
rtaoŽruÉ PosTlHY FYztcxÝcH osoB v souvlsLosTl s vol_tvÝnn
poeíHÁNíIvt psů

Dle § 13 odst. 1 zákona č.24611992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
PozdějŠÍch PředpisŮ (dále jen ,,zákon na ochranu zvířat proti týrání"), je každý
Povinen zabezPeČit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování
jeho fYziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo
k bolesti, utrPení nebo poŠkození zdraví zvířete, a učinit opatření proti úniku
zvířat, Zvíře nesmí být chováno jako zviře v zájmovém chovu, jestliže nejsou
zabezPeČenY přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí
a zajiŠtění jeho biologických potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat,
PřestoŽe tYto podmínky zabezpečeny jsou. Fyzická osoba se jako chovatel dopustí
PřestuPku tím, Že neuČiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1 zákona
na ochranu zvířat Proti týrání {viz § 27 odst. 2 písm, f) zákona na ochranu zvířat proti
týránÍ}, Zatotojednání mŮže být uložena vpřestupkovém řízení pokuta aždovýše
50 000,, Kě. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce
s rozšířenou působností.

Dle § 60 odst. 11 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
aozměnách něktených zákonŮ (dále jen ,,zákon o silničním provozu") je vlastník
nebo drŽite| domácích zviřat povinen zabránit pobíhání těchto zviíat
Po Pozemní komunikaci. Porušení uvedené povinnosti je přestupkem ve smyslu
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, za kterlý může být
v Přestupkovém řízení uloŽena pokuta od í 500,- Kě až do 2 500,- Kč, v blokovém
řízení Pak pokuta do výše 2 OOO,- Kč. Příslušným orgánem k projednání tohoto
přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Je zakázáno vlastníkŮm domácích zviřat, včetně zvířat ze zájmových chovů
azvířat z farmových chovŮ zvěře, nechat je votně pobíhat v honitbě mimo vtiv
svého majitele nebo vedoucího {viz § 10 odst. 1 zákona 44gt20o1 sb.,
o mYslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o myslivosti,,)}.
Za nesplnění uvedené povinnosti může být dle § 63 odst, 1 písm. b) zákona
o mYslivosti uloŽena pokuta do výše 30 OOO,- Kč, by|-!i přestupek spáchán
oPakovaně, lze uloŽit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem uvedené částky.
PřísluŠným orgánem k projednání tohoto přestupku je obecní úřad obce s rozšířenou
působností.

Dle § 14 odst. 1 písm. e) zákona o myslivosti je myslivecká stráž oprávněna
usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdá]enosti
větŠÍ neŽ 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud
je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho
oPlocenÍ. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen,



b

na PsY slePecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující
se V honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící
k bYdlenÍ; Pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se
vzdálenost od jeho oplocení.

Obce jsou oPrávněny prostřednictvím obecně závazných vyhlášek regulovat pohyb
PsŮ a jiných zvířat chovaných v zájmových 'chovech,na veřejných prostranstvích
{viz § 24 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání a § 10 písm. a) zákona
Č, 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů}. Porušení povinnosti
stanovené obecně závaznou vyhláškou pak může být hodnoceno ;áto přestupek
vesmYslu § 27 odst. 1 písm. q) zákona na ochranu zvířat proti týrání (zakterý 1ze
uloŽit Pokutu do výše 50 O0O,- Kč) či jako přestupek dle § 46 odst. 2 zákona
Č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (za který lze uložit
pokutu do uýše 30 000,- Kč).
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