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Městský soud v Praze 

Slezská 2000/9 

120 00 Praha 2 Vinohrady 

 

 

V Brně dne 9. 1. 2023 

Spisová značka: nepředchází 

 

Žalobce: Dobře zapsaný spolek, třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole (Brno-střed), 602 

00 Brno, IČ: 02506912, zastoupen předsedou: Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. 

Zastoupen: Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem AK se sídlem tř. Kpt. Jaroše 

1922/3, 602 00 Brno 

Žalovaná: Státní veterinární správa, Slezská 100/7, Praha 2, 120 00 

 

 

ŽALOBA 

na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením   

správního orgánu 

 

 

Elektronicky 

Přílohy: 

- Plná moc 

-  výpis ze spolkového rejstříku, stanovy  

- Dle textu  
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I. Úvod 

1) Žalobce je zapsaný spolek, jehož posláním je podle stanov následující: 

 

2) Touto žalobou se žalobce domáhá konstatování nezákonnosti postupu 

žalované ve věci likvidace slepic ve velkochovu v Brodě nad Tichou1 kvůli šíření 

aviární influenzy v tomto zařízení. Nezákonný zásah spočívá v nehumánním a 

nezákonném zacházení s nosnicemi během jejich likvidace. Tato likvidace byla 

podle přiložené tiskové zprávy zahájena dne 3. 1. 2023 a dosud trvá. 

3) V médiích se dočteme: „Jen dnes odjíždí z Brodu do asanačního podniku v Žichlínku 

v Pardubickém kraji přes milion kusů vajec. Dnes se také zlikviduje přes 150 tun 

podestýlky, která se ukládá na schválená hnojiště. Celkový objem odvezené drůbeže by 

měl dnes být kolem 80 tun," řekl Majer ČTK. "Dnes je nasazeno na vynášení drůbeže 100 

hasičů a 31 civilních pracovníků," uvedl Poncar. Hasiči a pracovníci firmy vynášejí drůbež, 

která uhynula v důsledku nákazy přímo v hale. Vynášejí také živé nosnice do speciálních 

kontejnerů, kde jsou pak utraceny oxidem uhličitým. V úterý začalo v první polovině haly 

číslo dvě, kde se nákaza prokázala nejdříve, hromadné utrácení drůbeže napuštěním 

plynu přímo do haly. Od středy se z této části vynášela usmrcená drůbež. Od 

plošného utrácení v hale se později zejména kvůli technickým problémům s 

úniky plynu ustoupilo a začalo se s vynášením živé drůbeže z druhé části haly a 

s utrácením v kontejnerech. V jednom kontejneru lze najednou utratit asi sedm 

tun slepic. "Dokončujeme práce na prostřední hale a zahájili jsme vynášení z 

nejvyššího patra třetí haly," řekl Poncar.“2 

4) Z tohoto popisu musí každému člověku, který má alespoň krapet soucitu, zatrnout 

hrůzou. Jestliže na místě evidentně dochází k likvidaci slepic tak, že jsou pěchovány do 

kontejnerů, které mají kapacitu sedm tun, tj. na sobě leží mnoho slepic a čekají na smrt 

a přitom cítí obrovskou bolest, strach a utrpení v míře, která absolutně neodpovídá 

zákonným požadavkům na utrácení živých tvorů. Pro představu připusťme jisté 

zjednodušení a dovoďme, že jedna slepice váží 2 kila. To znamená, že likvidátoři musí do 

jednoho kontejneru vměstnat 3500 nosnic. Takový proces musí trvat velmi dlouho, pokud 

 
1 https://www.svscr.cz/kvuli-sireni-ptaci-chripky-se-v-brodu-nad-tichou-utrati-cely-chov-nosnic/  
2 https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/z-velkochovu-v-brodu-nad-tichou-v-patek-odvezla-auta-do-kafilerie-72-tun-
slepic/2307915  
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vezmeme v úvahu počet nasazených sil: Profesionálním hasičům z Plzeňského kraje 

pomáhají na místě čtyři dobrovolné jednotky, příslušníci záchranného útvaru a ode dneška 

je tu také na dva dny 21 hasičů ze Středočeského kraje. "Síly na vynášení máme 

rozdělené na deset týmů, které nasazujeme tak, že každý, kdo vynáší drůbež, jede v 

režimu třikrát po dvou a půl hodině. To zahrnuje i vystrojení a následnou dekontaminaci. 

