VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ
DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU
VYHLÁŠKY

I. OBECNÁ ČÁST
Dosavadní právní úprava (do 30.9.2008)
Dosud reguloval držení nebezpečných druhů zvířat v zájmových
chovech (nově druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči) zákon č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“ nebo též jen „zákon na ochranu zvířat“), a to v ustanovení § 13
odst. 5 až 10. Tento zákon také definoval, co se rozumí nebezpečným
druhem zvířete. Na úrovni prováděcích právních předpisů byla dosud tato
oblast upravena vyhláškou č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné
druhy zvířat. Tato vyhláška byla zrušena zákonem č. 312/2008 Sb.,
kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Principy a zásady nové právní úpravy - vyhlášky č. 411/2008 Sb.,
o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
Význam stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči spočívá
v tom, že tyto druhy je možno chovat v zájmových chovech v souladu se
zákonem pouze na základě povolení orgánu veterinární správy. Orgány
veterinární správy také provádějí v souladu se zákonem dozor nad
dodržováním podmínek chovu. Záměrem je chránit zvířata vyžadující
zvláštní péči před neodborným chovem, který by mohl vést k jejich týrání.
Ve výše uvedené novele zákona na ochranu zvířat byl pojem
„nebezpečný druh zvířete“ byl nahrazen pojmem „druh zvířete vyžadující
zvláštní péči“. Druhem zvířete vyžadujícím zvláštní péči je podle § 3
písm. g) zákona druh zvířete v zájmovém chovu, který vzhledem ke svým
biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění,
krmení, napájení, případně ošetřování. Cílem právní úpravy tedy není
stanovit zvířata, která jsou primárně nebezpečná pro člověka, ale zvířata,
která vyžadují zvláštní péči vzhledem ke svým specifikům.
Kritériem pro zařazení zvířete mezi druhy zvířat vyžadující zvláštní
péči tedy není primárně jeho nebezpečnost pro člověka, ale především

náročnost jeho chovu vyplývající z biologické náročnosti a délky doby
chovu v péči člověka. U většiny jedinců uvedených druhů je tato doba
vzhledem k ovlivnění etologických vlastností zvířat velmi krátká, což
zvyšuje náročnost na zajištění pohody zvířat v péči člověka při uměle
vzniklých podmínkách zájmového chovu. Současně nelze plně pominout
fakt, že pokud není náročný chov náležitě zabezpečen, potom může být
zvíře pro člověka nebezpečné, a z obavy z možných konfliktů pak může
docházet k týrání zvířete. Při chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči jsou
zvýšeny nároky na zajištění bezpečnosti zvířete i chovatele, například
z důvodu možnosti špatného odhadu chování zvířete (medvěd, buvoli,
jedovatí hadi), zvýšené agresivity z důvodu nedostatečného zaměstnání
zvířete (velké šelmy, primáti, gepardi) nebo agresivity při podávání
potravy (krokodýli, jedovatí hadi) případně z důvodů mohutnosti zvířete
(sloni, buvoli). Některá zvířata se mohou stát agresivní v době sexuální
aktivity nebo při péči o mláďata, a to zejména při chovu v malém prostoru
nebo s nevhodným partnerem, případně bez partnera (primáti, velcí
dravci, velké sovy, šelmy, samci slonů). Je proto zapotřebí správně volit
zabezpečovací prvky, aby při jejich použití nemohlo z důvodu strachu
člověka z ohrožení dojít k týrání chovaných zvířat. Právní úprava má
bránit především před tzv. týráním chovem. Chrání tedy zvířata před
neodborným zacházením a nikoliv člověka před zvířaty.
Podle novely zákona na ochranu zvířat chovatelem druhu zvířete
vyžadujícího zvláštní péči může být fyzická osoba starší 18 let nebo
právnická osoba; je-li chovatelem takového zvířete právnická osoba, musí
stanovit osobu starší 18 let, jíž bude svěřena péče o zvíře. Vzhledem
k tomu, že povolení k chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči je
určeno pro chov zvířat v zájmových chovech [§ 3 písm. e), § 13 zákona],
je pro jednodušší výklad novelou zákona v § 13 odst. 5 stanoveno, že
povinnost požádat o povolení chovu příslušný orgán veterinární správy se
nevztahuje na chov zvířat v zoologických zahradách, záchranných
stanicích a na chov loveckých dravců držených podle zákona o myslivosti.
V těchto případech se nejedná o zájmové chovy.
Je důležité, aby tyto druhy zvířat chovaly pouze ty osoby, které
získají povolení k chovu těchto zvířat. Osoby, které toto povolení nemají,
se mohou vymykat kontrole, kterou v těchto chovech pravidelně provádějí
orgány veterinární správy.
K této problematice se vztahuje přechodné ustanovení zákona na
ochranu zvířat, které stanoví, že u vybraných druhů zvířat vyžadujících
zvláštní péči, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, musí
chovatel zabezpečit, aby odborně způsobilá osoba provedla jejich trvalé
nezaměnitelné označení prostředky, které způsobují při aplikaci jen
mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací
čipem, a to do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Chovatelům
zvířat vyžadujících zvláštní péči tedy bude poskytnut dostatečný časový
prostor k tomu, aby zabezpečili splnění této povinnosti.

