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Dotazy a informace k povinnosti mít osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy 
šelem nebo lidoopy a ke kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy 
 
 

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 tento materiál: „Dotazy a informace k povinnosti mít osvědčení 
o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy a ke kurzu k péči o vybrané druhy 
šelem nebo lidoopy“. 
 

Dne 1. 2. 2021 nabyl 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 kromě jiného nové povinnosti pro chovatele vybraných druhů šelem 
a lidoopů. Zákon na ochranu zvířat od 1. 2. 2021 upravuje kurz k péči o vybrané druhy šelem 
a lidoopy a povinnost mít osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy.  
 

V tomto materiálu: 

• osvědčením se rozumí osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo 
lidoopy, 

• zkouškou se rozumí zkouška v kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, 

• kurzem se rozumí kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy. 
 
 
K rozdílným povinnostem ve vztahu k osvědčení a k vykonání zkoušky  
 

Povinnosti ve vztahu k osvědčení a ve vztahu k vykonání zkoušky upravuje § 14d 
zákona na ochranu zvířat a přechodná ustanovení k novele zákona na ochranu zvířat.  
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 Které druhy šelem patří mezi vybrané druhy šelem, uvádí příloha k novele zákona na 
ochranu zvířat. Za šelmy podle § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat 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). 
 

Je nutné rozlišovat osoby, které podle zákona na ochranu zvířat:  

• nemusí mít osvědčení, a tedy se nemusí zúčastnit kurzu, 

• musí mít osvědčení, musí se zúčastnit kurzu, ale nemusí v tomto kurzu vykonat 
zkoušku, 

• musí mít osvědčení, musí se zúčastnit kurzu a musí v tomto kurzu vykonat zkoušku.  
 
 
Kdo nemusí mít osvědčení, a tedy se nemusí zúčastnit kurzu?  
 

Podle § 14d odst. 4 zákona na ochranu zvířat se povinnosti uvedené v odstavcích 1 
a 2 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 vzdělávání.  

 
Výše uvedené osoby tedy nemusí 

• úspěšně vykonat zkoušku v kurzu, 

• mít osvědčení, nebo zajistit, aby péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy vykonávala 
osoba s tímto osvědčením, 

• určit alespoň 1 osobu odpovědnou za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, která 
je držitelem osvědčení.  

 
 
Kdo musí mít osvědčení, a tedy se musí zúčastnit kurzu? 
 

Chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů, na kterého se nevztahují výjimky 
uvedené v § 14d odst. 4 zákona na ochranu zvířat (k výjimkám viz výše), je povinen 

• úspěšně vykonat zkoušku a mít osvědčení, nebo  

• zajistit, aby péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy vykonávala osoba s tímto 
osvědčením. 

 
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 § 14d odst. 1 zákona na ochranu zvířat. 

 
Osobou odpovědnou za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy nemůže být 

osoba, která osobně nevykonává péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy 
v konkrétním chovu.  
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Minimálně jedna z osob, které vykonávají péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, 

musí mít osvědčení. Vykonáváním péče se rozumí pravidelná, prakticky každodenní, péče 
o chované zvíře, zejména zajišťování krmení, napájení, úklidu chovných prostor, apod.  

 
Za vykonávání péče nelze považovat například veterinární prohlídku. Z toho plyne, že 

veterinární lékař, který v chovu zajišťuje pouze příležitostné veterinární prohlídky, nemůže být 
ve vztahu k takovému chovu osobou odpovědnou za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy. 
Obdobně další osoby, které se v chovu vyskytují pouze příležitostně, nemohou být osobou 
odpovědnou za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, a to i v případě, že jsou držiteli 
osvědčení, nebo se na ně případně vztahuje výjimka (viz výše).  

 
 

K osobám, které získaly  

• střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chovatel cizokrajných zvířat,  

• 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 

 
Seznam středních škol, které nabízejí obor chovatel cizokrajných zvířat v roce 2022 

(zdroj: Národní pedagogický institut - Informační systém InfoAbsolvent - Obor vzdělání 
Chovatel cizokrajných zvířat 41-43-L/01 | Infoabsolvent.cz) 

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice, Ke Stadionu 623/9, 
Praha 9 - Čakovice, 

• Střední škola zahradnická a technická Litomyšl, T. G. Masaryka 659, Litomyšl. 
 

