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Novela zákona na ochranu zvířat a druhy zvířat vyžadující zvláštní péči 
 
 

Ministerstvo zemědělství, odbor enviromentální a ekologického zemědělství, oddělení 
ochrany zvířat (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), 
a také je podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a organizuje, řídí a kontroluje 
plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí vydalo Ministerstvo 
zemědělství tento informační materiál: „Novela zákona na ochranu zvířat a ochrana druhů 
zvířat vyžadujících zvláštní péči“.  

 
 Dne 1. února 2021 nabývá účinnosti zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela zákona 
na ochranu zvířat přinesla také změny v oblasti právní úpravy druhů zvířat vyžadujících 
zvláštní péči. 
 
Přehled změn v oblasti chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
 

Nová právní úprava v novele zákona na ochranu zvířat přináší následující novinky: 

• Chovatel druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči je oprávněn zahájit chov tohoto 
zvířete nebo rozšířit chov z hlediska počtu nebo druhů chovaných zvířat až po nabytí 
právní moci rozhodnutí o povolení chovu. 

• Nově se zavádí povinnost přiložit k žádosti o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího 
zvláštní péči kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov zvířat 
vydané stavebním úřadem, pokud se jedná o chov zvířat uvedených v § 14a odst. 4 
(vybrané druhy šelem a lidoopi). Vydat rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči je možné až po vyjádření stavebního úřadu. 

• Rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči, rozhodnutí 
o jeho změně nebo odnětí bude nově krajská veterinární správa zasílat na vědomí obci, 
na jejímž území se nachází místo chovu zvířete.  

• Nově se upravuje obsah evidence, kterou musí vést chovatel druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči.  

• Rozšiřuje se zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu. Na základě 
dosavadního zmocňovacího ustanovení byla vydána vyhláška č. 411/2008 Sb., 
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o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. V nové vyhlášce budou upraveny 
také požadavky týkající se péče, požadavky na prostory a vybavení pro chov 
vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. 

• Nově se v § 27b odst. 3 upravují podmínky a postup propadnutí zvířete vyžadujícího 
zvláštní péči chovaného bez příslušného povolení. 

• Zvyšují se správní poplatky za vydání rozhodnutí pro chovatele druhu zvířat 
vyžadujících zvláštní péči, pokud se jedná o vybrané druhy šelem a lidoopy. 

 
K chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči před právní moci rozhodnutí o povolení 
chovu 
 

Je zakázáno zahájit chov druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči nebo rozšířit chov 
z hlediska počtu nebo druhů chovaných zvířat před nabytím právní moci rozhodnutí o povolení 
chovu.  

 
Postih chovatele, který chová druhy zvířat vyžadující zvláštní péči před právní mocí 

rozhodnutí o povolení chovu:  

• propadnutí zvířete vyžadujícího zvláštní péči chovaného bez příslušného povolení 
(§ 27b odst. 3 zákona na ochranu zvířat), 

• fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že chová druh zvířete vyžadující 
zvláštní péči v rozporu s § 13 odst. 5 [§ 27 odst. 2 písm. i) zákona na ochranu zvířat], 

• právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že 
chová druh zvířete vyžadující zvláštní péči v rozporu s § 13 odst. 5 [§ 27a odst. 3 
písm. f) zákona na ochranu zvířat]. 

 
Za výše uvedený přestupek lze u fyzických osob uložit 

• pokutu do 1 000 000 Kč,  

• spolu s pokutou lze za přestupek podle § 27 odst. 2 písm. i) uložit propadnutí zvířete 
nebo zákaz chovu zvířat na dobu až 5 let. Přestupky podle § 27 odst. 2 písm. i) se 
zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.  

 
Za výše uvedený přestupek lze u právnických nebo podnikajících fyzických osob uložit 

• pokutu do 3 000 000 Kč, 

• spolu s pokutou lze za přestupek podle § 27a odst. 3 písm. f) uložit propadnutí zvířete 
nebo zákaz chovu na dobu až 5 let nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Přestupky 
podle § 27a odst. 3 písm. f) se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem 
trestů.  

 
Chovateli je možno uložit správní trest podle zákona na ochranu zvířat, i když 

dodatečně podá žádost o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči. Dodatečné 
podání žádosti nezbavuje chovatele trestně správní odpovědnosti. 
 