Mezi jednotlivými vstupy do 'špinavé zóny' mají týmy dvě hodinové pauzy," popsal zásah 

Poncar. Vynášecí práce pokračují zhruba do 18:30.“3 

 

5) Ze zpráv v médiích se může zdát, že slepice trpí jen při přenášení a při průchodu 

rukávem do kontejneru, přičemž v kontejneru má být údajně CO2, díky kterému upadne 

slepice do bezvědomí za určitý čas. Není ale vůbec jisté, že kontejnery jsou utěsněny 

dobře a že koncentrace plynu je dostatečná, aby slepice byly omámené dostatečně rychle. 

Na tomto obrázku je patrná zřetelná a velká mezera mezi rukávem a kontejnerem. 

Neuniká tudy plyn?  

 
3 Tamtéž. 
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6) Že je neutěsnění problém potvrzují samotní pracovníci veterinární správy: „Zalepit 

a utěsnit halu bylo pro hasiče dost náročné, venku je přes dvě stě průduch, uvnitř další 

prostupky. K tomu je potřeba hodně lidí, proto jsme změnili taktiku. Jednak vynášíme už 

usmrcená zvířata, jednak dáváme ta živá (z jiné části haly pozn. red.) do přepravních 

kontejnerů, kde je usmrtíme plynem,“ popsal Bílý.“4 

7) Kromě tohoto utrpení při házení a pobytu v kontejneru před smrtí do popelnice a 

pak do kontejneru jistě ani samotný „lov“ živých slepic v hale neprobíhá lidsky. Jak by 

taky v tom neuvěřitelném množství mohl… Každý, kdo někdy pečoval o ty milé tvory, ví, 

že jsou to plachá stvoření, snadno se zděsí a pak poletují, kdákají, neví kudy kam. Dost 

těžko lze proto uvěřit, že v tom množství bezbranných tvorů hasiči nešlapou po slepicích, 

nelámou jim křídla, nohy… Jedná se skutečně o přiměřené utrpení živých tvorů? Těžko. 

8) Žalobce má za to, že velkochovy jsou obecně velmi nehumánní prostředí. 

Slepice, které v nich musí živořit, mají za sebou už slušnou dávku trýznění. Je 

proto více než zřejmé, že je povinností lidí nedopustit, aby zvířata trpěla 

nepřiměřeně a zbytečně moc ještě i při jejich vybíjení. Nic toto počínání nemůže 

omluvit a žádné technické náklady nejsou dost velké na to, aby se se slepicemi, 

živými tvory, zacházelo tak humánně, jak je to možné. Musí být zkrátka použita 

„nejlepší dostupná technika“, a tou není trýznění slepic, ale zplynování v hale, 

které evidentně možné je, jak se ukázalo i v Brodě nad Tichou. 

 
4 https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-zmena-taktiky-slepice-utraceji-v-kontejnerech-usmrceni-v-hale-bylo-
slozite-40419168  
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9) Nejsmutnější je na celé situaci snad vyjadřování veterinářů a hasičů v médiích. Na 

dotaz novináře, jak slepice likvidují, Pocnar (šéf hasičů) drsně odpověděl: „V první části 

jsme pustili přímo do budovy oxid uhličitý. Tak už dále postupovat nebudeme, jelikož 

k tomu je potřeba obrovské množství plynu a efektivita není taková, jakou bychom 

si představovali. Tím pádem nyní měníme taktiku.“5  

10) „Dnes od rána probíhá vyskladňování utracené drůbeže z haly číslo dva, její 

první části. Hasiči ještě technicky zprovoznili druhý výstup z haly na druhé straně tak, 

aby se to urychlilo. Vše probíhá podle plánu. Ještě se zprovoznil druhý způsob utrácení, a 

to vynášení živé drůbeže z jiné části haly, kde ještě neproběhlo utracení, a utrácí se přímo 

v kontejneru určeném pro utrácení drůbeže, takže nám to jde trochu rychleji, než se 

očekávalo," řekl Bílý. (Pan Bílý je ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské 

veterinární správy pro Plzeňský kraj.) 