Zákonem na ochranu zvířat není obchod s nebezpečnými druhy
zvířat omezen. Samozřejmě ale platí zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně
některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), vyhláška č.
227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto
druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými
druhy), a předpisy ES, které se týkají obchodu s ohroženými druhy.
Ustanovení § 13a zákona na ochranu zvířat upravuje zvláštní podmínky
pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, jedná se o všechna
zvířata určená pro zájmové chovy, včetně druhů zvířat vyžadujících
zvláštní péči.
V souladu se zmocněním uvedeným v novelizovaném ustanovení §
29 odst. 1 zákona na ochranu zvířat došlo k vydání prováděcího předpisu
k tomuto zákonu. Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat
vyžadujících zvláštní péči je určena k provedení § 13 odst. 11 zákona.
Tato úprava souvisí s § 3 písm. g) a § 13 odst. 5 až 10 zákona. Podle
tohoto zmocnění ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, vybrané druhy zvířat vyžadující
zvláštní péči, které musí být trvale nezaměnitelně označeny, včetně věku,
do kdy musí být tato zvířata označena, a vzor žádosti o povolení chovu
druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.
Vzhledem k rozsahu problematiky je výčet zvířat vyžadujících
zvláštní péči omezen, co se týče výčtu terarijních druhů zvířat a vybraných
druhů ptáků, při tom jsou respektovány zejména speciální nároky na
jejich chov. V těchto chovech byly zjišťovány nedostatky v péči o ochranu
zvířat a jejich pohodu při dozorové činnosti méně často. Mimo jiné to
vyplývá z toho, že např. prostorové nároky na chov těchto druhů (akvária,
terária), případně náklady na pořízení vybavení, výživu a péči o jedince
takových druhů jsou nižší a finančně méně nákladné než např. při chovu
šelem, kopytníků atd.
U vybraných druhů savců je zachován současný rozsah výčtu druhů
s tím, že jsou respektovány zejména prostorové nároky a zajištění
prostorových nároků nutného vybavení ustájovacích prostor, včetně
zajištění těchto zvířat před rizikem úniku (např. nežádoucí rozšíření norka
amerického do přírody), zabezpečení kondice a zdraví zvířat.
Hlavním cílem, kterého má být dosaženo, je zvýšení úrovně ochrany
zvířat, zlepšení péče o zvířata vyžadující zvláštní péči, snížení
administrativy a zjednodušení právní úpravy. Podstatným důvodem změny
prováděcího předpisu je změna terminologie užívané v zákoně.

