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Konaj svoji práci
Stavûj hnízda
Jen to hvízdá
Za dva, za tﬁi tácy,
Pak mne klovnou do oka
Pﬁesnû podle Hitchcocka

Jan VodÀansk˘ – DÛvûrná sdûlení – Melantrich 1991
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Předmluva
Je asi jen málo lidí, kteﬁí se dovedou bez obtíÏí pohybovat mezi spletit˘mi kliãkami paragrafÛ.
A pﬁitom je jasné, Ïe mnozí z nás to pﬁi své kaÏdodenní ãinnosti potﬁebují a se zákoutími
paragrafÛ by se mûli seznámit. Mezi takové patﬁí i v‰ichni zájemci o ochranu pﬁírody a zvlá‰tû
ochranu i v˘zkum ptactva, tedy pﬁedev‰ím ornitologové, aÈ jiÏ profesionální ãi amatér‰tí.
Nejen jim je vûnována publikace „Ptáci a zákon“.
UÏ její v˘stiÏn˘ název naznaãuje, Ïe hlavním objektem zájmu ve vztahu k paragrafÛm jsou skuteãnû ptáci. I kdyÏ se autoﬁi nevyh˘bají ani obecnûji koncipovan˘m zákonÛm, odkazují se na nû
pﬁedev‰ím v poznámkách pod ãarou a hlavní texty patﬁí takﬁka v˘luãnû avifaunû. Jistû není náhodou, Ïe uÏ v roce 1998, v souvislosti s plánovan˘m vstupem na‰í republiky do Evropské unie,
vydala âeská spoleãnost ornitologická publikaci „Legislativa EU a ochrana pﬁírody“ zab˘vající se
nutností pﬁiblíÏit na‰i legislativu legislativû evropské. I pﬁedkládaná kniha se tûmto otázkám
vûnuje, tentokrát jiÏ v dobû, kdy ãleny EU skuteãnû jsme. Na dal‰ích stranách se autoﬁi úspû‰nû
snaÏí pﬁiblíÏit zájemcÛm o avifaunu problematiku t˘kající se volnû Ïijících ptákÛ i ptákÛ chovan˘ch v zajetí pro potû‰ení ãi pro úãely hospodáﬁské. Za mimoﬁádnû dÛleÏité pokládám ãásti vûnované pozorování ptákÛ, jejich v˘zkumu vãetnû krouÏkování, ale tﬁeba i vyvû‰ování a kontrolám
budek. Tûmto ãinnostem, stejnû jako záchranû zranûn˘ch ÏivoãichÛ, se u nás s nad‰ením vûnuje
nûkolik stovek ornitologÛ a ochráncÛ pﬁírody, ov‰em vût‰inou bez dostateãné znalosti legislativy.
Autoﬁi samozﬁejmû nezapomnûli ani na myslivost vãetnû lovu, sokolnictví, pytláctví a preparace
ptákÛ. Samostatn˘ rozsáhl˘ blok vûnují u nás také velmi oblíbenému chovatelství.
PﬁestoÏe jde o tematiku sloÏitou a ﬁeã paragrafÛ je v‰eobecnû pokládána za nezáÏivnou, text je
velmi ãtiv˘, zlehãen˘ je‰tû mnoÏstvím vtipn˘ch kreseb. V˘born˘m nápadem je vkládání tématick˘ch boxÛ s konkrétními pﬁíklady z praxe.
Kniha „Ptáci a zákon“ by se mûla naprosto jednoznaãnû stát souãástí knihovny kaÏdého zájemce
o ornitologii, chovatele i milovníka pﬁírody. Ukazuje totiÏ legální cesty, jak spojit chvályhodnou lásku
a zálibu k na‰im opeﬁencÛm s ryze profesionálním a legislativci nenapadnuteln˘m pﬁístupem.

Karel ·Èastn˘
pﬁedseda âSO
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1 Úvod
Trendem souãasného evropského práva je definovat vûci detailnû a pﬁesnû, aby nevznikaly
pochybnosti o v˘kladu. To s sebou nese vzrÛstající objem právních pﬁedpisÛ i jejich rostoucí
vnitﬁní sloÏitost. Tento trend se u nás projevil ve zhutnûné podobû v souvislosti se vstupem
âeské republiky do Evropské unie, kdy bylo v krátkém ãasovém období novelizováno neb˘valé
mnoÏství zákonÛ, vyhlá‰ek a dal‰ích pﬁedpisÛ. Vedle toho zaãala bezprostﬁednû platit ﬁada právních norem evropsk˘ch. Vyznat se ve spleti paragrafÛ je v souãasnosti tûÏké i pro odborníky.
Navzdory v‰em snahám o jasné formulace zÛstává ﬁada sporn˘ch otázek.
Popsaná situace se nevyhnula ani oblasti ochrany
pﬁírody a ochrany zvíﬁat, jeÏ jsou aktuálním
tématem nejen ve stﬁední Evropû. Vûdci, studenti, chovatelé, myslivci, rybáﬁi, fotografové, sbûratelé pﬁírodnin, ale i úﬁedníci se takﬁka dennû
dostávají do situace, kdy si nejsou pﬁesnû jisti,
jaká práva a povinnosti jim zákon ukládá. Pokud
publikace, kterou právû drÏíte v ruce, pomÛÏe
alespoÀ k základní orientaci v problematice práva
Ïivotního prostﬁedí, konkrétnû v oblasti nakládání s volnû Ïijícími i v zajetí chovan˘mi Ïivoãichy,
její úãel bude splnûn.
Autoﬁi publikace nejsou autory popisovan˘ch právních norem, nevyjadﬁují se, aÏ na
v˘jimky, k jejich efektivitû ani nekomentují
zjevné nedokonalosti. Snahou bylo pouze pﬁe-

vést ﬁeã paragrafÛ do srozumitelné ãe‰tiny
a seznámit s ní nej‰ir‰í veﬁejnost.
1.1 JAK PŘÍRUČKU POUŽÍVAT

Pﬁíruãka Ptáci a zákon, jak jiÏ název napovídá,
je zamûﬁena na právní omezení ãinností
souvisejících s ptáky. Tato skupina ÏivoãichÛ je
ov‰em chápána jako modelová, vût‰inu kapitol
je moÏné s drobn˘mi úpravami vztáhnout i na
dal‰í skupiny ÏivoãichÛ, zejména na savce,
obojÏivelníky a plazy.
Hlavní odli‰ností ochrany ostatních ÏivoãichÛ
(obratlovcÛ i bezobratl˘ch) od ochrany ptákÛ je
mnohem mûkãí obecná ochrana podle zákona
o ochranû pﬁírody a krajiny. U jin˘ch ÏivoãichÛ
nejsou chránûni jedinci pﬁímo, ale pouze jako sou-
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ãást populací.1 Striktní zákazy odchytu, chovu
v zajetí, prodeje a podobnû jsou stanoveny pouze
pro druhy zvlá‰tû chránûné.2 Na ryby a jiné vodní
Ïivoãichy se navíc vztahuje rybáﬁské právo,3
kter˘m se tato publikace nezab˘vá.
Ustanovení pﬁedpisÛ CITES, zákona o myslivosti a zákona o náhradû ‰kod zpÛsoben˘ch
chránûn˘mi Ïivoãichy se t˘kají vÏdy pﬁesnû
vymezeného okruhu druhÛ. Pravidla popsaná
v této pﬁíruãce se vztahují bez rozdílu na v‰echny druhy, které jsou vyjmenovány v pﬁíslu‰n˘ch
seznamech.4
Zákon na ochranu zvíﬁat proti t˘rání je
zamûﬁen na v‰echny obratlovce, jak ve volné
pﬁírodû, tak i v zajetí.
Cílem publikace je podat srozumiteln˘ pﬁehled nejdÛleÏitûj‰ích právních omezení. Není
v lidsk˘ch silách si jen pﬁedstavit v‰echny
moÏné kombinace okolností, natoÏ podat pﬁesn˘ návod, jak v které situaci postupovat. Ve vût‰inû sloÏitûj‰ích pﬁípadÛ bude v praxi nezbytné
sáhnout po pﬁesném znûní právních pﬁedpisÛ,
pﬁípadnû záleÏitost konzultovat s odpovûdn˘mi
úﬁady nebo s právníkem.

Chci se rychle dovědět, co mám
dělat v konkrétní situaci.
Konkrétní situace jsou popsány v ‰edû podti‰tûn˘ch boxech.
Pﬁíklady jsou voleny tak, aby dohromady pokryly rÛzné
kombinace ochrany jednotliv˘ch druhÛ.
Stojí tedy zato proãíst si dÛkladnû v‰echny boxy.

základ celé pﬁíruãky. Kapitola 3 je vûnována
volnû Ïijícím ptákÛm a ve‰ker˘m s nimi souvisejícím záleÏitostem, kapitola 4 se zamûﬁuje na ptáky
drÏené v zajetí. Obû obsahují základní pﬁehled
související legislativy a dále jsou ãlenûny na ﬁadu
podkapitol vûnovan˘ch rÛzn˘m lidsk˘m ãinnostem. Kapitola 5 obsahuje informace, které se sice
ptákÛ pﬁímo net˘kají, ale s tématem publikace
bezprostﬁednû souvisejí. Jde o pravidla pohybu
v krajinû, pravomoci orgánÛ veﬁejné správy
a o problematiku poru‰ování zákonn˘ch norem.
V závûru je uveden slovníãek pojmÛ, rejstﬁík
a seznam související literatury.
Samotná znûní pﬁedpisÛ nejsou aÏ na v˘jimky v publikaci citována. Pro jejich snadnûj‰í
nalezení mimo tuto pﬁíruãku jsou pﬁesné odkazy uvádûny v poznámkách pod ãarou. ProtoÏe
legislativa se prÛbûÏnû vyvíjí, je text pﬁíruãky
kompromisem mezi snahou o co nejvût‰í pﬁesnost v souãasnosti a její budoucí pouÏitelností.
Celou pﬁíruãku v aktualizované podobû je
moÏné nalézt na webu âeské spoleãnosti ornitologické www.birdlife.cz, stejnû jako aktuálnû
platná znûní relevantních evropsk˘ch i ãesk˘ch
právních norem, zákonÛ i podzákonn˘ch pﬁedpisÛ, které jsou v pﬁíruãce zmínûny.
1.2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRÁVA
OCHRANY PŘÍRODY

Na rozdíl od komentovan˘ch znûní zákonÛ
a jiné právnické literatury je pﬁíruãka strukturována podle jednotliv˘ch typÛ lidské ãinnosti.
Po úvodních kapitolách a pﬁehledu právních
norem následují kapitoly 3 a 4, které tvoﬁí

V textu pﬁíruãky jsou pouÏívány nûkteré pojmy,
které v bûÏné ﬁeãi mohou mít ‰ir‰í v˘znam neÏ
v ﬁeãi právnické. Je tedy na místû podat jejich
struãné vysvûtlení, stejnû jako vysvûtlit principy,
které jsou spoleãné pro celou zájmovou oblast. Je
tﬁeba mít na pamûti i pouÏívání rozdílné terminologie v rÛzn˘ch pﬁedpisech. Pojem „zvíﬁe“
neznamená totéÏ, co „zvûﬁ“, ani jedno pak není
shodné s pojmem „Ïivoãich“. Vysvûtlení pojmÛ
je uvedeno v kapitole 7.

1 § 5 zák. ã. 114/1992 Sb.

4 naﬁízení ã. 1497/2003/ES, § 2 zák. ã. 449/2001 Sb.,

2 § 48 a 50 zák. ã. 114/1992 Sb.
3 zák. ã. 99/2004 Sb. a vyhl. ã. 197/2004 Sb.

§ 3 zák. ã. 115/2000 Sb.
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1.2.1 Neplatí princip komplexnosti
a integrovanosti rozhodování

1.2.4 Všechny subjekty jsou si
před zákonem rovny

Nûkteﬁí lidé mají tendenci podléhat dojmu,
Ïe se na nû nûkteré zákonné povinnosti nevztahují. Tento pﬁístup je chybn˘, pro místního
chataﬁe platí zákaz vjezdu na kole mimo cesty
v národní pﬁírodní rezervaci stejnû jako pro
kohokoli jiného. Podobnû vûhlasn˘ fotograf
potﬁebuje v˘jimku k fotografování kriticky
ohroÏeného ptaãího druhu na hnízdû stejnû
jako profesor ornitologie k jeho v˘zkumu.
1.2.2 Platnost dosavadních výjimek
Jedinou v˘jimkou z tohoto principu jsou práva
zůstává nezměněna
Text pﬁíruãky i uvedené pﬁíklady postupu nájemcÛ a uÏivatelÛ pozemkÛ ve zvlá‰tû chrávycházejí ze znûní právních pﬁedpisÛ novelizo- nûn˘ch územích.
van˘ch v souvislosti se vstupem âeské republiky do Evropské unie. ¤ada omezení platila 1.2.5 Zákon o ochraně přírody
v rÛzné míﬁe i dﬁíve, ﬁada subjektÛ jiÏ dﬁíve zísa krajiny má přednost
kala povolení k jinak zakázané ãinnosti
před jinými zákony
(k chovu v zajetí, ke vstupu do chránûn˘ch Aãkoliv se tato pﬁíruãka nevûnuje jen zákoúzemí, k v˘zkumu chránûn˘ch druhÛ atd.). nu o ochranû pﬁírody a krajiny, je tﬁeba upoPlatné dokumenty vydané pﬁed novelizací legis- zornit na jeho stûÏejní v˘znam pro danou
lativy zÛstávají nadále v platnosti, zmûna problematiku. Zákon o ochranû pﬁírody
legislativy na nû nemá vliv.
a krajiny má v pﬁípadû kolize (stﬁetu zájmÛ)
ãi duplicitní právní úpravy pﬁednost pﬁed
aplikací pﬁedpisÛ o lesích, vodách, územním
1.2.3 Na výjimku není právní nárok,
plánování a stavebním ﬁádu, o ochranû
lze ji změnit či zrušit
Jist˘m specifikem ãeského právního ﬁádu je nerostného bohatství, ochranû zemûdûlského
jeho pomûrnû velká pﬁísnost, kterou vyvaÏuje pÛdního fondu, myslivosti a rybáﬁství. 5
moÏnost získání individuálních v˘jimek. Na Tuto zásadu vypl˘vající pﬁímo ze zákona by
udûlení v˘jimky (ãi odchylky, souhlasu) není mûli mít pﬁi svém rozhodování na pamûti
ale právní nárok, k jejímu udûlení by mûlo zejména úﬁady veﬁejné správy.
docházet jen ve skuteãnû v˘jimeãn˘ch pﬁípa-