Vybrané druhy šelem a lidoopi chovaní jako druhy zvířat vyžadující zvláštní péči 
 

Ustanovení § 13 odst. 6 zákona na ochranu zvířat nově obsahuje písmena f) a g). 
Z těchto ustanovení citujeme: 
„(6) Žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči se podává na formuláři, 
jehož závazný vzor je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva, a musí, kromě 
obecných náležitostí stanovených správním řádem, obsahovat   
f) kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov zvířat vydané 
stavebním úřadem, pokud se jedná o chov zvířat uvedených v § 14a odst. 4, a  
g) osvědčení podle § 14d odst. 1, pokud se jedná o chovatele zvířat uvedených v § 14a odst. 4; 
to se vztahuje také na osobu, jíž budou tato zvířata svěřena do péče.“ 
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Obě tato ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2021. Obě ustanovení se dotýkají 
pouze vybraných druhů šelem uvedených v příloze zákona na ochranu zvířat a lidoopů.  
 

Obě ustanovení se použijí pouze na správní řízení zahájená po datu 1. 2. 2021. Na 
správní řízení zahájená před datem 1. 2. 2021 se uvedená ustanovení nepoužijí. Přechodná 
ustanovení novely zákona na ochranu zvířat v bodě 1 uvádějí: „Správní řízení, která byla 
zahájena podle zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, se 
dokončí podle zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona.“ 
 

Ustanovení jsou rozdílně aplikována podle toho, zda se jedná o první podání žádosti 
o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, nebo zda se jedná o prodloužení již 
vydaného povolení.  
 
První podání žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči: 
 

• žadatel musí doložit kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro 
chov zvířat vydané stavebním úřadem, pokud se jedná o chov zvířat uvedených 
v § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat,  

• žadatel musí k žádosti přiložit osvědčení podle § 14d odst. 1, pokud se jedná 
o chovatele zvířat uvedených v § 14a odst. 4. 

 
Ze zákona na ochranu zvířat ani z důvodové zprávy nelze dovodit žádné výjimky 

z uvedených povinností.  
 

Prodloužení již vydaného povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči: 
 

• žadatel nemusí doložit kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro 
chov zvířat vydané stavebním úřadem, pokud se jedná o chov zvířat uvedených 
v § 14a odst. 4,  

• žadatel nemusí k žádosti o prodloužení přiložit osvědčení podle § 14d odst. 1, pokud 
se jedná o chovatele zvířat uvedených v § 14a odst. 4. 
Chovatel musí získat osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo 
lidoopy do 1. 2. 2023. Při pravidelných každoročních kontrolách by měly krajské 
veterinární správy kontrolovat, zda chovatel toto osvědčení již získal. Zákon 
neupravuje povinnost přiložit osvědčení k žádosti o prodloužení vydaného povolení.  

 
Důvodová zpráva k novele zákona na ochranu zvířat uvádí:  

„V ustanovení § 13 odst. 6 se doplňuje písmeno f), které nově zavádí povinnost přiložit 
k žádosti o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči kolaudační souhlas nebo 
kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov zvířat vydané stavebním úřadem, pokud se jedná 
o chov zvířat uvedených v § 14a odst. 4 (vybrané druhy šelem a lidoopi). Vydat rozhodnutí 
o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči je možné až po vyjádření stavebního 
úřadu. Toto vyjádření je uvedeno mezi náležitostmi žádosti o povolení chovu a nebude 
vyžadováno v případech, kdy se nevydává nové rozhodnutí ve věci, tedy v případech, 
kdy se rozhoduje o prodloužení platnosti již vydaného rozhodnutí.“ 
 
K novému formuláři žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
 
 Žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči  

• se podává u místně příslušné krajské veterinární správy – podle místa chovu 
zvířete, 

• musí být podána před zahájením chovu zvířat (chovatel je oprávněn zahájit 
chov nebo rozšířit chov až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu), 

aspi://module='ASPI'&link='246/1992%20Sb.%252314a'&ucin-k-dni='31.12.2021'
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• je projednávána ve správním řízení, 

• je spojena s povinností uhradit správní poplatek. 
 

 Náležitosti žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
stanoví zákon na ochranu zvířat a vzor žádosti je závazný.  
 
 Nový formulář se použije v případě žádostí o povolení chovu druhů zvířat 
vyžadujících zvláštní péči podaných po datu 1. února 2021.  

 
Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči jsou stanoveny prováděcím právním 

předpisem.  
 

V souvislosti s novelou zákona na ochranu zvířat připravilo Ministerstvo zemědělství 
aktualizaci žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Nový formulář 
žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči je uveřejněn na internetových 
stránkách Ministerstva zemědělství, oddělení ochrany zvířat www.oz.mze.cz. 

