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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 6. 6. 2018 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o chovu ohrožených druhů volně
žijících živočichů, konkrétně primátů, kteří jsou chráněni Úmluvou CITES (příloha I., II.)
a Nařízením Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. 12. 1996 ve znění Nařízení Komise (EU)
č. 2017/160 ze dne 20. 1. 2017 (příloha A, B).
Ve své žádosti požadujete poskytnout konkrétně tyto informace:
Dle § 15c odst. 2 vede Ministerstvo životního prostředí evidenci exemplářů, na které bylo
vydáno potvrzení o osobním vlastnictví, s uvedením jejich držitelů.
-

Zdvořile žádám o sdělení, kolik primátů je celkem v ČR vedeno v osobním
vlastnictví. Tj. na kolik primátů a kolika celkem vlastníkům bylo vydáno potvrzení
o osobním vlastnictví exempláře dle § 15c zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování
s ohroženými druhy.

-

Dle nařízení Komise (ES) č. 865/2006 by se tohle potvrzení mělo vztahovat na
všechny primáty, tj. i na primáty v příloze A i v příloze B. Zároveň ale AOPK ČR
v jedné své publikaci (JAK ZNAČIT EXEMPLÁŘE CITES? METODIKA AOPK ČR,
Praha, 2011) uvádí, že se tohle potvrzení vztahuje jenom pro primáty uvedené
v příloze A. Prosím o upřesnění.

-

Dále žádám o upřesnění, jestli tohle potvrzení na osobní vlastnictví souvisí
se zájmovým chovem. Dle čl. 37 odst. 1 nařízení Komise (ES) 865/2006 může totiž
členský stát vydat tohle potvrzení jenom když jsou exempláře držené pro osobní
nekomerční účely. Z toho dovozuji, že se jedná především o zájmové chovy
primátů. Jestli to není pravda a potvrzení o osobním vlastnictví se uděluje i v jiných
režimech, opravte mě prosím.
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-

A dále, jestli chovatel, který chová v zájmovém chovu primáty a dejme tomu, že
primáty vystavuje někde ve svém „zverimexu“ jenom jako atrakci, nebo v nějakém
bioparku za „dobrovolné vstupné“ a používá je tedy i ke komerčním účelům (tohle
vystavování mi totiž přijde jako veřejné vystavování pro obchodní účely dle čl.
8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97, jestli to tak není, opravte mě prosím). Musí
mít tenhle chovatel na tyto primáty udělenou výjimku z obchodních činností dle
§ 15a zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy? Jestli jo, jak je
to pak s potvrzením o osobním vlastnictví, prosím? Může být zároveň vydáno
i potvrzení o osobním vlastnictví i udělena výjimka z obchodních činností?

Dle § 35 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, Ministerstvo
životního prostředí vede a spravuje centrální registr registračních listů, které byly vydané
krajskými úřady.
-

Žádám o sdělení, kolik primátů je ke dnešnímu dni registrováno na území ČR. Jestli
je to možné, tak i s rozdělením na primáty A a na primáty B.

-

Chápu správně, že se jedná o registraci VŠECH primátů? Tj. aj primátů chovaných
v zoo, v zájmových chovech, ve vědeckých ústavech atd.

-

Primáty v cirkusech ale v téhle evidenci nejsou evidovány, nebo naopak?

Cirkusy
-

A na závěr žádám, pro upřesnění o sdělení, v jakém režimu jsou primáty, které byly
narozené dřív než vešel § 14a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, do platnosti, ve vlastnictví v cirkusech? S velkou pravděpodobností se
nejedná ani o zájmový chov ani osobní vlastnictví. Právní úprava je ve vztahu
k cirkusům hodně strohá a mně se bohužel nepodařilo najít žádné relevantní
informace.

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
-

Potvrzení o osobním vlastnictví k vícenásobnému přesunu exemplářů CITES
vydávané podle Kapitoly VIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006 nebylo doposud
vydáno žádnému exempláři z řádu Primates spp.

-

Potvrzujeme, že potvrzení o osobním vlastnictví se může vydávat jak pro druhy
z přílohy A, tak i B k nařízení Rady (ES) č. 338/97, v platném znění. Vámi
zmiňovaný odkaz v metodické příručce AOPK „Jak značit exempláře CITES“ se
zřejmě vztahuje na jiný typ dokladu – potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních
činností vydávané podle čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97, to se totiž
vydává pouze pro druh z přílohy A.

-

Potvrzení o osobním vlastnictví se v souladu s čl. 37 nařízení Komise (ES)
č. 865/2006 uděluje pouze pro nekomerční účely, typicky pro vícenásobné přesuny
mazlíčků, nedochází při přesunu ke změně majitele exempláře.
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-

Pokud vlastník exempláře vystavuje exemplář druhu z přílohy A za úplatu, měl by
mít k tomu potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností. Může se stát, že
vlastník exempláře bude mít oba typy dokladů – jak potvrzení o osobním vlastnictví,
tak i potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, každý z těchto dokladů ho
ale opravňuje k něčemu jinému (podrobnosti viz výše).

-

Pokud jde o poskytnutí informace, kolik primátů je ke dnešnímu dni registrováno na
území ČR (s rozdělením na primáty A a na primáty B), MŽP nedisponuje
souhrnným seznamem primátů, kde by bylo možné jednoduše zjistit počet
u každého druhu. Informace by se v tomto případě vyhledávaly po jednotlivých
druzích, kterých je 400. Na základě telefonického rozhovoru s Vámi již tyto
informace nepožadujete poskytnout.

-

V ČR podléhají povinné registraci podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb.,
o obchodování s ohroženými druhy, v platném znění, všechny druhy primátů
(příloha A i B), registrovat je musejí všechny subjekty (vč. zoo, cirkusů apod.)
i soukromí chovatelé.

-

K Vašemu dotazu týkajícímu se hodnocení režimu chovu exemplářů primátů
získaných před účinností zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
v platném znění, Vám doporučujeme, abyste se obrátila na Státní veterinární
správu (www.svscr.cz), která je k dané problematice věcně příslušná. Z výše
uvedeného důvodu MŽP podle § 14 odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Vaši
žádost o poskytnutí informací v tomto bodě odkládá.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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