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PROJEKT SOS ZVÍŘE

JAK MŮŽETE POMOCI

Nadace na ochranu zvířat nemá možnost praktických
zásahů a konkrétních přímých řešení případů, ale
poskytne radu či konzultaci, doporučí optimální postup,
navrhne řešení, případně se do řešení případů
a komunikace s odpovědnými orgány sama zapojí.

Podpořit Nadaci na ochranu zvířat a její aktivity ve
prospěch zvířat můžete následující formou:
• posláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS OCHRANAZVIRAT, na číslo 87 777
Cena DMS je 30 Kč. Příjemce Vaší pomoci obdrží 27 Kč.
• poukázáním jakékoliv částky na bankovní účet
Nadace na ochranu zvířat u ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 208077066/0300.

Nadace na ochranu zvířat provozuje linku SOS
Zvíře na pomoc týraným, zanedbaným nebo
handicapovaným zvířatům. Na linku SOS Zvíře tel. č.:
222 135 460 se můžete obrátit v pracovních dnech od 9
do 17 hodin. Dotazy či oznámení můžete také posílat
emailem na adresu: sos@ochranazvirat.cz nebo
nadace@ochranazvirat.cz. Nemáte–li tuto možnost,
můžete případ oznámit dopisem na adresu:
Nadace na ochranu zvířat, Pacovská 31, 140 00 Praha 4.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR)
Slezská 7, 120 00 Praha 2
Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat
Tel.: 227 010 145, 227 010 146
Email: e.podatelna@svscr.cz, epiz@svscr.cz
www.svscr.cz
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Český svaz ochránců přírody (ČSOP)
Koordinuje Národní síť stanic pro handicapované živočichy.
Michelská 5, 140 00 Praha 4
Tel.: 222 516 115, 222 511 496
Email: info@csop.cz
www.csop.cz

SOS ZVÍŘE

Za jakoukoli podporu Vám děkujeme!
Vydavatel: Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s.
Vydáno ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat.
Text: Mgr. Veronika Kinasová, Mgr. Pavla Dorničová
Foto: FotoBanka.cz, autoři fotografií
Nadace na ochranu zvířat děkuje za bezplatné
poskytnutí fotografií jejich autorům a FotoBance.cz.
Tento leták je neprodejný.

Institut Nadace na ochranu zvířat
Nadace na ochranu zvířat
Pacovská 31, 140 00 Praha 4
Tel.: 222 135 460
Fax: 222 135 461
Email: nadace@ochranazvirat.cz, sos@ochranazvirat.cz
www.ochranazvirat.cz
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MÁTE PODEZŘENÍ NA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT?

JAK POSTUPOVAT KROK ZA KROKEM

OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA

Od roku 1992 platí v České republice Zákon č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, podle něhož se za týrání mimo
jiné považuje například:
• nutit zvířata k výkonům, které neodpovídají jejich
fyzickému stavu a biologickým schopnostem
a prokazatelně překračují jejich síly
• omezovat výživu zvířat včetně jejich napájení z jiných
než zdravotních důvodů
• z jiných než zdravotních důvodů omezovat bez nutnosti
svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu,
pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete
• chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby
si způsobovala utrpení
• zacházet
se
zvířaty
způsobem
vyvolávajícím
nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví
• usmrtit zvířata způsobem působícím nepřiměřenou
bolest a utrpení nebo bezdůvodně
• opustit zvíře s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat
atd.

Před podáním oznámení:
• Zjistěte přesnou adresu místa, kde je zvíře týráno
a pokud je to možné i jméno majitele či pachatele.
• Uveďte podrobný popis události, datum, čas a místo.
• Doporučujeme pořídit fotodokumentaci nebo
videonahrávku události a přiložit ji k oznámení.
• Pořiďte si vlastní kopii oznámení a ověřte si, že
příslušný úřad Váš podnět obdržel.

Přestože nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho
zbavit nebo jej vyhnat, stává se to. Pokud naleznete
toulavé nebo opuštěné zvíře, máte povinnost o tom
informovat příslušný městský / obecní úřad nebo zvíře
přímo na úřadě odevzdat. Nalezené zvíře je podle zákona
ztracenou „věcí“ a úřad má povinnost péči o zvíře
nalezené v jeho katastru zajistit.

Máte-li důvodné obavy, můžete událost oznámit
i anonymně. V takovém případě se však příslušné orgány
nemají povinnost věcí zabývat a také nemůžete
požadovat informace o jejím řešení.
Po podání oznámení:
Sledujte, jak se „Váš“ případ dále vyvíjí, jak je řešen a zda
došlo ke zlepšení nebo úplné nápravě.
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Kontrolou nad dodržováním zákona je pověřena Státní
veterinární správa ČR (příslušné inspektoráty krajské
veterinární správy). Více informací najdete na
www.svscr.cz.
Ochranářské organizace jako je Nadace na ochranu
zvířat bohužel nemají oprávnění přímo zasahovat
v případech týrání zvířat, ale mohou na ně upozornit
a žádat o nápravu.

Následně událost oznamte, a to nejlépe písemně:
• příslušnému inspektorátu krajské veterinární správy
• příslušnému obecnímu / městskému úřadu (Odbor
životního prostředí)
• Policii ČR (při podezření ze spáchání trestného činu
týrání zvířete)
• Nadaci na ochranu zvířat

Další možný postup:
• oznámení nálezu zvířete všemi dostupnými sdělovacími
prostředky (internet, vývěsky, místní tisk, rozhlas aj.)
• informovat nejbližší útulek, případně tam zvíře předat
(v některých možnost zjištění, zda je čipované)
• informovat Policii ČR, městskou policii
• podle druhu či plemene zvířete informovat chovatelský
klub nebo svaz
• návštěva veterinární ordinace - zjištění zdravotního
stavu a značení zvířete (čip, tetování)

ZRANĚNÁ A HANDICAPOVANÁ ZVÍŘATA
Pokud jste našli zraněného či jinak handicapovaného
živočicha, který potřebuje okamžitou pomoc,
kontaktujte podle druhu:
• pes nebo kočka, jiné domácí zvíře
nejbližší
veterinární
ordinaci
nebo
útulek
(www.utulky.estranky.cz, www.veterina-info.cz)
• hospodářské zvíře
příslušný obecní úřad a případně chovatele v místě
nálezu zvířete
• lesní zvěř
nejbližší myslivecké sdružení a lesní správu
(www.cmmj.cz, www.lesycr.cz)
• volně žijící zvíře
stanice pro volně žijící handicapované živočichy
(www.csop.cz), v případě ptáků můžete také informovat
Českou společnost ornitologickou (www.birdlife.cz)
• jiné neobvyklé druhy
nejbližší veterinární ordinaci nebo ZOO (www.zoo.cz)
• jakýkoliv vážný případ
Policie ČR, městská policie, příslušný hasičský záchranný
sbor

