Metodický materiál
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se nařizuje pro území
obce nebo jeho část provedení speciální ochranné dezinsekce
a deratizace k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních
onemocnění
_____________________________________________________________________
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
ustanovení § 44a:
„1) Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky35a)1je
jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování
a vnitropodniková doprava.
2) Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je
každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly
nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost
a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních
předpisů.35a)
3) Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat, darovat ani jiným způsobem
poskytovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako
vysoce toxické35b)2jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby
oprávněny k nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky
podle odstavce 8.
4) Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat ani darovat nebezpečné chemické
látky a chemické přípravky klasifikované jako toxické nebo žíravé35c)3
a) osobám mladším 18 let,
b) osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům.
5) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních
právních předpisů nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a chemické
přípravky klasifikované jako vysoce toxické, 35b) toxické nebo žíravé v prodejních
automatech a do přinesených nádob.
6)

35a)

Fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako toxické nebo
žíravé jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dozorem odpovědné
osoby. S chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako

§ 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
zákonů.
35b)
§ 2 odst. 5 písm. f) zákona č. 356/2003 Sb.
35c)
§ 2 odst. 5 písm. g) a i) zákona č. 356/2003 Sb.

vysoce toxické mohou nakládat jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým
dohledem osoby s odbornou způsobilostí podle § 44b odst. 1.
7) Fyzické osoby starší 10 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako žíravé, jestliže
tyto chemické látky a přípravky jsou součástí výrobků, které splňují požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy na hračky.35d)4
8)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních
právních předpisů smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže
nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají
zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle § 44b odst. 1, 2 nebo 7.
Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými
přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně
způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně
jedenkrát za rok. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který
je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna
uchovávat po dobu 3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na
provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58).

9)

Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání
nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými
jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45
nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené Rvětou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými
vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají,
zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky
a zásadami první předlékařské pomoci.

10) Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat
pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo
karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46
a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla
o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito
chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná
zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace
o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se
kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví
a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup
při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným
podle místa činnosti.
11)

35d)

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních
právních předpisů jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky
a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické v prostorách, které jsou
uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při
skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení
uskladněných chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich
pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidu.

Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění pozdějších
předpisů.

12) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají
s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými
jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek
a chemických přípravků. Evidence se vede pro každou nebezpečnou chemickou
látku a chemický přípravek odděleně a evidenční záznamy musí obsahovat údaje
o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu),
které byly chemická látka nebo chemický přípravek vydány. Evidenční záznamy
se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob
nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku. Ustanovení tohoto
odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace.“
ustanovení § 44b:
„Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, nejde-li o výrobu,
dovoz nebo prodej nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
klasifikovaných jako vysoce toxické a o výkon speciální ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace, se považují
a) absolventi vysokých škol, kteří
1. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu
všeobecné lékařství nebo farmacie, nebo v akreditovaných magisterských
studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny,
2. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,
3. získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením
na chemii, nebo
4. získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování speciální průpravy pro
výkon práce ve zdravotnictví 35e) nebo doklad o absolvování celoživotního
vzdělávání v oboru toxikologie, 35f)
5. získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu
rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního
vzdělávání v tomto oboru,35g)
b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu a), a které se
podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení podle odstavce
5 o odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické.).“
ustanovení § 56:
„Osoba, která provádí ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci,
a) smí použít jen přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno 37a) a musí dodržet
návod k jejich použití stanovený výrobcem,
b) může použít přípravky a postupy jen v míře nezbytně nutné tak, aby účelu
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace bylo dosaženo a životní a pracovní
podmínky nebyly ohroženy či poškozeny,

c) je povinna kontrolovat její účinnost.“
ustanovení § 58:
„(1) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, s výjimkou speciální
ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, jakož
i speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo
zemědělských provozech, může provádět fyzická osoba, která
a) dovršila věk 18 let,
b) absolvovala odborný kurs, nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu
upraveném prováděcím právním předpisem 37c),5
c) podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má osvědčení
o odborné způsobilosti.
(2) Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo
zemědělských provozech může být vykonávána jen pod dohledem a řízením
fyzické osoby, která
a) absolvovala speciální mistrovský kurs, nebo jinak získala odborné znalosti
v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem 37c) ,
b) podrobila se před komisí úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a má
osvědčení o odborné způsobilosti.
(3) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, při které se používají
toxické nebo vysoce toxické chemické látky a chemické přípravky,30)6může
provádět fyzická osoba, která
a) dovršila věk 18 let,
b) absolvovala odborný kurs pro práci s toxickými a vysoce toxickými chemickými
látkami a chemickými přípravky, nebo jinak získala odborné znalosti v rozsahu
upraveném prováděcím právním předpisem37c),
c) podrobila se před komisí úspěšně zkoušce odborné způsobilosti a má
osvědčení o odborné způsobilosti.
(4) Řídit a dohlížet na výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace,
při které se používají toxické a vysoce toxické chemické látky a chemické
přípravky, může fyzická osoba, která má kvalifikaci podle odstavců 2 a 3.

