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Podrobná informace k právní úpravě osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy 
šelem nebo lidoopy a k právní úpravě kurzů pro chovatele vybraných druhů šelem nebo 
lidoopů 
 
 

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: „Podrobná informace k právní úpravě osvědčení 
o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy a k právní úpravě kurzů pro 
chovatele vybraných druhů šelem nebo lidoopů“. 
 

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 nové povinnosti pro chovatele vybraných druhů šelem a lidoopů. 
Zákon na ochranu zvířat kromě jiného 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.  
 

Kurz k péči o vybrané druhy šelem a lidoopy a povinnost mít osvědčení o způsobilosti 
k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy upravuje:  

• zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato vyhláška byla ve vztahu k vybraným druhům šelem 
a lidoopům novelizována vyhláškou č. 83/2021 Sb., která je účinná od 1. 3. 2021. 
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Zákon na ochranu zvířat – ustanovení § 14d:  
 

„§ 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 – bod 2:  

 
„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, 
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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.“ 

 
 

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).“ 
 
 

Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění 
vyhlášky č. 83/2021 Sb. – ustanovení § 9a 

 
„§ 9a  

Kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy 
 

(1) Kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy se skládá ze tří výukových modulů 
a)  modul A – základní, který obsahuje základní odborné znalosti týkající se vybraných druhů 

šelem a lidoopů a který se uskutečňuje v rozsahu 36 výukových hodin teoretické výuky, 
b)  modul B – chov vybraných druhů šelem, který obsahuje podrobné odborné znalosti týkající 

se chovu vybraných druhů šelem a který se uskutečňuje v rozsahu 16 výukových hodin 
teoretické výuky, 

c)  modul C – chov lidoopů, který obsahuje podrobné odborné znalosti týkající se chovu 
lidoopů a který se uskutečňuje v rozsahu 16 výukových hodin teoretické výuky.  

 
(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 písm. a) jsou 

a) ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části 
právních předpisů, které se vztahují k chovu, přepravě a evidenci vybraných druhů šelem 
nebo lidoopů, zejména přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu 
zvířat během přepravy a souvisejících činností4), zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona o myslivosti, veterinárního zákona, zákona o zoologických zahradách, zákona 
o obchodování s ohroženými druhy, trestního zákoníku, a to v rozsahu 4 výukové hodiny, 

b) biologické základy chovu zvířat, které zahrnují základy anatomie a fyziologie zvířat, 
orgánové soustavy, metabolismus, zootechnickou terminologii a problematiku 
domestikace, popis těla zvířete, včetně kostry, tělesný růst a vývin, plodnost a reprodukci, 
metody a povinnosti při označování zvířat, a to v rozsahu 8 výukových hodin, 

aspi://module='ASPI'&link='246/1992%20Sb.%252314a'&ucin-k-dni='31.12.2021'
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c) etologie, která zahrnuje vybrané etologické pojmy, vývoj chování zvířete, vzorce 
a mechanismy her, sociálního, obranného, loveckého, potravního, komfortního, 
sexuálního a rodičovského chování, vnitrodruhovou a mezidruhovou komunikaci, a to 
v rozsahu 6 výukových hodin,  

d) etika chovu zvířat, která zahrnuje vztah člověka ke zvířatům chovaným v lidské péči, 
problematiku ochrany zvířat a pohody zvířat, požadavky na obohacení prostředí pro chov 
zvířat a požadavky na tvorbu expozic, ve kterých jsou zvířata umístěna, informace 
o mezinárodních záchovných chovatelských programech, a to v rozsahu 4 výukové 
hodiny,  

e) základy bezpečnosti při manipulaci se zvířaty, které zahrnují vybrané části právních 
předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, informace o vybavení 
k provádění odchytu zvířat, zásady manipulace se zvířaty, problematiku napadení člověka 
zvířetem, zejména prevenci, příčiny a následky napadení, a to v rozsahu 2 výukové 
hodiny, 