5 § 90 zák. ã. 114/1992 Sb.
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V oblasti ochrany pﬁírody, myslivosti, ochrany
zvíﬁat atd. neplatí princip komplexnosti a integrovanosti rozhodování. Jednotlivé vydané
dokumenty (souhlasy, v˘jimky, rozhodnutí
o odchylném postupu, závazná stanoviska atd.)
nenahrazují dal‰í nutné úﬁední dokumenty.
T˘ká se to jak rÛzn˘ch právních pﬁedpisÛ, tak
i rÛzn˘ch situací v rámci téhoÏ zákona. Projekt
pokusu podle zákona na ochranu zvíﬁat proti
t˘rání nenahrazuje v˘jimku ze zákona o ochranû pﬁírody a krajiny, bude-li v˘zkum probíhat
na chránûn˘ch druzích ÏivoãichÛ. Ani tyto dva
dokumenty nenahrazují povolení ke vstupu
a vjezdu do národní pﬁírodní rezervace.

dech. Pokud by se udûlování v˘jimek stalo pravidlem, dojde k popﬁení obsahu a cíle pﬁíslu‰né
legislativy. Pokud je v˘jimka udûlena, jejím
adresátem je Ïadatel a je dále nepﬁenosná.
Vydanou v˘jimku lze zmûnit ãi zru‰it jen za
podmínek stanoven˘ch zákonem.
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Velká ãást pﬁíruãky popisuje správn˘ postup
v pﬁípadû, kdy je k zam˘‰lené ãinnosti tﬁeba
úﬁedního povolení ãi jiného dokumentu.
Pﬁehled nejãastûj‰ích povolení, v˘jimek, souhlasÛ, stanovisek spolu s odpovûdn˘mi úﬁady je
uveden v kapitole 6. Pro v‰echna podání, aÈ jiÏ
jsou adresována kterémukoli úﬁadu, platí obecná
pravidla popsaná pﬁedev‰ím ve správním ﬁádu.6
KaÏdá Ïádost musí vûcnû a pﬁesnû popsat,
o co se Ïádá (nejlépe odkazem na paragraf ãi
ãlánek zákona nebo evropského naﬁízení),
a musí b˘t náleÏitû zdÛvodnûna.7 Îádost je
tﬁeba adresovat úﬁadu, nikoli nûkterému jeho
zamûstnanci. Mezi dal‰í náleÏitosti patﬁí
datum, podpis a kontaktní údaje (minimálnû
po‰tovní adresa, pﬁípadnû telefon, e-mail).
Vût‰ina Ïádostí se vyﬁizuje ve správním ﬁízení,
bûhem nûhoÏ úﬁad informuje o ﬁízení dal‰í
zainteresované osoby, prozkoumá Ïádost,
stanoviska dal‰ích úãastníkÛ i skuteãn˘ stav
vûcí a na závûr vydá rozhodnutí. Rozhodnutí
musí b˘t písemné, musí mimo jiné obsahovat
název úﬁadu, kter˘ rozhodnutí vydal, adresáta
rozhodnutí, vlastní v˘rok, jeho odÛvodnûní
a pouãení o opravném prostﬁedku.
Správní ﬁád upravuje i postup v pﬁípadû, Ïe
nûkter˘ z úãastníkÛ (vãetnû Ïadatele) není
s rozhodnutím spokojen. Mezi nejãastûj‰í
opravné prostﬁedky patﬁí odvolání a rozklad,
pouãení o nich musí b˘t uvedeno v rozhodnutí. V pﬁípadû, Ïe úﬁad nerozhodoval podle zákona (nedostateãnû zjistil skuteãn˘ stav vûcí, pouÏité dÛkazy se ukázaly b˘t nepravdiv˘mi,
rozhodnutí není v souladu se zákonem),

je moÏno pouÏít mimoﬁádn˘ch opravn˘ch prostﬁedkÛ (obnova ﬁízení, pﬁezkoumání mimo
odvolací ﬁízení). Proti rozhodnutí, které jiÏ
nabylo právní moci, lze podat Ïalobu ve správním soudnictví8 ke krajskému soudu. Proti jeho
rozhodnutí je v nûkter˘ch pﬁípadech moÏná
kasaãní stíÏnost k Nejvy‰‰ímu správnímu
soudu. V mimoﬁádn˘ch pﬁípadech se lze obrátit
na Ústavní soud âR, pﬁípadnû po neúspûchu aÏ
na Evropsk˘ soud pro lidská práva. Tento postup
je vÏdy nezbytné konzultovat s právníkem.
Pomûrnû nov˘m zpÛsobem, jak se mÛÏe
obãan domáhat ochrany sv˘ch práv v pﬁípadû,
Ïe se cítí po‰kozen jednáním nebo neãinností
úﬁadÛ, je podnût adresovan˘ veﬁejnému
ochránci práv neboli ombudsmanovi. Obãan se
nejprve musí pokusit domoci se sv˘ch práv
u pﬁíslu‰ného úﬁadu a teprve pokud neuspûje,
mÛÏe se obrátit na ombudsmana. Z podnûtu
musí b˘t jasné, kdo jej ãiní, kterého úﬁadu se
t˘ká, v ãem je spatﬁována nesprávnost jeho
postupu a dále doklad, Ïe byl tento úﬁad neúspû‰nû vyzván k nápravû (napﬁ. kopie stíÏností).9
Ombudsman se mÛÏe zab˘vat poru‰ením
pﬁedpisÛ buì na základû podnûtu obãanÛ nebo
z vlastní iniciativy. V druhém pﬁípadû tak ãasto
ãiní, jedná-li se o podnût pro poru‰ení pﬁedpisÛ na ochranu pﬁírody. Ombudsman provede
‰etﬁení a podle jeho v˘sledkÛ mÛÏe vyzvat
pﬁíslu‰n˘ úﬁad k nápravû. O v˘sledku ‰etﬁení
vÏdy vyrozumí stûÏovatele. Pokud zjistí
pochybení úﬁadu, musí zároveÀ stûÏovateli
sdûlit, zda povaÏuje nápravná opatﬁení pﬁijatá tímto úﬁadem za dostateãná. MÛÏe také
sám navrhnout pﬁijetí jin˘ch nápravn˘ch
opatﬁení.

6 v dobû vydání pﬁíruãky zák. ã. 71/1967 Sb.,

8 zák. ã. 150/2002 Sb.

ÚVOD

1.3 JAK POSTUPOVAT
VE STYKU S ÚŘADY

od 1. 1. 2006 zák. ã. 500/2004 Sb.
7 pokud zákon v˘slovnû nestanoví, Ïe zdÛvodnûní není tﬁeba –
napﬁ. u Ïádosti o informace o Ïivotním prostﬁedí

9 zák. ã. 349/1999 Sb.
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2 Prameny právní úpravy
Základem práva ochrany pﬁírody u nás jsou národní právní pﬁedpisy, které jsou publikovány ve
Sbírce zákonÛ. Dal‰ími prameny práva jsou pﬁedpisy Evropské unie, z titulu ãlenství âeské
republiky v EU, a mezinárodní úmluvy, ke kter˘m âeská republika pﬁistoupila. Mezinárodní
úmluvy jsou publikovány ve Sbírce zákonÛ a ve Sbírce mezinárodních smluv, právní pﬁedpisy
EU jsou publikovány v úﬁedním vûstníku Official Journal.

2.1. MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY

âeská republika postupnû pﬁistoupila k vût‰inû
v˘znamn˘ch mezinárodních úmluv v ochranû
pﬁírody, aÈ jiÏ sama nebo jako právní nástupce
b˘valého âeskoslovenska. Vyhlá‰ené mezinárodní smlouvy, k jejichÏ ratifikaci dal Parlament
souhlas a jimiÏ je âeská republika vázána, jsou
souãástí na‰eho právního ﬁádu1. V následujícím
pﬁehledu jsou uvedeny základní charakteristiky
v‰ech mezinárodních smluv, jimiÏ je âeská republika vázána a jeÏ jsou zamûﬁeny na oblast ochrany
pﬁírody, zejména ptactva.

kulturních, vûdeck˘ch a rekreaãních hodnot,
jejichÏ ztráta by byla nenahraditelná. Hlavními
objekty ochrany jsou mokﬁady samotné a vodní
ptactvo na mokﬁady vázané. Ochrana se dûje
formou ochrany územní, druhové i zaﬁazením
nejv˘znamnûj‰ích mokﬁadÛ do mezinárodního
seznamu.
Washingtonská úmluva neboli CITES3 (1973)
Úmluva o mezinárodním obchodu ohroÏen˘mi druhy
volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin

Pﬁedmûtem Úmluvy je regulace obchodu
s druhy volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostouRamsarská úmluva2 (1971)
cích rostlin, jejichÏ pﬁeÏití v pﬁírodû je z rÛzn˘ch dÛvodÛ ohroÏeno. Právní úprava se t˘ká
Úmluva o mokﬁadech, které mají mezinárodní v˘znam
ÏivoãichÛ a rostlin Ïiv˘ch i mrtv˘ch a v˘robkÛ
zvlá‰tû jako biotopy vodního ptactva
Cílem Úmluvy je zajistit co nej‰ir‰í ochranu z nich. Ochrana poskytovaná Úmluvou spoãívá
mokﬁadÛm jako zdrojÛm velk˘ch hospodáﬁsk˘ch, v omezení mezinárodního obchodu s tûmito
1 ãl. 10 ústavního zák. ã. 1/1993 Sb.
2 zák. ã. 396/1990 Sb.

3 zák. ã. 572/1992 Sb.
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druhy prostﬁednictvím permitÛ (povolení)
a potvrzení, potﬁebn˘ch pro jejich v˘voz a dovoz.
Pro úãely odstupÀování a odli‰ení právního
reÏimu se druhy rozdûlují do tﬁí pﬁíloh podle
stupnû ohroÏení.

PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY

Bonnská úmluva4 (1979)
Úmluva o ochranû stûhovav˘ch druhÛ volnû Ïijících ÏivoãichÛ

Pﬁedmûtem Úmluvy je ochrana ohroÏen˘ch
druhÛ ptákÛ a ostatních migrujících suchozemsk˘ch a moﬁsk˘ch ÏivoãichÛ v celém areálu
jejich v˘skytu a zejména na tahov˘ch cestách.
Cíle úmluvy jsou naplÀovány podporou a propagací v˘zkumu, zaji‰tûním bezprostﬁední
ochrany druhÛ a uzavíráním dílãích dohod
o ochranû jednotliv˘ch ohroÏen˘ch druhÛ,
kter˘mi se vytváﬁí prostor pro uÏ‰í spolupráci
zemí v jednotliv˘ch regionech.
V souãasné dobû je v platnosti jiÏ 13 takov˘ch regionálních dohod a memorand, âeská
republika je smluvní stranou jedné z nich.5
Pﬁistoupení k dal‰ím dohodám se pﬁipravuje.6

druhÛ i jejich prostﬁedí a aby roz‰iﬁovaly svá
chránûná pﬁírodní území.
Bernská úmluva8 (1979)
Úmluva o ochranû evropské fauny a flóry a pﬁírodních stanovi‰È

Cílem této Úmluvy je ochrana planû rostoucích rostlin a volnû Ïijících ÏivoãichÛ vãetnû
míst jejich pﬁirozeného v˘skytu, a to zejména
tûch druhÛ a lokalit, jejichÏ zachování vyÏaduje
spolupráci nûkolika státÛ. Zvlá‰tní dÛraz se pﬁitom klade na ohroÏené a zranitelné druhy
a na druhy stûhovavé. Z Úmluvy plynou tﬁi
hlavní okruhy poÏadavkÛ: státy uvedou svou
legislativu do souladu se smluvními ustanoveními o ochranû lokalit a druhÛ, o regulovaném
vyuÏívání volné pﬁírody, o zákazu nehumánních prostﬁedkÛ lovu a zabíjení ÏivoãichÛ.
Ochrana pﬁírody se stane souãástí celostátní
politiky, k níÏ se pﬁihlédne pﬁi plánování
a ﬁízení hospodáﬁského rozvoje; bude se podporovat vzdûlání a roz‰iﬁování informací o potﬁebû zachovat druhy a jejich stanovi‰tû ve volné
pﬁírodû. Státy budou podporovat v‰estrannou
mezinárodní spolupráci k posílení ochrany pﬁírody. Souãástí úmluvy jsou ãtyﬁi pﬁílohy se
seznamy ohroÏen˘ch druhÛ rostlin, ÏivoãichÛ
a nedovolen˘ch zpÛsobÛ lovu.9

Úmluva o zachování biologické rozmanitosti
z Rio de Janeira7 (1992)
Pﬁedmûtem úmluvy je ochrana biodiverzity
na úrovni ekosystémÛ, rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ a jejich genofondu, a to ve vzájemn˘ch souvislostech. Státy, které k Úmluvû pﬁistoupí, se zavazují, Ïe pﬁipraví plány
ochrany a rozumného vyuÏívání druhového
bohatství, provedou prÛzkum zdrojÛ a zahrnou tyto plány do sv˘ch strategií rozvoje.
PoÏaduje se rovnûÏ, aby signatáﬁské státy
vyhlásily zákonnou ochranu ohroÏen˘ch

Mezinárodní dohody v rámci Rady Evropy
âeská republika je také smluvní stranou evropsk˘ch dohod t˘kajících se ochrany zvíﬁat. Jde
zejména o Evropskou dohodu o ochranû zvíﬁat
v zájmovém chovu,10 Evropskou dohodu
o ochranû zvíﬁat pﬁi mezinárodní pﬁepravû,11
Evropskou dohodu o ochranû zvíﬁat chovan˘ch

4 zák. ã. 127/1994 Sb.

7 zák. ã.134/1999 Sb.

