
MNOHOSTRANNÉ KONZULTACE SMLUVNÍCH STRAN EVROPSKÉ DOHODY  
O OCHRANĚ ZVÍŘAT V ZÁJMOVÉM CHOVU (Řada evropských smluv č. 125)  

 
Usnesení o držení volně žijících zvířat jako zvířat v zájmovém chovu 

 
přijaté na Mnohostranných konzultacích dne 10. března 1995 

 
Smluvní strany Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu, na základě ustanovení 
článku 15; 
 
Uznávajíce, že tato ustanovení předpokládají monitorování provádění této Dohody a vypracování 
společných a koordinovaných programů v oblasti pohody zvířat v zájmovém chovu; 
 
Vědomy si vývoje v držení zvířat volně žijících druhů jako zvířat v zájmovém chovu 
 
Majíce na paměti Preambuli této Dohody, v níž se uvádí, že „chov jedinců volně žijících zvířat 
jako zvířat v zájmových chovech by neměl být podporován”; 
 
Majíce na paměti, že určité druhy jsou chráněny v souladu s mezinárodními právními nástroji 
jako je např. Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a 
rostlin (Washington, 1973), Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících 
živočichů a přírodních stanovišť (Bern 1979) a Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně 
žijících živočichů (Bonn, 1979);  
 
Majíce na paměti, že článek 4 této Dohody požaduje, aby zvířatům v zájmovém chovu bylo 
poskytnuto ustájení, péče a pozornost s ohledem na etologické potřeby těchto zvířat v souladu 
s jejich druhem a plemenem a aby zvíře, které se není schopno adaptovat na zajetí navzdory 
splnění těchto podmínek, nebylo drženo jako zvíře v zájmovém chovu;  
 
Ve snaze podporovat plné uznávání ustanovení této Dohody; 
 
Berouce na zřetel, že je třeba vyvinout úsilí k tomu, aby se předcházelo držení těchto zvířat 
v podmínkách, které nesplňují jejich fyziologické a etologické potřeby; 
 
Přesvědčeny, že toho lze dosáhnout pouze přijetím opatření k regulaci držení těchto zvířat jako 
zvířat v zájmovém chovu; 
 
Uznávajíce, že některé státy již stanovily minimální požadavky, se systémem vydávání licencí či 
bez něho, pro držení zvířat volně žijících druhů nebo systém vymezující druhy, které mohou být 
drženy jako zvířata v zájmovém chovu; 
 
Přesvědčeny, že dohoda o všeobecných kritériích souvisejících s držením zvířat volně žijících 
druhů přispěje k harmonizaci provádění této Dohody; 
 
Se dohodly vybudovat systém umožňující kontrolu držení zvířat volně žijících druhů jako zvířat 
v zájmovém chovu s ohledem na následující kritéria:  
 



1. Zvířeti musí být poskytnuto ustájení a péče v souladu s jeho fyziologickými a etologickými  
potřebami; 
 
2. Splněny musí být především následující podmínky: 
 
i.   prostor dostatečný ke splnění konkrétních potřeb zvířete zejména s ohledem na pohyb; 
 
ii.  vhodné obohacení ohrady materiálem ke šplhání, možnosti rytí, místa pro odpočinek a úkryt, 
jakož i vybavení pro koupání, plavání nebo potápění; 
 
iii.  možnosti splnění potřeb sociálního chování; 
 
iv.  odpovídající klimatické podmínky. 
 
3. Chovatel musí mít odpovídající znalosti k tomu, aby byl schopen uspokojit fyziologické a  
etologické potřeby zvířete po celou dobu jeho držení; 
 
4. Je třeba splnit podmínky nutné k předcházení úniku zvířete;  
 
5. V úvahu je třeba vzít aspekty související s agresivitou zvířete a s možným ohrožením  
bezpečnosti a zdraví člověka.  
    
 
 
 