f) požadavky na krmení a napájení zvířat, které zahrnují obecné základy výživy vyplývající 
z jednotlivých typů trávicí soustavy masožravců, všežravců a býložravců, problematiku 
krmiva, jeho nutriční hodnoty a význam živin, úpravu a uskladňování krmiv, krmiva 
rostlinného a živočišného původu, krmné přísady, napájení, a to v rozsahu 6 výukových 
hodin, 

g) zásady péče o zdraví zvířat, které zahrnují prevenci nákaz, první pomoc zvířeti 
a veterinární péči při onemocnění, problematiku karantény, očkování a imunity, zásady 
neinvazivních odběrů vzorků na vyšetření, nejznámější zoonózy, virová, bakteriální, 
plísňová a parazitární onemocnění, pojem a příčiny stresu zvířat, zásady biologické 
bezpečnosti chovu, zejména zacházení s kadávery a zbytky krmiv, informace o běžné 
ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci a aktivní ochraně chovu před vnějšími vlivy, 
a to v rozsahu 6 výukových hodin. 
 

(3) Obsahem kurzu podle odstavce 1 písm. b) jsou 
a) systematické zařazení, druhově specifická biologie ve vztahu k anatomii, fyziologii, 

chovu a genetice vybraných druhů šelem, a to v rozsahu 5 výukových hodin, 
b) druhově specifické podmínky chovu vybraných druhů šelem, požadavky na konstrukci, 

zabezpečení, velikost a vybavení prostor pro chov vybraných druhů šelem, podmínky 
ustájení a požadavky na pomůcky, a to v rozsahu 5 výukových hodin, 

c) druhově specifické metody zacházení s vybranými druhy šelem a znalosti techniky 
odchytu a přepravy jednotlivých vybraných druhů šelem, a to v rozsahu 2 výukové 
hodiny, 

d) problematika předcházení a zabránění únikům jednotlivých vybraných druhů šelem, a to 
v rozsahu 1 výuková hodina, 

e) druhově specifické požadavky na krmení a napájení vybraných druhů šelem, a to 
v rozsahu 2 výukové hodiny, 

f) rozpoznání zdravého zvířete a nejčastější onemocnění jednotlivých vybraných druhů 
šelem, poskytování první pomoci a povolené způsoby usmrcování vybraných druhů 
šelem, a to v rozsahu 1 výuková hodina.  

 
(4) Obsahem kurzu podle odstavce 1 písm. c) jsou 

a) systematické zařazení, druhově specifická biologie ve vztahu k anatomii, fyziologii, 
chovu a genetice lidoopů, a to v rozsahu 5 výukových hodin, 

b) druhově specifické podmínky chovu lidoopů, požadavky na konstrukci, zabezpečení, 
velikost a vybavení prostor pro chov lidoopů, podmínky ustájení a požadavky na 
pomůcky, a to v rozsahu 5 výukových hodin, 

c) druhově specifické metody zacházení s lidoopy a znalosti techniky odchytu a přepravy 
lidoopů, a to v rozsahu 2 výukové hodiny, 

d) problematika předcházení a zabránění únikům lidoopů, a to v rozsahu 1 výuková hodina, 
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e) druhově specifické požadavky na krmení a napájení lidoopů, a to v rozsahu 2 výukové 
hodiny, 

f) rozpoznání zdravého zvířete a nejčastější onemocnění lidoopů, poskytování první 
pomoci a povolené způsoby usmrcování lidoopů, a to v rozsahu 1 výuková hodina.  