11) Tito lidé mluví o slepicích opravdu odpudivě jako o nepotřebném odpadu, který už 

dosloužil a čeká ho jen rozmašírování v kafilerii a předtím jakékoliv útrapy. Když si člověk 

čte, že efektivita zplynování není taková, jakou stát očekával, jde mu mráz po 

zádech.  

12) Slepice samozřejmě nemohou jít k soudu, stejně jako slavné perlorodky z rozsudku 

Nejvyššího správního soudu (čj. 6 Ao 5/2010 - 43). Jsou odkázány na to, co ještě ve 

vztahu k zacházení s nimi připustí lidé. K jejich ochraně jsou povolány právě 

environmentální spolky, dopouští-li jejich utrpení právě státní orgány určené zákony pro 

jejich ochranu. 

13) V perlorodkovém rozsudku se píše: „Právě vyslovený závěr ovšem odráží jeden z 

problémů ochrany životního prostředí: příroda není sama schopna se postavit na 

svou obranu proti lidské společnosti a brojit „lidskými“ prostředky proti 

zásahům člověka. [36] Právo však na toto specifikum ochrany životního prostředí 

pamatuje a snaží na něj reagovat tím, že veřejnosti (nejčastěji sdružením osob) 

přiznává specifická práva, jejichž prostřednictvím se právě o ochranu životního 

prostředí mohou zasazovat. V právním řádu České republiky je takovým předpisem 

především zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho § 70, který v odst. 1 stanoví, že 

„ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, 

prostřednictvím jejich občanských sdružení a dobrovolných sborů či aktivů“; uvedená 

občanská sdružení mají právo na informace o probíhajících správních řízeních a též právo 

účastnit se těchto řízení (§ 70 odst. 2 a 3). Z tohoto ustanovení však nelze dovodit ničeho 

pro právo účasti občanských sdružení na řízení podle § 101a a násl. s. ř. s… Poněvadž je 

navrhovatel ad a) nevládní organizací ve smyslu čl. 1 odst. 2 cit. směrnice, má se za to, 

že má právo, jež může být porušeno pro účely posouzení jeho aktivní legitimace v řízení 

o zrušení opatření obecné povahy; konkrétně se tedy má za to, že navrhovatel ad a) má 

právo na příznivé životní prostředí. Jelikož v návrhu na zahájení řízení tvrdil, že právě do 

tohoto jeho práva bylo vydáním návštěvního řádu zasaženo a toto jeho tvrzení není prima 

 
5 https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ptaci-chripka-hasici-veterinari-likvidace-slepic-
nakaza.A230105_132231_domaci_idvs  
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facie nemyslitelné, je třeba uzavřít, že je oprávněn k podání návrhu na zahájení řízení. 

Nejvyšší správní soud tedy návrh věcně projedná.“ 

14) Stejné závěry je nutno vztáhnout i na ochranu jiných živých tvorů, byť tito nejsou 

zvláště chráněni. Ostatně judikatura správních soudů v řadě případů dovodila aktivní 

legitimaci spolků také ve věcech tzv. zásahových žalob, pokud se týkají ochrany životního 

prostředí.  

15) Podle § 3 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon (dále jen „veterinární 

zákon“) se utracením rozumí usmrcení zvířete, nejde-li o porážku, a to způsobem, který 

není v rozporu s předpisy na ochranu zvířat proti týrání, tj. zákona č. 246/1992 Sb., o 

ochraně zvířat proti týrání. Podle § 3 písm. p) tohoto zákona se utracením rozumí 

utracením usmrcení zvířete, pokud možno bezbolestně, stanovenými veterinárními 

prostředky a vybavením, provedené veterinárním lékařem, nebo osobou pod jeho 

kontrolou. 

