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termín hlavního líčení  28.6.2010 v 8:30 jednací síň č.dv. 207 

 

obžalovaná : žena, 45 let, stíhána na svobodě 

 

skutková věta podle  obžaloby 

v období od 20. 5. 2008 do 7. 8. 2009 v Ostravě, v obytném domě o celkové výměře 

69,72 m
2
 a na zahradě o celkové výměře 200 m

2
 zastavěné ze 

2
/3 plochy kotci, chovala 

větší počet psů a fen různých plemen od velikosti plemene Yorksire teriér po velikost 

plemene Německá doga, a to např. dne 13. 6. 2008 7 zvířat, dne 29. 7. 2009 38 zvířat 

a dne 7. 8. 2009 29 zvířat, přičemž těmto neposkytovala dostatečné množství potravy 

a vody, neobstarala jim potřebnou veterinární péči, chovala je ve stísněných a 

stavebně nevhodných kotcích, klecích, přepravkách a obytných místnostech, v nichž 

nezajistila vhodné životní a hygienické podmínky, např. v místnosti WC bez světla 

chovala 7 štěňat ve věku 6 týdnů až 6 měsíců od velikosti menšího křížence po 

velikost plemene Německá doga, a omezovala jejich pohyb nedostatečným či žádným 

výběhovým prostorem, čímž u zvířat došlo ke špatnému výživovému stavu až 

patologické vyhublosti, dehydrataci, postižení dýchacího aparátu, silnému zablešení, 

zplstnatění srsti, různým úrazovým zraněním, zánětům kůže, očí a uší a dalším 

onemocněním, dále k psychickému stresu, nechutenství, apatii a úzkosti, což vedlo 

k vydání rozhodnutí ÚMOb Ostrava-Vítkovice, Odboru výstavby, životního prostředí 

a vodního hospodářství ze dne 29. 7. 2009 o odebrání 11-ti zvířat a ze dne 7. 8. 2009 o 

odebrání dalších 29-ti zvířat a jejich umístění do Útulku pro psy Magistrátu města 

Ostravy na ul. Provozní č. 4 v Ostravě-Třebovicích, kde však v důsledku závažného 

zdravotního stavu neslučitelného s dalším plnohodnotným životem muselo být 

následně přistoupeno k utracení celkem 10-ti zvířat, a to dne 31. 7. 2009 psa plemene 

Německá doga, dne 10. 8. 2009 fen plemen Anglický kokršpaněl, Ši-tzu, Mops a 

Francouzský buldoček, dne 12. 8. 2009 fen plemen Yorksire teriér a Americký 

pitbullterier a psa plemene Anglický bullterier, dne 19. 8. 2009 feny křížence 

Rotvajlera a dne 7. 9. 2009 feny plemene Švýcarský ovčák, přičemž obviněná si 

musela být přinejmenším vědoma, že svým jednáním takovýto následek může 

                                                 
1 Tisková zpráva zaslaná Igorem Krajedlem, mluvčím Okresního soudu v Ostravě  



 

 

 

 

 

způsobit, s čímž byla nepochybně srozuměna jako držitelka živnostenského oprávnění 

pro předmět podnikání výcvik, hlídání psů, pronájem služebních psů na samostatné 

hlídání objektů, chov zvířat a jejich výcvik, avšak neposkytla zvířatům řádnou péči, 

aby jej odvrátila, 

 

právní kvalifikace podle obžaloby 

 

trestný čin týrání zvířat dle § 203 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon). 

 

V případě, že vina obžalované v řízení před soudem nebude prokázána, bude 

obžaloby zproštěna. Na základě soudem provedeného dokazování může dojít ke 

změně skutkového stavu věci i změně právní kvalifikace. V případě splnění 

procesních podmínek stanovených trestním řádem může dojít k zastavení 

trestního stíhání. 

 

hrozící sankce podle kvalifikace užité obžalobou:  

jeden rok odnětí svobody 

 

Igor Krajdl 

mluvčí Okresního soudu v Ostravě 
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33. PROTOKOL O OCHRANĚ ZVÍŘAT A PÉČI O NĚ 

 

Vysoké smluvní strany, 

přejíce si zajistit lepší ochranu zvířat jako vnímajících bytostí a lepší péči o ně, se 

dohodly na následujících ustanoveních, která se připojí ke Smlouvě o založení 

Evropského společenství: Při formulování a provádění politik Společenství v 

zemědělství, v dopravě, v oblasti vnitřního trhu a ve výzkumu bude Společenství a 

členské státy plně respektovat požadavky péče o zvířata; přitom zohlední legislativní 

nebo správní předpisy a zvyky členských států, spjaté zejména s náboženskými 

rituály, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím. 

 

                                                 
2 Protokol dostupný z http://ochranazvirat.zeleni.cz/731/clanek/legislativa-evropskych-spolecenstvi-

tykajici-se-ochrany-zvirat/ 

http://ochranazvirat.zeleni.cz/731/clanek/legislativa-evropskych-spolecenstvi-tykajici-se-ochrany-zvirat/
http://ochranazvirat.zeleni.cz/731/clanek/legislativa-evropskych-spolecenstvi-tykajici-se-ochrany-zvirat/