 
(5) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit  

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat 
uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nebo na Ministerstvu životního 
prostředí nejméně po dobu 3 let,  

b) nejméně 3 roky praxe v péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, zejména v zoologické 
zahradě nebo záchranné stanici, a nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru vzdělání chovatel cizokrajných zvířat,  

c) vysokoškolské vzdělání získané ve studijním programu v oblasti vzdělávání Biologie, 
ekologie a životní prostředí se zaměřením na zvířata, nebo ve studijním programu 
v oblasti vzdělávání Zemědělství se zaměřením na chovatelství, pokud byl jejich 
součástí předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov exotických zvířat, nebo obdobné 
vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání, nebo 

d) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních 
předmětů na střední škole nebo vysoké škole s akreditovaným studijním programem 
v oblasti vzdělávání Zemědělství se zaměřením na chovatelství, nebo v oblasti 
vzdělávání Veterinární lékařství, veterinární hygiena, anebo s obdobným akreditovaným 
studijním programem se shodným zaměřením nezařazeným do oblasti vzdělávání.  

 
(6) Účastník kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy se může zúčastnit 

kurzu v modulu B nebo v modulu C až poté, co se zúčastní minimálně 80 procent výukových 
hodin v kurzu v modulu A. 

 
(7) Školicí pracoviště vydá účastníkovi kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo 

lidoopy  
a) potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky v modulu A, v modulu B nebo v modulu C, pokud 

splní podmínky uvedené v § 19 odst. 1, 4 a 5, nebo 
b) potvrzení o účasti na kurzu v modulu A, v modulu B nebo v modulu C, pokud se účastník 

kurzu zúčastní minimálně 80 procent výukových hodin v příslušném modulu.  
 

(8) Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem získaného vykonáním 
zkoušky je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce. Vzor osvědčení o způsobilosti k péči 
o vybrané druhy šelem získaného účastí na kurzu je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.  

 
(9) Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy získaného vykonáním zkoušky je 

uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce. Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy 
získaného účastí na kurzu je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.“ 
 
 

Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění 
vyhlášky č. 83/2021 Sb. – ustanovení § 19 

 
„§ 19  

Společné ustanovení pro způsob a organizaci ověřování získaných znalostí pro kurzy 
na úseku ochrany zvířat proti týrání 

 
(1) Na závěr kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání se k ověření získaných 

odborných znalostí provádí zkouška formou písemného testu. Test připravuje Ministerstvo 
zemědělství. Test obsahuje 30 zkušebních otázek, ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné 
odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná, a na vypracování testu se stanoví doba 45 minut, 

aspi://module='ASPI'&link='246/1992%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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není-li dále stanoveno jinak. Test vyhodnocuje zkušební komisař tak, že každou správnou 
odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 
80 procent z celkového počtu bodů. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl. 
 

(4) Test v rámci kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy obsahuje při zkoušce 
z modulu A 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž 
jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se stanoví při zkoušce z modulu 
A doba 90 minut. Na test při zkoušce z modulu B a z modulu C se použije odstavec 1 obdobně. 
 

(5) Pro úspěšné složení zkoušky a získání osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané 
druhy šelem je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce 
z modulu A a zároveň nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu B. 
Pro úspěšné složení zkoušky a získání osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy je třeba 
dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu A a zároveň 
nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu C. 
 

(6) Zkušebním komisařem je zaměstnanec Ministerstva zemědělství, který má 
odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánu ochrany zvířat 
uvedeném v § 19 odst. 1 písm. a) zákona nejméně po dobu 6 měsíců. 
 

(7) O výsledku zkoušky vyhotoví školicí pracoviště písemný protokol, ve kterém uvede 
datum a místo konání zkoušky, jméno, popřípadě jména, a příjmení lektorů, jméno, popřípadě 
jména, a příjmení zkušebního komisaře, identifikační údaje účastníků kurzu na úseku ochrany 
zvířat proti týrání a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisuje zkušební komisař. 
 

(8) Účastníkovi kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který 
u zkoušky uspěl, vydá Ministerstvo zemědělství příslušné osvědčení o způsobilosti, které 
potvrzuje absolvování kurzu. 
 