5 Dohoda o ochranû populací evropsk˘ch netop˘rÛ - Lond˘nská úmluva

8 zák. ã. 107/2001 Sb.

neboli EUROBATS (1991), zák. ã. 208/1994 Sb.

9 Pﬁi podpisu Úmluvy byly uplatnûny v˘hrady k Pﬁíloze II a IV.

6 Dohoda o ochranû africko-euroasijsk˘ch stûhovav˘ch vodních ptákÛ –

10 ã. 19/2000 Sb. m.s.

Haagská úmluva neboli AEWA (1995) a Memorandum o ochranû

11 ã. 20/2000 Sb. m.s.

a managementu stﬁedoevropské populace dropa velkého (2000).
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pro hospodáﬁské úãely12, Evropskou dohodu napﬁ. stanovení dob lovu, zpÛsobÛ lovu, obchoo ochranû jateãn˘ch zvíﬁat13 a Evropskou dohodu du s ptáky.19
o ochranû obratlovcÛ pouÏívan˘ch pro pokusné
a jiné vûdecké úãely14. Vût‰inou se tyto meziná- 2.2.1 Směrnice v oblasti
rodní dohody t˘kají ochrany zvíﬁat v zajetí.
ochrany přírody
Smûrnice o ochranû volnû Ïijících ptákÛ

12 ã. 21/2000 Sb. m. s.

18 napﬁ. rozsudky C-57/89: Leybucht (1991),

13 ã. 114/2003 Sb. m. s.
14 ã. 116/2003 Sb. m. s.
15 Smûrnice ã. 79/409/EHS
16 Smûrnice ã. 92/43/EHS
17 napﬁ. rozsudky C-355/90: Komise versus ·panûlsko (1993),
C-3/96: Komise versus Nizozemí (1998),
C-182/02: Liga na ochranu ptactva versus Francie (2003)
a C-209/02: Komise versus Rakousko (2004).

C-355/90: Komise versus ·panûlsko (1993),
C-44/95 Lappel Bank (1996)
19 napﬁ. rozsudky C-262/85: Komise versus Itálie (1987),
C-182/02: Liga na ochranu ptactva versus Francie (2003).
20 ãl. 5 a 9 Smûrnice ã.79/409/EHS

PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY

Ochrana ÏivoãichÛ je v evropském právu ﬁe‰ena
pﬁedev‰ím jednotliv˘mi smûrnicemi, naﬁízeními a rozhodnutími, pﬁípadnû stanovisky
a doporuãeními. Oblast ochrany pﬁírody je
regulována pﬁeváÏnû smûrnicemi, jeÏ jsou do
praxe uvádûny pﬁíslu‰n˘m národním zákonem.
V oblasti obchodování s ohroÏen˘mi druhy
v‰ak platí pﬁímo aplikovatelná naﬁízení.
NejdÛleÏitûj‰í z pﬁedpisÛ upravujících v evropském
právu ochranu ÏivoãichÛ jsou Smûrnice
o ochranû volnû Ïijících ptákÛ15 a Smûrnice
o ochranû pﬁírodních stanovi‰È, volnû Ïijících
ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin16.
DÛleÏit˘m pramenem pro interpretaci pﬁedpisÛ evropského práva jsou i rozhodnutí
Evropského soudního dvora. Dosavadní judikatura se ochranû pﬁírody vûnuje soustavnû,
mnohé z rozsudkÛ mûly vliv i na dodrÏování
závazkÛ ãlensk˘ch státÛ v oblasti ochrany
ptákÛ.17 Rozeznáváme dva typy rozsudkÛ.
Jeden se t˘ká tvorby, vyhla‰ování a ochrany ptaãích oblastí18, druh˘ odchyln˘ch ﬁe‰ení od
základních ustanovení na ochranu ptactva,

Tzv. Smûrnice o ptácích vyhla‰uje ochranu
v‰ech druhÛ ptákÛ, které se pﬁirozenû vyskytují ve volné pﬁírodû na evropském území ãlensk˘ch státÛ Evropské unie. Ochrana se vztahuje na ptáky, jejich vejce, hnízda a stanovi‰tû.
Smûrnice o ptácích stanoví pﬁesná pravidla
ochrany. Pﬁipou‰tí v‰ak, neexistuje-li jiné uspokojivé ﬁe‰ení, jednoznaãnû definované
a kontrolovatelné odchylky z uvedené obecné
ochrany, a to z urãit˘ch pﬁesnû vyjmenovan˘ch
dÛvodÛ.20
Klíãovou povinností podle Smûrnice o ptácích
je vyhlásit pro 194 vybran˘ch mimoﬁádnû
zraniteln˘ch ptaãích druhÛ a poddruhÛ, zaﬁazen˘ch do pﬁílohy I, nejvhodnûj‰í oblasti pro
jejich ochranu (Special Protection Areas –
SPAs, u nás nazvané „ptaãí oblasti“) a zajistit
jim odpovídající ochranná opatﬁení. Státy jsou
povinny pﬁijmout rovnûÏ obdobná opatﬁení
pro oblasti rozmnoÏování, pelichání a pﬁezimování a tahové zastávky pravidelnû se vyskytujících stûhovav˘ch druhÛ, které nejsou uvedeny
v pﬁíloze I. I kdyÏ vlastní text smûrnice nehovoﬁí o Ïádn˘ch kritériích, jak mají b˘t ptaãí
oblasti urãeny, platí, Ïe se pro jejich identifikaci

2.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY
EVROPSKÉ UNIE

PaZ 1_2_3 stranky

2.12.2004 20:50

Stránka 16

(K-černá plát)

PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY

16

pouÏívají kritéria pﬁipravená mezinárodní
nevládní organizací na ochranu ptákÛ BirdLife
International21 v rámci programu V˘znamn˘ch
ptaãích území (Important Bird Areas – IBAs).
Dále smûrnice stanoví pravidla ochrany ptákÛ,
jejich lovu a uvádûní na trh a stanoví zakázané
prostﬁedky a zpÛsoby lovu. Smûrnice obsahuje
seznam druhÛ, které mohou b˘t loveny podle
národní legislativy daného státu. âlenské státy
zajistí, Ïe lov tûchto druhÛ nenaru‰í úsilí
o jejich ochranu.
Prodej, doprava a drÏení i chov v lidské péãi za
úãelem prodeje a nabízení Ïiv˘ch nebo mrtv˘ch
ptákÛ a jejich ãástí jsou moÏné pouze u vybran˘ch druhÛ, a to za pﬁedpokladu, Ïe ptáci byli
legálnû zabiti nebo odchyceni nebo získáni
jin˘m zákonn˘m zpÛsobem.
Zvlá‰tní pozornost smûrnice vûnuje pravidlÛm
v˘zkumn˘ch a monitorovacích ãinností u v‰ech
druhÛ ptákÛ, na nûÏ se ãlenské státy mají pﬁednostnû zamûﬁit.22 Smûrnice se rovnûÏ zab˘vá
otázkou nepÛvodních druhÛ ptákÛ. âlenské
státy jsou povinny zajistit, aby vysazování tûch
druhÛ ptákÛ, jeÏ se ve volné pﬁírodû na evropském území ãlensk˘ch státÛ nevyskytují,
nepﬁíznivû neovlivnilo místní flóru a faunu.

chránûn˘ch území NATURA 2000. âlensk˘
stát má za povinnost zajistit pﬁísnou ochranu
oblastem zvlá‰tní ochrany (Special Areas of
Conservation – SACs), stanovi‰tím, populacím
a druhÛm.
Naﬁízení o ochranû druhÛ volnû Ïijících ÏivoãichÛ
a planû rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. 23

Toto naﬁízení upravuje podrobnû pravidla pro
povolování v˘vozu, dovozu, zpûtného v˘vozu
a tranzitu ohroÏen˘ch druhÛ zvíﬁat a rostlin
pﬁes hranice EU a regulace obchodu a drÏby
druhÛ uvnitﬁ EU. Naﬁízení pﬁímo platí ve v‰ech
ãlensk˘ch státech.
Smûrnice o chovu volnû Ïijících ÏivoãichÛ
v zoologick˘ch zahradách 24

Smûrnice se snaÏí pﬁísn˘mi podmínkami zajistit,
aby zoologické zahrady nejen chovaly zvíﬁata
a vystavovaly je pro veﬁejnost, ale aby se i aktivnû úãastnily ochranáﬁského v˘zkumu a plnily
osvûtovou funkci. Smûrnice ukládá ãlensk˘m
státÛm zajistit kontrolu dodrÏování podmínek
licence pro provozování zoologické zahrady.
DÛleÏitá je i povinnost garantovat odpovídající
nakládání se zvíﬁaty v pﬁípadû, Ïe bude zoologická zahrada uzavﬁena.

Smûrnice o ochranû pﬁírodních stanovi‰È, volnû Ïijících ÏivoãichÛ
a planû rostoucích rostlin

2.2.2 Předpisy v oblasti ochrany zvířat

Tzv. Smûrnice o stanovi‰tích má pﬁispût
k ochranû a uchování biologické rozmanitosti
ÏivoãichÛ a rostlin a stanovi‰È (habitats) na
území ãlensk˘ch státÛ Evropské unie. K tomu
slouÏí zejména vyhla‰ování evropsky v˘znamn˘ch
lokalit (Sites of Community Importance –
SCIs), které spolu s ptaãími oblastmi podle
Smûrnice o ptácích tvoﬁí evropskou soustavu

V evropské legislativû je problematika ochrany
zvíﬁat ﬁe‰ena velmi detailnû, zejména vzhledem
k chovu hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat a jejich vyuÏití.
Samotnému chovu se vûnují dvû smûrnice,25
dal‰í pﬁedpisy stanoví pﬁesné postupy, aby bylo
zabránûno t˘rání zvíﬁat pﬁi pﬁepravû a pﬁi
poráÏce.26 Nûkolik pﬁedpisÛ stanoví podmínky
pro vnitrounijní obchod se zvíﬁaty a jejich

21 V tomto smûru byl precedenãním rozsudek Evropského soudního dvora

23 Naﬁízení ã. 338/97/ES

C-3/96 v pﬁípadu Komise vs. Nizozemí, na základû kterého

24 Smûrnice ã. 1999/22/ES

je v celé EU akceptováno, Ïe území SPAs musí b˘t vybrána

25 Smûrnice ã. 98/58/ES, Smûrnice ã. 1999/74/ES

podle vûdeck˘ch kritérií a aktuálních informací.

26 Smûrnice ã. 91/628/EHS, Naﬁízení ã. 1255/97/ES,

22 ãl. 10 a pﬁíloha V. Smûrnice ã. 79/409/EHS

Naﬁízení ã. 411/98/ES, Smûrnice ã. 93/119/EHS
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2.3 ČESKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Obecné pﬁedpisy v oblasti ochrany pﬁírody

Základem ãeského práva ochrany pﬁírody je
zákon o ochranû pﬁírody a krajiny spolu s provádûcími vyhlá‰kami a naﬁízeními.30 Tyto pﬁedpisy se t˘kají v‰ech volnû Ïijících ÏivoãichÛ vãetnû ptákÛ, a to jak jedincÛ, tak populací
jednotliv˘ch druhÛ. Chrání jednak v‰echny druhy
ÏivoãichÛ na obecné úrovni, jednak vybran˘m
druhÛm poskytují zv˘‰enou ochranu. V obou
pﬁípadech jsou chránûni Ïivoãichové jak pﬁímo,
tak prostﬁednictvím ochrany jejich prostﬁedí.
Cílem je zachování biologické rozmanitosti
v âeské republice.

27 Smûrnice ã. 89/662/EHS, Smûrnice ã. 90/425/EHS,
Smûrnice ã. 90/675/EHS, Smûrnice ã. 91/496/EHS

Pﬁedpisy regulující urãitou ãinnost

Nûkteré lidské ãinnosti jsou natolik specifické,
Ïe si vyÏádaly samostatnou právní úpravu. Tyto
pﬁedpisy se t˘kají vÏdy pﬁesnû vymezeného
okruhu Ïivoãi‰n˘ch druhÛ a pﬁesnû specifikované
lidské ãinnosti. Pﬁedpisy z této oblasti usmûrÀují pﬁedev‰ím lov zvûﬁe, ryb a jin˘ch vodních
organismÛ31 a mezinárodní obchod s ohroÏen˘mi druhy.32 Podobn˘ charakter má i právní
úprava náhrad ‰kod zpÛsoben˘ch chránûn˘mi
druhy ÏivoãichÛ.33
Pﬁedpisy v oblasti péãe o zvíﬁata

Právní úprava veterinární péãe,34 transportu
zvíﬁat, podmínky chovu v zajetí a jejich ochrany
pﬁed t˘ráním35 se vztahuje pﬁedev‰ím na zvíﬁata
a ptáky v chovech. V˘jimkou je jejich vyuÏití
pro vûdecké úãely. Zákon na ochranu zvíﬁat
proti t˘rání pﬁísnû reguluje i kontaktní v˘zkum
volnû Ïijících ÏivoãichÛ vãetnû ptákÛ.
Samostatn˘ zákon je vûnován chovu zvíﬁat
v zoologick˘ch zahradách.36
Tﬁi v˘‰e uvedené okruhy právních pﬁedpisÛ
tvoﬁí prostor, v jehoÏ rámci se pohybuje
pﬁeváÏná ãást této pﬁíruãky.

32 zák. ã. 100/2004 Sb. a vyhl. ã. 227/2004 Sb.
33 zák. ã. 115/2000 Sb. a vyhlá‰ka ã. 360/2000 Sb.

28 Smûrnice ã. 86/609/ES

34 zák. ã. 166/1999 Sb., vyhl. ã.296/2003 Sb.

29 Naﬁízení ã. 3254/91/EHS

35 zák. ã. 246/1992 Sb., vyhl. ã. 75/1996 Sb., vyhl. ã. 193/2004 Sb.,

30 zák. ã. 114/1992 Sb., vyhl. ã. 395/1992 Sb., naﬁízení vlády,
kter˘mi se vyhla‰ují ptaãí oblasti
31 zák. ã. 449/2001 Sb. a vyhl. ã. 245/2002 Sb., zák. ã. 99/2004 Sb.
a vyhl. ã. 197/2004 Sb.

vyhl. ã. 207/2004 Sb., vyhl. ã. 208/2004 Sb. a vyhl. ã. 382/2004 Sb.,
naﬁízení vlády ã. 27/2002 Sb.
36 zák. ã. 162/2003 Sb.

