
246/1992 Sb. 
ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 
na ochranu zvířat proti týrání 
… 
§ 8 
Veřejná vystoupení zvířat 
 
(1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem 
nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných 
sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem 
podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, 
výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat 1c). 
 
 (2) Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá nebo provádí veřejné vystoupení (dále jen 
"pořadatel"), je povinna zajistit, aby při veřejném vystoupení byla přítomna fyzická osoba, která je 
schopna 
 a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat, 
 b) zjistit změny v chování zvířat, 
 c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat, 
 d) bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat, 
 e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení. 
 
(3) Pořadatel je povinen 
a) oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a 
příslušné obci 
1. místo a datum konání, 
2. druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit, 
3. údaje umožňující identifikaci osoby podle odstavce 2, 
b) současně s oznámením podle písmene a) předložit seznam činností se zvířaty, 
c) poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, jak mají manipulovat se 
zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je se zásadami zabezpečení pohody a 
ochrany zvířat podle tohoto zákona a kontrolovat, zda je v průběhu veřejného vystoupení zvířat 
dodržují, 
d) oznámit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného vystoupení krajské veterinární 
správě. 
 
(4) Povinnosti stanovené v odstavci 3 písm. a) a b) se nevztahují 
a) na ozbrojené síly, bezpečností sbory nebo obecní policii, 
b) na zoologickou zahradu nebo záchranou stanici, pokud se veřejné vystoupení koná v prostoru 
této zoologické zahrady nebo záchranné stanice, a 
c) na zpětné vypuštění zvířete do volné přírody zoologickou zahradou nebo záchrannou stanicí. 
 
 (5) Pořadatel je oprávněn při důvodném podezření na porušení podmínek ochrany zvířat 
stanovených tímto zákonem účastníkem veřejného vystoupení konání veřejného vystoupení zvířat 
až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila, vyloučit a její 
zvíře z veřejného vystoupení zvířat vyřadit. 
 
------------------------------------------------------------------ 
1c) § 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon). 



 
 
§ 13b 
 
 Toulavá a opuštěná zvířata 
 
 (1) Obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést 
 a) informační, osvětové a jiné účelově cílené preventivní aktivity zaměřené na prohloubení 
odpovědného chování člověka k zvířatům, zejména k zvířatům v lidské péči, 
 b) finanční nebo jiné zvýhodnění osob, které se ujaly péče o toulavé nebo opuštěné zvíře, zejména 
psa nebo kočku, 
 c) odchyt toulavých a opuštěných zvířat osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné 
veterinární činnosti podle veterinárního zákona 1f), 
 d) podporu činnosti k uskutečnění regulace populace omezováním nekontrolovaných zdrojů 
potravy a neplánovaného rozmnožování psů a koček podporováním jejich sterilizace. 
 
(2) Obec může 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 1f), 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. 
 
(3) Obec může nechat trvale označit osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární 
činnosti podle veterinárního zákona 1f) toulavé a opuštěné psy v obci, kteří dosud označeni nejsou, 
a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména 
tetováním nebo identifikací čipem. Označení těchto psů hradí obec. Přihlásí-li se chovatel psa nebo 
zjistí-li jej obec, je povinen obci jí vynaložené náklady na označení toulavého psa nahradit. 
 
… 
 
§ 24 
 
 Obce 
 
 (1) Obec může zřizovat, provozovat a rušit útulky pro zvířata. 6) 
 
 (2) Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů. 
 
(3) zrušen 
 
 (4) zrušen 
 
… 
 
 
 
 
 



§ 25 
 
 (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 Evropské unie, posuzovatelé zařízení ve správním řízení o udělení 
oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných 
zvířat a při dodržení podmínek stanovených veterinárním zákonem 2) 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 zařízení chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele 
pokusných zvířat, 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 6a), 
 b) seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, 
hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů 6b), 
 c) seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů 6b), 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. 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
166/1999 Sb. 
ZÁKON ze dne 13. července 1999 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
… 
 
§ 3 
 
Základní pojmy 
 
 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
 a) chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať 
již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu, 
 b) hospodářstvím jakákoli stavba, zařízení nebo místo, kde je hospodářské zvíře nebo kde jsou 
hospodářská zvířata chována nebo držena, včetně chovu pod širým nebem. Je-li v hospodářství 
chováno nebo drženo více než jedno stádo nebo více než jedna skupina hospodářských zvířat, která 
mohou onemocnět stejnou nákazou nebo nemocí přenosnou ze zvířat na člověka (dále jen 
"vnímavá zvířata"), je každé z těchto stád nebo každá z těchto skupin oddělenou epizootologickou 
jednotkou, která má stejný zdravotní status, 
 c) hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným 
hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, 
běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové a včely, 
 d) jatečnými zvířaty hospodářská zvířata, jež jsou určena k porážce a jatečnému zpracování a 
jejichž maso je určeno k výživě lidí, 
 e) svodem zvířat soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k 
určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona 8), 
 f) shromažďovacím střediskem hospodářství, tržiště nebo jiné místo, na němž jsou 
shromažďována zvířata z různých hospodářství, zejména skot, prasata, ovce a kozy, aby z nich 
byly vytvářeny skupiny zvířat určených k odeslání, 
 g) zvířaty podezřelými z nákazy zvířat zvířata, u nichž se projevují klinické příznaky nebo 
postmortální změny vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, anebo zvířata, o nichž 
je podle výsledků vyšetření nutno mít za to, že jsou podezřelá z určité nákazy zvířat, 
 h) zvířaty podezřelými z nakažení zvířata, u nichž se neprojevují klinické příznaky nebo 
postmortální změny vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, o nichž však lze na 
základě získaných epizootologických nebo jiných informací mít za to, že přišla přímo nebo 
nepřímo do styku s jejím zdrojem, 
 i) karanténou dočasné, provozně a místně oddělené umístění zvířat podezřelých z nákazy zvířat 
nebo zvířat podezřelých z nakažení (dále jen "podezřelá zvířata"), v jehož průběhu se provádějí 
preventivní, diagnostické, popřípadě i léčebné úkony k ochraně před zavlečením nebo šířením 
nákaz zvířat, 
…….. 
…….. 
 