(9) Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který 
u zkoušky neuspěl, může požádat o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne 
neúspěšného pokusu zkoušku složit. Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat 
proti týrání může opakovat zkoušku, aniž by před ní znovu absolvoval kurz, pouze jednou, a to 
nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu zkoušku složit. Opakovaná zkouška probíhá stejným 
způsobem jako první zkouška. 
 

(10) Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který 
u zkoušky neuspěl a nepožádal o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo 
oznámeno, že u zkoušky neuspěl, absolvuje před další zkouškou znovu kurz.“ 
 
 
Z důvodové zprávy k novele zákona na ochranu zvířat provedené zákonem 
č. 501/2020 Sb. citujeme:  
 

„Ustanovení § 14d obsahuje právní úpravu kurzů pro získání způsobilosti k péči o zvířata 
uvedená v § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat (pro vybrané druhy šelem a lidoopy).  

 
V praxi se bude uskutečňovat samostatně kurz pro chovatele vybraných druhů šelem 

a samostatně kurz pro chovatele lidoopů.  
 
Co se týče osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona na 

ochranu zvířat, rozlišuje právní úprava mezi  

• osobami, kterým již bylo ke dni nabytí účinnosti novely zákona vydáno rozhodnutí 
o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči, dalšími osobami, které 
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chovaly zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat před nabytím 
účinnosti novely zákona, na straně jedné,  

• a osobami, které plánují začít chovat uvedená zvířata po nabytí účinnosti novely, na 
straně druhé.  
 

Na osoby, které chovaly zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat před 
nabytím účinnosti novely zákona, se vztahuje přechodné ustanovení tohoto zákona. Tyto 
osoby se musí zúčastnit kurzu k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona na ochranu 
zvířat, ale nemusejí v něm vykonávat zkoušku. Tyto osoby získají osvědčení o způsobilosti 
k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat na základě účasti na kurzu, 
neboť již mají praktické zkušenosti s chovem uvedených druhů zvířat.  

 
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 od nabytí 
účinnosti tohoto zákona.  

 
Ostatní chovatelé, kteří tato zvířata před nabytím účinnosti tohoto zákona nechovali, jsou 

povinni získat osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona na 
ochranu zvířat a úspěšně absolvovat zkoušku. Zahájit chov zvířat mohou noví chovatelé až po 
absolvování zkoušky a splnění dalších stanovených požadavků.  

 
Na osvědčení bude vyznačeno, zda chovatel získal osvědčení účastí na kurzu nebo 

účastí na kurzu a vykonáním zkoušky. 
 
Skutečnost, že chovatel choval uvedená zvířata před nabytím účinnosti novely zákona 

na ochranu zvířat, nelze prokázat pouhým čestným prohlášením chovatele. Chovatel musí 
doložit školicímu pracovišti doklady o této skutečnosti.  

• V případě druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči předloží chovatel školicímu pracovišti 
rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči vydané příslušnou 
krajskou veterinární správou. V tomto rozhodnutí musí být uveden druh zvířat, který je 
uveden také v § 14a odst. 4 zákona.  Nepostačuje tedy předložit rozhodnutí týkající se 
jakéhokoliv druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči.  

• V případě zvířat chovaných podle § 13a zákona na ochranu zvířat (zvláštní podmínky 
pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy) předloží chovatel školicímu 
pracovišti krajskou veterinární správou potvrzené oznámení vydané podle § 13a odst. 1 
zákona na ochranu zvířat. Podle tohoto ustanovení je právnická nebo fyzická osoba, 
která na základě živnostenského oprávnění chová zvířata určená pro zájmové chovy 
pro účely obchodu s nimi nebo s těmito zvířaty obchoduje, provozuje jezdeckou firmu 
nebo povoznictví, anebo chová zvířata pro cirkusová nebo veřejná vystoupení, 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. Toto oznámení se musí týkat zvířat uvedených v § 14a odst. 4 
zákona.  