PRAMENY PRÁVNÍ ÚPRAVY

produkty i veterinární podmínky dovozu zvíﬁat
ze tﬁetích zemí.27
Z hlediska tématu pﬁíruãky Ptáci a zákon je
nejv˘znamnûj‰í Smûrnice o ochranû zvíﬁat pouÏívan˘ch k pokusn˘m a jin˘m vûdeck˘m úãelÛm.28 Smûrnice zcela zakazuje provádûní pokusÛ na druzích z pﬁílohy I úmluvy CITES,
stanoví detailní podmínky pro provádûní
pokusÛ na zvíﬁatech a kvalifikaãní podmínky
pro osoby, které pokusy provádûjí.
Samostatn˘m naﬁízením29 je zakázáno pouÏívání
ná‰lapn˘ch pastí (Ïelez) a jejich prodej. Toto
naﬁízení zároveÀ zakazuje dovoz koÏe‰in tûch
druhÛ, které jsou do ná‰lapn˘ch pastí chytány.
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Související právní pﬁedpisy

Existuje celá ﬁada pﬁedpisÛ, které sice pﬁímo
problematiku ptákÛ neupravují, ale s oblastí
ochrany pﬁírody nûjak˘m zpÛsobem souvisejí.
Jde pﬁedev‰ím o pﬁedpisy z oblasti zemûdûlství
a lesního hospodáﬁství37, vãetnû pouÏívání
chemick˘ch látek a pﬁípravkÛ38, pﬁedpisy na
ochranu vod a ovzdu‰í39, právní pﬁedpisy
preventivního charakteru40, pﬁedpisy z oblasti
vlastnického práva41 ãi z oblasti právní odpovûdnosti za protiprávní jednání42. Detailní rozbor tûchto právních norem není pﬁedmûtem
této pﬁíruãky.

37 zák. ã. 91/1996 Sb., zák. ã. 326/2004 Sb., zák. ã. 289/1995 Sb.
38 zák. ã. 356/2003 Sb., zák. ã. 120/2002 Sb.
39 zák. ã. 254/2001 Sb., zák. ã. 86/2002 Sb.

40 zák. ã. 100/2001 Sb., zák. ã. 76/2002 Sb.,
zák. ã. 123/1998 Sb., zák. ã. 50/1976 Sb.
41 zák. ã. 40/1964 Sb., zák. ã. 219/2000 Sb.
42 zák. ã. 140/1961 Sb., zák. ã. 200/1990 Sb.
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3 Volně žijící ptáci
Volnû Ïijícím ptákem se rozumí jedinec Ïivoãi‰ného druhu tﬁídy Aves, jehoÏ populace se
v pﬁírodû udrÏují samovolnû, a to i v pﬁípadû jeho chovu v lidské péãi.1 Z právního pohledu jsou
ptáci vûcí, kterou nelze ovládat, „nejsou niãí“. Smyslem jejich ochrany je uchování jejich populací jako souãásti pﬁírodního prostﬁedí a ochrana jedincÛ pﬁed negativními zásahy do jejich pﬁirozeného v˘voje. Tato ochrana je definována pﬁedev‰ím zákonem o ochranû pﬁírody
a krajiny2 a zákonem na ochranu zvíﬁat proti t˘rání.3 VyuÏívání nûkter˘ch druhÛ a s tím
související ochranu definuje zákon o myslivosti.4
Zákon o ochranû pﬁírody a krajiny poskytuje
ochranu v‰em druhÛm ptákÛ, kteﬁí se volnû
vyskytují na území Evropské unie (dále je pouÏíván termín evrop‰tí ptáci). V‰echny druhy
evropsk˘ch ptákÛ je zakázáno úmyslnû zabíjet,
chytat a drÏet v zajetí, úmyslnû po‰kozovat
nebo odstraÀovat jejich hnízda, sbírat jejich
vejce a úmyslnû je vyru‰ovat zejména bûhem
rozmnoÏování a odchovu mláìat. Také je zakázáno ptáky drÏet v zajetí a prodávat je, jak Ïivé,
tak i mrtvé, vãetnû jejich ãástí a v˘robkÛ z nich.
1 Pojem „volnû Ïijící pták“ není legislativnû zakotven, a to ani ve
Smûrnici ã. 79/409/ES, o ptácích. Nejde proto o oficiální definici,
je vytvoﬁena pro úãely této publikace pﬁi respektování stávajícího legisla-

Zákazy zabíjení, drÏení v zajetí a prodeje neplatí pro druhy, které jsou lovnou zvûﬁí. Z ostatních zákazÛ lze v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech získat
povolení k odchylnému zpÛsobu jednání.
Vzácnûj‰í druhy ptákÛ jsou navíc zaﬁazeny
mezi zvlá‰tû chránûné, do jedné ze tﬁí kategorií
ohroÏen˘, silnû ohroÏen˘, kriticky ohroÏen˘.
Jejich ochrana se ale po implementaci Smûrnice
o ptácích do ãeské legislativy pﬁíli‰ neli‰í od
ochrany obecné, hlavním rozdílem je rozdûlení
kompetencí mezi rÛzn˘mi správními úﬁady.
Ïivoãicha podle § 3 zák. ã. 114/1992 Sb. ve znûní zák. ã. 218/2004 Sb.
je vûcnû i právnû chybná a autoﬁi ji pro úãely definice neakceptují;
v dal‰ím textu vûnovaném platnému právu v‰ak respektují její existenci.

tivního znûní pojmu „volnû Ïijící Ïivoãich“ v § 2 zák. ã. 100/2004 Sb.,

2 zák. ã. 114/1992 Sb.

pojmu „volnû Ïijící Ïivoãich“ v § 2 zák. ã. 162/2003 Sb. a pojmu

3 zák. ã. 246/1992 Sb.

„volnû Ïijící zvíﬁe“ v § 3 zák. ã. 246/1992 Sb. Definice volnû Ïijícího

4 zák. ã. 449/2001 Sb.
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Zákon na ochranu zvíﬁat proti t˘rání se dot˘ká i volnû Ïijících zvíﬁat. Pﬁedev‰ím zakazuje bezdÛvodné zabití jakéhokoli zvíﬁete, dále uvádí
zakázané zpÛsoby lovu a odchytu a upravuje
podmínky provádûní pokusÛ na zvíﬁatech, které
se mohou vztahovat i na volnû Ïijící ptáky.5
Zákon o myslivosti stanovuje pﬁedev‰ím
právo lovit a pﬁivlastÀovat si ulovenou zvûﬁ
a s tím související povinnosti subjektÛ provozujících myslivost. Tento zákon se tedy t˘ká jen
pﬁesnû vymezeného okruhu druhÛ ptákÛ.
V zájmu ochrany tûchto druhÛ stanovuje ale
jistá obecná omezení, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í je
zákaz pla‰it zvûﬁ, zejména v dobû hnízdûní,
a povinnost zbyteãnû neohroÏovat a nezraÀovat
zvûﬁ ani její Ïivotní podmínky.6

(v pﬁípadû chránûn˘ch druhÛ ale i neúmyslné!),
kaÏd˘ náv‰tûvník pﬁírody by se k ní mûl za
v‰ech okolností chovat maximálnû ‰etrnû.
Snaha spatﬁit vzácného ptáka nikdy nesmí vést
k jeho ohroÏení. To platí o volbû místa pozorování stejnû jako o provokaci ptákÛ napﬁ. pﬁehráváním nahrávky. Pﬁitom je tﬁeba myslet na
to, Ïe vyru‰en mÛÏe b˘t i jin˘ druh, neÏ kter˘
je zrovna stﬁedem na‰eho zájmu.
Mimo to je nejdÛleÏitûj‰ím omezením
povinnost dodrÏovat pﬁedpisy o pohybu v územích podléhajících zv˘‰ené ochranû vzhledem
k jejich pﬁírodnímu ãi strategickému charakteru
nebo dodrÏovat pravidla stanovená majitelem
ãi uÏivatelem pozemku. Podrobnûj‰í rozbor
problematiky vstupu do krajiny a pohybu v ní
je uveden v kapitole 5.1.

3.1 POZOROVÁNÍ PTÁKŮ

âlovûk kaÏd˘ den náhodnû pﬁi pohybu ve
mûstû ãi na v˘letû v pﬁírodû pﬁichází do kontaktu s ptáky. Velmi oblíbenou ãinností je
v posledních letech tzv. birdwatching, kdy lidé
cílevûdomû poﬁádají v˘lety za úãelem pozorování ptákÛ. Pro pozorování ptákÛ platí obecné
zásady uvedené v˘‰e, zejména zákaz ptáky
chytat, zabíjet, po‰kozovat jejich hnízda a vejce
a ru‰it je v pﬁirozeném v˘voji.

Organizuji exkurze birdwatcherů
na hnízdiště puštíků bělavých.
Samce vždy provokuji nahrávkou.
Jde o opakované ru‰ení kriticky ohroÏeného druhu, které je
zakázáno. Za poru‰ení zákazu je moÏné udûlit pokutu.

Pﬁi jakémkoli pohybu krajinou, zejména
v dobû hnízdûní, je tﬁeba se chovat tak, aby
nedocházelo k ru‰ení ptákÛ. PﬁestoÏe v˘slovnû
zakázáno je jenom úmyslné vyru‰ování

5 § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.
6 § 8 a 9 zák. ã. 449/2001 Sb.

3.2 FOTOGRAFOVÁNÍ, FILMOVÁNÍ,
NAHRÁVKY ZVUKU

Spolu s prost˘m pozorováním ptákÛ se stává
stále oblíbenûj‰ím i zaznamenávání záÏitkÛ na
film, magnetofonov˘ pásek nebo digitální nosiã
dat. Takov˘to materiál pak slouÏí i jako doklad
v˘skytu urãitého druhu v urãitém místû.
Dávno pryã je doba, kdy jako doklad slouÏily
vycpaniny ptákÛ. Pro poﬁizování audiovizuální
dokumentace platí ve zv˘‰ené míﬁe nutnost
‰etrného pﬁístupu. Velmi vhodnou formou je
tzv. digiscoping – fotografování digitálním
fotoaparátem pﬁes stativov˘ dalekohled, pﬁi
nûmÏ se nemusíme dostat do tûsné blízkosti
fotografovaného objektu.
Náhodné fotografování, filmování a nahrávání jako souãást bûÏného pozorování ptákÛ
není zákonem omezeno. Je-li ale k poﬁízení
zam˘‰len˘ch zábûrÛ tﬁeba budovat kryt, instalovat kameru nebo mikrofon do blízkosti hnízda nebo jinak v˘raznûji zasahovat do pﬁirozeného Ïivota ptákÛ, jde o ru‰ení, k nûmuÏ je
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potﬁeba v˘jimka (odchylka). To je v˘slovnû
stanoveno vyhlá‰kou pro druhy chránûné, ale
po zavedení ochrany v‰ech volnû Ïijících ptákÛ
je nutno takto postupovat vÏdy.
Má-li fotografick˘ kryt trvalej‰í podobu (bude stát
na místû nûkolik dní nebo tﬁeba celou hnízdní sezónu), je nutné se pﬁedem dohodnout s majitelem
pozemku. Je také vhodné informovat mysliveckého
hospodáﬁe, aby kryt nebyl povaÏován napﬁ. za pytláck˘ posed.

V pﬁípadû v˘zkumn˘ch projektÛ lze fotografování
a jiné snímání dat zahrnout do projektu pokusu
(kapitola 3.3), to ale nenahrazuje potﬁebná povolení
podle zákona o ochranû pﬁírody a krajiny.
3.3 VÝZKUM

V˘zkum mÛÏeme rozli‰it na v˘zkum bez
fyzického kontaktu s ptákem (bezkontaktní,
neinvazivní) a v˘zkum spojen˘ s odchytem,
pﬁípadnû pﬁímo s naru‰ením fyzické integrity
jedince (kontaktní, invazivní). Kromû obecn˘ch zásad ochrany pﬁírody (pohyb v území,
ru‰ení, ochrana druhÛ), kter˘m je tﬁeba se
podﬁídit, má v˘zkumná ãinnost ﬁadu specifik.
Zejména jde o skuteãnost, Ïe jak˘koli v˘zkum,
pﬁi kterém dochází k pﬁímé manipulaci
s ptáky, je velmi striktnû regulován.7

Definici pokusu podle zákona na ochranu zvíﬁat proti t˘rání neodpovídají nûkteré základní
metody ornitologického v˘zkumu zaloÏené na
pozorování ptákÛ – sãítání ptákÛ na liniov˘ch
a bodov˘ch transektech (napﬁ. Jednotn˘
program sãítání ptákÛ), mapování hnízdních
okrskÛ, kvadrátové mapování, zimní sãítání
vodních ptákÛ . V‰echny podobné bezkontaktní v˘zkumné metody nejsou zákonem omezeny. Jejich organizátoﬁi a spolupracovníci jsou
povinni respektovat omezení jako v pﬁípadû
bûÏného pozorování ptákÛ (kapitola 3.1 –
zejména omezení pohybu v chránûn˘ch
územích), ale dal‰í náleÏitosti nejsou tﬁeba.

Chci studovat průběh inkubace
kosa černého, přitom budu přemisťovat vejce mezi různými hnízdy.
Jde o zásah do hnízdûní, pﬁedem je tﬁeba poÏádat
o odchylku (§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.) z obecné
ochrany ptákÛ. Individuální odchylku pro druhy obecnû chránûné mÛÏe vydat obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
(na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).
Manipulace s vejci nespadá pod reÏim zákona na ochranu
zvíﬁat proti t˘rání.