16) Pokud možno bezbolestné usmrcení… skutečně nešlo řešit situaci v Brodě nad 

Tichou jinak? Žalobce tomu nevěří. Proto se domnívá, že uvedenou činností, resp. 

nečinností (těžko vymezit, o co vlastně jde, když akci řídí a řeší právě orgán 

státní správy, který týrání vykonává koná a současně nekoná nic proti němu) 

Státní veterinární správy došlo k nezákonným zásahům do jeho veřejných 

subjektivních práv, a to konkrétně práva na příznivé životní prostředí, které je 

žalobci zaručeno Ústavou, Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a 

mezinárodním právem, kupř. Úmluvou o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 

rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (č. 124/2004 

Sb. m. s. – tzv. „Aarhuskou úmluvou“).  

 

II. 

Aktivní legitimace žalobce 

17) Ke své aktivní legitimaci žalobce doplňuje, že podle ust. § 82 zákona č. 150/2002 

Sb., soudní řád správní se může ochrany před nezákonným zásahem správního 

orgánu domáhat každý kdo tvrdí, že byl tímto zásahem přímo zkrácen na svých 

právech. Žalobce svou aktivní legitimaci odvozuje od zásahu do práva na 

příznivé životní prostředí (čl. 35 Listiny) a mezinárodních smluv uvedených výše. 

Žalobce má proto za to, že výše uvedeným (ne)jednáním žalované došlo k zásahu do jeho 

veřejného subjektivního práva. 

18) Žalobce připomíná usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 23. 3. 2005, č. j. 6 A 

25/2002 – 42, z nějž vyplývá, že podmínka „zásahu do veřejných subjektivních práv“ 

konkrétní osoby v důsledku vydání správního aktu, resp. obecněji postupu správního 

orgánu, nesmí být vykládána restriktivně. K jejímu naplnění postačí, pokud se úkon 

správního orgánu, podle tvrzení žalobce, negativně projevil v jeho právní sféře. Podle 

usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. 8 As 47/2005, je aktivní 

žalobní legitimace dána vždy, pokud s ohledem na tvrzení žalobce není možné 

zjevně a jednoznačně konstatovat, že k zásahu do jeho právní sféry v žádném 
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případě dojít nemohlo (srov. také nález ÚS ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17).“ 

To samozřejmě v tomto případě absolutně neplatí. 

19) Spolky věnující se ochraně životního prostředí jsou dotčenou veřejností ve smyslu 

čl. 2 odst. 5 Aarhuské úmluvy. V souladu s nálezem ÚS ze dne 30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 

59/14, se mohou domáhat přezkumu hmotné i procesní stránky rozhodnutí, aktů nebo 

nečinnosti správních orgánů týkajících se ochrany životního prostředí. Podmínky 

uvedeného nálezu žalobce bez pochyby splňuje. 

 

III. Závěrečný návrh 

I. Žalobce navrhuje, aby soud rozhodl takto: Určuje se, že žalovaná Státní 

veterinární správa jednala v rozporu se zákonem, když v lednu 2023 

zajistila, aby k usmrcování slepic v zařízení v Brodě nad Tichou 

mimořádně nehumánním způsobem, který způsobil zvířatům zbytečné 

a dlouhotrvající utrpení. Tímto postupem Státní veterinární správa 

zasáhla nezákonně do práv žalobce, zejména práva na příznivé životní 

prostředí zaručeného v čl. 35 Listiny základních práv a svobod. 

Alternativně žalobce navrhuje, aby soud rozhodl takto: Určuje se, že 

žalovaná Státní veterinární správa jednala v rozporu se zákonem, když 

v lednu 2023 svojí nečinností připustila, aby došlo k usmrcování slepic 

v zařízení v Brodě nad Tichou mimořádně nehumánním způsobem, 

který způsobil zvířatům zbytečné a dlouhotrvající utrpení. Tímto 

postupem Státní veterinární správa zasáhla nezákonně do práv 

žalobce, zejména práva na příznivé životní prostředí zaručeného v čl. 

35 Listiny základních práv a svobod. 

 

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní 

moci tohoto rozsudku. 

 

Žalobce 
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