37c)

Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti
v některých oborech ochrany veřejného zdraví.
30)
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 305/1998 Sb., kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich
dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe
(zásady správné laboratorní praxe).

(5) Předpokladem k přijetí do kursu podle odstavce 2 písm. a) je absolvování
odborného kursu podle odstavce 1 písm. b) nebo platné osvědčení o odborné
způsobilosti v rozsahu odstavce 1 písm. c) a 5 let praxe ve speciální ochranné
dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Předpokladem přijetí do kursu podle odstavce
3 písm. b) je absolvování odborného kursu podle odstavce 1 písm. b) nebo
platné osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. c).“
ustanovení § 59:
„Kursy k získání znalostí pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce
a deratizace podle § 58 odst. 1 až 4 může provozovat pouze osoba, která má
odbornou způsobilost podle § 58 odst. 1.“
ustanovení § 61:
„(1) Osoba, která je oprávněna provozovat speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci, je povinna
a) evidovat použité přípravky, jejich druh, množství, dobu, místo a účel použití; tuto
evidenci ukládat po dobu 5 let,
b) informovat dotčené osoby o záměru provést velkoplošnou (území obce nebo
městské části) speciální ochrannou dezinsekci a deratizaci.
(2) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může z vlastního nebo jiného podnětu
rozhodnutím provedení speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
nařídit, pokud hrozí šíření nákazy, zvýšený výskyt přenašečů infekčních
onemocnění nebo šíření škodlivých a epidemiologicky významných členovců,
hlodavců a dalších živočichů.
(3) Orgán ochrany veřejného zdraví může rozhodnutí podle odstavce 2 oznámit
ústním vyhlášením, pokud to vyžaduje naléhavost situace. Den ústního vyhlášení
rozhodnutí je dnem oznámení rozhodnutí. Vyhlášené rozhodnutí uvede orgán
ochrany veřejného zdraví do zápisu; neprodleně však osobě doručí jeho písemné
vyhotovení. Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 3 dnů ode dne doručení
písemného vyhotovení rozhodnutí. Podání odvolání nemá odkladný účinek.
(4) Pokud osoba oprávněná provozovat speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci hodlá provádět speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci
a deratizaci nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, je povinna písemně oznámit
tuto skutečnost orgánu ochrany veřejného zdraví a obecnímu úřadu příslušným
podle místa provádění činnosti, a to nejpozději 48 hodin před započetím této
činnosti. V tomto oznámení musí být uvedeno přesné označení místa, kde bude
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace prováděna, druh

a přibližné množství použité chemické látky nebo chemického přípravku, způsob
provedení, den zahájení prací a předpokládaná doba trvání prací, název a sídlo
provádějící firmy a jméno a spojení na odpovědného pracovníka. Do lhůty 48
hodin se nezapočítávají dny pracovního klidu a pracovního volna. Pro provádění
speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými přípravky, které mohou poškozovat včely,
ryby, zvěř a některé další necílové organismy, platí zvláštní právní předpis. 37b)7
(5) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví může nejpozději 24 hodin před
zahájením činnosti oznámené podle odstavce 4 stanovit zvláštní podmínky pro
její provádění. Na tento postup se nevztahuje správní řád. Opatření, kterým se
stanoví zvláštní podmínky pro provádění speciální ochranné dezinfekce,
dezinsekce a deratizace, může orgán ochrany veřejného zdraví vyhlásit ústně
a učinit o něm písemný zápis. Osoba oprávněná provozovat speciální ochrannou
dezinfekci, dezinsekci a deratizaci může proti opatření příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví podat do 24 hodin od jeho doručení nebo ústního
oznámení písemně námitky. Podání námitek nemá odkladný účinek. O podaných
námitkách rozhoduje ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Na
základě námitek opatření změní nebo zruší, anebo námitky zamítne a opatření
potvrdí. Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání.“
ustanovení § 64 písm. c):
„Fyzická osoba, která onemocněla infekčním onemocněním nebo je podezřelá z
nákazy, je podle povahy infekčního onemocnění povinna zajistit provedení nařízené
ohniskové ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.“
ustanovení § 65:
„(1) V případě onemocnění podléhajícího mezinárodnímu zdravotnickému řádu (mor,
cholera, žlutá zimnice, hemoragické horečky) a dalších infekčních onemocnění
stanovených doporučením Světové zdravotnické organizace je fyzická osoba,
které byla nařízena karanténa, umístěna zpravidla ve zdravotnickém zařízení
vyčleněném pro případ výskytu těchto onemocnění. U ostatních infekčních
onemocnění se, s ohledem na charakter infekčního onemocnění, způsob
kontaktu a dobu jeho trvání, odděluje fyzická osoba podezřelá z nákazy od
ostatních fyzických osob.
(2) Ohniskovou ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací je činnost směřující
k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek
před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky
37b)

