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K účinnosti novely zákona na ochranu zvířat provedené zákonem č. 501/2020 Sb. 
 
 

Ministerstvo zemědělství, odbor enviromentální a ekologického zemědělství, 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“ 
nebo „zákon“), 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 tento informační materiál: „K účinnosti novely zákona na ochranu 
zvířat provedené zákonem č. 501/2020 Sb.“.  

 
Dne 4. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 501/2020 Sb., kterým se 

mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„novela“).  

 
Účinnost od 1. 2. 2021 

 
Naprostá většina bodů novely zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti dnem 

1. 2. 2021. Novela zákona na ochranu zvířat v čl. I obsahuje 187 novelizačních bodů, z nich 
pouze 17 bodů má odloženou účinnost (část třetí, čl. VI novely). Další ustanovení přímo 
obsahuje datum, od kdy má být účinné, jiná ustanovení jsou dotčena přechodnými 
ustanoveními. Podrobněji viz níže.  

 
Ustanovení § 14a odst. 4 zákona  
Vzhledem k častým dotazům uvádíme, že účinnost od 1. 2. 2021 se týká například 

§ 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat. Toto ustanovení uvádí, že u vybraných druhů šelem 
a lidoopů se zakazuje: umožnit fyzický kontakt se zvířaty osobám odlišným od chovatele 
(s výjimkami uvedenými v zákoně), odebírání mláďat těchto zvířat od matky a jejich umělé 
dokrmování před odstavem (s výjimkou uvedenou v zákoně), venčení mimo prostory určené 
k chovu zvířete nebo k veřejnému vystoupení. Vybrané druhy šelem jsou uvedeny v příloze 
zákona. Cílem je například zákaz mazlících zoo; toto platí i pro cirkusy, které v minulosti tuto 
praxi provozovaly, ale i pro řadu dalších subjektů.  
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Účinnost od 1. 4. 2021 
 
Ustanovení § 27 odst. 15 a § 27a odst. 22 zákona - body 136 a 162 novely 
Účinnost prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení 

zákona se týká ustanovení, která upravují zápis vybraných přestupků do evidence přestupků 
vedené Rejstříkem trestů. Důvodem delší legisvakance je nutnost změny uvedené v novele 
zákona na ochranu zvířat (nově evidované přestupky) implementovat do systému 
Czechpoint@home, což si vyžádá i spolupráci Ministerstva vnitra (provedení změn se 
odhaduje na víc než dva měsíce a změny je možné provést až na základě platné legislativy). 
Odložená účinnost je výslovně uvedena u ustanovení, která upravují, které přestupky se 
zapisují do evidence přestupků.  

 
Účinnost od 1. 7. 2021  

 
Změny ustanovení § 24a odst. 2 a 4, § 25 odst. 7, § 28 odst. 2, § 29b zákona - body 

107, 108, 109, 114, 171 a 183 novely 
Účinnost prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení 

zákona se týká ustanovení, která upravují vypuštění kompetencí úřadů městských částí 
hlavního města Prahy na úseku ochrany zvířat proti týrání. Hlavní město Praha dále výkon 
přenesené působnosti upraví ve Statutu hlavního města Prahy. Účinnost uvedených 
ustanovení je odložena z důvodu potřeby určitého času na úpravu Statutu hlavního města 
Prahy tak, aby byla zajištěna kontinuita kompetencí v této oblasti.  
 
Účinnost od 1. 1. 2022  

 
Zrušení ustanovení § 13b odst. 2 zákona - bod 53 novely 
Dnem 1. 1. 2022 zaniká kompetence obcí vydat obecně závaznou vyhlášku 

upravující povinnost chovatelů přihlásit trvale označené psy do evidence a náležitosti a způsob 
vedení evidence označených psů a jejich chovatelů. Důvodem je to, že od 1. 1. 2022 budou 
psi evidováni v centrální evidenci psů vedené podle veterinárního zákona. Obecně závazné 
vyhlášky by tak byly nadbytečné, případně duplicitní.  

 
Ustanovení § 14a odst. 1 písm. b) bod 2 zákona - bod 56 novely 
Od 1. 1. 2022 je zakázána drezúra u nově narozených jedinců všech volně žijících 

druhů zvířat. Toto se vztahuje na druhy zvířat, u kterých nebyla drezúra zakázána již od 
1. 3. 2004 [viz § 14a odst. 1 písm. b) bod 1 zákona]. 

Zákaz drezúry se nevztahuje na všechna volně žijící zvířata, ale pouze na zvířata 
nově narozená a pouze na zvířata narozená po datu 1. 1. 2022. Zvířata již vycvičená lze 
používat i nadále, i po datu 1. 1. 2022. Zákaz se nevztahuje například na koně, kozy nebo psy, 
kteří v cirkuse vystupují.  

