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Vyjádření k problematice postihu za únik zvířete v zájmovém chovu a nevedení psa na 
vodítku po novele zákona na ochranu zvířat proti týrání provedené zákonem  
č. 291/2009 Sb. 
 
 
 Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat (dále 
jen „Ministerstvo zemědělství“) je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), a také je podle 
tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a organizuje, řídí a kontroluje plnění úkolů 
na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí vydalo Ministerstvo zemědělství 
následující Vyjádření k problematice postihu za únik zvířete v zájmovém chovu a nevedení 
psa na vodítku po novele zákona na ochranu zvířat proti týrání provedené zákonem 
č. 291/2009 Sb.  
 
 V praxi dochází ke směšování postihu za nezabezpečení zvířete v zájmovém chovu 
proti úniku a postihu za porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce obce, 
která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné 
pobíhání psů (taková vyhláška může upravovat pouze, zda a na kterých místech musí být pes 
veden na vodítku, případně opatřen náhubkem, a musí vymezit prostory pro volné pobíhání 
psů).  
 

Vzhledem k výše uvedenému je nutné rozlišovat  
• únik zvířete v zájmovém chovu, například psa (porušení § 13 odst. 1 zákona), 
• nevedení psa na vodítku (porušení obecně závazné vyhlášky vydané obcí).  
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Únik zvířete 
 

Zákon na ochranu zvířat stanoví v § 13 odst. 1, že každý je povinen učinit opatření 
proti úniku zvířat. Toto ustanovení upravuje ochranu zvířat v zájmových chovech. 
Nezabezpečení zvířete v zájmovém chovu proti úniku je porušením zákona na ochranu zvířat.  
 

Zákon na ochranu zvířat únik nedefinuje. Únik lze vykládat tak, že se jedná 
o vzdálení se zvířete ze sféry ovladatelnosti zvířete jeho chovatelem, kdy chovatel není 
schopen své zvíře ovládat a určovat jeho chování. Je věcí chovatele, jak zabezpečí, aby 
zvíře neuniklo. V případě úniku zvířete není chovatel přítomen v blízkosti zvířete. Zvíře není 
pod kontrolou nebo dohledem chovatele. V důsledku úniku se zvíře stává zvířetem 
toulavým, kterým se podle zákona na ochranu zvířat rozumí zvíře v lidské péči, které není pod 
trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně 
mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele.  
 

Dne 4. 9. 2009 byl ve Sbírce zákonů v částce 90 vyhlášen zákon č. 291/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony. Jako součást tohoto zákona byla projednána také novela zákona na 
ochranu zvířat proti týrání, viz část třetí novely. Zákonem č. 291/2009 Sb. byla s účinností od 
1. 10. 2009 doplněna do zákona na ochranu zvířat speciální sankce, podle níž je postižitelný 
ten, kdo neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat. 

 
V případě nezabezpečení zvířete proti úniku se při ukládání sankcí použije v případě 

přestupku § 27 odst. 2 písm. f) a § 27 odst. 10 písm. c) a v případě správního deliktu § 27a 
odst. 3 písm. d) a § 27a odst. 17 písm. c) zákona na ochranu zvířat. Ustanovení § 27 odst. 2 
písm. f) zákona na ochranu zvířat stanoví, že fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku 
tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1. Ustanovení § 27a odst. 3  
písm. d) zákona na ochranu zvířat stanoví, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se 
jako chovatel dopustí správního deliktu tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat podle  
§ 13 odst. 1.  

