Veřejná vystoupení zvířat
Veřejným vystoupením se podle § 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon na ochranu zvířat), rozumí jednorázové nebo
opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti,
a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání,
reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti,
který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se
nepovažuje svod hospodářských zvířat.
Kdo je povinen v této věci jednat (podat žádost apod.):
Pořadatel veřejného vystoupení.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Pořadatel veřejného vystoupení je podle § 8 odst. 3 zákona na ochranu zvířat povinen oznámit
nejméně 14 dnů před konáním veřejného vystoupení krajské veterinární správě (Městská
veterinární správě v Praze Státní veterinární správy, Na Kozačce 3, Praha 2) a příslušnému
úřadu městské části místo, datum konání, druh a počet zvířat, která se mají veřejného
vystoupení zúčastnit, údaje umožňující identifikaci osoby podle § 8 odst. 2) zákona na ochranu
zvířat a současně s oznámením předložit seznam činností se zvířaty. Osoba podle § 8 odst. 2
zákona na ochranu zvířat, je fyzická osoba, která je schopna a) rozpoznat zjevné příznaky
zhoršeného zdravotního stavu zvířat, b) zjistit změny v chování zvířat, c) určit, zda celkové
prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat, d) bezpečně manipulovat s daným
druhem zvířat, e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním oznámení veřejného vystoupení. V oznámení je třeba uvést název akce, datum a místo
konání, identifikační údaje pořadatele a kontaktní osobu včetně telefonického, případně emailového spojení, druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit, údaje
umožňující identifikaci osoby podle § 8 odstavce 2) zákona na ochranu zvířat. Současně s
oznámením je třeba předložit seznam činností se zvířaty.
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
V hl. m. Praze jsou příslušnými k podání oznámení Městská veterinární správa v Praze Státní
veterinární správy, Na Kozačce 3, Praha 2, a úřady městských částí Praha 1 - 57.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
Pro Městskou část Praha 22 tj. pro k. ú. Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi a Pitkovice je příslušný
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 01
Praha - Uhříněves, 1. patro, č. dveří 127, Ing. Erika Krejčová, e-mail:
erika.krejcova@praha22.cz, tel: 271 071 874
Úřední hodiny: Po, St: 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,30 Út, Čt: 8,00 - 12,00
Po předchozí telefonické domluvě lze dohodnout schůzku i mimo tyto úřední hodiny.
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Údaje o veřejném vystoupení požadované podle § 8 odst. 3 zákona na ochranu zvířat tj. místo a
datum konání, druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit, údaje
umožňující identifikaci osoby podle § 8 odstavce 2) zákona na ochranu zvířat. Současně s
oznámením je třeba předložit seznam činností se zvířaty.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

Nejsou potřebné.
Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Nejsou.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (Na kozačce 3, Praha 2, 120 00).
Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:
Nejsou.
Můžete využít tuto elektronickou službu:
Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon ČNR č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.
Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Za nesplnění povinností pořadatele veřejného vystoupení může orgán ochrany zvířat uložit
pokutu až do výše 200 000 Kč.
Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:
Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Dále se můžete se obrátit na:
Další informace najdete na www stránkách:
www.eagri.cz v sekci ochrana zvířat
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:
Za správnost návodu odpovídá:
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22.
Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Ing. Erika Krejčová
Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
6. 2. 2020
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

6. 2. 2020
Datum konce platnosti návodu:
Není známý.

