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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 16. 11. 2017 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), týkající se poskytnutí informací 

o chovu ohrožených druhů volně žijících živočichů – primátů v zoologických zahradách. 

Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

- Kolik primátů je celkově chovaných v českých zoologických zahradách, včetně 

rozdělení zoologických zahrad a dále včetně rozdělení: 

 na nižší a vyšší primáty, 

 vyšších primátů na opice a lidoopy a 

 lidoopů na orangutany, šimpanze a gorily. 

- Jestli byly provozovatelům zoologických zahrad uloženy pokuty nebo jiná obdobná 

opatření pro porušení zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, v souvislosti 

s chovem primátů za uplynulých pět let a dále žádám o zaslání těchto rozhodnutí 

o uložení pokut nebo obdobných opatření s náležitým odůvodněním, pokud takové 

pokuty nebo obdobná opatření byla zoologickým zahradám uložena. 

- Jestli bylo pravidelnou kontrolou nebo na podnět zjištěno porušování podmínek 

chovu primátů ve smyslu § 6 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 162/2003 Sb., 

o zoologických zahradách, v zoologických zahradách za uplynulých pět let a dále 

žádám o zaslání těchto rozhodnutí s náležitým odůvodněním, jak byly podmínky 

chovu porušovány. 

- Na závěr žádám o sdělení specifických podmínek chovu lidoopů, tedy orangutanů, 

goril a šimpanzů, které mají být zoologickými zahradami dodržovány, pokud takové 

specifické podmínky pro chov lidoopů existují. 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

MŽP jako ústřední správní úřad pro oblast zoologických zahrad podle § 11 odst. 1 písm. a) 

zákona o zoologických zahradách rozhoduje o vydání, popřípadě zrušení licence 

k provozování zoologických zahrad a současně podle § 11 odst. 1 písm. b) tohoto zákona 

vede evidenci zoologických zahrad. MŽP zveřejňuje Seznam zoologických zahrad 

s platnou licencí na svých webových stránkách, kde jsou uvedeny názvy zoologických 

zahrad, adresy, odkazy na jejich webové stránky, datum vydání licence a identifikační 

číslo provozovatele (https://www.mzp.cz/cz/zoologicke_zahrady). 

Podle § 7 odst. 4 zákona o zoologických zahradách je provozovatel zoologické zahrady 

povinen vypracovat a současně veřejnosti zpřístupnit do konce července daného 

kalendářního roku „Výroční zprávu“ za předchozí kalendářní rok. Povinné náležitosti 

výroční zprávy o činnosti zoologické zahrady jsou uveřejněny v příloze k tomuto zákonu. 

V bodě 6 přílohy je uvedeno, že výroční zpráva musí obsahovat základní přehled 

chovaných živočichů, v případě savců má být uveden přehled všech chovaných jedinců 

podle druhů, z čehož vyplývá, že zde mají být mimo jiné také uvedeny údaje o všech 

chovaných primátech. Forma zpracování výročních zpráv ani způsob zpřístupnění 

veřejnosti není v zákoně o zoologických zahradách stanovena, proto se u jednotlivých 

provozovatelů zoologických zahrad liší. V současné době řada provozovatelů zveřejňuje 

výroční zprávy na svých webových stánkách, jiní je vydávají tiskem a jsou pak k dispozici 

v zoologické zahradě. 

MŽP nemá podle zákona o zoologických zahradách povinnost vést evidenci živočichů 

chovaných v jednotlivých zoologických zahradách ani zpracovávat jakékoliv statistické 

údaje. MŽP tedy těmito informacemi nedisponuje, tato povinnost spadá výhradně do 

působnosti provozovatelů zoologických zahrad, na které Vám doporučujeme se v této věci 

obrátit. Z výše uvedeného důvodu MŽP Vaši žádost o informace v tomto bodě podle § 14 

odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. 

Dále uvádíme, že ze zákona o zoologických zahradách nevyplývají žádné specifické 

podmínky chovu lidoopů. V rámci EU neexistují stanovené specifické podmínky pro chov 

primátů. Z hlediska národní veterinární legislativy je nutné při chovu splňovat obecné 

požadavky zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů, dále obecné požadavky zákona č. 166/1999 sb., o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). Dále existují tzv. „Doporučení Ústřední 

komise pro ochranu zvířat“, která však nejsou závazná. Dále z hlediska obchodování 

v rámci EU a dovozu do EU je třeba se řídit požadavky Směrnice Rady 92/65/EHS („Balai 

směrnice“) a vyhláškou č. 382/2003 Sb., o veterinárních podmínkách jejich dovozu 

ze třetích zemí. K dozoru nad plněním těchto podmínek je příslušná Státní veterinární 

správa ČR. 

Co se týče pravidelných kontrol zoologických zahrad, MŽP je podle § 13 odst. 1 zákona 

o zoologických zahradách provádí každé dva roky ve spolupráci s Komisí pro zoologické 

https://www.mzp.cz/cz/zoologicke_zahrady
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zahrady a Českou inspekcí životního prostředí a účastní se jich také zástupci místně 

příslušných Krajských veterinárních správ Státní veterinární správy. Zdůrazňujeme, že při 

žádné z kontrol podle zákona o zoologických zahradách prováděných od roku 2006 

pravidelně každé dva roky nebylo zjištěno porušování podmínek chovu primátů ve smyslu 

§ 6 odst. 2 písm. a) bod 1 tohoto zákona ani výše uvedených veterinárních předpisů. 

Provozovatelům zoologických zahrad nebyly uloženy ani žádné pokuty či jiná obdobná 

opatření pro porušení veterinárního zákona. 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 