Studijní program „chov exotických zvířat“ byl v roce 2021 a 2022 k dispozici na České 
zemědělské univerzitě. Volitelným předmětem je předmět „chov cizokrajných zvířat“.  
 
 
K osobám, které získaly profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání 
 

V případě osob, které získaly profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných 
zvířat podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, se jedná o kvalifikaci podle 
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Jedná se o úplnou profesní kvalifikaci.  
 

Tato kvalifikace je označena „profesní kvalifikace pro činnost chovatele cizokrajných 
zvířat“. O jiných profesních kvalifikacích se v zákoně na ochranu zvířat nehovoří, nelze proto 
pro účely kurzu uznávat jiné profesní kvalifikace. 
 
 
Musí mít absolvent střední veterinární školy osvědčení, a tedy se musí zúčastnit kurzu?  
 

Absolvent střední veterinární školy osvědčení a tedy kurz: 
• musí mít, pokud nesplňuje některou z podmínek uvedených v následujících odrážkách 

(zejména pokud studoval jiný obor, než je obor chovatel cizokrajných zvířat), studium 
na střední škole veterinární není automaticky důvodem k tomu, aby daná osoba 
nemusela mít kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, 

• nemusí mít, pokud studoval obor chovatel cizokrajných zvířat, 

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/4143L01
https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/4143L01
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600006433/Stredni-odborna-skola-Stredni-odborne-uciliste-/SOS?kodOboru=4143L01
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/600006433/Stredni-odborna-skola-Stredni-odborne-uciliste-/SOS?kodOboru=4143L01
https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Skola/691002797/Stredni-skola-zahradnicka-technicka-Litomysl/SOS?kodOboru=4143L01
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• nemusí mít, pokud se jedná o zaměstnance zoologické zahrady při výkonu jeho 
zaměstnání, 

• nemusí mít, pokud se jedná o zaměstnance záchranné stanice při výkonu jeho 
zaměstnání, 

• nemusí mít, pokud získal profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

 
 
Musí mít absolvent vysoké veterinární školy osvědčení, a tedy se musí zúčastnit kurzu?  
 

Absolvent vysoké školy veterinární osvědčení a tedy kurz: 

• musí mít, pokud nesplňuje některou z podmínek uvedených v následujících odrážkách; 
studium na vysoké škole veterinární není automaticky důvodem k tomu, aby 
daná osoba nemusela mít kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, 

• nemusí mít, pokud studoval oblast vzdělávání zemědělství se zaměřením na 
chovatelství a pokud byl součástí studia předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov 
exotických zvířat, 

• nemusí mít, pokud se jedná o zaměstnance zoologické zahrady při výkonu jeho 
zaměstnání, 

• nemusí mít, pokud se jedná o zaměstnance záchranné stanice při výkonu jeho 
zaměstnání, 

• nemusí mít, pokud získal profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. 

 
 
Postačuje ke splnění podmínek stanovených zákonem na ochranu zvířat, aby daná 
osoba nemusela mít osvědčení a nemusela se zúčastnit kurzu: 

• neukončené vysokoškolské vzdělání, nebo 

• zkouška ze zoologie? 
 
 Za vysokoškolské vzdělání je nutné považovat pouze ukončené vysokoškolské 
vzdělání. Nedokončené studium na vysoké škole nelze považovat za vysokoškolské vzdělání 
požadované v zákoně na ochranu zvířat. 
 

Absolvent vysoké školy kurz nemusí mít, pokud studoval oblast vzdělávání zemědělství 
se zaměřením na chovatelství a pokud byl součástí studia předmět chov cizokrajných zvířat 
nebo chov exotických zvířat. Co se týče studia na vysoké škole, nepostačuje doložit zkoušku 
ze zoologie (včetně taxonomie) k tomu, aby daná osoba nemusela mít kurz. 
 
