Zpráva z konference Ochrana zvířat a welfare 2010
17.ročník konference “Ochrana zvířat a welfare”, jejímž pořadatelem je Veterinární univerzita
Brno -konkrétně fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ministerstvo zemědělství ČR a Státní veterinární
správa ČR, se konala 22.září. Konference má svůj tradiční průběh. Část přednášek je možné označit za
všeobecnou a ostatní jako specializované, tedy zaměřené na určitý zvířecí druh. Největší pozornost je
věnována hospodářským zvířatům, stranou zájmu nezůstávají ani zvířata ze zájmových chovů a zvířata
divoce žijící. Mimo aktivních přednášek jsou využívané a také velmi oblíbené postery.
Velmi zajímavá byla přednáška dr.Müllerové „ Ochrana zvířat a rekodifikace českého
soukromého práva“. Pod pro laiky nesrozumitelným názvem se skrývala informace o novinkách
navrhovaných v Občanském zákoníku. Pro majitele psů i ostatních zvířat je určitě důležité vědět, že je snaha
přijmout změnu, podle které už zvíře nebude věcí. Navrhovaná formulace §466 Občanského zákoníku říká
že “ živé zvíře není věc, ustanovení o věcech se na zvíře použijí přiměřeně jen v rozsahu, ve kterém
neodporuje jeho povaze živého tvora“.Právníci s navrhovanou změnou příliš nesouhlasí, protože očekávají
celou řadu komplikací a to zvláště v souvislosti s jejím uplatněním v praxi a vyjasněním, co ještě spadá do
kategorie věci a co už ovlivňuje to, že se jedná o živého tvora. Stejné stanovisko zastává i UKOZ. Další
navrhovaná změna se týká ztrát a nálezů zvířat a mění termín, po kterém lze dát nalezené zvíře do nabídky: „
nepřihlásí-li se vlastník do 2 měsíců, nabývá vlastnické právo nálezce, pokud odmítne tak útulek, po 2
měsících lze dát zvíře do nabídky“
Chovu psů se týkaly čtyři příspěvky. První přednášela italská veterinářka Valeria Quartarone.
Příspěvek byl zaměřen na porovnání legislativních zákazů chirurgické úpravy vzhledu psů v Itálii a v České
republice. Příspěvek byl určitým zklamáním, protože se nezdálo, že má přednášející jasno v předpisech
italských, natož pak v českých. Druhý “psí” příspěvek byl úplně jiné kvality. Za kolektiv autorů jej přednesl
MVDr.Jiří Dousek a náplní byly “Vybrané přirozené projevy chování psů významné pro jeho vztah s
člověkem”. V příspěvku se v podstatě hovořilo o opakujících se konfliktních situacích, při kterých nejčastěji
dochází k poranění člověka psem a o tom, jak jim na základě znalosti přirozeného chování psa předcházet.
Povídání to bylo nejen zajímavé, ale i potěšitelné. Pokud budou vystupovat zástupci Státní veterinární správy
s tak rozumnými názory, mohou být menší naše obavy, že někdo prosadí restriktivní zákony na chov psů.
MVDr Müllerová přednesla příspěvek s názvem “Případ Kaceřov – aplikace Zákona o policii ve veterinární
praxi”. Jednalo se o skutečný případ týraných psů, v kterém výborně zafungovala součinnost veterinární
služby a policie. Na konferenci Ochrana zvířat a welfare měla zastoupení i Českomoravská kynologická
unie. Příspěvek nesl název “Ochrana psů při chovu v Českomoravské kynologické unii”. V podstatě se
jednalo o shrnutí v Zápisním řádu obsažených opatření. Příspěvek byl spíše informací, než zpracováním
konkrétních případů.
Účast ČMKU na konferenci byla kladně hodnocena. Podstatný není ani tak samotný příspěvek,
jako skutečnost, že se ČMKU prezentuje na odborném poli a získává tak lepší výchozí postavení pro
případná jednání.
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