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Vyjádření k povinnosti doložit kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro 
stavbu pro chov zvířat, pokud se jedná o chov vybraných druhů šelem nebo lidoopů 
jako druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
 
 

Ministerstvo zemědělství, odbor environmentální 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 projednává, koordinuje 
a kontroluje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí vydalo 
Ministerstvo zemědělství po projednání a ve spolupráci se Státní veterinární správou toto: 
„Vyjádření k povinnosti doložit kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro 
chov zvířat, pokud se jedná o chov vybraných druhů šelem nebo lidoopů jako druhů zvířat 
vyžadujících zvláštní péči“. 
 
Ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí v zákoně na ochranu zvířat 
 

Ustanovení § 13 odst. 6 písm. f) zákona na ochranu zvířat uvádí: „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 kolaudační souhlas nebo 
kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov zvířat vydané stavebním úřadem, pokud se 
jedná o chov zvířat uvedených v § 14a odst. 4.“ 

 
Ustanovení § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat uvádí: „Zakazuje se u zvířat z řádu 

šelmy (Carnivora) uvedených v příloze k tomuto zákonu a jejich kříženců (dále jen „vybrané 
druhy šelem“) a u zvířat z řádu primáti (Primates) u čeledi lidoopi (Hominidae) (dále jen 
„lidoopi“) ….“. Toto ustanovení odkazuje na přílohu k tomuto zákonu, která uvádí: „Druhy zvířat 
z řádu šelmy (Carnivora), u kterých jsou zakázány činnosti podle § 14a odst. 4“. 

 
Z výše uvedeného plyne, že žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní 

péči musí obsahovat kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov 
zvířat vydané stavebním úřadem, pokud se jedná o zvířata z řádu šelmy (Carnivora) uvedená 
v příloze k zákonu na ochranu zvířat a jejich křížence („vybrané druhy šelem“) nebo o zvířata 
z řádu primáti (Primates) z čeledi lidoopi (Hominidae) („lidoopi“). 
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Je nutné, aby v kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačním souhlasu byla 

uvedena z hlediska specifikace zvířete, v souladu s přílohou zákona na ochranu zvířat, 
jedna z níže uvedených možností:  

• z čeledi kočkovitých z podčeledi velké kočky (Pantherinae) všechny druhy,  

• z čeledi kočkovitých z podčeledi malé kočky (Felinae) rod puma (Puma) druh puma 
americká (Puma concolor) a rod rys (Lynx),  

• z čeledi kočkovitých z podčeledi gepardi (Acinonychinae) rod gepard (Acinonyx),  

• z čeledi medvědovití (Ursidae) všechny druhy,  

• z čeledi hyenovití (Hyaenidae) všechny druhy,  

• z čeledi psovití (Canidae) druh vlk obecný (Canis lupus) a pes hyenový (Lycaon pictus), 

• zvířata z řádu primáti (Primates) z čeledi lidoopi (Hominidae) (dále jen „lidoopi“), nebo 

• konkrétní druh zvířete, které patří mezi vybrané druhy šelem nebo lidoopy. 
 

Kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas vydané stavebním úřadem se 
nemohou vztahovat pouze na chov jakýchkoliv zvířat obecně bez další specifikace, nebo 
na chov jakýchkoliv jiných zvířat, které patří mezi druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, 
bez další specifikace.  

 
K žádosti a k rozhodnutí o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 

 
Výše uvedené nemění nic na tom, že u všech zvířat, která patří mezi druhy zvířat 

vyžadující zvláštní péči, musí být v žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících 
zvláštní péči a v rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 
vždy uveden konkrétní druh chovaného zvířete. 
 
K závaznému posudku Státní veterinární správy ve veterinárním zákoně 
 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), v ustanovení § 56 odst. 1 písm. c) uvádí: „Závazný posudek Státní 
veterinární správy, který není správním rozhodnutím, je podkladem ve stavebním řízení, 
pro ohlášení stavby a pro vydání kolaudačního souhlasu a musí být vyžádán tím, kdo 
bude stavbu nebo zařízení používat pro chov druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 
podle zvláštního právního předpisu.“ 
 
 Závazný posudek Státní veterinární správy podle § 56 odst. 1 písm. c) veterinárního 
zákona musí být vyžádán v případě chovu všech druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Toto 
ustanovení se vztahuje také na vybrané druhy šelem nebo lidoopy, které patří mezi druhy 
zvířat vyžadující zvláštní péči. 
 