Spornou oblastí, která mÛÏe b˘t povaÏována
za pﬁechod mezi bezkontaktním a kontaktním
v˘zkumem, jsou metody zaloÏené na soustavném pozorování urãitého ptaãího druhu, napﬁ.
pozorování prÛbûhu hnízdûní (hnízdní karty).
Pokud souãástí v˘zkumu nejsou pﬁímé zásahy
do prÛbûhu hnízdûní (napﬁ. pﬁikládání mláìat), není takov˘ v˘zkum pokusem podle zákona na ochranu zvíﬁat proti t˘rání. Podobnû,

7 zák. ã. 246/1992 Sb.
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Chci fotografovat výra
velkého na hnízdě.
Pﬁedem je nutno poÏádat o vydání v˘jimky ze základních
ochrann˘ch podmínek zvlá‰tû chránûného druhu
(§ 56 zák. ã. 114/1992 Sb.). Pro v˘ra velkého (ohroÏen˘
druh) ji mÛÏe vydat krajsk˘ úﬁad (na území národních parkÛ,
chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a jejich ochrann˘ch pásem
jejich správy).

3.3.1. Výzkum bez odchytu
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je-li cílem v˘zkumu popsat pﬁirozen˘ prÛbûh
pﬁírodních dûjÛ, je jedním z jeho pﬁedpokladÛ,
Ïe nebude docházet k ru‰ení, jeÏ by mohlo pﬁirozené dûje ovlivnit. V tom pﬁípadû není tﬁeba
ani v˘jimka z ochrann˘ch podmínek chránûn˘ch druhÛ. Posouzení této skuteãnosti je vÏdy
tﬁeba uãinit na základû v‰ech konkrétních okolností, resp. v pﬁípadû, Ïe v˘jimka udûlena není,
vyvarovat se jakékoli ãinnosti, jeÏ by mohla
k ru‰ení 8 vést. Jednání ve víﬁe, Ïe k zakázané
ãinnosti nedojde, nezbavuje odpovûdnosti
v pﬁípadû, Ïe k ní dojde, neboÈ ornitolog mûl
jako odborník tuto moÏnost pﬁedpokládat.9
Obstarání v˘jimky je nutné zejména v pﬁípadû
soustavného studia nûkterého chránûného druhu.
âasto pouÏívanou metodou je sledování
predace pomocí umûl˘ch hnízd a vajec.
V chránûn˘ch územích a ptaãích oblastech
doporuãujeme pouÏití metody konzultovat
s pﬁíslu‰n˘m orgánem ochrany pﬁírody, jinde
nejsou úﬁední povolení potﬁeba.
3.3.2 Výzkum spojený s odchytem

Chci sledovat místní populaci
motáků pochopů pomocí
křídelních značek.
Kroužky používat nebudu,
nejsem spolupracovníkem
Kroužkovací stanice.
V˘zkum je moÏn˘ pouze v pﬁípadû, Ïe jsem zamûstnán
na akreditovaném pracovi‰ti, a po schválení projektu pokusu
k pouÏití této metody (§ 18b zák. ã. 246/1992 Sb.)
pﬁíslu‰nou komisí.
Pﬁedem je tﬁeba poÏádat o v˘jimku z ochrann˘ch podmínek
zvlá‰tû chránûného druhu (§ 56 zák. ã. 114/1992 Sb.).
Pro motáka pochopa (ohroÏen˘ druh) ji mÛÏe vydat krajsk˘ úﬁad
(na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a jejich
ochrann˘ch pásem jejich správy).
Bude-li v˘zkum probíhat v chránûném území, je tﬁeba
poÏádat o povolení vstupu resp. v˘zkumu v tomto území
(§ 43 zák. ã. 114/1992 Sb.). Odpovûdn˘m úﬁadem
je vláda âeské republiky (blíÏe v kapitole 5.1.5).
V ptaãích oblastech mohou b˘t nûkteré ãinnosti
(napﬁ. vstup do litorálních porostÛ) vázány na souhlas
krajského úﬁadu (pokud se na území ptaãí oblasti nachází
národní park, chránûná krajinná oblast, národní pﬁírodní
rezervace nebo národní pﬁírodní památka je pﬁíslu‰ná správa).

Pod pﬁísn˘ reÏim pokusÛ podle zákona na
ochranu zvíﬁat proti t˘rání spadá jakákoli
manipulace s ptáky, která jim mÛÏe zpÛsobit
bolest nebo vést ke ztíÏení pﬁirozeného zpÛsobu
Ïivota. Pﬁitom z pohledu zákona nejsou rozli‰eni dospûlí jedinci, které je tﬁeba skuteãnû
odchytit pomocí nûjakého zaﬁízení, a mláìata,
která nejsou schopna samostatného pohybu.
Mezi typické pﬁíklady v˘zkumu spojeného
s odchytem patﬁí krouÏkování dospûlcÛ i mláìat, aplikace kﬁídelních nebo nosních znaãek,
pﬁipevnûní vysílaãe pro telemetrické sledování,
odchyt dospûlcÛ i mláìat na hnízdû, odebírání
potravy pomocí krãních prstencÛ, odebírání
a pﬁidávání vajec nebo mláìat, odbûry krve a vzorkÛ tkání, pﬁípadnû odebírání jedincÛ z pﬁírody
natrvalo nebo doãasnû pro pokusy v zajetí.

Základním pﬁedpokladem k jejich provádûní
je projekt pokusu, kter˘ mÛÏe získat pouze
akreditované pracovi‰tû. Udûlení akreditace
Ústﬁední komisí pro ochranu zvíﬁat i schvalování projektu pokusu se ﬁídí pﬁesn˘mi pravidly,
jejichÏ v˘ãet pﬁesahuje rámec této publikace. Mezi
nejv˘znamnûj‰í rysy patﬁí skuteãnost, Ïe akreditaci k provádûní pokusÛ na volnû Ïijících zvíﬁatech získává vût‰inou pracovi‰tû akademického

8 ve smyslu ru‰ení, které by mohlo mít nepﬁízniv˘ vliv napﬁ. na prÛbûh

9 Vycházíme analogicky z obecné konstrukce pﬁestupku ve formû vûdomé

hnízdûní. ProtoÏe ru‰ení není pﬁesnû definováno, je tﬁeba vycházet
z obecného úãelu zák. ã. 114/1992 Sb. a smyslu zvlá‰tní druhové ochrany.

nedbalosti podle § 4 zák. ã. 200/1990 Sb.
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nebo univerzitního charakteru. Nûkter˘ z jeho
vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch pracovníkÛ se po
absolvování pﬁíslu‰n˘ch kursÛ mÛÏe stát
vedoucím pokusu. Po schválení projektu pokusu se skuteãné práce se zvíﬁaty mohou úãastnit
i dal‰í osoby, které mají osvûdãení o odborné
zpÛsobilosti.10

V rámci diplomové práce budu
studovat potravu rákosníků
pomocí krčních prstenců.

10 § 15–18f zák. ã. 246/1992 Sb.
11 § 8 a 9 zákona ã. 449/2001 Sb. Ze zákazu ru‰ení zvûﬁe podle zákona

3.3.3 Kroužkování
a jiné značení ptáků

Zﬁejmû nejroz‰íﬁenûj‰ím typem v˘zkumu, pﬁi
kterém dochází k pﬁímému kontaktu s ptákem, je
krouÏkování. Navíc základním pﬁedpokladem
krouÏkování je úspû‰n˘ odchyt volnû Ïijícího
ptáka, je proto na místû vûnovat této tématice
o nûco více prostoru neÏ jin˘m metodám.
KrouÏkování pﬁiná‰í vûdecké poznatky nejen
z oblasti biologie ptákÛ, ale v rámci vyuÏití
ptákÛ jako bioindikátorÛ stavu Ïivotního
prostﬁedí má velk˘ v˘znam i v praktické ochranû pﬁírody. Tento v˘znam mu pﬁiznává
i legislativa Evropské unie.12
Pﬁedpokladem legálnosti jakéhokoli znaãení
ptákÛ je schválen˘ projekt pokusu. Tyto náleÏi-

12 Smûrnice ã. 79/409/EHS o ptácích obsahuje v pﬁíloze V. seznam údajÛ
o populaãních stavech stûhovav˘ch druhÛ na základû

o myslivosti nelze udûlit v˘jimku. V˘zkumník tak paradoxnû mÛÏe mít

krouÏkování a dále stanovení úlohy urãit˘ch druhÛ ptákÛ

v‰echna povolení podle zákona o ochranû pﬁírody a krajiny a zákona

jako indikátorÛ zneãi‰tûní.

na ochranu zvíﬁat proti t˘rání, ale nemÛÏe získat v˘jimku ze zákona o
myslivosti. Problém mÛÏe nastat v pﬁípadû pﬁím˘ch zásahÛ do hnízdûní.
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V˘zkum je moÏn˘ pouze v pﬁípadû, Ïe pracovi‰tû
(fakulta) je akreditovan˘m pracovi‰tûm, nûkdo
z pedagogÛ má schválen˘ projekt pokusu k pouÏití
této metody (§ 15 a násl. zák. ã. 246/1992 Sb.)
a student získal osvûdãení o odborné zpÛsobilosti (§ 17 zák.
ã. 246/1992 Sb.
Pﬁedem je tﬁeba poÏádat o odchylku
(§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.) z obecné ochrany ptákÛ.
Individuální odchylku pro druhy obecnû chránûné mÛÏe vydat
obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností, na území
národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy.
Bude-li v˘zkum probíhat v chránûném území, je tﬁeba
poÏádat o povolení vstupu resp. v˘zkumu v tomto území
(§ 43 zák. ã. 114/1992 Sb.). Odpovûdn˘m úﬁadem
je vláda âeské republiky (blíÏe v kapitole 5.1.5).
V ptaãích oblastech mohou b˘t nûkteré ãinnosti
(napﬁ. vstup do litorálních porostÛ) vázány na souhlas
krajského úﬁadu (pokud se na území ptaãí oblasti nachází
národní park, chránûná krajinná oblast, národní pﬁírodní
rezervace nebo národní pﬁírodní památka je pﬁíslu‰ná správa).

U chránûn˘ch druhÛ je tﬁeba si v pﬁípadû
kontaktního v˘zkumu opatﬁit v˘jimku ze zákazu
chytání, ru‰ení a jin˘ch ‰kodliv˘ch zásahÛ do
pﬁirozeného v˘voje. U ostatních druhÛ záleÏí
na konkrétních podmínkách v˘zkumu –
odchylka je nutná v pﬁípadû, Ïe by plánovan˘
v˘zkum mohl vést k ru‰ení v˘znamnému z hlediska cílÛ Smûrnice o ptácích, tedy napﬁ.
k naru‰ení pﬁirozeného prÛbûhu hnízdûní (pﬁíkladem mÛÏe b˘t manipulace s poãtem mláìat
v hnízdech). Ze zákazÛ v rámci obecné ochrany
ptákÛ i chránûn˘ch druhÛ mÛÏe Ministerstvo
Ïivotního prostﬁedí stanovit pau‰ální odchyln˘
postup, napﬁ. i pro úãely v˘zkumu a v˘uky.
Pﬁi v˘zkumu spojeném s fyzick˘m kontaktem s ptákem, kter˘ je zvûﬁí podle zákona
o myslivosti, je nutné nedostat se do konfliktu
s pravidly na ochranu zvûﬁe stanoven˘mi
zákonem o myslivosti.11
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tosti vyﬁídila KrouÏkovací stanice Národního
muzea, jejíÏ vedoucí je i vedoucím pokusu.
KrouÏkovat a jinak individuálnû znaãit ptáky
jsou oprávnûni i v‰ichni spolupracovníci
KrouÏkovací stanice, kteﬁí sloÏili zkou‰ky
odborné zpÛsobilosti.13 KaÏd˘ krouÏkovatel je
povinen dodrÏovat bliÏ‰í podmínky zákona
a schváleného projektu pokusu podle instrukcí
KrouÏkovací stanice. Pﬁedev‰ím je tﬁeba respektovat omezení v pouÏívání nûkter˘ch metod
odchytu, minimalizovat moÏné utrpení chyceného ptáka a moÏnost jeho úhynu (pravidelná
kontrola sítí, omezit pobyt ptáka v síti, zejména na pﬁímém slunci, za de‰tû nebo mrazu)
a bezprostﬁednû po okrouÏkování vypustit
ptáka na místo jeho pÛvodního v˘skytu.
V˘‰e uvedené podmínky platí obecnû pro
krouÏkování jak˘chkoli druhÛ ptákÛ. Pro
krouÏkování silnû a kriticky ohroÏen˘ch druhÛ
podle zákona o ochranû pﬁírody a krajiny získala KrouÏkovací stanice v˘jimku, která je platná
do konce roku 2005 a platí pro v‰echny krouÏkovatele.14 Po ukonãení její platnosti se pﬁedpokládá legalizace krouÏkování tûchto druhÛ
prostﬁednictvím odchylky. Pokud by odchylka
stanovena nebyla, musel by kaÏd˘ krouÏkovatel sám Ïádat o vydání v˘jimky na kaÏd˘
konkrétní druh.
Podobná v˘jimka ãi odchylka pro odchyt
a krouÏkování druhÛ v kategorii ohroÏen˘ch
a ptákÛ obecnû chránûn˘ch zatím neexistuje,
kaÏd˘ krouÏkovatel by si mûl sám poÏádat
o udûlení v˘jimky nebo odchylky pﬁíslu‰n˘
orgán ochrany pﬁírody. V souãasnosti probíhají
jednání o vydání hromadné odchylky pro
krouÏkování, která by mûla zavést podobn˘
reÏim jako projekt pokusu v pﬁípadû zákona
o ochranû zvíﬁat proti t˘rání.
Ornitologick˘ odchyt není odchytem ani
lovem podle zákona o myslivosti, protoÏe ten je
13 § 17 zák. ã. 246/1992 Sb.
14 Zprávy âSO ã. 49/1999, str. 26–28

i ve smyslu pﬁíslu‰né evropské legislativy mínûn
jako odchyt resp. lov za úãelem pﬁivlastnûní si
zvûﬁe. KrouÏkovatel si ptáka nepﬁivlastÀuje, ani
tak nemíní ãinit, proto se na nûj omezení daná
zákonem o myslivosti nevztahují.

