
 

 
 
 
V Praze dne  13. 5. 2010 
Č.j.: 4026/2010-10000 

 
 

Metodika postupu Ministerstva zemědělství při úhradě a náhradě nákladů 
účelně vynaložených příslušným obecním úřadem nebo úřadem městské 
části v souvislosti se zajištěním péče o zvíře podle § 25 odst. 6 zákona  
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona  
č. 312/2008 Sb. 
 
 

Článek 1 
Předmět úpravy 

 
Tato „Metodika postupu Ministerstva zemědělství při úhradě a náhradě nákladů účelně 
vynaložených příslušným obecním úřadem nebo úřadem městské části v souvislosti se 
zajištěním péče o zvíře podle § 25 odst. 61) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb.“ (dále též jen „zákon na ochranu zvířat“), upravuje 
postup v případech, kdy orgán nebo jiná osoba, která provádí zapečetění bytu nebo jiného 
prostoru, či jiné opatření, v jehož důsledku nebude do bytu nebo jiného prostoru dočasně 
nikdo vcházet, zjistí, že v bytě nebo jiném prostoru je živé zvíře, které by mohlo být týráno 
v důsledku omezení jeho výživy a napájení, a oznámí to příslušnému obecnímu úřadu nebo 
úřadu městské části, který bezodkladně zajistí zvířeti potřebnou péči, popřípadě je za tímto 
účelem umístí do náhradní péče, a následně požaduje úhradu účelně vynaložených nákladů 
spojených s touto péčí. Dále tato metodika upravuje postup v případech, kdy Ministerstvo 
zemědělství požaduje po vlastníkovi zvířete náhradu nákladů spojených se zajištěním péče 
o zvíře.  
 
 

Článek 2 
Náklady spojené se zajištěním péče o zvíře  

 
1. Potřebnou péči nebo náhradní péči o zvíře (dále jen „péče o zvíře“) zajišťuje na vlastní 
náklady obecní úřad nebo úřad městské části. Obecnímu úřadu nebo úřadu městské části, který 
péči o zvíře zajišťuje, náleží úhrada těchto nákladů. Účelně vynaložené náklady spojené se 
zajištěním péče o zvíře obecním úřadem nebo úřadem městské části hradí Ministerstvo 
zemědělství. Účelně vynaloženými náklady je třeba rozumět náklady na přepravu zvířete, 
                                                           
1)  Orgán nebo jiná osoba, která provádí zapečetění bytu nebo jiného prostoru, či jiné opatření, v jehož 
důsledku nebude do bytu nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, je povinna se ujistit, že v bytě nebo jiném 
prostoru nezůstane živé zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku omezení jeho výživy a napájení. Pokud 
zjistí, že takové ohrožení existuje, neprodleně to oznámí příslušnému obecnímu úřadu nebo úřadu městské části. 
Tento úřad bezodkladně zajistí zvířeti potřebnou péči, popřípadě je za tímto účelem umístí do náhradní péče; 
účelně vynaložené náklady spojené s touto péčí hradí stát. Vlastník zvířete je povinen nahradit státu náklady, 
které byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených se zajištěním náhradní péče o zvíře. (§ 25 odst. 6 zákona na 
ochranu zvířat) 
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náklady na krmivo, na veterinární péči, na léky a zdravotnický materiál a ostatní dle 
zdravotního stavu zvířete, mzdové a obdobné náklady na zabezpečení potřebné péče nebo 
náhradní péče o zvíře.  
 
2. Při stanovení výše nákladů účelně vynaložených na péči o zvíře je třeba především vycházet 
z faktur, výpočtových listů a dalších dokladů o vynaložených nákladech, které předloží 
Ministerstvu zemědělství příslušný obecní úřad nebo úřad městské části, který zajišťuje péči 
o zvíře. Za další doklady se považuje potvrzení veterinárního lékaře o nákladech obvyklých 
při péči o dané zvíře v dané lokalitě, nebo znalecký posudek, které se vydávají v případě, kdy 
není možné doložit faktury nebo výpočtové listy, např. v případě tzv. exotických zvířat.  
 
 

Článek 3 
Žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním péče o zvíře 

podle § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,  
ve znění zákona č. 312/2008 Sb. 

 
1. Žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním péče o zvíře podle 
§ 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona  
č. 312/2008 Sb. (dále jen „žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů“), se podává na 
formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.  
 
2. Žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů se podává vždy nejpozději do 3 měsíců od 
ukončení péče o zvíře. V případě péče o zvíře, která trvá déle než 3 měsíce, je možné požádat 
o zálohu na úhradu nákladů za uplynulé období. Ministerstvo zemědělství může poskytnout 
přiměřenou zálohu na doložené účelně vynaložené náklady. Po ukončení péče o zvíře, na 
kterou byla vyplacena záloha, se podává žádost.  
 
