDr. Stanislav Křeček
zástupce veřejné ochránkyně práv
si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci

Aktuální poznatky a otazníky v oblasti
ochrany zvířat proti týrání
jež se koná dne

22. února 2018
v sále Otakara Motejla
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Cílem konference je s ohledem na pestrost zaměření jednotlivých prezentujících vytvořit širou
platformu a prostor pro diskusi a prezentaci aplikačních a výkladových problémů současné
právní úpravy v oblasti ochrany zvířat proti týrání, zejména zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Věříme, že prezentované příspěvky a výsledky diskuze mohou přinést nesporný vliv nejen
na samotnou praxi správních úřadů, ale že budou také hodnotným přínosem pro přípravu
změny právní úpravy v oblasti ochrany zvířat.
Pozvání k prezentaci aktivního příspěvku přijali zástupci vrcholných orgánů státní správy
(Ministerstvo zemědělství České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy České republiky), Svazu měst a obcí,
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, Nejvyššího správního soudu, Soudcovské unie
České republiky, nevládních neziskových organizací, Policie České republiky i právnické
i akademické obce.
Kromě jednotlivých námětů na případné změny právní úpravy, budou příspěvky zaměřeny
např. na otázky povolení chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči, zvláštní opatření, financování
zvláštních opatření, welfare zvířat, týrání zvířat, otázky spojené s prováděním kontrolních
prohlídek, vybrané otázky správního trestání, přehled judikatury správních soudů na tomto
úseku a také např. otázky spojené se soukromoprávní odpovědností za zvíře.
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Předpokládáme, že se účastníci aktivně zapojí do diskuse k předneseným příspěvkům.
Účast na konferenci je bezplatná.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pondělí 19. února 2018 (do 12:00 hod).
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Odborným garantem konference je Mgr. Michaela Konečná (konecna@ochrance.cz),
organizačním garantem je Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
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Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.
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PROGRAM KONFERENCE

22. února 2018
09:00 – 09:30

Registrace účastníků a účastnic

09:30 – 09:35

Úvodní slovo zástupce veřejné ochránkyně práv

09:35 – 11:00

BLOK I – Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání
Moderuje: Mgr. Petra Zdražilová, Kancelář veřejného ochránce práv

09:35 – 09:50

Poznatky Ministerstva zemědělství České republiky
JUDr. Jana Traplová, Ministerstvo zemědělství České republiky

09:50 – 10:05

Přehled aktuální judikatury
Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., Nejvyšší správní soud České republiky

10:05 – 10:20

Kauzy welfare - Co Kdy Kde Jak S kým
MVDr. Zbyněk Semerád, Ústřední veterinární správa České republiky

10:20 – 11:00

diskuse

11:00 – 11:10

Přestávka na kávu

11:10 – 12:30

BLOK II – Poznatky spojené s chovem zvířat
Moderuje: Mgr. Petra Zdražilová, Kancelář veřejného ochránce práv

11:10 – 11:25

Aktuální aplikační a interpretační obtíže spojené s chovem zvířat a zvláštními
opatřeními podle zákona na ochranu zvířat proti týrání
Mgr. Michaela Konečná, Kancelář veřejného ochránce práv

11:25 – 11:40

Poznatky, praktické zkušenosti a návrhy řešení Zoo Na Hrádečku
Bc. Romana Albrecht Lišková, Zoo Na Hrádečku

11:40 – 11:55

Poznatky, praktické zkušenosti a návrhy řešení Koňské záchranky
Tomáš Förchtgott, Horse Emergency z.s.

11:55 – 12:10

Poznatky Svazu měst a obcí České republiky
Mgr. Jindra Tužilová, Svaz měst a obcí České republiky
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12:10 – 12:30

diskuse

12:30 – 13:15

Přestávka na oběd

13:15 – 15:00

BLOK III – týrání a welfare zvířat
Moderuje: Mgr. Michaela Konečná, Kancelář veřejného ochránce práv

13:15 – 13:35

Co je pohoda zvířat pro člověka?
Mgr. Petra Zdražilová, kancelář veřejného ochránce práv

13:35 – 13:50

Poznatky a praktické zkušenosti Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování
Ppl. Mgr. Michal Plesl, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování

13:50 – 14:05

Náhrada škody a zvíře
Mgr. Pavel Punčochář, Soudcovská unie České republiky, Okresní soud
ve Vsetíně

14:05 – 14:20

Problematická ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání z pohledu
zkušeností získávaných s tímto zákonem v akademickém prostředí
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno

14:20 – 14:35

Nekontrolované množení zvířat v zájmovém chovu – legislativa, návrhy řešení,
praxe
Eliška Coufalová, Mgr. Pavla Dorničová, Nadace na ochranu zvířat

14:35 – 15:00

diskuse

15:00 – 15:15

Shrnutí, závěry
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