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Novela zákona č. 246/1992 Sb. 

Novela zákona č. 246/1992 Sb. (dále jen „ZOZT“) - vyšla ve Sbírce zákonů 
jako zákon č. 359/2012 Sb. v částce č.134 (str.2-42).  

 

 Zákon č. 359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Účinnost od 1. 1. 2013 
  Sbírka zákonů: www.mvcr.cz http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
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Novela zákona ZOZT 

Orgány ochrany zvířat - § 19 

 

Ministerstvo 

 

Státní veterinární správa 

 

Státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů 

 

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany 

 

Obecní úřady obcí s rozšířenou pravomocí (ORP) 

 

Ve vymezeném rozsahu i obce 



Novela zákona ZOZT 

 

 

 

Obce - § 24 

 

 Mohou zřizovat, provozovat a rušit útulky pro zvířata 

 

 

 Mohou obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů  
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Obce s rozšířenou působností  - § 24a 

 

 Rozhodují o zvláštním opatření, o předběžné náhradní péči, včetně náhrady 

nákladů  

 

 Jsou povinny projednat všechny podněty KVS - § 22 odst.1 písm. m) 

 

 Do 1 měsíce od podání podnětu zaslat KVS zprávu o učiněných opatřeních 

 

 Po vydání rozhodnutí jej bezodkladně zaslat KVS /i v případě zahájení řízení 

z vlastního podnětu/ 

 

 Odborné vyjádření KVS je závazné 

 Odborné vyjádření se nevyžaduje ve správním deliktu spočívající v porušení 

povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete 

 

 

 

 



Novela zákona ZOZT 

Nová oprávnění zaměstnanců ORP - § 25 

 

také zaměstnanci obcí zařazení v obecních úřadech ORP, pokud je to 

nezbytné k provedení řízení o správním deliktu nebo při provádění 

zvláštního opatření podle tohoto zákona, jsou oprávněni  

 

 

a) vstupovat do zařízení chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných 

zvířat nebo uživatele pokusných zvířat, do objektů, v nichž je prováděna 

obchodní činnost se zvířaty, do objektů a na místa, kde se konají veřejná 

vystoupení anebo kde jsou provozovány útulky pro zvířata, do objektů 

chovatelů, v nichž jsou chována zvířata, a do objektů, v nichž jsou zvířata 

usmrcována  

  

 



Novela zákona ZOZT 

 

 

Nová oprávnění zaměstnanců ORP - § 25 

 

  

b) vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace,  

věcnou osobní a jinou pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti;  

tato pomoc je bezplatná,  

  

c) pořizovat obrazovou dokumentaci.  
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Správní delikty 

  

 přestupky § 27,  

 správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob § 27a  

 

Uložení pokuty za správní delikt 

 

 do výše   50 000 Kč -  v případě nenarušení tělesné integrity zvířete 

 do výše 200 000 Kč – u méně závažných případů 

 do výše 500 000 Kč – u závažných případů týrání 

  

V případě propagace týrání zvířat je také možné uložit zákaz činnosti 

 



 Zavedeny nové sankce vedle uložení pokuty - § 27b   

         

    Zákaz chovu - na dobu až 5 let. 

    a) bude v týrání zvířete pokračovat,  

    b) neposkytne týranému zvířeti péči, kterou vyžaduje jeho zdravotní stav 

    c) začne chovat další zvířata stejným způsobem, za který byl v minulosti v    

souvislosti s jiným zvířetem potrestán za správní delikt nebo odsouzen  

 

    Propadnutí týraného zvířete – v případě důvodné obavy 

    a) bude v týrání zvířete pokračovat, v posledních 3 letech byl potrestán    

nebo odsouzen   

    b) neposkytne týranému zvířeti péči, kterou vyžaduje jeho zdravotní stav 

 

     

 

Novela zákona ZOZT 



 

 Zavedeny nové sankce - § 27c   

         

     

   zabrání týraného zvířete  

     

    osobě, kterou nelze za správní delikt  stíhat, např. rozhodnutím soudu byla 

zbavena způsobilosti k právním úkonům)  
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 Úprava a rozšíření  zvláštních opatření § 28a písm. a) až e) 

  

a) náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo pokud je 

opakovaně týráno 

 

b) opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich usmrcení (nejen hosp.) 

 

c) pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby 

odstranění závad (pozastavení činnosti není zákazem činnosti)  

 

d) utracení zvířete odborně způsobilou osobou  

 

e) umožnit provádění péče o zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích 

nebo v jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází.  

 

 

 



     § 28b - Náhradní péče o týrané zvíře 

 

 Rozhodnutí ORP podle § 28a odst. 1 písm. a) musí kromě obecných 

náležitostí stanovených správním řádem obsahovat také stanovení 

podmínek k zabezpečení ochrany zvířete, po jejichž splnění bude 

zvíře vráceno vlastníkovi zvířete.  

 ORP může na základě podnětu vlastníka rozhodnout o ukončení 

provádění zvláštního opatření a o navrácení zvířete vlastníkovi.  

 ORP rozhodne o navrácení zvířete vlastníkovi na základě 

odborného vyjádření krajské veterinární správy, která posuzuje 

splnění podmínek uvedených ve větě první.  

 

     § 28c - dochází k zavedení tzv. předběžné péče –  

 ORP může rozhodnutím nařídit, jestliže lze ve správním  

 řízení očekávat uložení propadnutí týraného zvířete, nemá odkladný 

odkladný účinek 
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Zvláštní opatření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Nemá odkladný účinek  

                          Náklady hradí majitel 

Utracení zvířete 

Návrh KVS - ORP 

Snížení počtu zvířat 

Náhradní péče Pozastavení činnosti 

Ukončení opatření 

Odborné 

vyjádření KVS 

Předběžná náhradní 

péče 



Umístění do náhradní péče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Náhradní péče 

pečovatel 

Vlastník (chovatel) 

Vrácení 

Podmínky pro navrácení 

Odnětí Vydání 

Mláďata Produkty 

Nevrácení 

smlouva 

protokol rozhodnutí ORP 

odb. vyjádření 

KVS 



    2012 celá ČR 

 

      podané podněty ORP 

      hospodářská zvířata  120 

      zájmová zvířata  220 

 

      zvláštní opatření (koně+skot) 

      návrh na odebrání zvířat 12         provedeno obcí        5 

      návrh na snížení počtu zvířat   4         provedeno obcí        2 

      návrh na pozastavení činnosti   5         provedeno obcí        1     
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    2012 - Královehradecký kraj 

 

      podané podněty ORP 

      hospodářská zvířata                   3 

      zájmová zvířata                 14 

      odborné vyjádření vyžádané obcí           32 

       

      zvláštní opatření (koně+skot) 

      návrh na odebrání zvířat   2         provedeno obcí        1 

      návrh na pozastavení činnosti   2         provedeno obcí        1     
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    2013 celá ČR 

 

       

        podané podněty ORP 

      hospodářská zvířata                36 

      zájmová zvířata                           69 

      odborná vyjádření vyžádaná obcí         59  
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    2013 – Královehradecký kraj 

 

       

 

        podané podněty ORP 

      hospodářská zvířata                1 

      zájmová zvířata                           1 

      odborná vyjádření vyžádaná obcí         8  
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Děkuji za pozornost 

epiz@svscr.cz z.semerad@svscr.cz 


