
INFORMACE: PRÁVO VSTUPU DO OBYDLÍ, JINÉHO PROSTORU NEBO 

NA POZEMEK, JE-LI DŮVODNÉ PODEZŘENÍ, ŽE SE TAM NACHÁZÍ 

TÝRANÉ ZVÍŘE 
 

 

I. Zákon o Policii České republiky 

 

Dne 1.1.2009 nabývá účinnosti nový zákon o Policii České republiky – zákon č. 273/2008 Sb., o 

Policii České republiky. Tento zákon v ustanovení § 40 upravuje právo vstupu policisty do jiného 

prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře.  

 

§ 40 zákona o Policii České republiky 

„Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek 

 

 (1) Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na 

pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a 

vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení 

veřejného pořádku a bezpečnosti. 

  

 (2) Oprávnění podle odstavce 1 má policista také v případě 

a) důvodného podezření, že se na místě uvedeném v odstavci 1 nachází zemřelý, 

b) pronásledování osoby, nebo 

c) vstupu do jiného prostoru nebo na pozemek, má-li důvodné podezření, že se tam nachází 

týrané zvíře. 

  

 (3) Policista je oprávněn za účelem vstupu na místo uvedené v odstavci 1 toto místo otevřít 

nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly. 

  

 (4) Policista je povinen při vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a při následných 

úkonech zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo 

by mohlo dojít k ohrožení života anebo zdraví nezúčastněné osoby. 

  

 (5) Po provedení úkonů nebo jiných opatření je policista povinen bez zbytečného odkladu 

vyrozumět uživatele obydlí, jiného prostoru nebo pozemku a zajistit zabezpečení tohoto místa, 

nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba.“ 

 

 

Důvodová zpráva ke znění § 40 zákona o Policii České republiky obsažená na internetových 

stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve sněmovním tisku 439: 

 

  „Jak již bylo uvedeno výše, trestní řád dnes nesystémově upravuje některá oprávnění, která 

nesledují účel trestního řízení a jejichž cílem je pouze odvrácení reálně hrozícího nebezpečí. To je 

mimo jiné případ institutu vstupu do obydlí, jiných prostor a na pozemek podle § 83c trestního řádu, 

který sleduje stejný účel jako obdobný institut ‚oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor‘ podle 

§ 21 zákona o policii. Ustanovení v návrhu zákona je proto nově upraveno tak, aby pokrývalo veškeré 

situace, za kterých je policie oprávněna do prostor vstoupit (jak na základě zákona o policii, tak na 

základě trestního řádu) a sjednotit tak komplexně oprávnění policisty v předpise, který jeho činnost 

upravuje primárně, tedy v návrhu zákona. Zároveň je oprávnění ke vstupu podle § 83c v trestním řádu 

ponecháno. Vztahuje se totiž obecně na všechny policejní orgány – tedy nejen policii, ale také např. 

zpravodajskou službu, Vězeňskou službu a justiční stráž, celní orgán, inspekci MV i vojenskou policii. 

 

 Jiným uzavřeným prostorem se nerozumí pouze jiné nebytové prostory, provozovny apod., ale 

mohou to být také např. automobily a jiné dopravní prostředky. Ustanovení nechrání pouze životy 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=439


a zdraví osob, ale také např. zvířat, která jsou v prostoru uzavřena a hrozí jim smrt nebo vážná újma na 

zdraví. 

 

 Návrh zákona z povahy věci samozřejmě počítá s tím, že policista při realizaci tohoto 

oprávnění bude respektovat zvláštní povahu některých míst (například důlní dílo nebo jiné nebezpečné 

provozy) a zvláštní bezpečnostní podmínky vstupu do těchto míst, jak jsou stanoveny zvláštní právní 

úpravou. Současně však platí, že v krajních situacích bude muset policista zvážit rizika spojena 

s neprovedením jeho závažného úkonu na straně jedné a možné důsledky nedodržení bezpečnostních 

podmínek.“ 

 

 

II. Zákon na ochranu zvířat proti týrání 

 

Také zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje oprávnění vymezených osob, která souvisejí s výše uvedenou problematikou.  

 

§ 25 zákona na ochranu zvířat proti týrání  

 

 „(1) Zaměstnanci zařazení v orgánu ochrany zvířat, pověření výkonem dozoru nad 

dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy vydanými k jeho provedení a 

přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, posuzovatelé zařízení při akreditačním řízení 

týkajícím se osoby provozující uživatelské zařízení a při řízení o vydání osvědčení osobě provozující 

chovné nebo dodavatelské zařízení a při dodržení podmínek stanovených veterinárním zákonem také 

zaměstnanci obcí zařazení v obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, pokud je to nezbytné k 

provedení řízení o správním deliktu nebo při provádění zvláštního opatření podle tohoto zákona, jsou 

oprávněni 

a) vstupovat do chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení, 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, 

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. 

 

 (2) Každý chovatel nebo pořadatel veřejného vystoupení je povinen pracovníkům orgánů 

ochrany zvířat provádějícím dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných k 

jeho provedení a osobám uvedeným v odstavci 1 

a) umožnit vstup do prostor a míst uvedených v odstavci 1 písm. a), 

b) poskytnout potřebné informace, doklady, věcnou a osobní pomoc nezbytnou k výkonu jejich 

činnosti, včetně umožnění bezplatného přístupu na veřejná vystoupení, 

c) předvést na požádání zvíře nebo zvířata na místo určené pracovníkem provádějícím dozor. 

 

  (3) Provozovatel útulku nebo záchranné stanice musí kromě povinností stanovených v odstavci 

2 vést a poskytnout pracovníkům orgánů ochrany zvířat, provádějícím dozor nad dodržováním 

právních předpisů na úseku ochrany zvířat, tyto informace a doklady: 

a) provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat a organizaci práce a pracovních postupů 

stanovených zvláštními právními předpisy, 

b) seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, hmotnosti, 

data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů, 

c) seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů, včetně data předání, adresy, kde budou zvířata 

chována, nebo míst, kde byla zvířata opětně vypuštěna do původního prostředí, 

d) evidenci úniků zvířat z útulku, 

e) doklad o odborné způsobilosti.“ 

 



 

III. Listina základních práv a svobod 

 

Co se týče práva vstupu do obydlí v případě, že se tam nachází týrané zvíře, je nutné dodržovat 

ustanovení Listiny základních práv a svobod. Ustanovení zákona o Policii České republiky ani 

ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání neprolamují ústavně zaručenou 

nedotknutelnost obydlí ve vztahu k týraným zvířatům.  

 

Článek 12 Listiny základních práv a svobod 

 

 „(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí. 

 

 (2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný 

příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon. 

 

 (3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to 

v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod 

druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí 

užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy 

zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.“ 

 

 

 

JUDr. Jana Spurná 

prosinec 2008 