Jako spolupracovník Kroužkovací
stanice Národního muzea chytám
ptáky do sítí v rákosině v přírodní
rezervaci. Mám výjimku pro
kroužkování na této lokalitě.
Myslivecká stráž chce kontrolovat
mé auto a vykázat mě z lokality,
protože nemám povolení od
mysliveckého hospodáře.
Myslivecká stráÏ je oprávnûna kontrolovat vozidlo pouze za
úãelem zji‰tûní, zda se v nûm nenachází nelegálnû ulovená
zvûﬁ. Ke krouÏkování (v pﬁírodní rezervaci ani nikde jinde)
není tﬁeba povolení mysliveckého hospodáﬁe ani orgánu státní
správy myslivosti.

Jedin˘m obecnû dovolen˘m zpÛsobem
odchytu je odchyt do sítí v rámci ornitologického v˘zkumu. Schválen˘ projekt pokusu
KrouÏkovací stanice NM umoÏÀuje navíc
krouÏkovatelÛm provádût pﬁi dodrÏení v‰ech
podmínek opakované kontroly hnízd, odchyt
do sklopek, vr‰í a voliér, pouÏití atrap predátorÛ,
konkurentÛ nebo hnízdního parazita i pouÏití
reprodukovaného hlasu a svûtla. Projekt pokusu
umoÏÀuje spolupracovníkÛm znaãit ptáky
klasick˘mi krouÏky s nápisem N. MUSEUM
PRAHA, plastov˘mi barevn˘mi krouÏky, krãními
límci (vrubozobí), kﬁídelními a nosními znaãkami,
krátkodob˘m barvením peﬁí, pﬁípadnû vysílaãem
pro telemetrické sledování. UpozorÀujeme, Ïe zde
uveden˘ pﬁehled je pouze informativní, krouÏkovatelé jsou povinni seznámit se se v‰emi detaily, za
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PrÛkaz krouÏkovatele a s ním spojená oprávnûní nenahrazují povolení ke vstupu a vjezdu
do chránûn˘ch území, kam je vstup nebo vjezd
zakázán (kapitola 5.1.5). Doporuãujeme pﬁed
krouÏkováním v národních parcích, v chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastech, v národních pﬁírodních
rezervacích, v národních pﬁírodních památkách,
v pﬁírodních rezervacích, v pﬁírodních památkách
i v pﬁechodnû chránûn˘ch plochách a v ptaãích
oblastech informovat se u pﬁíslu‰ného orgánu
o omezeních platn˘ch pro tu kterou lokalitu
a pﬁípadnû poÏádat o potﬁebná povolení.
3.3.4 Odběry vzorků

Jednou z metod invazivního v˘zkumu ptákÛ
jsou odbûry vzorkÛ krve a jin˘ch tkání, zejména
peﬁí, za úãelem dal‰í anal˘zy (cílem mÛÏe b˘t
získání vûdeck˘ch poznatkÛ o potravních
zvyklostech, o parazitech, atd.).
Vesmûs jde o ãinnosti spojené s pﬁím˘m
kontaktem s ptákem, kdy se v˘zkumník
neobejde bez poru‰ení integrity Ïivoãicha, byÈ
na zlomek vteﬁiny. Proto je nutné dbát pﬁedev‰ím povinností vypl˘vajících z pﬁedpisÛ na
ochranu zvíﬁat proti t˘rání – podobn˘m
ãinnostem se lze vûnovat pouze na základû
schváleného projektu pokusu a je tﬁeba respektovat obecné povinnosti pﬁi provádûní pokusu.
V pﬁípadû chránûného druhu je nutné mít
pﬁíslu‰nou v˘jimku. U ostatních druhÛ ptákÛ
staãí respektovat ustanovení na jejich ochranu
nebo poÏádat o vydání odchylky. V pﬁípadû
druhu, kter˘ je zároveÀ zvûﬁí podle zákona
o myslivosti, je tﬁeba si poãínat tak, aby pﬁi
tûchto ãinnostech nedo‰lo k ru‰ení zvûﬁe pﬁi
hnízdûní a aby nepÛsobily zápornû na Ïivot
zvûﬁe jako volnû Ïijících ÏivoãichÛ.15
Bez projektu pokusu a dal‰ích náleÏitostí lze
sbírat pouze vypelichané peﬁí, zbytky potravy,
trus nebo v˘vrÏky, a to pouze za pﬁedpokladu,
15 § 9 zákona ã. 449/2001 Sb.
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nichÏ je moÏno tu kterou metodu odchytu nebo
znaãení pouÏít. V pﬁípadû, Ïe krouÏkovatel pouÏívá jako návnadu vycpaninu (napﬁ. v˘ra), jedná se
o drÏení mrtvého jedince a drÏitel je povinen na
v˘zvu prokázat jeho legální pÛvod, nejlépe pomocí písemné dokumentace.
KrouÏkování mlad˘ch i dospûl˘ch ptákÛ na
hnízdû b˘vá obãas pﬁíãinou konfliktÛ mezi ornitology navzájem i mezi krouÏkovateli a státní ochranou pﬁírody. Îádn˘ právní pﬁedpis toto v˘slovnû
nereguluje, je v‰ak tﬁeba mít na mysli, Ïe rozmnoÏování je tou ãástí Ïivotního cyklu ptákÛ, kdy jsou
zvlá‰tû citliví na vyru‰ování. Je nutné dodrÏovat
pravidla stanovená KrouÏkovací stanicí NM, která
omezují krouÏkování koloniálních a „konfliktních“ druhÛ. KrouÏkování je tﬁeba provádût
v souladu se zásadami dobré praxe, krouÏkovatel musí sám na základû sv˘ch zku‰eností
posoudit, zda jeho ãinnost nemÛÏe mít negativní následky. KrouÏkováním mláìat nesmí
dojít k jejich ohroÏení.
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Ïe pﬁi této ãinnosti nedojde k ru‰ení ptákÛ ãinnost je pak moÏná pouze na základû udûlené
(napﬁ. pravideln˘ odbûr v˘vrÏkÛ z hnízdní duti- v˘jimky. V praxi je obstarání v˘jimky nezbytné
v pﬁípadû cíleného vyvû‰ování budek pro urãit˘
ny sov je v dobû hnízdûní ru‰ením).
chránûn˘ druh, resp. v pﬁípadû plánovaného
v˘zkumu, kter˘ zahrnuje více kontrol nebo
3.3.5 Vyvěšování a kontroly budek
dal‰í manipulaci s vejci a mláìaty.
a hnízdních podložek
K umísÈování budek na strom je nutn˘ souhlas
majitele pozemku, na kterém strom stojí. 3.4 LOV PTÁKŮ
Strom je povaÏován za souãást pozemku, jde 3.4.1 Myslivecký lov
o zásah do sféry vlastnického práva.16 V pﬁípadû Zákon o myslivosti pﬁesnû urãuje, kdo a za
vyvû‰ování budek v chránûn˘ch územích (a na jak˘ch podmínek je oprávnûn lovit. Kdo loví
památné stromy) je tﬁeba vÏdy vûc konzultovat zvûﬁ, musí mít u sebe loveck˘ lístek, povolenku
s orgánem ochrany pﬁírody a pﬁípadnû získat k lovu a potvrzení o povinném poji‰tûní; pﬁi
souhlas. Budky, umûlá hnízda ani hnízdní pod- lovu se zbraní téÏ zbrojní prÛkaz a prÛkaz zbraloÏky by se nemûly vû‰et na sloupy elektrického nû a pﬁi lovu s loveck˘m dravcem jeho evidenãvedení – je tﬁeba vzít v úvahu zákaz umísÈování ní kartu.20 Povolenku k lovu mÛÏe získat pouze
jak˘chkoli konstrukcí v ochrann˘ch pásmech drÏitel loveckého lístku. K získání loveckého
nadzemního elektrického a telekomunikaãního lístku je mimo jiné tﬁeba b˘t trestnû bezúhonvedení.17
n˘, star‰í 16 let a vykonat myslivecké zkou‰ky.
Pouze nûkteré druhy volnû Ïijících zvíﬁat jsou
zvûﬁí,21 a jen nûkteré z nich je moÏné bûÏnû
lovit. Jsou to tak zvané druhy, které je moÏno
Na zahradě mám dvě budky pro
obhospodaﬁovat lovem. K jejich lovu je stanosýkory, které každý rok na jaře
vena ﬁada podmínek, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í je
kontroluji a na podzim čistím.
urãen˘ zpÛsob a doba lovu,22 resp. doba hájení
Zakázáno je ‰kodlivû zasahovat do pﬁirozeného v˘voje ptákÛ,
(tabulka 3.4.1). Obecnû platí, Ïe jedin˘mi
podzimní ãi‰tûní budek je zcela v poﬁádku.
moÏn˘mi zpÛsoby lovu je lov odpovídající
Jarní kontroly je tﬁeba omezit tak, aby nedocházelo
palnou zbraní, lov loveck˘m dravcem
k ohroÏení hnízdûní.
(kapitola 4.7) a v nûkter˘ch pﬁípadech odchyt.
Na leti‰tích lze celoroãnû lovit v‰echny uveKontroly budek jsou stejnû jako kontroly hnízd dené druhy pernaté zvûﬁe, které by mohly ohro(kapitola 3.3.1) z pohledu zákona hraniãní ãin- zit bezpeãnost leteckého provozu.
Pﬁi nedodrÏení kterékoli ze stanoven˘ch
ností. Ornitolog musí jako odborník posoudit,
zda jeho ãinností nemÛÏe dojít k ru‰ení chrá- podmínek se lovec stává pytlákem bez ohledu
nûného druhu,18 to jej ale nezbavuje odpovûd- na to, zda jinak je k lovu oprávnûn ãi nikoli.
nosti za pﬁípadné poru‰ení zákona.19 Takováto

16 zák. ã. 40/1964 Sb.
17 § 46 zák. ã. 458/2000 Sb., a § 92 zák. ã. 151/2000 Sb.
18 ve smyslu ru‰ení, které by mohlo mít nepﬁízniv˘ vliv napﬁ.

19 pokud by k ru‰ení do‰lo, pﬁestoÏe nebylo pﬁedpokládáno.
Vycházíme analogicky z obecné konstrukce pﬁestupku
ve formû vûdomé nedbalosti podle § 4 zák. ã. 200/1990 Sb.

na prÛbûh hnízdûní. ProtoÏe ru‰ení není pﬁesnû definováno,

20 § 46–48 zák. ã. 449/2001 Sb.

je tﬁeba vycházet z obecného úãelu zák. ã. 114/1992 Sb.

21 § 2 zák. ã. 449/2001 Sb.

a smyslu zvlá‰tní druhové ochrany.

PaZ 1_2_3 stranky

2.12.2004 20:50

Stránka 27

(K-černá plát)

27

Tabulka 3.4.1: Doby lovu pernaté zvěře
baÏant královsk˘ – kohout
baÏant královsk˘ – slepice
baÏant obecn˘ – kohout
baÏant obecn˘
baÏant obecn˘
hrdliãka zahradní
holub hﬁivnáã
husa bûloãelá
husa polní
husa velká
kachna divoká
krocan divok˘ – krocan

3.4.2 Pytláctví,
ilegální pronásledování

Pojem „pytláctví“ podle trestního zákona25
v souãasnosti zahrnuje nejen klasické pytláctví
(lov bez patﬁiãn˘ch oprávnûní), ale i jinak legální lov s poru‰ením nûkter˘ch podmínek zákona o myslivosti, dále lov v rozporu s pﬁedpisy na
ochranu pﬁírody a protiprávní usmrcení pro
jiné úãely neÏ získání trofeje a masa. Jedná se
zejména o likvidaci tzv. „‰kodné“, napﬁ. stﬁílení
dravcÛ a sov a vystﬁelování jejich hnízd, líãení
Ïelez a jestﬁábích ko‰Û nebo pokládání otráven˘ch návnad.

22 Zakázané zpÛsoby lovu stanoví § 45 zák. ã. 449/2001 Sb.,
§ 14 zák. ã. 246/1992 Sb. a mÛÏe je stanovit i provádûcí pﬁedpis
k zák. ã. 114/1992 Sb. V praxi jsou ve v‰ech zmínûn˘ch pﬁedpisech
seznamy zakázan˘ch zpÛsobÛ lovu (odchytu) takﬁka shodné.
Doby lovu stanoví vyhl. ã. 245/2002 Sb. Nûkterá její ustanovení
pozbyla platnosti dnem vstupu âR do EU.
23 Obû pohlaví baÏanta obecného je moÏno lovit i odchytem od 1.1.