§ 30 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy v ohnisku nákazy. Ohniskem
nákazy je místo, ve kterém se šíří nákaza. Jeho součástí je nebo byl zdroj
nákazy, fyzické osoby podezřelé z nákazy a složky jejich prostředí.“
ustanovení § 66 odst. 2:
„Fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická osoba jsou dále povinny zajistit
provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace a asanaci (hygienické
zabezpečení) vody, půdy a jiných míst a výrobků podezřelých z toho, že obsahují
původce onemocnění.“
ustanovení § 69 odst. 1 písm. e):
„Mimořádným opatřením při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku je příkaz
k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace na celém zasaženém
území; ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provede zdravotní ústav
(§ 86 odst. 1), stanoví-li tak rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Náklady na tuto ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provedenou
zdravotním ústavem jsou hrazeny ze státního rozpočtu.“
ustanovení § 85 odst. 1:
„Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a dále mimořádná
opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných
a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních a z porušení jakosti
podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a jejich
ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní
obvod krajské hygienické stanice nebo jeho část právním předpisem krajské
hygienické stanice. Právním předpisem krajské hygienické stanice lze
k ochraně veřejného zdraví nařídit též provedení velkoplošné (území obce nebo
městské části) speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.“
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:
ustanovení § 2 odst. 1:
„Zakazuje se týrání zvířat.“
ustanovení § 3 písm. a), b), n) a o):
„Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zvířetem každý živý obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvířecího
jedince a jeho samostatného života schopné formy, nikoliv však plod nebo embryo,
b) volně žijícím zvířetem zvíře, patřící k druhu, jehož populace se udržuje v přírodě
samovolně, a to i v případě jeho chovu v zajetí,
n) nepřiměřenou bolestí bolest neodpovídající povaze potřebného zákroku,

o) usmrcením jakýkoliv zákrok nebo jednání, které způsobí smrt zvířete.“
ustanovení § 4 odst. 1:
„Za týrání se považuje
o) usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení,“
ustanovení § 5 odst. 1:
„Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře.“
ustanovení § 5 odst. 2 písm. h):
„Důvodem k usmrcení je:
h) deratizace2c)8a opatření v boji proti škodlivým organismům 2f)“9
ustanovení § 14 odst. 4:
„Deratizace, odchyt a usmrcování volně žijících zvířat patřících mezi škodlivé organismy se
řídí zvláštními právními předpisy. 2), 2c , 2e), 2f)“1011

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
ustanovení § 415:
„Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku,
na přírodě a životním prostředí.“
ustanovení § 420:
„1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
2) Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla
způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za
škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost
podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.
3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.“
2c)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
2f)
Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
2)
Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2e)
Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu
s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování
s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb.

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.“

Sankční ustanovení
1. Přestupky fyzických osob
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:
ustanovení § 29 odst. 1 písm. f):
„Přestupku se dopustí ten, kdo poruší zákaz nebo nesplní povinnosti stanovené nebo
uložené k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění.“

2. Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:
ustanovení § 27 odst. 1 písm. a), b) a j):
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) propaguje týrání zvířat,
b) týrá nebo utýrá zvíře, …
ustanovení § 27a odst. 1 písm. a), b) a g):
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:

a)
b)

propaguje týrání zvířat,
týrá zvíře nebo utýrá zvíře,…

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
ustanovení § 92 odst. 1:
„Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto zákonem, zvláštními
právními předpisy nebo na jejich základě vydanými rozhodnutími či opatřeními
orgánu ochrany veřejného zdraví, přímo použitelnými předpisy Evropských
společenství, právním předpisem podle § 85 a za nesplnění nebo porušení povinností
stanovených zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci a k zajištění
a výkonu závodní preventivní péče v rozsahu § 82 odst. 2 písm. n) uloží orgán
ochrany veřejného zdraví oprávněný vykonávat státní zdravotní dozor fyzické osobě
při její podnikatelské činnosti nebo právnické osobě pokutu do výše 2 000 000 Kč.“

3. Trestné činy
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
ustanovení § 152:
„Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé
nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem
činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“
ustanovení § 153:
„Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé
nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“
ustanovení § 302:
(1) Kdo týrá zvíře
a) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
b) surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude
pachatel potrestán,
a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo
potrestán, nebo
b) způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo smrt.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li
čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat.

Aktualizováno k datu: 1. září 2010