 
Postih v případech, kdy zvíře v zájmovém chovu není zabezpečeno proti úniku, byl 

podle právní úpravy platné do 1. 10. 2009 problematický. Nezabezpečení zvířete proti úniku 
bylo možné postihovat jako týrání zvířete. Výklad, že nezabezpečení zvířete proti úniku je 
jeho týráním, není ovšem všeobecně přijímán, a vznikaly proto aplikační problémy. Jelikož 
případy nezabezpečení zvířete proti úniku jsou obecními úřady obcí s rozšířenou působností 
projednávány poměrně často, bylo nutné doplnit sankční ustanovení tak, aby byly v praxi 
aplikační problémy odstraněny. Dosud bylo možno uložit sankci až do výše 500 000 Kč, 
novelou provedenou zákonem č. 291/2009 Sb. se maximální výše pokuty snížila  
na 50 000 Kč, aby se snížilo riziko zneužití této sankce. Spodní hranice pokuty není 
stanovena, nic tedy nebrání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uložit pokutu např. 
ve výši 100 Kč nebo 1000 Kč. Je také možné uložit pouhé napomenutí nebo od uložení 
sankce upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku. Na druhou 
stranu je třeba si uvědomit, že dané ustanovení dopadá také na případy, kdy někdo opakovaně 
či soustavně nechává větší skupinu zvířat, např. psů unikat bez dozoru ze svého pozemku a 
tato skupina zvířat pak ohrožuje lidi a jiná zvířata. Při opakovaném, soustavném porušování 
povinnosti zabezpečit zvíře či zvířata proti úniku, kdy dochází v důsledku této skutečnosti 
k napadání osob a jiných zvířat, a nebyla zjednávána náprava stavu ani přes dříve uložené 
pokuty, lze uvažovat o uložení pokuty ve větší výši. V médiích se pravidelně objevují případy, 
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kdy jsou způsobena člověku vážná poranění, v takových případech jsou pak veřejností 
požadovány vysoké tresty.  
 

Co se týče úniku zvířat, lze doporučit Vaší pozornosti také následující stanoviska 
Ústřední komise pro ochranu zvířat: Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k úniku 
některých druhů zvířat, Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat k ustanovení § 6 a 13 
zákona na ochranu zvířat proti týrání (Stanovisko k opuštění zvířete a jeho umístění do 
útulku), Výzva Ústřední komise pro ochranu zvířat k povinnosti platit poplatek ze psů 
soukromými útulky pro psy, Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat ve věci porušení 
povinnosti učinit opatření proti úniku zvířat v zájmovém chovu, Stanovisko Ústřední komise 
pro ochranu zvířat k aplikaci § 135 občanského zákoníku ve vztahu k ochraně zvířat.  
 
 
Nevedení psa na vodítku 
 

Odlišně je nutné řešit případy, kdy je porušena obecně závazná vyhláška obce tím, že 
pes není veden na vodítku. V případě nevedení psa na vodítku je zvíře ve sféře 
ovladatelnosti jeho chovatelem. Zvíře je pod kontrolou nebo dohledem chovatele. 
Chovatel ale nevede psa na vodítku, přestože mu to ukládá obecně závazná vyhláška.  

 
Podle § 13b odst. 2 zákona na ochranu zvířat může obec obecně závaznou vyhláškou 

stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou 
odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona, 
a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména 
tetováním nebo identifikací čipem. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost 
přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů 
a jejich chovatelů. 

 
Ustanovení § 27 odst. 1 písm. j) zákona na ochranu zvířat stanoví, že fyzická osoba se 

dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně 
závazné vyhlášce obce. Obdobně ustanovení § 27a odst. 1 písm. g) zákona na ochranu zvířat 
stanoví, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 
nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce. Tato 
ustanovení se použijí pouze v případě nevedení psa na vodítku v obcích, které mají v obecně 
závazné vyhlášce stanovenu povinnost psa na vodítku vést.  
 

Nelze také přijmout výklad, že v případě, kdy pes není veden na vodítku, se vždy jedná 
o únik zvířete. Zákon totiž výslovně nestanoví, že pes musí být veden na vodítku. Opatření 
proti úniku zvířete v případě jeho venčení je i zajištění ovladatelnosti zvířete např. vhodným 
výcvikem. Povinnost vést psa vždy na vodítku může být ovšem stanovena v obecně závazné 
vyhlášce upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství vydané podle § 24 
odst. 2 zákona na ochranu zvířat.  
 
