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Dne 31.07.2017 obdržel ÚMČ Brno – Starý Lískovec, odbor všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno,  žádost zaevidovanou 
pod č.j.: MCBSLI/04342/OVŠ, k zodpovězení dotazů ke zpracování podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., týkajících se 
podání společnosti žadatele, na krajskou veterinární správu, která dále předala případ ÚMČ Brno – Starý Lískovec, 
Odboru všeobecnému. 
 
K Vašim dotazům sděluji následující: 
 
ÚMČ Brno – Starý Lískovec, odbor všeobecný, obdržel dne 16.06.2017 Podnět Krajské veterinární správy, Státní 
veterinární správy pro Jihomoravský kraj, k projednání přestupku a odborné vyjádření včetně návrhu na zvláštní 
opatření ve smyslu ustanovení § 28a odst. 1 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb.,  pro podezření z týrání zvířat ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 246/1992 sb., na ochranu zvířat proti týrání, kterého se měla chovatelka 
dopustit tím, že chovala velké množství zvířat v malém bytě (v nevhodných podmínkách). 
 
K dotazu č. 1) Poslední kontrola chovu koček byla provedena dne 13.07.2017. Bylo shledáno zlepšení stavu koček. 
Kontrolu provedla osoba oprávněná podle § 24 a) odst. 1 písm. a) zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
v platném znění a čl. 22 odst. 2d) Statutu města Brna. Byla pořízena fotodokumentace, která byla odeslána KVS JMK, 
příslušnému veterinárnímu lékaři. 
 
K dotazu č. 2) 4 konkrétní kočky, které byly v návrhu KVS JMK zaznamenány jako vyhublé, byly na kontrole provedené 
KVS JMK dne 13.06.2017 vyfotografovány. Fotografie jsou součástí Podnětu KVS JMK. Na kontrole dne 13.07.2017 bylo 
shledáno zlepšení výživového stavu koček viz výše. 
 
K dotazu č. 3) Úřad městské části Brno – Starý Lískovec, odbor všeobecný zahájil řízení o zvláštním opatření dle § 24a) 
odst. 1) písm. a) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, podle § 28 a odst. 1 písm. a). V řízení se 
postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. 
 
V § 28 a) odst. 7) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání se hovoří „ Pokud je zahájeno správní řízení o 
zvláštním opatření, zahájí obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy také řízení o správním deliktu; to neplatí, 
jestliže bylo zahájeno v dané věci trestní řízení. Rozhodnutí o zvláštním opatření nelze vydat, pokud je závažnost 
správního deliktu tak nízká, že je pokuta, která by měla být nebo byla zároveň uložena, na dolní hranici sazby stanovené 
za daný správní delikt. 
 
Zvláštní opatření je tedy „předběžnou otázkou“ a je nutno vyčkat, jaký postih bude na chovatele uvalen. Tím, že PČR 
MŘPB, provádí šetření ve věci přečinu týrání zvířat ve stejné věci, a vyžádala si veškeré podklady, byl jí podnět 
k projednání správního deliktu postoupen. 
 
Zvláštní opatření ve smyslu § 28a) odst. 1 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., je opatřením nápravným. Viz § 28 b) odst. 
1) zákona na ochranu zvířat proti týrání. Cílem tohoto opatření je zajistit nápravu závadného stavu, tedy zabránit 
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dalšímu týrání. Pokud chovatel před vydáním rozhodnutí ve správním řízení provede nápravu závadného stavu, není 
třeba vydávat rozhodnutí o umístění týraného zvířete do náhradní péče. 
 
Pro rozhodování správního orgánu v prvním stupni je rozhodující skutkový a právní stav v době vydání rozhodnutí, 
nikoliv v době zahájení řízení. Viz rozsudek Krajského soudu v Ostravě, ze dne 22.03.2012, č.j. 22A 103/2010-43. 
 
Chovatelka ve lhůtě stanovené podle § 36 odst. 1 správního řádu, kdy mohla navrhovat důkazy nebo činit jiné návrhy, 
doložila lékařskou zprávu, ke každé jednotlivé kočce z koček navržených KVS JMK do náhradní péče. Veterinární lékař 
konstatoval zdravotní a výživový stav koček v pořádku, u jedné konstatoval, že je hubenější, nicméně její stav nelze 
kvalifikovat jako podvýživu. 
 
K dotazu č. 4) bylo zahájeno správní řízení o zvláštním opatření, doposud nebylo ukončeno viz výše. Řízení o správním 
deliktu zahájeno nebylo, podnět byl postoupen Policii České republiky, neboť bylo společností žadatele podáno v této 
věci trestní oznámení a PČR je v této věci Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec nadřazena. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že úvaha KVS JMK o týrání způsobeném množstvím zvířat na malé ploše (v nevhodném 
prostředí), byla správná. Kočka jako teritoriální zvíře potřebuje svůj prostor, a v nevhodném je potom stresována. Pro 
tuto úvahu hovoří i fakt, že chovatelka má vždy pro kočky dostatek potravy i vody. Snížením počtu koček v bytě, dochází 
postupně k nápravě jejich stavu. 
 
 
S pozdravem  
 
 
         Bc. Eva Novosádová 
                vedoucí Odboru všeobecného 
 
  
 