 
Musí lidé, kteří cvičí zvířata pro film nebo cirkusy, mít osvědčení a tedy se musí 
zúčastnit kurzu?  
 

Pro osoby, které cvičí vybrané druhy šelem pro film nebo cirkusy, neupravuje 
zákon na ochranu zvířat žádné speciální výjimky. Připomínáme, že je zakázáno takto cvičit 
nově narozené lidoopy již od roku 2004.  
 

Tyto osoby kurz nemusí mít, pokud se na ně vztahuje některá z výjimek uvedených 
v § 14d odst. 4 písm. c) nebo d) zákona na ochranu zvířat.  
Kurz nemusí mít: 
„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  
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d) osoby, které získaly profesní kvalifikaci pro činnost chovatele cizokrajných zvířat podle 
zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.“ 
 
 Pokud je zvíře vybraného druhu šelem vlastnictvím cirkusu, nemusí mít kurz k péči 
o vybrané druhy šelem všichni zaměstnanci cirkusu, kteří se o dané zvíře starají. Postačuje, 
pokud cirkus (zaměstnavatel) určí jednu osobu (zaměstnance), která bude osobou 
odpovědnou za péči o vybrané druhy šelem, a která bude držitelem osvědčení. Další osoby, 
které provádějí činnosti související s chovem a péčí o vybrané druhy šelem, musí osoba 
odpovědná za péči o vybrané druhy šelem poučit tak, aby uvedené činnosti prováděly 
kvalifikovaným způsobem. 
 

Pokud není zvíře vybraného druhu šelem vlastnictvím cirkusu, musí mít kurz: 

• drezér, který je vlastníkem zvířete a o zvíře se stará, a zároveň 

• alespoň 1 zaměstnanec cirkusu, pokud se o zvíře vybraného druhu šelem stará i někdo 
ze zaměstnanců cirkusu (nejen jeho drezér).  

 
 
Musí lidé, kteří pracují v medvědáriu, např. na hradě, mít osvědčení a tedy se musí 
zúčastnit kurzu?  
 

Pro osoby, které pečují o medvěda v medvědáriu na hradě, zámku apod., 
neupravuje zákon na ochranu zvířat žádné speciální výjimky. V praxi ovšem může takové 
medvědárium spadat například pod záchrannou stanici nebo zoologickou zahradu. 
 

Tyto osoby kurz nemusí mít, pokud se na ně vztahuje některá z výjimek uvedených 
v § 14d odst. 4 písm. a) až d) zákona na ochranu zvířat.  
Kurz nemusí mít: 
„a) zoologické zahrady a jejich zaměstnanci při výkonu jejich zaměstnání,  
b) záchranné stanice a jejich zaměstnanci 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 vzdělávání.“ 
 
 
Kdo musí mít osvědčení, musí se zúčastnit kurzu, ale nemusí v tomto kurzu vykonat 
zkoušku? 
 

Chovatel musí předložit některý ze čtyř níže uvedených dokumentů k tomu, aby 
nemusel vykonávat v kurzu zkoušku. Pokud žádný z uvedených dokumentů chovatel 
nepředloží, zkoušku v kurzu vykonat musí.  

 
Na dokumentech musí být datum před nabytím účinnosti novely zákona na ochranu 

zvířat, tedy datum před 1. únorem 2021. Pokud chovatel některý z níže uvedených dokumentů 
předloží, ale je na něm datum po 1. únoru 2021, zkoušku v kurzu vykonat musí.  

 
Níže uvedené dokumenty se pro účely kurzu předkládají školicímu pracovišti. 

 
 Bod 2 přechodných ustanovení novely zákona na ochranu zvířat uvádí:  

„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 

aspi://module='ASPI'&link='179/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2021'
aspi://module='ASPI'&link='179/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2021'


 

MZE-13086/2022-13114 6 
 

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, 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.“ 

 
Dokument lze uznat pouze v případě, že je na něm jednoznačně uvedeno, že se 

vztahuje na některý z druhů zvířat, který patří mezi vybrané druhy šelem nebo lidoopy. Které 
druhy šelem patří mezi vybrané druhy šelem, uvádí příloha k novele zákona na ochranu zvířat 
(viz výše). 