• V případě, že jde o chov, kdy chovatel jako podnikatel chová hospodářská zvířata pro 
účely podnikání, je takový chovatel povinen předložit potvrzené oznámení krajské 
veterinární správě podle § 5 odst. 4 písm. a) veterinárního zákona. Z tohoto ustanovení 
citujeme: „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.“ Toto oznámení se musí týkat zvířat uvedených v § 14a 
odst. 4 zákona. 
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• Další možností je, že chovatel předloží vyjádření vydané krajskou veterinární správou 
potvrzující, že byl u chovatele přede dnem nabytí účinnosti novely zákona proveden 
výkon dozoru podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona, při kterém bylo ověřeno nebo zjištěno, 
že chovatel chová vybrané druhy šelem nebo lidoopy. 
 

U druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, která jsou uvedená v § 14a odst. 4 zákona na 
ochranu zvířat, bude u nových chovatelů osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata uvedená 
v § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat povinnou přílohou žádosti o povolení chovu. Pokud 
nebude toto osvědčení přílohou žádosti, krajská veterinární správa chov druhů zvířat 
vyžadujících zvláštní péči nepovolí.  

 
Ustanovení odstavce 2 a 3 upravuje požadavky na kvalifikaci a poučení osob v případě, 

kdy chovatel zvířete uvedeného v § 14a odst. 4 osobně nezajišťuje péči o zvíře, ale zajišťuje 
ji například prostřednictvím svých zaměstnanců.  

 
Ustanovení odstavce 4 stanoví, které osoby nemusí mít osvědčení o způsobilosti k péči 

o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat. Jedná se o zoologické zahrady 
a jejich zaměstnance, záchranné stanice a jejich zaměstnance. Na uvedené zaměstnance se 
výjimka vztahuje pouze v rámci práce v zoologické zahradě nebo záchranné stanici. Pokud 
tito zaměstnanci chovají v rámci vlastní zájmové činnosti uvedené druhy zvířat (mimo pracovní 
dobu), musí mít uvedené osvědčení.  

 
Povinnost mít osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona 

na ochranu zvířat se dále nevztahuje na osoby, které mají již dostatečné vzdělání na základě 
svého studia.  

 
Ustanovení odstavce 5 upravuje zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu. 

Obsah kurzu a další požadavky s kurzem související, např. 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, stanoví 
Ministerstvo zemědělství prováděcím právním předpisem. Bude se jednat o novelizaci 
vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání.“  
 
 
Z odůvodnění k vyhlášce č. 83/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., 
o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, citujeme:  

 
K § 9a 

 
Ustanovení § 9a vyhlášky nově upravuje kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo 

lidoopy. Jak již bylo uvedeno výše, zavádí se nový kurz na základě nového zmocnění k vydání 
prováděcího právního předpisu, které je obsaženo v § 14d odst. 5 zákona na ochranu zvířat.  
 

Jak již bylo uvedeno v důvodové zprávě k novele zákona na ochranu zvířat, bude se 
jednat o dva kurzy: 
- kurz k péči o vybrané druhy šelem, 
- kurz k péči o lidoopy.  
 

Pro organizaci kurzů byl zvolen systém modulů, který umožní efektivnější činnost 
školicích zařízení a je výhodný také pro ty chovatele, kteří chtějí získat obě osvědčení. Takový 
chovatel se nemusí 2x účastnit obecné části.  
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Tyto dva kurzy budou realizovány v rámci 3 výukových modulů: 
- modul A – základní, který bude společný pro kurz k péči o vybrané druhy šelem a pro kurz 

k péči o lidoopy, rozsah tohoto modulu je 36 hodin, 
- modul B – chov vybraných druhů šelem, který je součástí kurzu k péči o vybrané druhy 

šelem, rozsah tohoto modulu je 16 hodin, 
- modul C – chov lidoopů, který je součástí kurzu k péči o lidoopy, rozsah tohoto modulu je 

16 hodin.  
 