Cílem je dále:
- ve vyhlášce vyjmenovat skutečně pouze druhy zvířat, které odpovídají
vymezení pojmu a především stanoveným kritériím,
- snížení administrativní i finanční zátěže chovatelů zúžením počtu druhů,
- stanovení povinnosti označování vybraných druhů zvířat vyžadujících
zvláštní péči nezaměnitelným způsobem, což umožní snadnější identifikaci
toulavých nebo opuštěných zvířat (zejména velkých šelem, jedovatých
hadů apod.) ze zájmových chovů, prohloubí jejich ochranu a umožní zvýšit
právní odpovědnost za chované zvíře.
Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmových chovech, č. 19/2000
Sb. m. s., ve své preambuli uvádí, že byla přijata s tím, že je nutné brát
na zřetel, že chov jedinců volně žijících zvířat jako zvířat v zájmových
chovech by neměl být podporován. Navrhovaná právní úprava respektuje
tento požadavek.
Podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona na ochranu zvířat proti týrání
nad dodržováním povinností uložených osobám, které chovají druhy zvířat
vyžadujících zvláštní péči, vykonávají dozor krajské veterinární správy.
V chovech nebezpečných druhů zvířat / druhů zvířat vyžadujících zvláštní
péči se vykonává dozor minimálně 1x ročně.
V případě nedodržování stanovených povinností budou přestupky a
správní delikty podle zákona na ochranu zvířat proti týrání projednávat
obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pokud by došlo k utýrání
zvířete, zabývaly by se tímto případem orgány činné v trestním řízení
(trestný čin týrání zvířat).
Povolení chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči v zájmových chovech
podléhá správnímu poplatku. Tento poplatek je stanoven v položce 74
písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 1000 Kč.
Poplatek 1000 Kč zaplatí chovatel bez ohledu na to, zda chová jedno či
více zvířat druhu vyžadujícího zvláštní péči. Poplatek se platí za podání
žádosti bez ohledu na to, kolik druhů zvířat je v žádosti uvedeno.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K§1
Úvodní ustanovení vymezuje předmět úpravy vyhlášky, kterým je
především stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.
K§2
V tomto ustanovení je uvedeno, které druhy zvířat jsou považovány
za druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, tedy druhy zvířat v zájmovém

chovu, které vzhledem ke svým biologickým vlastnostem mají zvláštní
nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování.
Jedná se o původně volně žijící zvířata.
Z důvodu naprosto jasné identifikace jsou vyjmenovány v souladu s
platnou zoologickou terminologií exaktní zoologické rody, čeledi a řády,
aby i v praxi bylo jasně určitelné, o které druhy se jedná.
K§3
Toto ustanovení uvádí druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, které
musí být trvale nezaměnitelně označeny. Záměrem je tam, kde je to
praktické a účelné, zavedení režimu označování vybraných druhů zvířat
vyžadujících zvláštní péči nezaměnitelným způsobem. Obdobně je toto
zavedeno u cirkusových zvířat podle nařízení ES 1739/2005/ES, kterým se
stanoví podmínky pro přesuny cirkusových zvířat. Tento režim je rovněž
zaveden u jedinců zvláště chráněných druhů, nebo jedinců chovaných
v licencovaných zoologických zahradách apod. Tento způsob umožní
snadnější identifikaci toulavých nebo opuštěných zvířat (zejména velkých
šelem, jedovatých hadů apod.) ze zájmových chovů, prohloubí jejich
ochranu a umožní zvýšit právní odpovědnost za chované zvíře.
K tomuto ustanovení vyhlášky se vztahuje přechodné ustanovení
zákona, které stanoví, že u vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní
péči, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, musí chovatel
zabezpečit, aby odborně způsobilá osoba provedla jejich trvalé
nezaměnitelné označení prostředky, které způsobují při aplikaci jen
mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetování nebo identifikací čipem,
a to do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Chovatelům tedy
bude poskytnut dostatečný časový prostor k tomu, aby zabezpečili splnění
této povinnosti, tedy označení svých zvířat.
K§4
Toto ustanovení se týká vzoru žádosti o povolení chovu zvířat
vyžadujících zvláštní péči.
K§5
Toto ustanovení upravuje nabytí účinnosti vyhlášky.
K příloze
Příloha obsahuje vzor žádosti o povolení chovu zvířat vyžadujících
zvláštní péči. Náležitosti žádosti jsou stanoveny v souladu s § 13 odst. 5 a
6 zákona.
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