Nutn˘m pﬁedpokladem pro klasifikaci
takového jednání jako pytláctví je, aby byl
uloven (usmrcen) druh, kter˘ je zvûﬁí, nebo aby
ãinnost k tomuto cíli alespoÀ smûﬁovala. Pokud
je nelegálnû usmrcen (uloven) druh, kter˘ není
zvûﬁí, jde o pﬁestupek proti zákonu o ochranû
pﬁírody a krajiny, v závaÏn˘ch pﬁípadech
i o trestn˘ ãin na tomto poli.26 U chránûn˘ch
druhÛ, které jsou souãasnû zvûﬁí, mÛÏe jít
o soubûh obou trestn˘ch ãinÛ.
Pﬁestupkem nebo trestn˘m ãinem je i pouÏívání nûkteré ze zakázan˘ch metod odchytu,
mezi nûÏ patﬁí oka, tluãky, sítû, smyãky, Ïeleza,

do 31.3., s v˘jimkou baÏantnic. Na stejném honebním pozemku lze
lovit baÏanta obecného pouze dvakrát v roce s v˘jimkou baÏantnic
a lovu pomocí dravcÛ.
24 Obû pohlaví baÏanta obecného lze v baÏantnicích lovit odchytem
od 1.2. do 31.3.
25 § 178a zák. ã. 140/1961 Sb.
26 § 181f–181h zák. ã. 140/1961 Sb.
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krocan divok˘ – krÛta
lyska ãerná
perliãka obecná
polák chocholaãka
polák velk˘
straka obecná
vrána obecná

16. 10. – 15. 3.
16. 10. – 31. 12. pouze v baÏantnicích
16. 10. – 31.12. ve volné krajinû23
16. 10. – 31. 1. pouze v baÏantnicích24
1. 9. – 31. 12. pouze lov dravcem
16. 10. – 15. 2.
1. 8. – 31. 10.
16. 8. – 15. 1. lov na honech pouze ve stﬁedu, v sobotu a v nedûli
16. 8. – 15. 1.
16. 8. – 15. 1.
1. 9. – 30. 11. lov na honech pouze ve stﬁedu a v sobotu
1. 10. – 31. 12.
15. 3. – 15. 4.
1. 10. – 31. 12.
1. 9. – 30. 11. lov na honech pouze ve stﬁedu a v sobotu
16. 10. – 31. 12.
1.9. – 30. 11. lov na honech pouze ve stﬁedu a v sobotu
1. 9. – 30. 11.
1. 7. – konec února
1. 7. – konec února
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¤ada ptaãích druhÛ mÛÏe zpÛsobovat ménû
i více závaÏné ‰kody na majetku nebo mÛÏe b˘t
jinak obtíÏná. Nejãastûji vznikají konflikty
u dravcÛ, kteﬁí útoãí na hospodáﬁsky chovaná
zvíﬁata, u ryboÏrav˘ch ptákÛ (kormorán, volavka), u ‰paãkÛ na vinicích. Obãas si lidé stûÏují
i na zneãi‰tûní pod hnízdy havranÛ nebo jiﬁiãek
ãi na strakapoudy po‰kozující polystyrenové
zateplení budov. Pro v‰echny tyto situace
shodnû platí, Ïe jak˘koli zásah proti ‰kodícímu jedinci (nebo hejnu, druhu) je moÏn˘

pouze na základû vydaného povolení
k zam˘‰lené ãinnosti.
V pﬁípadû jakéhokoli konfliktu musí b˘t
prvním krokem pokus zamezit ‰kodám ochrann˘mi opatﬁeními (zamezení pﬁístupu, rÛzné
zpÛsoby pla‰ení apod.). To sice není pﬁímo
stanoveno Ïádn˘m právním pﬁedpisem, je to
ale nezbytn˘m pﬁedpokladem pro kladné vyﬁízení pﬁípadné pozdûj‰í Ïádosti o odchyt nebo
usmrcení ‰kodících ptákÛ. Navíc ve vût‰inû
pﬁípadÛ vhodnû zvolená ochranná opatﬁení
‰kodám buìto zcela zamezí nebo je sníÏí na
únosnou úroveÀ (prkénko pﬁipevnûné pod
hnízdem jiﬁiãek zabrání zneãi‰Èování lépe neÏ
odstraÀování hnízd).
V pﬁípadû, kdy alternativní ochranná
opatﬁení nejsou moÏná nebo nejsou úãinná,
je moÏno v˘jimeãnû pﬁistoupit k invazivnímu zásahu, v praxi vût‰inou k pﬁímé likvidaci ‰kodícího jedince. K tomu je tﬁeba poÏádat o povolení; kter˘ úﬁad je pﬁíslu‰n˘, to
závisí na kategorii ochrany ‰kodícího ptáka
(kapitola 6). Povolit zásah spoãívající
v odstﬁelu, odchytu, odebrání vajec nebo
niãení hnízd je moÏné pouze v pﬁípadû, Ïe
neexistuje jiné uspokojivé ﬁe‰ení (pla‰ení
se ukázalo jako neefektivní) a takov˘to
zásah je potﬁebn˘ v zájmu veﬁejného zdraví, letecké bezpeãnosti ãi pﬁi prevenci
závaÏn˘ch ‰kod na úrodû, domácích zvíﬁatech nebo rybáﬁství. 3 1 Orgán, kter˘ rozhodnutí vydává, musí stanovit ﬁadu podmínek, které je tﬁeba dodrÏet.
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí mÛÏe stanovit
pau‰ální odchyln˘ postup pro blíÏe neurãen˘
okruh osob. Zásahy podle takovéto odchylky
se pak ﬁídí postupem, kter˘ je v ní uveden.
V dobû pﬁípravy pﬁíruãky není vydána Ïádná
pau‰ální odchylka, pﬁipravuje se odchylka

27 § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.

30 § 178a, 181f, 181g, 181h zák. ã.140/1961 Sb.

28 § 5 zák. ã. 246/1992 Sb., Naﬁízení ã. 3254/91/EHS

31 § 5b a § 56 zák. ã. 114/1992 Sb., v textu jsou uvedeny
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otrávené návnady, jestﬁábí ko‰e, chytání na
lep, stﬁílení lukem nebo ku‰í, stﬁílení pomocí víceranné automatické zbranû, pouÏití
zbranû s elektronick˘m zamûﬁováním, chytání pomocí magnetofonu, zrcadel, noãního
svûtla nebo za pouÏití Ïiv˘ch zvíﬁat jako návnady.27 Îeleza a lepící pasti je zakázáno
i vyrábût, dováÏet a prodávat.28 Zakázané
zpÛsoby lovu a odchytu se nevztahují na
nûkteré specifické pﬁípady, jako je deratizace
(provádûná v souladu s veterinárním zákonem29) nebo krouÏkování, kterému je vûnována zvlá‰tní kapitola 3.3.3.

Soused je holubář a na dvoře
má past na chytání dravců,
kteří mu na holuby útočí.
Toto poãínání není legální, je tﬁeba jej ohlásit
âeské inspekci Ïivotního prostﬁedí,
státnímu zastupitelství nebo Policii âR.

Za ilegální pronásledování mohou b˘t udûleny
vysoké pokuty a dokonce i trest odnûtí svobody
aÏ na osm let.30
3.4.3 Ptáci způsobující škody

29 § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.

pouze k ptákÛm relevantní dÛvody a situace
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k zabránûní ‰kodám na rybách zpÛsoben˘ch
kormorány a volavkami a odchylka k zabránûní
‰kodám pÛsoben˘ch ‰paãky na vinicích.

Je-li nutné vlastní zásah provádût lovem,
je tﬁeba po získání povolení podle zákona
o ochranû pﬁírody a krajiny získat je‰tû povolení k takovémuto lovu od orgánu státní správy
myslivosti, kter˘m je krajsk˘ úﬁad. Ten mÛÏe
v pﬁípadû potﬁeby povolit lov i na nehonebních
pozemcích, lov mimo stanovenou dobu lovu,
pﬁípadnû lov druhÛ, které nejsou zvûﬁí. V rozhodnutí povûﬁí uÏivatele honitby nebo pﬁímo
osoby, které zásah provedou. Povûﬁené osoby
jsou pak oprávnûny vstupovat se souhlasem
vlastníka se zbraní, pﬁípadnû s loveck˘m dravcem na urãené pozemky a provádût vlastní lov
podle podmínek uveden˘ch v rozhodnutí
(denní doba, koordinace postupu osob atd.).
Tûmto osobám patﬁí i ulovená zvûﬁ.32
3.4.4 Vyplácení náhrad za škody
způsobené ptáky

Podle zákona o myslivosti hradí ‰kody zpÛsobené zvûﬁí, kterou lze lovit, uÏivatel honitby.33
32 § 40 a 41 zák. ã. 449/2001 Sb.
33 § 52 zák. ã. 449/2201 Sb.
34 zák. ã. 115/2000 Sb.

3.5 Získávání živých ptáků
z přírody

âiÏba a s ní spojen˘ chov ptákÛ v zajetí byly
velmi populárními ãinnostmi ﬁadu staletí.
Dosud mnoho lidí chová ptáky nebo zatouÏí
po tom, mít krásnû zbarveného stehlíka ãi
majestátního orla doma. BohuÏel zájem je vût‰í,
neÏ je pﬁíroda schopna uspokojit, ãemuÏ odpovídají i zákonná omezení získání ptákÛ z volné
pﬁírody. NejdÛleÏitûj‰ím pﬁedpisem v této
oblasti je zákon o ochranû pﬁírody a krajiny,
i kdyÏ této sféry se dot˘ká i zákon na ochranu
zvíﬁat proti t˘rání a pﬁedpisy CITES.
Samotnému chovu v zajetí a s ním spojen˘mi
úkony (prodej, koupû atd.) je vûnována celá
kapitola 4, zde uvádíme pouze moÏnosti získání ÏivoãichÛ z pﬁírody.
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Strakapoud vyklovává díry
do polystyrenového zateplení
obytného domu.
Chci se ho nějak zbavit.
K odchytu nebo pﬁímé likvidaci ‰kodícího ptáka je tﬁeba
povolení. Individuální odchylku (§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.)
pro druhy obecnû chránûné (strakapoud velk˘)
mÛÏe vydat obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
(na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastí a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).
Doporuãujeme vyzkou‰et rÛzné zpÛsoby pla‰ení.

V praxi jde zejména o ‰kody na zemûdûlsk˘ch
plodinách ãi lesních porostech. Zákon vypoãítává i ‰kody zpÛsobené zvûﬁí, které se neuhrazují.
Náhradu za ‰kody zpÛsobené volnû Ïijícími
ptáky lze uplatÀovat pouze u kormorána velkého.34 Îádost o náhradu ‰kody je tﬁeba podat
krajskému úﬁadu do 10 dnÛ ode dne, kdy se
postiÏen˘ o ‰kodû dovûdûl, nejpozdûji v‰ak do
6 mûsícÛ ode dne, kdy ke ‰kodû do‰lo. U Ïádosti
je tﬁeba doloÏit a prokázat v˘‰i ‰kody (‰koda
mÛÏe vzniknout jen na nûãím majetku, Ïádat
mohou tedy pouze majitelé nebo nájemci rybníkÛ s chovem ryb; nelze uplatÀovat náhradu
‰kody na tekoucích vodách).
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Volnû Ïijící Ïivoãichové nejsou pﬁedmûtem
vlastnictví, neboÈ jsou z právního pohledu vûcí,
kterou nelze ovládat.35 Lze ﬁíci, Ïe v‰ichni volnû
Ïijící ptáci a zvíﬁata „nejsou niãí“. Pﬁedmûtem
vlastnictví se pták nebo zvíﬁe mÛÏe stát pouze
na základû legálního zpÛsobu nabytí, coÏ je
napﬁ. kupní smlouva, v˘jimka ze zákazu odchytu nebo nález uhynulé zvûﬁe drÏitelem práva
myslivosti. Nález uhynulého ptáka, kter˘ není
zvûﬁí, zákon neupravuje, lze jej tedy povaÏovat
za legální zpÛsob nabytí.

Ujal jsem se zvonka se zlomeným
křídlem, který již nebude létat.
Chci si jej ponechat.
Je nutno bez odkladu poÏádat o odchylku
(§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.) z obecné ochrany ptákÛ.
Individuální odchylku pro druhy obecnû chránûné mÛÏe
vydat obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
(na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastí a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).

tem uskuteãnûn˘m na základû v˘jimky nedojde
k ohroÏení pﬁíznivého stavu druhu z hlediska
jeho ochrany. V˘jimka ze zákazu ve sv˘ch
dÛsledcích mÛÏe znamenat buì doãasn˘ zásah
do populací druhÛ nebo zásah s trval˘mi
následky, zde by mûl správní orgán rozhodovat
velmi uváÏlivû. V dan˘ch souvislostech je tﬁeba
poznamenat, Ïe pokud by se udûlování v˘jimek
stalo pravidlem, dojde k popﬁení obsahu a cíle
pﬁíslu‰né legislativy a celá druhová ochrana tím
ztrácí smysl.

Na balkóně mi hnízdí poštolky,
chci nejslabší mládě odebrat
a vycvičit si je.
K odebrání (odchytu) je tﬁeba pﬁedem poÏádat
o odchylku (§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.) z obecné
ochrany ptákÛ. Individuální odchylku pro obecnû chránûné
druhy mÛÏe vydat obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou
pÛsobností (na území národních parkÛ, chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastí a jejich ochrann˘ch pásem jejich
správy). Po jejím získání je tﬁeba poÏádat o souhlas
k chovu zvûﬁe v zajetí (§ 7 zák. ã. 449/2001 Sb.).
MÛÏe jej vydat krajsk˘ úﬁad.
ZároveÀ je nutno poÏádat krajskou veterinární správu
o povolení k chovu nebezpeãn˘ch druhÛ zvíﬁat
(§ 13 zák. ã. 246/1992 Sb. – po‰tolka obecná je,
jako v‰ichni dravci, nebezpeãn˘ druh).
Na chovanou po‰tolku obecnou se nevztahuje povinnost
registrace, pﬁestoÏe je CITES A, neboÈ jde o druh
volnû Ïijící v pﬁírodû âR.

Platí zákaz odchytu ptákÛ jak˘mkoliv zpÛsobem a drÏení ptákÛ.36 To se vztahuje jak na
dospûlce, tak na v‰echna v˘vojová stadia vãetnû
vajec. Tyto zákazy neplatí pro druhy, jejichÏ lov
je povolen.37
K umoÏnûní odchytu ostatních druhÛ lze za
pﬁísn˘ch podmínek udûlit v˘jimku resp.
odchylku. Správní orgán je mÛÏe udûlit jen pﬁi
splnûní ﬁady podmínek. Îadatel je povinen
prokázat existenci jiného veﬁejného zájmu
Zvlá‰tním pﬁípadem odchytu, kter˘ mÛÏe vést
v˘raznû pﬁevy‰ujícího zájmy ochrany pﬁírody38
a neexistenci jiného uspokojivého ﬁe‰ení napﬁ. k pﬁivlastnûní, je ujmutí se zranûného, zesláblého
není moÏné druh získat z jiÏ existujícího chovu. nebo jinak handicapovaného jedince. Tomuto
Správní orgán pak musí posoudit, zda odchy- tématu je vûnována samostatná kapitola 4.8.

35 zák. ã. 40/1964 Sb.

37 § 5a zák. ã. 114/1992, § 2 zák. ã. 449/2001 Sb.

36 § 5a zák. ã. 114/1992 Sb. a § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.

38 Taxativní v˘ãet dÛvodÛ je uveden v § 56 zák. ã. 114/1992 Sb.
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3.6 SBĚRATELSTVÍ A PREPARACE

Nenávratnû pryã je doba, kdy se v˘skyt vzácného druhu ptáka dokumentoval jeho
zastﬁelením a uloÏením v nûkteré sbírce.
Z pohledu dne‰ní ochrany pﬁírody je takov˘to
zpÛsob dokumentace zcela nepﬁijateln˘, stejnû
jako vytváﬁení sbírky ptaãích vajec. Pﬁesto ale
mnohá muzea spravují cenné ornitologické
sbírky, které jsou povaÏovány za národní kulturní dûdictví.39 Mnoho myslivcÛ má doma
vycpané ptáky a ﬁada ornitologÛ vytváﬁí srovnávací sbírky peﬁí.