 
 
 
 



§ 9  Svod zvířat 
 
(1) Svod zvířat lze pořádat jen pod státním veterinárním dozorem. 
 
 (2) Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu zvířat.  
 
 (3) Pořadatel svodu je dále povinen vyžádat si před podáním žádosti podle odstavce 2 od krajské 
veterinární správy veterinární podmínky pro konání svodu zvířat a zajistit jejich dodržování.  
 
 (4) Krajská veterinární správa registruje cirkusy, vydává rejstříky zvířat v cirkusu (dále jen 
"cirkusová zvířata") a rejstříky míst konání představení cirkusu a plní další úkoly vyplývající pro 
úřední veterinární lékaře z předpisů Evropské unie upravujících veterinární požadavky na přesun 
cirkusových zvířat mezi členskými státy 14a). Veterinární podmínky stanovené předpisy Evropské 
unie upravujícími veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy 14a) 
pro přemísťování cirkusových zvířat mezi členskými státy se vztahují i na vnitrostátní 
přemísťování těchto zvířat. 
 
 (5) Pasy pro cirkusová zvířata vystavují schválení veterinární lékaři pro tuto činnost [§ 3 odst. 1 
písm. ii)] a potvrzují úřední veterinární lékaři příslušných krajských veterinárních správ; evidenci 
těchto pasů vede Komora. Schválení veterinárního lékaře pro tuto činnost může být pozastaveno 
nebo odejmuto veterinárnímu lékaři, který vydal pas s prokazatelně nepravdivými údaji, vyplněný 
neúplně nebo nesprávně, anebo v rozporu s podmínkami stanovenými předpisy Evropské unie 
upravujícími veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy 14a). 
 

------------------------------------------------------------------ 
 14a) Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi 
členskými státy. 

 
§ 46   Obec 
 
a) schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a 
tržiště) a po určení veterinárních podmínek místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje 
konání těchto trhů a svodů. Na území hlavního města Prahy schvalují tato místa a povolují konání 
těchto trhů a svodů městské části hlavního města Prahy, 
b) vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce 25) o nařízení mimořádných 
veterinárních opatření, ukončuje mimořádná veterinární opatření a dozírá na jejich plnění. To však 
neplatí pro hlavní město Prahu, v němž vyhlašuje a ukončuje mimořádná veterinární opatření vždy 
Městská veterinární správa v Praze, 
c) sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou může zřídit a provozovat útulek pro 
zvířata odchycená podle § 42 odst. 1, 
d) hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete podle § 42, není-li 
jeho chovatel znám, 
e) podílí se na svém území, které zasahuje do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího 
pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných veterinárních opatření nařízených Státní 
veterinární správou, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito opatřeními; na území hlavního 
města Prahy se na zabezpečování uvedených opatření podílejí městské části hlavního města Prahy. 
Pro náhradu nákladů a ztrát vzniklých obci a v případě hlavního města Prahy městské části v 
souvislosti se zabezpečováním mimořádných veterinárních opatření platí obdobně § 67 odst. 2, § 
68 odst. 1 a § 70 odst. 1 a 2. 
 
………….. 



 
 
 
154/2000 Sb. 
ZÁKON ze dne 17. května 2000 
 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
 
§ 1 
 
Předmět a účel úpravy 
 
 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a v návaznosti na 
přímo použitelné předpisy Evropských společenství 2) upravuje 
 a) šlechtění a plemenitbu skotu, buvolů, koní, oslů, prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a 
včel (dále jen "vyjmenovaná hospodářská zvířata"), 
 b) ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat, 
 c) označování turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz a běžců a zvěře ve farmovém 
chovu (dále jen "označovaná zvířata"), 
 d) evidenci označovaných zvířat, drůbeže, včel, plemenných ryb a živočichů pocházejících z 
akvakultury (dále jen "evidovaná zvířata"), evidenci hospodářství a evidenci osob stanovených 
tímto zákonem. 
 
 (2) Tento zákon se nevztahuje na šlechtění, plemenitbu, označování a evidenci zvířat v 
zoologických zahradách. 2a) Hlavy I až V se nevztahují na šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných 
hospodářských zvířat při výzkumu a vývoji. 
 
 (3) Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky a pravidla pro šlechtění a plemenitbu 
vyjmenovaných hospodářských zvířat, pro ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů 
zvířat, pro označování označovaných zvířat a pro evidenci evidovaných zvířat, chovaných na 
území České republiky tak, aby tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků, nástrojem pro 
zvelebování populací těchto zvířat a zachování jejich genetické rozmanitosti. 