Odstavec 1 upravuje rozdělení jednotlivých výukových modulů a jejich zaměření.  
 
Odstavec 2 upravuje obsah kurzu v modulu A (základní).  
 
Odstavec 3 upravuje obsah kurzu v modulu B (chov vybraných druhů šelem).  
 
Odstavec 4 upravuje obsah kurzu v modulu C (chov lidoopů).  
 
Odstavec 5 upravuje požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů 

od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání. Lektor musí splnit podmínky alespoň podle 
jednoho písmene tohoto ustanovení. Lektor nemusí splnit zároveň všechny podmínky uvedené 
v písmenech a), b), c) a d). 

 
Ustanovení § 9a odst. 5 písm. c) vyhlášky bylo přeformulováno v souladu 

s připomínkami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uplatněnými v meziresortním 
připomínkovém řízení. Dále byl na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy doplněn dovětek „nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na 
vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání“, jelikož tím bude zajištěno, aby lektorem 
v kurzu mohla být také osoba, která získala vysokoškolské vzdělání studiem nezařazeným do 
oblasti vzdělávání, tzn. v rámci studijních oborů, které byly zrušeny zákonem č. 137/2016 Sb., 
kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Vyhláška v § 9a odst. 6 uvádí, že účastník kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo 

lidoopy se může zúčastnit kurzu v modulu B nebo v modulu C, až poté, co se zúčastní 
minimálně 80 procent výukových hodin v kurzu v modulu A. Je naprosto nezbytné, aby 
účastník kurzu získal nejprve základní znalosti, které se týkají chovu zvířat. Až poté, co má 
účastník kurzu potřebné základy, je možné, aby se zabýval speciálně problematikou chovu 
šelem nebo problematikou chovu lidoopů.  

 
Účastník kurzu má možnost vykonat jednotlivé výukové moduly u různých školicích 

zařízení nebo v různém časovém odstupu. Z tohoto důvodu po ukončení jednotlivých modulů 
vydá školicí pracoviště potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky.  

 
Je třeba rozlišovat: 

-  potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky v modulu A, v modulu B nebo v modulu C, které 
vydává školicí pracoviště, na straně jedné, 

-  osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem získané vykonáním zkoušky nebo 
osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy získané vykonáním zkoušky, která vydává 
Ministerstvo zemědělství na straně druhé.  

 
Na základě pouhého potvrzení od školicího pracoviště není účastník kurzu oprávněn 

chovat vybrané druhy šelem nebo lidoopy. Potvrzení je pouze podkladem pro vydání 
osvědčení Ministerstvem zemědělství. Tuto informaci by mělo školicí pracoviště uvést 
na vydaném potvrzení.  
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Novela zákona na ochranu zvířat v ustanovení § 14d odst. 1 uvádí: „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.“ 

 
Jelikož někteří chovatelé budou v kurzu vykonávat zkoušku a někteří nikoliv, je třeba 

dále rozlišovat tato potvrzení školicího pracoviště:  
- potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky v modulu A, v modulu B nebo v modulu C, 

které vydává školicí pracoviště, na straně jedné, 
- potvrzení o účasti na kurzu v modulu A, v modulu B nebo v modulu C, které vydává 

školicí pracoviště, na straně druhé. 
 

Podmínky vydávání potvrzení školicím pracovištěm upravuje odstavec 7. Vzor 
potvrzení, které vydává školicí pracoviště, vyhláška neupravuje, protože se jedná o dokument, 
který je pouze podkladem pro vydání osvědčení Ministerstvem zemědělství.  