 
 Na základě požadavku pracovní komise Legislativní rady vlády došlo v novele zákona 
na ochranu zvířat ke sjednocení způsobu uveřejňování vzorů žádostí. Vzory žádostí již 
nebudou stanoveny prováděcími právními předpisy, ale budou uveřejňovány na internetových 
stránkách Ministerstva zemědělství, a to jako závazné vzory. 
 
 
Správní poplatky za vydání rozhodnutí o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících 
zvláštní péči 
 

Správní poplatky za povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 

• u druhů, u kterých dochází ke zpřísnění podmínek jejich chovu, dochází zároveň také 
ke zvýšení správních poplatků, 

• u druhů, u kterých nedochází ke zpřísnění podmínek jejich chovu, zůstávají správní 
poplatky zachovány na současné výši.  

 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (znění účinné 
od 1. 2. 2021): 
 
V položce 74 písmena a) a b) znějí: 
„a) Vydání rozhodnutí43) o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 
1. jedná-li se o zvířata z řádu šelmy (Carnivora) uvedená v příloze k zákonu č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a jejich křížence (dále jen 
„vybrané druhy šelem“) a o zvířata z řádu primáti (Primates) z čeledi lidoopi (Hominidae) (dále 
jen „lidoopi“)……………………………………………………………………………….. Kč 10000 
2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy ……………………………………….Kč 1000 
 
b) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči 
1. jedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy …………………………………………..Kč 5000 
2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy …………………………………………Kč 500“. 
 

Správní řízení o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 

• zahájená do 31. 1. 2021 – správní poplatek se vybírá podle právní úpravy platné 
do 31. 1. 2021, 

• zahájená po 1. 2. 2021 – správní poplatek se vybírá podle právní úpravy platné 
od 1. 2. 2021. 
 
 

http://www.oz.mze.cz/
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Podrobný přehled změn v zákoně na ochranu zvířat 
 
Nová a novelizovaná právní úprava obsažená v zákoně na ochranu zvířat je vyznačena tučně.  
 

§ 13  
Ochrana zvířat v zájmových chovech  

 
 (5) 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. Nejde-li o chov zvířat v zoologických 
zahradách1b) a záchranných stanicích, nebo o chov loveckých dravců držených podle zákona 
o myslivosti1e), je k chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči potřeba povolení krajské 
veterinární správy příslušné podle místa chovu zvířete. Chovatel druhu zvířete vyžadujícího 
zvláštní péči je oprávněn zahájit chov tohoto zvířete nebo rozšířit chov z hlediska počtu 
nebo druhů chovaných zvířat až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu.  
  
 (6) Žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči se podává na 
formuláři, jehož závazný vzor je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva, 
a musí, kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem, obsahovat  
a) místo chovu na území České republiky,  
b) identifikační údaje osoby, jíž bude svěřena péče o zvíře, je-li chovatelem právnická 
osoba,  
c) druh a maximální počet chovaných jedinců,  
d) stručný popis chovu a jeho vybavení,  
e) souhlas odpovědné osoby s prováděním kontroly chovaného jedince nebo skupiny 
druhu zvířat vyžadujících zvláštní péči, míst a zařízení, v němž jsou tato zvířata chována, 
a prostor s chovem spojených, zejména prostor pro skladování krmiv,  
f) kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov zvířat vydané 
stavebním úřadem, pokud se jedná o chov zvířat uvedených v § 14a odst. 4, a  
g) osvědčení podle § 14d odst. 1, pokud se jedná o chovatele zvířat uvedených v § 14a 
odst. 4; to se vztahuje také na osobu, jíž budou tato zvířata svěřena do péče.  
  
 (7) Krajská veterinární správa neudělí povolení podle odstavce 5, jestliže žadatel 
nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy 
vydanými k jeho provedení. Krajská veterinární správa v povolení podle odstavce 5 stanoví 
maximální počty zvířat, které je možno chovat ve vybavení uvedeném v žádosti podle 
odstavce 6 písm. c). Krajská veterinární správa může rozhodnutím povolení změnit nebo 
odejmout, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za jakých bylo uděleno. Rozhodnutí 
o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči, rozhodnutí o jeho změně 
nebo odnětí zasílá krajská veterinární správa na vědomí obci, na jejímž území se nachází 
místo chovu zvířete. Povolení k chovu druhu zvířat vyžadujícího zvláštní péči se vydává na 
tři roky a může být na písemnou žádost prodlouženo. Krajská veterinární správa, která 
povolení vydala, je povinna alespoň jednou za rok provádět dozor nad dodržováním podmínek 
chovu. Záznamy o provedené kontrole uchová po dobu pěti let.  
  