 
Výše uvedená výjimka z povinnosti vykonat zkoušku v kurzu platí do 1. února 2023 

(2 roky ode dne nabytí účinnosti novely zákona na ochranu zvířat).  
 
K jednotlivým ustanovením, na která odkazuje výše uvedené přechodné ustanovení 

zákona na ochranu zvířat:  
 
Ustanovení § 13 odst. 5 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. Nejde-li o chov zvířat v zoologických zahradách a záchranných 
stanicích, nebo o chov loveckých dravců držených podle zákona o myslivosti, 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.“ 

 
Ustanovení § 13a odst. 1 zákona na ochranu zvířat:  

„Právnická nebo fyzická osoba, která na základě živnostenského oprávnění  
a) chová zvířata určená pro zájmové chovy pro účely obchodu s nimi nebo s těmito zvířaty 
obchoduje,  
b) provozuje jezdeckou firmu nebo povoznictví, anebo chová zvířata pro cirkusová nebo 
veřejná vystoupení,  
je povinna nejpozději 30 dnů před zahájením nebo ukončením podnikání oznámit výkon 
živnosti, druhy a počty zvířat příslušné krajské veterinární správě a současně je povinna 
doložit, jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví a pohodu v případě 
zahájení činnosti.“ 

 
Ustanovení § 5 odst. 4 písm. a) veterinárního zákona: „Chovatel, který jako podnikatel 

chová hospodářská zvířata pro účely podnikání, je dále povinen oznámit krajské veterinární 
správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatelské činnosti, jakož i informovat 
krajskou veterinární správu bez zbytečného odkladu o změnách, k nimž má dojít ve způsobu 
ustájení nebo v druzích chovaných zvířat.“ 

 

aspi://module='ASPI'&link='449/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='31.12.2021'
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Ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona na ochranu zvířat: „Krajské veterinární správy 
a na území hlavního města Prahy Městská veterinární správa na úseku ochrany zvířat 
vykonávají dozor nad dodržováním povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým 
a právnickým osobám.“ 
 
 
Vztahuje se výjimka z povinnosti vykonat zkoušku v kurzu také na toho, kdo právě žádá 
o prodloužení povolení k chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, nebo na toho, 
kdo právě žádá o rozšíření zařízení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči? 
 

Zákon na ochranu zvířat v přechodných ustanoveních stanoví, které doklady musí 
daná osoba předložit k tomu, aby nemusela vykonávat zkoušku. Zákon na ochranu zvířat 
neuvádí jako hlediska posuzování pro to, kdo musí vykonat zkoušku a kdo nikoliv, to, zda 
někdo právě žádá o prodloužení povolení k chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči ani 
to, zda někdo právě žádá o rozšíření zařízení pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.  
 

Chovatel musí předložit některý ze čtyř výše uvedených dokumentů (bod 2 
přechodných ustanovení novely zákona na ochranu zvířat) k tomu, aby nemusel vykonávat 
zkoušku. Pokud žádný z uvedených dokumentů chovatel nepředloží, zkoušku vykonat musí.  

 
 

Můžu požádat o prodloužení rozhodnutí o povolení k chovu zvířete vyžadujícího zvláštní 
péči, i když zatím nemám osvědčení?  
 

Chovatel může podat žádost o prodloužení povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího 
zvláštní péči, i když zatím nemá osvědčení. To platí do 31. 1. 2023. Chovatel, který choval 
vybrané druhy šelem nebo lidoopy před datem 1. 2. 2021, je povinen zúčastnit se kurzu 
a získat osvědčení do 1. 2. 2023. Krajská veterinární správa nemůže odmítnout se žádostí 
takového chovatele zabývat a nemůže žádost zamítnout z toho důvodu, že takový chovatel 
dosud nemá osvědčení.  

