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Komentář ke vzoru: Podnět k vykonání dozorunad 
dodržováním povinností podle zákona č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání 

Aktualizováno k 13. 03. 2019 

Pro jakou situaci je vzor vhodný 

Vzor využijete, pokud chcete docílit vykonání dozoru Krajskou veterinární správou 

nad dodržováním podmínek zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

Může se jednat o týrání zvířat v zájmovém chovu, ale i v soukromém chovu, kdy 

zemědělec např. špatně zachází s dobytkem nebo majitel se psem. 

 

Podněty jsou pouze neformálními úkony, pro které správní řád žádné formální ani 

obsahové náležitosti a může být dokonce i anonymní. Z povahy věci však plyne, že 

má-li se vůbec správní orgán takovým podnětem zabývat, musí z něj být patrné, jaké 

skutečnosti odůvodňují zahájení řízení z moci úřední. Je proto vhodné do podnětu 

uvést, kdo jej podává, v jaké věci a čeho se podatel domáhá. Správní orgán se bude 

podnětem zabývat do té míry, aby posoudil, zda zakládá důvody k zahájení řízení 

z moci úřední či nikoli, případně zda má být postoupen příslušnému správnímu 

orgánu. 

 

Podatel může ze zákona správní orgán požádat o to, aby mu do 30 dnů od obdržení 

podnětu oznámil,že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci 

úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. 

Jaké části vzoru přizpůsobit 

- Podatel 

o Doplňte své identifikační údaje dle vzoru. Podnět může podat fyzická i 

právnická osoba (spolek) a může být i anonymní. V případě, že 

správní orgán žádáte, aby vám sdělil, jakým způsobem s podnětem 

naložil, je zřejmé, že musíte zároveň uvést své identifikační údaje. 

- Adresát 

o Podnět je třeba adresovat Krajské veterinární správě pro příslušný 

kraj, nebo příslušnému obecnímu úřadu. 

- Identifikace pachatele 

o Uveďte údaje, které pomůžou Krajské veterinární správě s identifikací 

pachatele. 

- Odůvodnění 

o Uveďte skutkový stav problému a všechny relevantní informace, které 

mohou Krajské veterinární správě pomoci s prověřováním Vašeho 

podnětu. Může se jednat o některé porušení zákona na ochranu 

zvířat  vymezené v § 27 předmětného zákona. 

o Např. „Zvířata jsou chována ve značně stísněných prostorách a trpí 

nedostatkem napájení, zvířatům byly též neodborným způsobem 

amputovány drápy.“ 
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o Např. „Při výcviku zvířat jsou používány metody, které jim způsobují 

nepřiměřenou bolest (bití) a psychické utrpení (zastrašování).“ 

o Např. „Fyzická osoba jakožto majitel směčky tří psů je drží 

permanentně přivázané k řetězům na krátkou vzdálenost na dvorku 

své zahrady. Zvířata jsou očividně podvyživená a v zimních měsícíh 

podchlazená a je s nimi špatně zacházeno.“ 

- Přílohy 

o Přílohy nejsou povinnou náležitostí, ale pokud je v textu odkazováno 

na listinné důkazy či fotografie, pak je žádoucí je v kopii přiložit.  

Kde nalézt další informace 

Podrobnější informace k podávání podnětů najdete v našich manuálech: 

- https://frankbold.org/poradna/kategorie/spravni-rad-spravni-

rizeni/rada/podavani-podnetu-podle-spravniho-radu 

Podrobnější informace k obraně proti týrání zvářat najdete v našich manuálech: 

- https://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-prirody-a-krajiny-ochrana-

lesa-a-pudy/rada/jak-zasahnout-proti-tyrani-zvir 

 

Dále naleznete informace na následujících odkazech: 

- https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/zpusob-oznameni-o-tyrani-zvirat/ 

- https://www.mevs.cz/2012/04/stiznosti-na-tyrani-zvirat/ 

 

 

 
Na co nezapomenout 

- Je vhodné správní orgán požádat o sdělení, zda řízení zahájil, 

případně jej požádat, aby Vás informoval o svém dalším postupu. 

Pokud o to podatel nepožádá, správní orgán nemá povinnost jej 

o svém postupu informovat. 
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Jak pracovat se vzorem? 

• Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného 

vzoru. 

• Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé 

varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností. 

o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí 

rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu. 

• Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto 

formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný. 

• Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem: 

https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory 

 

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes 

kontaktní formulář.  

Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na  

e-mailovou adresu servis@frankbold.org 

 

Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním 

darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře. 

https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory
https://frankbold.org/poradna/dotaz
mailto:servis@frankbold.org?subject=Podnět%20ke%20vzoru:%20
http://frankbold.org/podporte-nas