 (8) Dojde-li ke změně podmínek, za nichž bylo povolení vydáno, je chovatel povinen 
do 30 dnů tuto změnu oznámit krajské veterinární správě.  
  
 (9) Chovatel, jemuž bylo vydáno povolení podle odstavce 5, je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit změny v údajích uvedených v žádosti podle odstavce 6, k nimž dojde po 
vydání povolení. Má-li dojít k rozšíření chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči z hlediska jejich 
počtu nebo druhů, je chovatel povinen podat novou žádost o povolení chovu.  
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 (10) Chovatel druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči je povinen vést evidenci 
o každém chovaném zvířeti obsahující tyto údaje:  
a) druh zvířete,  
b) pohlaví zvířete,  
c) datum narození zvířete,  
d) popis zvířete včetně identifikačních znaků,  
e) původ zvířete,  
f) číslo čipu nebo tetování, pokud je zvíře označeno,  
g) případy onemocnění zvířete a  
h) datum ukončení chovu zvířete nebo datum úhynu zvířete.  
Tuto evidenci je chovatel povinen uchovávat od zahájení chovu zvířete, a to ještě po 
dobu 3 let ode dne ukončení chovu zvířete nebo úhynu zvířete; evidenci lze nahradit 
evidencí vedenou podle jiného právního předpisu, pokud obsahuje tímto zákonem 
stanovené údaje.  
  
 (11) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy zvířat vyžadující 
zvláštní péči, požadavky týkající se péče a požadavky na prostory a vybavení pro chov 
vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.  
 

§ 14c 
Ochrana vybraných druhů šelem a lidoopů 

 
(1) Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů je povinen 

a)  vytvářet podmínky pro zachování jejich fyziologických funkcí a biologických potřeb, 
a to zejména vybavením prostor pro jejich chov, 

b)  předcházet a zabránit jejich únikům, 
c)  dodržovat podmínky jejich chovu, požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost 

a vybavení prostor pro jejich chov, podmínky ustájení a požadavky na pomůcky, 
krmení a napájení stanovené prováděcím právním předpisem, a 

d) nechat je trvale označit čipem, pokud již nejsou označeni podle jiného právního 
předpisu28). 

 
(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a c) se nevztahují na chovatele, který chová 

vybrané druhy šelem za účelem provádění drezúry v souladu s prováděcím právním 
předpisem upravujícím podmínky chovu a drezúry zvířat. 
 

(3) Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů je povinen vést evidenci 
o každém chovaném zvířeti obsahující tyto údaje: 
a) druh zvířete, 
b) pohlaví zvířete, 
c) datum narození zvířete, 
d) popis zvířete včetně identifikačních znaků, 
e) doklady o původu zvířete, 
f) číslo čipu zvířete, 
g) případy onemocnění zvířete a 
h) datum ukončení chovu zvířete nebo datum úhynu zvířete. 
Tuto evidenci je chovatel povinen uchovávat od zahájení chovu zvířete, a to ještě 
po dobu 3 let ode dne ukončení chovu zvířete nebo úhynu zvířete; evidenci lze nahradit 
evidencí vedenou podle jiného právního předpisu, pokud obsahuje tímto zákonem 
stanovené údaje. 

 
(4) Podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, požadavky na konstrukci, 

zabezpečení, velikost a vybavení prostor, podmínky ustájení, a požadavky na pomůcky, 
krmení a napájení vybraných druhů šelem a lidoopů stanoví ministerstvo prováděcím 
právním předpisem. 
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§ 14d 

Kurz k péči o vybrané druhy šelem a lidoopy 
 

(1) Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů je povinen úspěšně vykonat 
zkoušku a mít osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, 
nebo zajistit, aby péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy vykonávala osoba s tímto 
osvědčením. Osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy 
vydává ministerstvo a lze je získat až po úspěšném vykonání zkoušky. 

 
(2) Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů, který osobně nezajišťuje péči 

o tato zvířata, je povinen určit alespoň 1 osobu odpovědnou za péči o vybrané druhy 
šelem nebo lidoopy, která je držitelem osvědčení podle odstavce 1. 

