Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů
_____________________________________________________________________
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 2 odst. 1:
„Zakazuje se týrání zvířat.“



ustanovení § 2 odst. 2:
„Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.“



ustanovení § 3 písm. e):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí zvířetem v zájmovém chovu zvíře, u kterého
hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu
určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti člověka,
nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník.“



ustanovení § 3 písm. h):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí toulavým zvířetem 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.“



ustanovení § 3 písm. i):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí opuštěným zvířetem zvíře původně v lidské péči,
které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele
a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit
nebo ho vyhnal.“



ustanovení § 4 odst. 1 písm. a):
„Za týrání se považuje nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu
a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly.“



ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) bod 3:
„Za týrání se považuje z jiných než zdravotních důvodů omezovat bez nutnosti
svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo
utrpení zvířete.“



ustanovení § 4 odst. 1 písm. o):
„Za týrání se považuje používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete
prostředky, které zvířeti způsobují, anebo lze předpokládat, že budou způsobovat,
poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví.“



ustanovení § 4 odst. 1 písm. t):
„Za týrání se považuje opustit zvíře s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho
zbavit nebo zvíře vyhnat.“



ustanovení § 4 odst. 4:
„Každý je povinen zajistit, aby zvíře, které chová, nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného
chovatele. To neplatí, pokud se zvíře jednoho chovatele brání útoku zvířete jiného
chovatele nebo pokud zvíře chovatele brání prostor určený k jeho chovu a dále
v případě pasteveckých psů při ochraně hospodářských zvířat. Toto ustanovení se
vztahuje na volně žijící zvíře, pouze pokud je chováno v zajetí. Toto ustanovení se
nevztahuje na zvíře chované v honitbě podle zákona o myslivosti a na loveckého
dravce, pokud je používán podle zákona o myslivosti.“



ustanovení § 13 odst. 1:
„Každý je 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 zvíře 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.“



ustanovení § 13b:
(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,

odchyt toulavých a opuštěných zvířat osobou odborně způsobilou k výkonu
této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona,
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 přihlásit
trvale označené psy, zejména psy označené čipem, do evidence a upravit
náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.
(3) Obec nechá trvale označit osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné
c)

veterinární činnosti podle veterinárního zákona 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.“


ustanovení § 24a odst. 1 písm. b):
„Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
b) plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními
předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat.“



ustanovení § 24a odst. 4:



„Obecní úřad obce s rozšířenou působností si vyžádá v řízení o přestupku odborné
vyjádření krajské veterinární správy, které je pro toto řízení závazné. Je-li řízení
zahájeno z podnětu krajské veterinární správy a součástí podnětu je i odborné
vyjádření, další odborné vyjádření se nevyžaduje.“

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 2 písm. a), písm. c) a písm. j), vymezení některých pojmů pro účely tohoto
zákona:
„Účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem
účastní provozu na pozemních komunikacích.“
„Průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních
komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní
komunikaci; průvodcem vedených nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa.“
„Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy
nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích,

kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního
nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl objemu válců do 50
cm3, psa a podobně.“


ustanovení § 60 odst. 11:
„Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po
pozemní komunikaci.“

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 1013 odst. 1:
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo,
stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání
pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek
jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda,
ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“



ustanovení § 2900:
„Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen
počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě,
zdraví nebo na vlastnictví jiného.“



ustanovení § 2910:
„Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne
tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil.
Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného
zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.“



ustanovení § 2920 odst. 1 a odst. 2
„Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou,
nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho
následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránil-li se škůdci ze šetrnosti
k němu.“
„Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní
poruchou, způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, má poškozený
právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům škůdce
a poškozeného.“



ustanovení § 2921
„Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý
dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad
škůdcem zanedbal dohled.“