 
Kompetence k provedení řízení o správním deliktu (včetně přestupku) 
 

Novela provedená zákonem č. 312/2008 Sb. přinesla novou koncepci správního 
trestání, tedy nově formulovaná ustanovení o přestupcích a správních deliktech. Z důvodové 
zprávy k novele zákona na ochranu zvířat citujeme: „Změna ustanovení týkajících se 
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správního trestání vychází z koncepce správního trestání vytvořené Ministerstvem vnitra. Byla 
přehodnocena formulace objektivní stránky skutkových podstat správních deliktů, byl upraven 
subjekt skutkových podstat, resp. jejich skupin, byla odstraněna nivelizovaná sazba pokuty za 
přestupky a za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. V souladu 
s koncepcí správního trestání se nově používá pro označení přestupků a správních 
deliktů společné označení správní delikty. Správní delikty tedy zahrnují přestupky a správní 
delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob.  
 

V případě úniku zvířete nebo nevedení psa na vodítku (pokud je povinnost vést psa na 
vodítku stanovena obecně závaznou vyhláškou) se jedná o přestupek nebo správní delikt 
podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Tento zákon stanoví v § 28 odst. 6: „Správní 
delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, s výjimkou správních deliktů podle § 27 odst. 1 písm. j) a podle § 27a odst. 1 
písm. g), které v prvním stupni projednává obec. Na území hlavního města Prahy projednávají 
v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona městské části hlavního města Prahy.“ 

 
Z toho plyne, že únik zvířete projednává v prvním stupni obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. Nevedení psa na vodítku projednává obec, v jejíž obecně závazné 
vyhlášce je povinnost vést psa na vodítku stanovena.  

 
Z důvodové zprávy k novele zákona na ochranu zvířat dále citujeme: „Povinnost 

vyžádat si odborné vyjádření v řízení o správním deliktu se vztahuje pouze na řízení 
prováděné obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Tato povinnost se nevztahuje na 
řízení o porušení obecně závazné vyhlášky obce vydané na základě tohoto zákona. Odborné 
vyjádření se rovněž nevyžaduje v řízení o správním deliktu spočívajícím v porušení 
povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete. Absence tohoto ustanovení byla velmi 
kritizována jak ze strany orgánů veterinární správy, tak ze strany obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností. Ustanovení vede ke snížení nadbytečné byrokratické zátěže. V praxi 
tato povinnost velmi často není dodržována a je nadbytečná. Případy nezabezpečení zvířete 
proti úniku budou i nadále postižitelné podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Stejně 
jako dosud budou tyto případy projednávány obecními úřady obcí s rozšířenou působností. 
Změna bude spočívat pouze v tom, že obecní úřady obcí s rozšířenou působností budou samy 
posuzovat, jak bylo zvíře zabezpečeno proti úniku, a nebudou v této věci vyžadovat 
stanovisko orgánů veterinární správy. Pokud by při úniku zvířete došlo také k týrání nebo 
k utrpení zvířete, k zásahu do jeho tělesné integrity, došlo by k porušení dalších ustanovení 
zákona na ochranu zvířat proti týrání, a v takovém řízení by již bylo nutno vyžádat si odborné 
vyjádření orgánů veterinární správy.“ 
 
 
Závěr  
 

Tímto vyjádřením se nahrazuje „Vyjádření k problematice postihu za únik zvířete 
v zájmovém chovu a nevedení psa na vodítku po novele zákona na ochranu zvířat proti týrání“ 
č. j. 4528/2009-17210 ze dne 5. 2. 2009.  
 
 
 

Toto vyjádření Ministerstva zemědělství není právně závazné a Ministerstvo 
zemědělství jej vydalo s vědomím, že výklad právních předpisů je v České republice oprávněn 
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provádět pouze soud. Vyjadřuje však odborný názor Ministerstva zemědělství na tuto 
problematiku, a to podle právního stavu ke dni jeho zpracování.  
 
 
 

Ing. Jiří Machek v.r. 
ředitel odboru živočišných komodit 

 


