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Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 10.7.2008 týkající se
objasnění, jak Jihočeský kraj řeší situaci bezprizorních zvířat v souladu se zákonem č. 60/1964 Sb., §135
občanského zákoníku, který ukládá pečovat o každé zvíře po dobu jednoho roku a v souladu s § 46
veterinárního zákona, který předpisuje, jak zacházet se zvířaty podezřelými z nebezpečné nákazy.
Dále poskytnutí všech výdajů vynaložených v souvislosti s řešením problematiky bezprizorních zvířat
v místně příslušných lokalitách Jihočeského kraje včetně zajištění podpory a osvěty, vyčíslení
konkrétních položek a rozpočtových výdajů vynaložených na zajištění osvětového programu a také
poskytnutí přehledu informací, zda a jak byly řešeny případné přestupky proti § 6 Zákona na ochranu
zvířat proti týrání v předchozích pěti letech, jaké konkrétní částky byly vyčleněny na řešení výše
uvedené problematiky bezprizorních zvířat v předchozích pěti letech Vám sdělujeme následující:
Dle obsahu podané žádosti se domníváte, že Jihočeský kraj na svém území realizuje, řídí a monitoruje
činnosti, které souvisí s problematikou řešení situace bezprizorních zvířat. Svou domněnku opíráte
o ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (chybně uveden zákon č. 60/1964 Sb.)
a § 46 zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon).
Řešení výše uvedené problematiky upravuje zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
a též zákon č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník). Tyto právní normy mimo jiné stanovují orgány, které na
tomto úseku vykonávají státní správu a stanovují jim okruh činností a kompetencí.
Orgány státní správy ve věcech veterinární péče dle zákona č. 166/1999 Sb. jsou:
a) Ministerstvo zemědělství
b) Ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra
c) Obce
d) Orgány veterinární správy (Státní veterinární správa s působností na celém území ČR, krajské
veterinární správy a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv).
Činnost obcí je vymezena § 46 veterinárního zákona. Obec vydává na návrh krajské veterinární správy
nařízení obce o nařízení mimořádných veterinárních opatření, jde zejména o opatření ke zdolávání
nebezpečných nákaz (§ 46 písm.b), sama nebo ve spolupráci s jinou obcí může zřídit (pozn.: nikoliv
musí) a provozovat útulek pro odchycená zvířata (§ 46 písm. c) a dále má povinnost hradit náklady
spojené s odchytem a karanténování odchycených zvířat, není- li chovatel znám (§ 46 písm.d).

Orgány ochrany zvířat dle zákona č. 246/1992 Sb. jsou:
a) Ministerstvo zemědělství
b) Orgány veterinární správy (viz výše)
c) Ministerstvo vnitra a ministerstvo obrany
d) Ústřední orgány státní správy a Akademie věd ČR
e) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP) a v omezeném rozsahu též obce.
Působnost ORP a obcí vymezuje § 24 a 24a. ORP projednávají přestupky a správní delikty na ochranu
zvířat (§ 24a odst. písm. a, b) a projednávají zvláštní opatření podle § 28a (§24a odst.1 písm.c). Dle
tohoto ustanovení může ORP nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče (§28a odst.1
písm a). Náklady na umístění zvířete do náhradní péče, případně jeho léčení hradí osoba, jíž bylo zvíře
odebráno (§28a odst. 3 a 4). Obce pak mohou zřizovat a provozovat útulky pro zvířata a dále mohou
obecně závaznou vyhláškou stanovit pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Zákon č. 40/1964 (občanský zákoník):
Podle stávajících právních předpisů je na zvíře nahlíženo jako na věc. Při řešení problematiky
bezprizorních zvířat se tedy postupuje dle § 135 občanského zákoníku, který upravuje nakládání
s nalezenými a opuštěnými věcmi. Toto ustanovení ukládá povinnost nálezci věc odevzdat vlastníkovi a
není-li znám, pak obci. Pokud se vlastník do 6 měsíců o věc nepřihlásí, propadá věc obci. Dále řeší
otázku nálezného a povinnosti vlastníka věci uhradit náklady vzniklé s jejím opatrováním. Neukládá
tedy obci pečovat o nalezené zvíře po dobu 1 roku, jak tvrdí žadatel.
Závěr:
V předchozí části uvádíme výčet právních předpisů a orgánů státní správy ve věcech veterinární péče
a ochrany zvířat, jejichž kompetence a povinnosti se týkají i řešení problematiky bezprizorních zvířat.
Dle výše uvedeného nejsou kraje ani krajské úřady orgány ve věcech veterinární péče ani ochrany zvířat.
Nemají tedy na tomto úseku žádné povinnosti ani kompetence, tj. o této problematice nerozhodují ani
o ní neshromažďují informace.
Zajišťování osvětových programů na úseku prevence, vakcinace, kastrace a jiných podpor na
řešení problematiky bezprizorních zvířat jsou, kromě výše uvedených zákonných povinností, dobrovolné
a nejsou krajům nahlašovány. ORP, které projednávání přestupky a správní delikty nemají povinnost
o této činnosti kraje informovat. Přehledy (bod 1 a 2), které požadujete tedy nemáme k dispozici a
z tohoto důvodu se o tyto informace musíte obrátit přímo na obce (ORP). Za Jihočeský kraj můžeme
pouze sdělit, že pro r. 2009 se připravuje ke schválení grantový program na podporu činnosti útulků pro
zvířata, s alokací prostředků ve výši 600 000 Kč. V minulých letech nebyly do této oblasti prostředky
krajem poskytovány.
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