3. Přílohou žádosti o úhradu účelně vynaložených nákladů musí být:  

- identifikace zvířete / zvířat, na které je požadována úhrada účelně vynaložených nákladů, 
- odůvodnění žádosti - obecní úřad nebo úřad městské části, který péči o zvíře zajišťuje, 
(dále jen „žadatel“) uvede skutečnosti, na základě kterých je žádost podávána, tj. který 
orgán a z jakého důvodu zajistil péči o zvíře, 
- doložení skutečnosti, že chovatel nemůže zabezpečit péči o zvíře, např. potvrzení 
o hospitalizaci, potvrzení o nástupu výkonu trestu odnětí svobody, 
- protokol o předání zvířete podle § 25 odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb. 
- smlouva o zajištění péče o zvíře, 
- doložení účelně vynaložených nákladů, včetně finančního rozkladu (rozvahy) 
zdůvodňujícího výši požadované náhrady nákladů, 
- doložení oprávnění jednat jménem žadatele. 

 
4. Vyplněnou žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů, včetně příloh, podává příslušný 
obecní úřad nebo úřad městské části na adresu Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných 
komodit, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.  
 



 Strana  3 / 4 Č. j. 4026/2010-10000 

 
Článek 4 

Kompetenční a organizační zajištění činnosti Ministerstva zemědělství podle § 25 odst. 6 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb. 

 
1. Žádost o úhradu účelně vynaložených nákladů, které vynaložil obecní úřad nebo úřad 
městské části, který péči o zvíře zajišťuje, posuzuje Ministerstvo zemědělství, odbor 
živočišných komodit (dále jen „odbor živočišných komodit“). Odbor živočišných komodit si 
v  případě potřeby vyžádá od obecního úřadu nebo úřadu městské části doplnění žádosti 
o úhradu účelně vynaložených nákladů, případně zajistí další potřebné podklady pro 
posouzení žádosti (odbor živočišných komodit provede místní šetření).  
 
2. Odbor živočišných komodit na základě žádosti o úhradu účelně vynaložených nákladů, 
jejích příloh a případného šetření vypracuje sdělení, zda budou náklady požadované obecním 
úřadem nebo úřadem městské části uznány a popřípadě v jaké výši, a zašle jej příslušnému 
obecnímu úřadu nebo úřadu městské části.  
 
3. Sdělení, kterým se zcela nebo zčásti uznává částka uvedená v žádosti obecního úřadu nebo 
úřadu městské části o úhradu účelně vynaložených nákladů, zasílá odbor živočišných komodit 
na vědomí odboru ekonomiky a financování, který zajišťuje úhradu částky uvedené v tomto 
sdělení.  
 
4. Úhrada se poskytne ve výši 100% prokázaných účelně vynaložených nákladů.  
 
5. Na postup podle tohoto článku se správní řád nepoužije.  
 
 

Článek 5 
Náhrada nákladů, které byly vynaloženy Ministerstvem zemědělství na úhradu účelně 

vynaložených nákladů spojených se zajištěním péče o zvíře, vlastníkem zvířete 
 

1. Odbor ekonomiky a financování zašle po obdržení sdělení podle článku 4 vlastníkovi 
zvířete výzvu k náhradě nákladů, které byly vynaloženy Ministerstvem zemědělství jako 
úhrada účelně vynaložených nákladů spojených se zajištěním péče o zvíře podle § 25 odst. 6 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb., 
a fakturu. V této výzvě se stanoví k zaplacení náhrady nákladů lhůta 30 dní, která začíná běžet 
ode dne, který následuje po doručení této výzvy a faktury.  
 
2. Pokud vlastník zvířete nenahradí Ministerstvu zemědělství náklady, které byly vynaloženy 
na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zjištěním péče o zvíře, ve lhůtě uvedené 
v odstavci 1, postoupí odbor ekonomiky a financování veškeré podklady legislativnímu a 
právnímu odboru, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1. 
 
3. Legislativní a právní odbor zašle vlastníkovi zvířete návrh na pokus o smír. Pokud vlastník 
zvířete na pokus o smír nepřistoupí, podá legislativní a právní odbor jménem Ministerstva 
zemědělství občanskoprávní žalobu.  
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Článek 6 
Účinnost 

 
Tato metodika nabývá účinnosti dnem 13. 5. 2010.  
 
 
 
 
 
 
         Ing. Jakub Šebesta, v. r.  

                 ministr zemědělství  
 
 
 


