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Sdělení k žádost o poskytnutí informací 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále též jen „KVS 
SVS pro MS kraj“) obdržela od spolku XXXXXX, žádost o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k 
informacím“), ve kterém žádáte o poskytnutí informací:  
 
zda Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj zahájila s cirkusem Humberto řízení ohledně 
porušení § 8 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, když neoznámil veřejné 
vystoupení se třemi slony, které uspořádal majitel cirkusu Humberto dne 7. 6. 2016 ve městě Bruntál. 
Dále Vás žádám o poskytnutí informace, jak Krajská veterinární správa v takovém případě porušení 
zákona cirkusem postupuje a jaké postihy v takovém případě používá. 
 
Účelem zákona o poskytování informací je realizace práva na informace při současné ochraně 
veřejného zájmu a práv jednotlivců s cílem zlepšit vztahy mezi správními orgány a veřejností. 
Předmětný zákon upravuje podmínky pro poskytování informací a obsahuje výčet informací, které 
správní orgán nemůže poskytnout a informací, na které se povinnost poskytnout informace nevztahuje.  
Správní orgán při vyřizování Vaší písemné žádosti tuto posoudil jako žádost, která obsahuje veškeré 
náležitosti požadované zákonem č. 106/1999 Sb., a v zákonem stanovené lhůtě požadované informace 
v souladu se žádostí poskytuje.  
 
 
K Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:  
 
KVS SVS pro MS kraj nezahájila s cirkusem Humberto řízení ohledně porušení §8 odst. 3 zákona č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Vedení správního řízení za spáchání správního deliktu 
porušením povinnosti stanovené zákonem 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání není 
v kompetenci Státní veterinární správy svěřené ji zákonem. Zákonodárce v tomto právním předpise 
svěřil veškeré vedení řízení spočívající v uložení sankce za protiprávní jednání obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností.  
 
KVS SVS pro MS kraj v případě podezření z porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání je oprávněna 
podat podnět dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k projednávání přestupků a správních deliktů 
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vyplývajících z porušení povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým nebo právnickým 
osobám na úseku ochrany zvířat  

 
 
 
 

MVDr. Severin Kaděrka v.r. 
ředitel 

podepsáno elektronicky 
 

Za správnost vyhotovení Mgr. Jan Zezulčík 
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