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 28:
(1) „Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může
způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil,
je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu;
nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace nebo
správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím
správce, náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní
komunikace do původního stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující
nakládání s nebezpečnými věcmi.
(2) Při poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může
způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního
provozu podle zvláštního předpisu, musí ten, kdo poškození způsobil, tuto
skutečnost neprodleně oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, jeli výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, a uhradit
mu náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením pozemní komunikace
do původního stavu; může se též s vlastníkem nebo správcem pozemní
komunikace dohodnout, že poškození odstraní sám.
(3) Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace nelze
neprodleně odstranit, je ten, komu povinnost k odstranění znečištění, popřípadě
k úhradě nákladů na odstranění poškození náleží, povinen místo alespoň
provizorním způsobem neprodleně označit a závadu oznámit vlastníkovi pozemní
komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován
prostřednictvím správce.“

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení §10 písm. a):
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které
činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými
mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech

a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých
veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány.“


ustanovení § 10 písm. c):
„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce
sloužících potřebám veřejnosti.“

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 3 odst. 1 písm. a):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí 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.“



ustanovení § 4 odst. 1 písm. f):
„Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří
od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti
předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu
platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři,“



ustanovení § 4 odst. 7:
„Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje
podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3.
červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit označení psa
čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel,
který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v
dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód
zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa. Chovatel
je povinen hlásit Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy (dále jen
"Ústřední veterinární správa") písemně nebo prostřednictvím informačního systému
Státní veterinární správy údaje stanovené prováděcím právním předpisem.“



ustanovení § 42:
(1) „Osoba, jíž byl povolen výkon činnosti uvedené v § 39 odst. 1 písm. c), provádí

a) v rámci ochranných a zdolávacích opatření odchyt zvířat bez pána a toulavých
a opuštěných zvířat, vnímavých na nebezpečnou nákazu,
b) na žádost obce, v případě hlavního města Prahy na žádost městské části hlavního
města Prahy, Policie České republiky nebo obecní policie a v součinnosti s nimi
odchyt toulavých a opuštěných zvířat, a jejich umístění v karanténě nebo izolaci,
je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, popřípadě v jiném veřejném
zájmu.“
(2) „Odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat, popřípadě i jiných zvířat
podle odstavce 1, jakož i sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat
v zájmovém chovu, může provádět fyzická osoba, která absolvovala
specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou
vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního
lékařství nebo veterinární hygieny, složila závěrečnou zkoušku a získala tak
osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Pečovat o toulavá a opuštěná zvířata
v útulcích pro zvířata mohou pouze osoby, které mají uvedené osvědčení.“


ustanovení § 54 odst. 1 písm. d):
„Mimořádná veterinární opatření jsou omezení nebo zákaz přemísťování, prodeje,
obchodování, volného pohybu, porážení a plemenitby zvířat a provádění pokusů
na zvířatech.“



ustanovení § 55 písm. d):
„Jako mimořádné veterinární opatření při výskytu slintavky a kulhavky může být
nařízena uzávěra obce, popřípadě její části. Rozumí se jí zákaz přemísťování, prodeje
a volného pohybu hospodářských a zájmově chovaných zvířat.“



ustanovení § 46 písm. b):
„Obec vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce o nařízení
mimořádných veterinárních opatření, ruší tato nařízení a dozírá na jejich plnění.
To však neplatí pro hlavní město Prahu, v němž vyhlašuje a ruší mimořádná veterinární
opatření vždy Městská veterinární správa v Praze.“



ustanovení § 49 odst. 1) písm. c) a d):
„Krajská veterinární správa
c) rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření
v obvodu kraje nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, dozírá na jejich plnění
a povoluje individuální výjimky z nařízených mimořádných veterinárních opatření,

d) rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření, jimiž
se ukládají povinnosti individuálně určeným fyzickým a právnickým osobám, a dozírá
na jejich plnění,“


ustanovení § 52 odst. 1 písm. a):
„Orgány veterinární správy vykonávají státní veterinární dozor v souladu s tímto
zákonem, zvláštními právními předpisy25l a nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625. Při jeho výkonu dozírají, zda jsou dodržovány povinnosti, požadavky
a podmínky stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy nebo předpisy
Evropské unie anebo na jejich základě a v jimi stanovených mezích, a zjišťují
nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně odpovědné.“