 Také v žádosti o vydání závazného posudku Státní veterinární správy a při vydání 
tohoto posudku musí být v případě vybraných druhů šelem nebo lidoopů uvedena z hlediska 
specifikace zvířete jedna z výše uvedených možností. 
 

Z důvodové zprávy k § 56 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona [z důvodové zprávy 
k zákonu č. 368/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony] citujeme:  
„Je přitom třeba zajistit, aby se krajské veterinární správy vyjadřovaly ke splnění stanovených 
požadavků ještě před vydáním správního aktu stavebního úřadu. Z tohoto důvodu se navrhuje 
doplnění ustanovení § 56 veterinárního zákona, který vyjmenovává případy, v nichž mají 
krajské veterinární správy postavení dotčeného orgánu a vydávají podle tohoto ustanovení 
závazný posudek. V návaznosti na novou úpravu v návrhu novely zákona na ochranu zvířat 
proti týrání a k dosažení provázanosti obou právních předpisů se proto do § 56 odst. 1 
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veterinárního zákona doplňuje povinnost toho, kdo bude stavbu nebo zařízení používat pro 
chov druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči, vyžádat si závazný posudek krajské veterinární 
správy.“ 
 
Odůvodnění k výkladu 
 

Ustanovení § 13 odst. 6 písm. f) zákona na ochranu zvířat nehovoří o jakýchkoliv 
zvířatech, ale výslovně odkazuje na chov zvířat uvedených v § 14a odst. 4. Ustanovení 
§ 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat uvádí: „Zakazuje se u zvířat z řádu šelmy (Carnivora) 
uvedených v příloze k tomuto zákonu a jejich kříženců (dále jen „vybrané druhy šelem“) 
a u zvířat z řádu primáti (Primates) u čeledi lidoopi (Hominidae) (dále jen „lidoopi“) ….“.  

 
Ustanovení § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat odkazuje na přílohu k tomuto 

zákonu, která uvádí:  
„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).“ 
 
 V kolaudačním souhlasu, kolaudačním rozhodnutí, v žádosti o závazný posudek Státní 
veterinární správy a v závazném posudku Státní veterinární správy musí být na základě výše 
uvedeného zvířata specifikována v souladu s § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat 
a v souladu s přílohou k tomuto zákonu. Viz výše. 
 

Správními orgány je posuzováno, zda prostory pro chov těchto zvířat odpovídají 
předpokladům, které je na ně nutno klást z hlediska obecné povinnosti vytvářet těmto zvířatům 
přiměřené podmínky pro zachování jejich fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických 
potřeb, jak uvádí § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat. V budoucnu bude posuzováno také 
to, zda uvedené prostory odpovídají vyhlášce o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při 
chovu (v době vydání tohoto výkladu je dokončován legislativní proces přípravy této vyhlášky). 

 
Zákon na ochranu zvířat stanoví speciální pravidla jak pro druhy zvířat vyžadující 

zvláštní péči, tak pro vybrané druhy šelem a lidoopy (kteří také patří mezi druhy zvířat 
vyžadující zvláštní péči, pokud jsou chováni v zájmovém chovu). Stanovením těchto pravidel 
zákonodárce vyjadřuje zvýšený zájem na řádném chovu a welfare těchto druhů zvířat a také 
vyjadřuje to, že pro tato zvířata neplatí stejné podmínky chovu jako pro zvířata, která do těchto 
kategorií zařazena nejsou. Pro vybrané druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, včetně vybraných 
druhů šelem a lidoopů, platí pravidla přísnější než pro jiné druhy zvířat v zájmovém chovu.  
 

Pokud by se kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov zvířat 
vydané stavebním úřadem mohlo vztahovat na jakékoliv zvíře, byl by takový výklad v rozporu 
se smyslem a cílem právní úpravy. Zvířata patřící mezi druhy zvířat vyžadující zvláštní péči 
a mezi vybrané druhy šelem a lidoopy mají zcela odlišné nároky na prostory pro chov než jiné 
konvenčně chované druhy zájmových zvířat. Další specifika a odlišnosti jsou i mezi 
jednotlivými čeleděmi, případně podčeleděmi v rámci vybraných druhů šelem.  
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Závěr 
 

Toto vyjádření Ministerstva zemědělství není právně závazné a Ministerstvo 
zemědělství jej vydalo s vědomím, že výklad právních předpisů je v České republice oprávněn 
provádět pouze soud. Vyjadřuje však odborný názor Ministerstva zemědělství na tuto 
problematiku, a to podle právního stavu ke dni jeho zpracování. 
 
 
 
%%%el_podpis%%% 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Petr Jílek 
ředitel odboru 

Otisk úředního razítka 
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