 
Ustanovení § 14a odst. 1 písm. c) zákona - bod 57 novely 
Od 1. 1. 2022 nabývá účinnosti ustanovení, které se týká zákazu množit nebo jinak 

nabývat nově narozené jedince volně žijících druhů zvířat za účelem jejich drezúry či veřejného 
předvádění v delfináriích, cirkusech a podobných zařízeních zaměřených na předvádění 
drezúry zvířat, s výjimkou výcviku nebo veřejného vystoupení loveckého dravce, sokola nebo 
sovy chovaných k sokolnickému využití.  

 
Ustanovení § 14a odst. 5 a § 28e zákona - body 58 a 179 novely 
Účinnost dnem 1. 1. 2022 se týká ustanovení, která upravují problematiku chovu 

vybraných druhů šelem a lidoopů a souvisí s jejich umisťováním do záchranných center. 
U vybraných druhů šelem a lidoopů se zakazuje jejich rozmnožování, s výjimkou ZOO 

a chovu provozovaného za účelem ochrany druhu, dále se zakazuje jejich přesun ze zahraničí 
na území ČR, s výjimkou ZOO. Cílem je zohlednit chovatele, jejichž zvířata budou březí ke dni 
nabytí účinnosti novely zákona. 



 

7257/2021-MZE-18134 3 
 

Podle informací poskytnutých Ministerstvem životního prostředí by mělo být 
záchranné centrum zřízeno nejpozději v průběhu roku 2021, z tohoto důvodu byla stanovena 
pozdější účinnost u souvisejících ustanovení. 

 
Účinnost od 1. 1. 2027 

 
Ustanovení § 12h, § 27 odst. 3 písm. m), změna § 27 odst. 12 písm. b), § 27a odst. 4 

písm. m), změna § 27a odst. 19 písm. b) zákona - body 40, 127, 133, 143, 159 novely 
Dne 1. 1. 2027 nabývají účinnosti ustanovení, která se týkají zákazu klecového 

chovu nosnic, včetně chovu v obohacených klecových systémech.  
 
 

Přechodná ustanovení  
 
Na základě dotazů, se kterými jsme se setkali, uvádíme k vybraným přechodným 

ustanovením (část první, čl. II novely) následující.  
 
K vybraným druhům šelem – § 14d odst. 1 zákona a bod 2 přechodných ustanovení 

novely 
 
Zákon na ochranu zvířat rozlišuje chovatele, který: 

• choval vybrané druhy šelem a lidoopy před nabytím účinnosti novely zákona – musí 
získat osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata do 1. 2. 2023, 

• nechoval vybrané druhy šelem a lidoopy před nabytím účinnosti novely zákona – musí 
získat osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata před zahájením chovu těchto zvířat.  
 
Na osoby, které chovaly zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat před 

nabytím účinnosti novely zákona, se vztahuje přechodné ustanovení tohoto zákona. Tyto 
osoby se musí zúčastnit kurzu k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona na ochranu 
zvířat, ale nemusejí v něm vykonávat zkoušku. Tyto osoby získají osvědčení o způsobilosti 
k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat na základě účasti na kurzu, 
neboť již mají praktické zkušenosti s chovem uvedených druhů zvířat.  

 
Chovatel, který choval vybrané druhy šelem nebo lidoopy přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona je povinen zúčastnit se kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy 
a získat osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy do 2 let od nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  

 
Ostatní chovatelé, kteří tato zvířata před nabytím účinnosti tohoto zákona nechovali, 

jsou povinni získat osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona 
na ochranu zvířat a úspěšně absolvovat zkoušku. Zahájit chov zvířat mohou noví chovatelé až 
po absolvování zkoušky a splnění dalších stanovených požadavků.  

 
Na osvědčení bude vyznačeno, zda chovatel získal osvědčení účastí na kurzu nebo 

účastí na kurzu a vykonáním zkoušky. 
 
Skutečnost, že chovatel choval uvedená zvířata před nabytím účinnosti novely zákona 

na ochranu zvířat, nelze prokázat pouhým čestným prohlášením chovatele. Chovatel musí 
doložit školicímu pracovišti doklady o této skutečnosti. Seznam dokladů je uveden 
v přechodných ustanoveních novely zákona na ochranu zvířat.  
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K zákazu chovat zvířata ve vazném ustájení, s výjimkou nezbytně nutné doby po 
trvání jejich ošetření - § 9 odst. 1 písm. f) zákona a bod 5 přechodných ustanovení novely 

 
Zákaz chovat zvířata ve vazném ustájení, s výjimkou nezbytně nutné doby po trvání 

jejich ošetření, 

• od 1. 2. 2021 se vztahuje na stavby pro zvířata postavené, rekonstruované nebo 
poprvé do provozu uvedené po nabytí účinnosti novely zákona, 

• od 1. 1. 2030 se vztahuje na stavby pro skot postavené, rekonstruované nebo poprvé 
do provozu uvedené před nabytím účinnosti novely zákona, 

• se nevztahuje na stavby pro jiná zvířata, než je skot, postavené, rekonstruované nebo 
poprvé do provozu uvedené před nabytím účinnosti novely zákona. Tato výjimka se 
týká zejména staveb pro chov koní.  

 
 
%%%el_podpis%%% 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Petr Jílek 
ředitel odboru 

Otisk úředního razítka 
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