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 10 odst. 1:
„Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat
z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele
nebo vedoucího.“



ustanovení § 63 odst. 1 písm. b):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … nesplní nebo poruší některou
z povinností stanovenou v … § 10 odst. 1 … „.



ustanovení § 64 odst. 1:
„Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší některou
z povinností stanovenou v … § 10 ….“

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení 18b odst. 1 písm. g):
„Podmínky, za nichž se přepravují osoby, jejich zavazadla a věci a zvířata s nimi
přepravovaná v silniční dopravě a integrované dopravě, stanoví přepravní řád a tarif.
V přepravním řádu se uvede zejména podmínky přepravy zvířat.“



ustanovení § 18b odst. 2:
„Přepravní řád stanoví vyhláškou Ministerstvo dopravy. Dopravce může v přepravních
podmínkách odlišně od přepravního řádu stanovit podmínky uvedené v odstavci 1
písm. …., g) ….“

(vyhláška MDS č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční
osobní dopravu)

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů:


ustanovení § 19 odst. 2 písm. f):
„Řád veřejného pohřebiště, musí být zveřejněn v místě na daném veřejném pohřebišti
obvyklém. V řádu veřejného pohřebiště jeho provozovatel zejména podrobně upraví
povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem na veřejném
pohřebišti a zachováním důstojnosti tohoto místa a způsob a pravidla užívání zařízení
veřejného pohřebiště (např. obřadních síní), pokud je této úpravy třeba.“

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 13 odst. 2:
„Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek
užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně
znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Podmínky
provozování takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění
stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu.“

SANKČNÍ USTANOVENÍ
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 27 odst. 1 písm. r):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost stanovenou na základě
tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce.“



ustanovení § 27a odst. 1 písm. o):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní
povinnost stanovenou na základě tohoto zákona o obecně závazné vyhlášce obce.“

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 5 odst. 1 písm. f):

„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … znečistí veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu
veřejného prostranství.“


ustanovení § 5 odst. 1 písm. g):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … poškodí nebo neoprávněně zabere
veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li
o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů.“



ustanovení § 5 odst. 1 písm. i):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … poruší podmínky uložené na ochranu
veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských
akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání.“



ustanovení § 5 odst. 2 písm. b):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … znečistí
veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo
zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“



ustanovení § 5 odst. 2 písm. c):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … poškodí
nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů.“



ustanovení § 5 odst. 2 písm. e):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … poruší
podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních,
pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice
nebo pohřbívání.“



ustanovení § 7 odst. 1 písm. b):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … jinému ublíží na zdraví, …“.



ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 1:
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … úmyslně naruší občanské soužití tak,
že jinému vyhrožuje újmou na zdraví, …“



ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) bod 4:
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … úmyslně naruší občanské soužití tak,
že se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.“



ustanovení § 7 odst. 2 písm. b) bod 3:

„Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že … naruší občanské soužití tak, že se
vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.“


ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 až 4:
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … úmyslně způsobí škodu na cizím
majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem, nebo zničením nebo poškozením věci
z takového majetku; pokus tohoto přestupku je trestný.“



ustanovení § 8 odst. 1 písm. b):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … neoprávněně užívá cizí majetek.“



ustanovení § 8 odst. 1 písm. c):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak
bez přivolení oprávněné osoby.“



ustanovení § 8 odst. 1 písm. d):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … ukryje, užívá nebo na sebe anebo na
jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to,
co za takovou věc bylo opatřeno.“



ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) bod 1 až 4:
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … způsobí
škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem, nebo zničením nebo
poškozením věci z takového majetku; pokus tohoto přestupku je trestný.“



ustanovení § 8 odst. 2 písm. b):
„Právnická nebo podnikající fyzická
… neoprávněně užívá cizí majetek.“
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ustanovení § 8 odst. 2 písm. c):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … přisvojí si
cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby.“



ustanovení § 8 odst. 2 písm. d):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že … ukryje, užívá nebo na sebe anebo
na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo
to, co za takovou věc bylo opatřeno.“

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 28 odst. 1 až odst. 3:

„Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může
způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil,
je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu;
nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace nebo správci,
je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, náklady
spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního
stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými
věcmi.“
„Při poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může
způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního
provozu podle zvláštního předpisu, musí ten, kdo poškození způsobil, tuto skutečnost
neprodleně oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy
pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, a uhradit mu náklady
spojené s odstraněním poškození a s uvedením pozemní komunikace do původního
stavu; může se též s vlastníkem nebo správcem pozemní komunikace dohodnout,
že poškození odstraní sám.“
„Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace nelze neprodleně
odstranit, je ten, komu povinnost k odstranění znečištění, popřípadě k úhradě nákladů
na odstranění poškození náleží, povinen místo alespoň provizorním způsobem
neprodleně označit a závadu oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci,
je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce.“


ustanovení § 42a odst. 1 písm. g):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … znečistí nebo poškodí dálnici, silnici
nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství, nebo veřejně přístupnou
účelovou komunikaci s vozovkou.“



ustanovení § 42a odst. 1 písm. k):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … bez průtahů neodstraní jí způsobené
znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani neprodleně místo takového
znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně takovou závadu neoznámí
vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace.“



ustanovení § 42b odst. 1 písm. g):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že … znečistí
nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součást nebo příslušenství,
nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci s vozovkou.“



ustanovení § 42b odst. 1 písm. k):
„Právnická nebo podnikající fyzická se dopustí přestupku tím, že … bez průtahů
neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, ani
neprodleně místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo neprodleně
takovou závadu neoznámí vlastníku, popřípadě správci pozemní komunikace.“

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 302:
(1) „Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li takový čin veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.
(3) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat,
b) způsobí-li takovým činem týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt,
c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
nebo
spáchá-li takový čin opětovně.“



ustanovení § 303 odst. 1:
„Kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je
povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo
smrt, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci.“



ustanovení § 303 odst. 2:
„Odnětím svobody až na dvě léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným
v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat.“

d)

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů:



ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) v návaznosti na ustanovení § 4 odst. 1 písm. f):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší některou z povinností
chovatele nebo některý z požadavků na přemístění a vnitrostátní přepravu zvířat
stanovených v § 4 odst. 1 a 2 …“



ustanovení § 71 odst. 1 písm. b) v návaznosti na ustanovení § 4 odst. 7:
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší některou z povinností
chovatele stanovených v § 4 odst. 3, 4 a 7 …“



ustanovení § 72 odst. 2 písm. a) v návaznosti na ustanovení § 4 odst. 1 písm. f)
a ustanovení § 4 odst. 7:
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo
poruší některou z povinností chovatele nebo některý z požadavků na přemístění
a vnitrostátní přepravu zvířat stanovených v § 4 …“



ustanovení § 4 odst. 1 písm. f):
„Chovatel je povinen … zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří
od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti
předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu
platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.“

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů:


ustanovení § 63 odst. 1 písm. a) a b):
„a) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 9 odst. 1 nebo 3 anebo
v § 10 odst. 2 nebo 3 nebo nesplní opatření uložené podle § 61 odst. 3, nebo
b) v rozporu s § 48a neoprávněně loví zvěř nebo nesplní nebo poruší některou
z povinností stanovenou v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo v § 14 odst. 1
písm. a) až d).“



ustanovení § 64 odst. 1:
„Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší některou
z povinností stanovenou v … § 10 ….“

Aktualizováno k datu: 1. února 2021
Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

