
Platná znění příslušných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 
Trestní zákoník 

 
§ 52 

Druhy trestů 

(1) Za spáchané trestné činy může soud uložit tresty 
a) odnětí svobody, 

b) domácí vězení, 
c) obecně prospěšné práce, 

d) propadnutí majetku, 
e) peněžitý trest, 

f) propadnutí věci, 
g) zákaz činnosti, 

h) zákaz pobytu, 
i) zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, 

j) zákaz držení a chovu zvířat,  
j) k) ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, 

k) l) ztrátu vojenské hodnosti, 
l) m) vyhoštění. 

 
§ 77a 

Zákaz držení a chovu zvířat 

(1) Soud může uložit trest zákazu držení a chovu zvířat až na deset let, dopustil-li se 
pachatel trestného činu v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře.   

(2) Jako samostatný trest může být trest zákazu držení a chovu zvířat uložen pouze 
v případě, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě 
a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba. 

(3) Trest zákazu držení a chovu zvířat spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu 
tohoto trestu zakazuje držení, chov a péče o zvíře. 

 

§ 302 

Týrání zvířat 

(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 na šest měsíců až na dvě tři léta, zákazem činnosti, zákazem 
držení a chovu zvířat nebo propadnutím věci. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců dva roky až tři léta pět let, 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.  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, 

b) spáchá-li takový čin veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, 

c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, 

d) spáchá-li takový čin opětovně, nebo  

e) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok dvě léta až pět osm let bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat, nebo 

b) způsobí-li takovým činem týranému zvířeti trvalé následky na zdraví nebo smrt. 

 

§ 302a 

Chov zvířat v nevhodných podmínkách 

(1) Kdo chová větší počet zvířat v nevhodných podmínkách, bude potrestán odnětím 
svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo zákazem držení a chovu zvířat. 

(2) Kdo chová zvířata v nevhodných podmínkách za účelem obchodu, anebo kdo kořistí 
z takového chovu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zákazem 
činnosti nebo zákazem držení a chovu zvířat. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný 
prospěch,  

b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 trvalé následky či smrt zvířeti, nebo 

c) spáchá-li čin takový čin jako člen organizované skupiny. 

(4) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,  

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch 
velkého rozsahu,  



b) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 trvalé následky či smrt většímu počtu 
zvířat, nebo 

c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. 

 

§ 303 

Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti 

(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 jeden rok, zákazem činnosti, zákazem držení a chovu 
zvířat nebo propadnutím věci. 

(2) Odnětím svobody až na dvě tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným 
v odstavci 1 smrt nebo trvalé následky na zdraví většímu počtu zvířat. 

 

§ 304 

Pytláctví  

  (1) Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe 
nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli 
nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta šest měsíců až tři léta, zákazem 
činnosti nebo propadnutím věci. 

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let dvě léta až osm let, peněžitým trestem 
nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, 

 a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, 

 b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch, 

 c) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní 
prostředí, 

 d) spáchá-li takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem, hromadně účinným způsobem nebo 
v době hájení, nebo 

 e) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

 

§ 305 

Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími 
užitkovost hospodářských zvířat 

 (1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá 
nebo jinak opatří nebo přechovává látku s thyreostatickými, gestagenními, androgenními, 
estrogenními nebo jinými hormonálními účinky, beta-agonisty nebo jinou látku určenou ke 



stimulaci užitkovosti hospodářských zvířat nebo přípravek obsahující takovou látku, bude 
potrestán odnětím svobody až na jeden rok dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

  (2) Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem používá léčiva za 
účelem zvýšení užitkovosti hospodářských zvířat nebo je za tím účelem vyrobí, doveze, vyveze, 
proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak opatří nebo přechovává. 

  (3) Odnětím svobody na šest měsíců jeden rok až na tři léta pět let bude pachatel 
potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 

 a) jako člen organizované skupiny, 

 b) opětovně, 

 c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo 

 d) ve značném rozsahu. 

  (4) Odnětím svobody na jeden rok dvě léta až pět osm let bude pachatel potrestán, 
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 

 a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, 

 b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo 

 c) ve velkém rozsahu. 

  

§ 306  

Šíření nakažlivé nemoci zvířat 

 (1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření 
nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat, 
bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 
věci. 

  (2) Odnětím svobody na šest měsíců jeden rok až na tři léta pět let bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 rozšíření takové nemoci. 

  

§ 307 

Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin 

 (1) Kdo, byť i z nedbalosti, způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření 
nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin, bude potrestán odnětím svobody až na jeden 
rok dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 

 (2) Odnětím svobody na šest měsíců jeden rok až na tři léta pět let bude pachatel 
potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 rozšíření takové nemoci nebo takového 
škůdce. 