 
(3) Další osoby, které provádějí činnosti související s chovem a péčí o vybrané 

druhy šelem nebo lidoopy, musí osoba odpovědná za péči o vybrané druhy šelem nebo 
lidoopy poučit tak, aby uvedené činnosti prováděly kvalifikovaným způsobem. Chovatel 
vybraných druhů šelem nebo lidoopů je povinen uchovávat osvědčení o odborné 
způsobilosti osoby odpovědné za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy a vést 
dokumentaci o poučení osob, které provádějí činnosti související s chovem a péčí 
o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, uchovávat ji od doby zahájení činnosti těchto 
osob související s chovem a péčí o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, a to ještě po 
dobu 3 let ode dne ukončení této činnosti.   
 

(4) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na 
a)  zoologické zahrady a jejich zaměstnance při výkonu jejich zaměstnání, 
b)  záchranné stanice a jejich zaměstnance při výkonu jejich zaměstnání, 
c) osoby, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chovatel 

cizokrajných zvířat, nebo osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání ve studijním 
programu nebo v oblasti vzdělávání zemědělství se zaměřením na chovatelství, 
pokud byl jejich součástí předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov exotických 
zvířat, nebo 

d) osoby, které získaly profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání29). 

 
 (5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah kurzu k péči 
o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, rozsah odborných znalostí nezbytných pro získání 
osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, požadavky na 
zkušebního komisaře, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od 
ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, průběh zkoušky a vzor osvědčení. 
 

Přechodná ustanovení novely zákona na ochranu zvířat v bodě 2 uvádějí: 
 

„Chovatel, který choval vybrané druhy šelem nebo lidoopy přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, je povinen zúčastnit se kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy 
a získat osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy do 2 let 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na osvědčení se vyznačí, že chovatel získal 
osvědčení účastí na kurzu. Chovatel uvedený ve větě první musí školicímu pracovišti 
předložit  

a) rozhodnutí krajské veterinární správy o povolení chovu druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči podle § 13 odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které se vztahuje na 
vybrané druhy šelem nebo lidoopy, 

b) krajskou veterinární správou potvrzené oznámení podle § 13a odst. 1 zákona 
č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 
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s uvedením druhu zvířete, které se vztahuje na vybrané druhy šelem nebo 
lidoopy, 

c) krajskou veterinární správou potvrzené oznámení podle § 5 odst. 4 písm. a) 
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s uvedením druhu 
zvířete, které se vztahuje na vybrané druhy šelem nebo lidoopy, nebo 

d) vyjádření vydané krajskou veterinární správou potvrzující, že byl u chovatele 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona proveden výkon dozoru podle § 22 
odst. 1 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona, při kterém bylo ověřeno nebo zjištěno, že chovatel 
chová vybrané druhy šelem nebo lidoopy.“ 

 
 K přechodným ustanovením poznamenáváme, že postačuje, aby chovatel vybraných 
druhů šelem nebo lidoopů předložil jeden z dokumentů uvedených výše. Není nutné, aby 
chovatel předložil všechny dokumenty uvedené v přechodných ustanoveních.  
 

§ 27b  
Zákaz chovu zvířat a propadnutí zvířete  

  
 (3) Propadnutí zvířete může obecní úřad obce s rozšířenou působností 
rozhodnutím dále uložit, i když dosud nedošlo k utrpení zvířete, pokud zvíře náleží 
pachateli přestupku, který zvíře chová bez povolení podle § 13 odst. 5.  
 

 
Příloha zákona na ochranu zvířat 

Druhy zvířat z řádu šelmy (Carnivora), u kterých jsou zakázány činnosti  
podle § 14a odst. 4  

 
 Za šelmy podle § 14a odst. 4 se považují:  
1. z čeledi kočkovitých z podčeledi  
a) velké kočky (Pantherinae) všechny druhy,  
b) malé kočky (Felinae) rod puma (Puma) druh puma americká (Puma concolor) a rod 
rys (Lynx),  
c) gepardi (Acinonychinae) rod gepard (Acinonyx),  
2. z čeledi medvědovití (Ursidae) všechny druhy,  
3. z čeledi hyenovití (Hyaenidae) všechny druhy a  
4. z čeledi psovití (Canidae) druh vlk obecný (Canis lupus) a pes hyenový (Lycaon 
pictus).  
 
 
 Závěrem doporučujeme Vaší pozornosti důvodovou zprávu k novele zákona na 
ochranu zvířat, která obsahuje vysvětlení jednotlivých změn.  
 
 
%%%el_podpis%%% 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Petr Jílek 
ředitel odboru 

Otisk úředního razítka 
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