 
Správní řízení o žádosti je automaticky zahájeno tím, že je žádost doručena 

příslušnému orgánu, v tomto případě krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa 
nerozhoduje o tom, zda řízení zahájí nebo nezahájí.  
 
 
Můžu požádat o první vydání rozhodnutí o povolení k chovu zvířete vyžadujícího 
zvláštní péči, i když zatím nemám osvědčení? 
 

Správní řízení o žádosti je automaticky zahájeno tím, že je žádost doručena 
příslušnému orgánu, v tomto případě krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa 
nerozhoduje o tom, zda řízení zahájí nebo nezahájí. 

 
Pokud krajská veterinární správa zjistí, že účastník řízení, který žádá o první rozhodnutí 

o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči (vybrané druhy šelem nebo lidoopi), 
nedoložil osvědčení, vyzve ho, aby osvědčení doložil. Pokud ve stanovené lhůtě účastník 
řízení osvědčení nedoloží, krajská veterinární správa povolení k chovu druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči neudělí.  
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Vztahuje se výjimka z povinnosti vykonat zkoušku v kurzu také na manžela chovatelky, 
pokud je v rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 
uvedena pouze manželka? 
 

Výjimka z povinnosti vykonat zkoušku se vztahuje pouze na tu osobu, která je 
uvedena v rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči. Musí 
se jednat o rozhodnutí, které se vztahuje na vybrané druhy šelem nebo lidoopy. 

 
Pokud je v rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 

uvedena jako chovatel druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči (vybraných druhů šelem nebo 
lidoopů) pouze manželka, tak: 

• pokud se manželka zúčastní kurzu a doloží rozhodnutí krajské veterinární správy 
o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči, které se vztahuje na vybrané 
druhy šelem nebo lidoopy, nemusí v kurzu vykonat zkoušku, 

• pokud má manželka osvědčení, ostatní členové rodiny nemají povinnost se účastnit 
kurzu;  
další osoby, které provádějí činnosti související s chovem a péčí o vybrané druhy 
šelem nebo lidoopy (v tomto případě ostatní členy rodiny), musí osoba odpovědná za 
péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy (v tomto případě manželka) poučit tak, aby 
uvedené činnosti prováděly kvalifikovaným způsobem,  

• pokud se manželka nechce zúčastnit kurzu, musí určit alespoň 1 osobu odpovědnou 
za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, která je držitelem osvědčení,  

• pokud se manželka nechce zúčastnit kurzu, a kurzu se zúčastní jiný člen rodiny 
neuvedený v rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči, 
musí tento jiný člen rodiny v kurzu vykonat zkoušku.  

 
Chovatel musí předložit některý ze čtyř výše uvedených dokumentů (bod 2 

přechodných ustanovení novely zákona na ochranu zvířat) k tomu, aby nemusel vykonávat 
zkoušku. Pokud žádný z uvedených dokumentů chovatel nepředloží, zkoušku vykonat musí. 
 
 
Může se kurzu zúčastnit a vykonat v něm zkoušku i osoba mladší 18 let? 
 
 Osoba mladší 18 let se může zúčastnit kurzu a vykonat v něm zkoušku. V tomto 
směru neobsahuje zákon na ochranu zvířat žádné omezení. Osoba mladší 18 let může získat 
osvědčení, pokud úspěšně vykoná zkoušku. 
 
 Osoba mladší 18 let ale nemá zpravidla plnou svéprávnost (plnou způsobilost 
k právním úkonům). Ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
uvádí: „Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého 
roku věku.“ 
 
 Osoba mladší 18 let nemůže být ustanovena jako osoba odpovědná za péči 
o vybrané druhy šelem nebo lidoopy.  
 
 Pokud jsou vybrané druhy šelem nebo lidoopi chovaní v zájmovém chovu, vztahují se 
na ně také pravidla pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Ustanovení § 13 odst. 5 
zákona na ochranu zvířat uvádí: „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.“ 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Petr Jílek 
ředitel odboru 

Otisk úředního razítka 
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