§ 337 



Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 

 (1) Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu 
veřejné moci tím, že  

a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo 
odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění 
pozbyl,  

b) zdržuje se na území České republiky, ačkoli mu byl uložen trest vyhoštění nebo bylo 
rozhodnuto o jeho správním vyhoštění,  

c) bez povolení a bez vážného důvodu se zdržuje v místě nebo obvodě, na které se vztahuje 
trest zákazu pobytu, nebo nedodržuje omezení, která mu byla soudem uložena v souvislosti s 
výkonem tohoto trestu,  

d) porušuje zákaz pobytu uložený podle jiného právního předpisu,  

e) navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné 
společenské akce, nebo se dopustí jiného závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu,  

f) chová nebo drží zvíře, na které se vztahuje trest zákazu držení a chovu zvířat, nebo se 
dopustí jiného závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu, 

f) g) bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným 
způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu,  

g) h) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu,  

h) i) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel vazby,  

i) j) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel zabezpečovací detence, nebo  

j) k) dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel ochranného léčení nebo 
ochranné výchovy, které byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, pomocí 
při útěku, výkon takových rozhodnutí podstatně ztěžuje, anebo maří dohled uložený při 
ukončení ochranného léčení, 

 bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 

 

§ 367 

Nepřekažení trestného činu 

 (1) Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin 
vraždy (§ 140), zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145), mučení a jiného nelidského 
a krutého zacházení (§ 149), nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy (§ 
159), neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§ 164), obchodování s lidmi (§ 168), zbavení 
osobní svobody (§ 170), zavlečení podle § 172 odst. 3 a 4, loupeže (§ 173), braní rukojmí (§ 
174), vydírání podle § 175 odst. 3 a 4, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 180 
odst. 4, znásilnění (§ 185), pohlavního zneužití (§ 187), zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 
193), týrání svěřené osoby (§ 198), krádeže podle § 205 odst. 5, zpronevěry podle § 206 odst. 
5, podvodu podle § 209 odst. 5, pojistného podvodu podle § 210 odst. 6, úvěrového podvodu 



podle § 211 odst. 6, dotačního podvodu podle § 212 odst. 6, podílnictví podle § 214 odst. 3 a 4, 
legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 4, padělání a pozměnění peněz (§ 233), 
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234), neoprávněné 
výroby peněz (§ 237), zneužití informace v obchodním styku podle § 255 odst. 4, zneužití 
postavení v obchodním styku podle § 255a odst. 3, poškození finančních zájmů Evropské unie 
podle § 260 odst. 5, porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 
262), porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263), provedení 
zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265), porušení 
povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským 
materiálem (§ 266), obecného ohrožení (§ 272), vývoje, výroby a držení zakázaných bojových 
prostředků (§ 280), nedovolené výroby a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky 
(§ 281), nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu (§ 
282), nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (§ 
283), získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou 
plošinou (§ 290), zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny (§ 292), chovu zvířat 
v nevhodných podmínkách podle § 302a odst. 4, vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 
310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), 
financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování 
teroristickým trestným činem (§ 312f), sabotáže (§ 314), vyzvědačství (§ 316), ohrožení 
utajované informace (§ 317), válečné zrady (§ 320), násilí proti orgánu veřejné moci podle § 
323 odst. 3 a 4, násilí proti úřední osobě podle § 325 odst. 3 a 4, přijetí úplatku (§ 331), 
podplacení (§ 332), násilného překročení státní hranice podle § 339 odst. 2 a 3, organizování a 
umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340 odst. 4, vzpoury vězňů (§ 344), 
neuposlechnutí rozkazu podle § 375 odst. 2 a 3, zprotivení a donucení k porušení vojenské 
povinnosti podle § 377 odst. 2 a 3, porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti 
podle § 382 odst. 3 a 4, porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší 
hodností podle § 383 odst. 3 a 4, zběhnutí (§ 386), ohrožování morálního stavu vojáků podle § 
392 odst. 2, genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny 
lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), styků ohrožujících mír (§ 409), 
použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti 
(§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo 
zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3, a spáchání nebo 
dokončení takového trestného činu nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; 
stanoví-li tento zákon na některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním 
trestem mírnějším. 

 

Trestní řád 

§ 350ja 

Výkon trestu zákazu chovu a držení zvířat 

(1) Jakmile rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest zákazu chovu a držení zvířat, 
nabude právní moci, předseda senátu zašle jeho opis středisku Probační a mediační služby 
v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený bydlí, a nemá-li stálé bydliště, v jehož 
obvodu se zdržuje nebo pracuje, a zároveň pověří opatřením probačního úředníka 
činného v obvodu tohoto soudu kontrolou nad výkonem trestu zákazu chovu a držení 
zvířat. 



(2) Probační úředník pověřený kontrolou výkonu trestu zákazu chovu a držení zvířat, 
provádí namátkovou kontrolu obydlí, jiných prostor a pozemků odsouzeného. 

(3) Za účelem kontroly je odsouzený povinen umožnit probačnímu úředníkovi vstup 
do obydlí a jiných prostor a na pozemky a strpět úkony bezprostředně související 
s kontrolou. 

(4) Nedodržuje-li odsouzený stanovené podmínky zákazu chovu a držení zvířat, sdělí 
tuto skutečnost probační úředník bezodkladně soudu, který výkon trestu nařídil. 

 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

§ 15 

Druhy trestů a ochranných opatření 

(1) Za trestné činy spáchané právnickou osobou lze uložit pouze tyto tresty 

 a) zrušení právnické osoby, 

 b) propadnutí majetku, 

 c) peněžitý trest, 

 d) propadnutí věci, 

 e) zákaz činnosti, 

 f) zákaz držení a chovu zvířat  

 f) g) zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, 

 g) h) zákaz přijímání dotací a subvencí, 

 h) i) uveřejnění rozsudku. 

 

§ 20a 

Zákaz držení a chovu zvířat 

Soud může uložit právnické osobě trest zákazu držení a chovu zvířat až na dvacet let, byl-
li trestný čin spáchán v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře. 

 
 