 
Jelikož někteří chovatelé budou v kurzu vykonávat zkoušku a někteří nikoliv, je třeba 

rozlišovat tato osvědčení vydávaná Ministerstvem zemědělství:  
- osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem získané vykonáním zkoušky, vzor 

je uveden v příloze č. 14 k vyhlášce,  
- osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem získané účastí na kurzu, vzor je 

uveden v příloze č. 15 k vyhlášce,  
- osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy získané vykonáním zkoušky, vzor je uveden 

v příloze č. 16 k vyhlášce, 
- osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy získané účastí na kurzu, vzor je uveden v příloze 

č. 17 k vyhlášce.“ 
 

K § 19 odst. 4 až 6 
 

„Ustanovení § 19 vyhlášky upravuje společné ustanovení pro způsob a organizaci 
ověřování získaných znalostí pro kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání.  

 
Do ustanovení byla doplněna pravidla, která se týkají kurzu k péči o vybrané druhy 

šelem nebo lidoopy.  
 
Kvůli kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy se nově doplňují odstavce 4 a 5. 

V novém odstavci 5 je upraveno, jak budou při zkoušce zohledňovány výsledky jednotlivých 
modulů. Pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 80 procent z celkového 
počtu bodů v každém modulu.  
 

Ve vyhlášce se nově v § 9a zavádí kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy. Je 
nutné upravit také průběh zkoušky v tomto kurzu.  

 
Jak již bylo uvedeno výše, bude se jednat o dva kurzy: 

- kurz k péči o vybrané druhy šelem, 
- kurz k péči o lidoopy.  
 

Tyto dva kurzy budou realizovány v rámci 3 modulů: 
- modul A – základní, který bude společný pro kurz k péči o vybrané druhy šelem a pro kurz 

k péči o lidoopy, rozsah tohoto modulu je 36 hodin, 
- modul B – chov vybraných druhů šelem, který je součástí kurzu k péči o vybrané druhy 

šelem, rozsah tohoto modulu je 16 hodin, 
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- modul C – chov lidoopů, který je součástí kurzu k péči o lidoopy, rozsah tohoto modulu je 
16 hodin.  

 
Budou se konat 3 samostatné zkoušky (testy), zkouška z modulu A a následně zkouška 

z modulu B nebo C. Účastník jednoho kurzu tedy vykoná 2 zkoušky, a to zkoušku z modulu A 
a B, nebo zkoušku z modulu A a C. Vyhláška nebrání tomu, aby se obě zkoušky konaly v jeden 
den a bezprostředně na sebe navazovaly. Pak se bude de facto jednat o jednu zkoušku.  

 
Není možné, aby někdo bez základních znalostí z modulu A (základní) chtěl vykonat 

nejdříve zkoušku z modulu B nebo C. Vyhláška v § 9a uvádí, že účastník kurzu k péči 
o vybrané druhy šelem nebo lidoopy se může zúčastnit kurzu v modulu B nebo v modulu C až 
poté, co se zúčastní minimálně 80 procent výukových hodin v kurzu v modulu A.  

 
Zkouška (test) z modulu A je vzhledem k časovému rozsahu tohoto modulu 

koncipována shodně jako zkouška (test) v rámci kurzu odborné způsobilosti k výkonu dozoru 
na úseku ochrany zvířat proti týrání nebo zkouška v rámci kurzů na úseku ochrany pokusných 
zvířat uvedených v § 10 a § 12 vyhlášky. Viz § 19 odst. 2 a 3 vyhlášky (60 otázek, 90 minut). 

 
Zkouška (test) z modulu B nebo C je vzhledem k časovému rozsahu těchto modulů 

koncipována shodně jako je tomu u kratších kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání, a proto 
právní úprava odkazuje v § 19 odst. 4 na již existující § 19 odst. 1 (30 otázek, 45 minut).“ 

 
 

Závěr  
 
Doporučujeme Vaší pozornosti také 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“, který je rovněž k dispozici na internetových stránkách 
Ministerstva zemědělství, oddělení ochrany zvířat – www.oz.mze.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Petr Jílek 
ředitel odboru 

Otisk úředního razítka 
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