Jsem kurátorem muzea
a obyvatelka města mi donesla
mrtvou vlaštovku, která narazila
do skla autobusové zastávky.
Sbûr uhynul˘ch jedincÛ pro nekomerãní úãely je moÏn˘ bez
dal‰ích náleÏitostí. K preparaci ohroÏen˘ch druhÛ (vla‰tovka
obecná) je tﬁeba povolení krajského úﬁadu (na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a jejich ochrann˘ch
pásem jejich správ). DrÏitel mrtvého jedince je povinen
na vyzvání prokázat legální pÛvod jedince, v pﬁípadû muzea
je vhodné vést evidenci pﬁevzat˘ch ÏivoãichÛ spolu s datem
pﬁevzetí a údaji o nálezci, nejlépe s jeho podpisem.

3.6.1 Sběr mrtvých ptáků, vajec
a hnízd v přírodě

Sbûr vajec ve volné pﬁírodû, a to i prázdn˘ch,
a jejich drÏení je v˘slovnû zakázáno. Stejnû je
zakázáno odstraÀování hnízd v‰ech druhÛ.
K cílenému sbûru opu‰tûn˘ch snÛ‰ek nebo
hnízd, napﬁ. pro vûdecké úãely, je vÏdy potﬁeba
povolení orgánu ochrany pﬁírody.
Nalezeného mrtvého jedince je moÏné sebrat
a zpracovat, není-li tím sledován komerãní
úãel. Zakázán je pouze jejich prodej vãetnû
v˘mûny, drÏení, pﬁeprava a nabízení za úãelem
prodeje. Tento zákaz se vztahuje jak na mrtvé
jedince jako takové, tak na v˘robky z nich (preparáty) nebo jejich ãásti (peﬁí, lebky).40
Nalezeného mrtvého ptáka lze tedy sebrat
a ponechat si jej, pﬁípadnû jej darovat muzeu
bez obav, Ïe by se nálezce ãi pracovník muzea
dostal do konfliktu se zákonem.
Obecná moÏnost pﬁivlastnit si nalezeného
uhynulého ptáka neplatí pro druhy, které jsou
zvûﬁí podle zákona o myslivosti. Uhynulá zvûﬁ
patﬁí uÏivateli honitby, nalezené jedince tûchto
druhÛ je tﬁeba odevzdat mysliveckému hospodáﬁi honitby, ve které byli nalezeni.41

Preparování mrtv˘ch obecnû chránûn˘ch ptákÛ
není zakázáno ani omezeno. Kdokoli si mÛÏe
legálnû získaného ptáka vypreparovat nebo nechat
kdekoli vypreparovat.
Chránûné druhy lze preparovat pouze na
základû povolení 42 vydaného pﬁíslu‰n˘m
orgánem ochrany pﬁírody, kter˘m je krajsk˘
úﬁad (na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a jejich ochrann˘ch
pásem jejich správy). Preparátor je povinen
vést knihu záznamÛ, ve které eviduje údaje
stanovené v povolení. Kdokoli si mÛÏe
nechat vypreparovat legálnû získaného
chránûného ptáka u preparátora, kter˘ má
pﬁíslu‰né povolení.
Zakázán je v‰ak prodej mrtv˘ch ptákÛ, vãetnû jak˘chkoliv rozpoznateln˘ch ãástí ptákÛ
nebo v˘robkÛ nich.43 Preparátor ani nikdo jin˘
nesmí tedy preparát prodat ani jinak komerãnû
vyuÏívat (vystavovat, nabízet k prodeji, apod.).
Tento zákaz se nevztahuje na ptáky, kteﬁí jsou
lovnou zvûﬁí. V˘jimku ze zákazu mÛÏe udûlit

39 zák. ã. 122/2000 Sb.

42 § 50 zák. ã. 114/1992 Sb. a § 16 vyhl. ã. 395/1992 Sb.

40 § 5a zák. ã. 114/1992 Sb.

43 § 5a zák. ã. 114/1992 Sb.
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41 § 43 zák. ã. 449/2001 Sb.

3.6.2 Preparace
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úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností (na území soukrom˘ch sbírek (vycpanin, ale i peﬁí) je
národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí tﬁeba odchylka ãi v˘jimka ze zákazu prodeje,
u druhÛ CITES A navíc v˘jimka ze zákazu
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).
obchodních ãinností CITES (kapitola 4.11).

VOLNù ÎIJÍCÍ PTÁCI

3.6.3 Správa sbírek, prokazování
původu

Z pﬁedchozích odstavcÛ je patrné, Ïe není apriori zakázáno budovat sbírku vycpanin nebo
ptaãího peﬁí, pokud jsou exponáty získávány
pouze náhodn˘m sbûrem uhynul˘ch jedincÛ
a pokud tím není sledován komerãní úãel.
Nicménû kdokoli má takové ptáky v drÏení, je
povinen na v˘zvu prokázat jejich zákonn˘
pÛvod a svou totoÏnost. PÛvod je tﬁeba prokázat
pomocí písemné dokumentace, pouze
v˘jimeãnû se kontrolní orgán mÛÏe spokojit
i s ãestn˘m prohlá‰ením. U sbírkov˘ch institucí, jako jsou muzea, je tﬁeba vést velmi peãlivû
záznamy o pÛvodu exempláﬁÛ zaﬁazovan˘ch do
sbírky, pokud moÏno vãetnû údajÛ o nálezci,
okolnostech nálezu atd.

3.7 NEÚMYSLNÉ OHROŽENÍ PTÁKŮ

VyuÏití sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ muzejními
institucemi není povaÏováno za komerãní vyuÏití, je tedy moÏné bez dal‰ích náleÏitostí
(nejedná-li se o komerãní zápÛjãku). K prodeji

K neúmyslnému zraÀování ãi zabíjení ptákÛ
nebo zniãení jejich hnízd a vajec dochází pﬁi
celé ﬁadû ãinností od lesní tûÏby, pﬁes údrÏbu
budov, budování pozemních staveb a pouÏití
chemick˘ch prostﬁedkÛ v zemûdûlství aÏ po
nevhodnou regulaci hladiny ve vodních nádrÏích.
Zákon o ochranû pﬁírody a krajiny zakazuje
úmyslné usmrcování, vyru‰ování nebo odstraÀování hnízd v‰ech druhÛ ptákÛ.44 Dochází-li
k ohroÏení ptákÛ neúmyslnû, v rámci jiné
ãinnosti, není tato ãinnost sama o sobû nelegální.
Jsou-li ale zpÛsobené následky v˘znamn˘m
ohroÏením druhu, jeho populace nebo prostﬁedí,
mÛÏe orgán ochrany pﬁírody, obvykle âeská
inspekce Ïivotního prostﬁedí, naﬁídit omezení
ãi zákaz ru‰ivé ãinnosti.45
U chránûn˘ch druhÛ se úmysl nezkoumá,
po‰kozování jejich sídel a jejich usmrcování je
zakázáno vÏdy (s v˘jimkou ohroÏen˘ch druhÛ,
u nichÏ je pro zásahy v rámci bûÏného obhospodaﬁování majetku nutné pﬁedchozí stanovisko pﬁíslu‰ného orgánu).46 Je tedy povinností
kaÏdého ovûﬁit si pﬁed uskuteãnûním ãinností
moÏné ohroÏení chránûn˘ch druhÛ, a v pﬁípadû
nutnosti poÏádat o stanovisko nebo v˘jimku
pﬁíslu‰n˘ úﬁad ochrany pﬁírody. Podmínkou
udûlení v˘jimky mÛÏe b˘t realizace náhradních
ãi ochrann˘ch opatﬁení. Neznalost nebo víra, Ïe
k ohroÏení nedojde, nezbavuje odpovûdnosti
v pﬁípadû, Ïe k ohroÏení nebo zniãení chránûn˘ch ÏivoãichÛ dojde.
Pﬁi rekonstrukci nebo stavbû nového elektrického vedení je vÏdy povinné zabezpeãit je
proti úhynÛm ptákÛ.47

44 § 5a zák. ã. 114/1992 Sb.

46 § 50 zák. ã. 114/1992 Sb., § 16 vyhl. ã. 395/1992 Sb.

45 § 66 zák. ã. 114/1992 Sb.

47 § 5a zák. ã. 114/1992 Sb.

Mám doma několik starých
vycpaných ptáků po otci –
myslivci, mimo jiné orla skalního
a výra velkého.
Pokud byly preparáty získány pﬁed 28.4.2004,
je jejich drÏení i nadále legální. DrÏitel ale musí na v˘zvu
prokázat jejich legální nabytí, nejlépe pomocí písemné
dokumentace. V pﬁípadû, Ïe písemná dokumentace
neexistuje a ostatní okolnosti toto tvrzení podporují
(napﬁ. zjevné stáﬁí jedince), mÛÏe se kontrolní úﬁad
spokojit s ãestn˘m prohlá‰ením.
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Znaãnû negativní dÛsledky mÛÏe mít
nevhodná regulace vodní hladiny v dobû hnízdûní. Zaplavování hnízd lze zabránit úpravou
manipulaãních ãi provozních ﬁádÛ vodních dûl,
do kter˘ch by mûly dotãené orgány ochrany
pﬁírody (na území NP ãi CHKO jejich správy,
na ostatním území obecní úﬁady obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností) prosadit zásady ochrany pﬁírody.
U vût‰ích investiãních projektÛ, zámûrÛ
a koncepcí je nutné jejich preventivní hodnocení z hlediska vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí.48
Provádí se obvykle biologické hodnocení podle
zákona o ochranû pﬁírody, a v pﬁípadû, Ïe se
jedná o vliv na evropsky v˘znamnou lokalitu
soustavy NATURA 2000, provádí se speciální
posuzování vlivÛ zámûru ãi koncepce. ZároveÀ
se provádí i zji‰Èovací ﬁízení nebo pﬁímo posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí.49

Jako správce toku provádím
úpravy břehových porostů
po jarní povodni.
Odstranûní povodÀov˘ch ‰kod je dovoleno vodním
zákonem (§ 83 zák. ã. 254/2001 Sb.), není podle nûj
nutné získat pﬁedchozí souhlas k zásahu do v˘znamného
krajinného prvku. Av‰ak v pﬁípadû, Ïe by ãinnost mohla
zpÛsobit nedovolenou zmûnu pﬁírody, mÛÏe âeská
inspekce Ïivotního prostﬁedí takovou ãinnost omezit
nebo zakázat. Dochází-li k ohroÏení biotopu nûkterého druhu,
musí správce vodního toku získat pﬁíslu‰né povolení
(odchylku ãi v˘jimku – § 5b resp. § 56 zák. ã. 114/1992 Sb.).

48 § 45h, 45i, 67 zák. ã. 114/1992 Sb.

49 zák. ã. 100/2001 Sb. a pﬁíloha 1 k tomuto zákonu
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4 Ptáci v zajetí
Ptáci jsou oblíben˘m pﬁedmûtem chovu v zajetí, aÈ uÏ pro zájmov˘ chov nebo za jin˘m
úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaÏd˘ jin˘ Ïivoãich, vûcí. Je tedy pﬁedmûtem obãanskoprávních vztahÛ, z nichÏ nejdÛleÏitûj‰ím je vlastnictví. Na rozdíl od volnû Ïijících ptákÛ, kteﬁí „nejsou niãí“, lze ptáky v zajetí vlastnit nebo jen drÏet (nájem, v˘pÛjãka,
doãasná drÏba za úãelem transportu). Vlastnictví lze nab˘t pﬁedev‰ím koupí, darem, smûnou
nebo dûdictvím. Stát mÛÏe nab˘t vlastnictví i ze zákona zabavením jedincÛ.1
Zvlá‰tním pﬁípadem získání do vlastnictví je
legální okupace, kdy si budoucí vlastník pﬁisvojí vûc, která do té doby nikomu nepatﬁila.
V praxi jde o získání ptáka odchytem z volné
pﬁírody, jak je popsáno v kapitole 3.5. U ptákÛ
odchovan˘ch v zajetí se stává automaticky
jejich vlastníkem majitel rodiãÛ (i v pﬁípadû, Ïe
rodiãe byli zapÛjãeni jinému chovateli).
Chovem v zajetí rozumíme drÏení Ïiv˘ch
jedincÛ mimo jejich pﬁirozené pﬁírodní prostﬁedí, kdy je pták pﬁímo závisl˘ na lidské péãi2
(nemÛÏe si napﬁíklad sám obstarat potravu).
Chovem se rozumí jakékoli drÏení Ïivoãicha
v zajetí,3 tedy jak pﬁímé vlastnictví, tak i doãasné drÏení. Osoba, která zvíﬁata vlastní, doãasnû
nebo trvale se o nû stará, pﬁepravuje je, provo-

zuje záchranné stanice nebo zoologické zahrady
nebo provádí se zvíﬁaty jiné úkony, je chovatelem. Vût‰ina zákonn˘ch omezení pﬁesn˘ vlastnick˘ vztah nezkoumá a stanovuje povinnosti
pro kaÏdého, kdo danou ãinnost se zvíﬁaty
vykonává.

1 § 34 zák. ã. 100/2004 Sb., § 89 zák. ã. 114/1992 Sb.

3 § 3 zák. ã. 114/1992 Sb., § 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

2 s vyuÏitím definice v § 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE

Základní povinnosti chovatele jsou stanoveny
v zákonû o veterinární péãi a v zákonû na
ochranu zvíﬁat proti t˘rání. Zákon o veterinární péãi obsahuje pﬁedev‰ím poÏadavky na
ochranu zdraví chovan˘ch zvíﬁat, pﬁiãemÏ
základní povinností chovatele je chovat zvíﬁata
zpÛsobem, v prostﬁedí a podmínkách, které
vyÏadují jejich biologické potﬁeby, fyziologické
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funkce a zdravotní stav, a pﬁedcházet po‰kození
jejich zdraví. Mezi dal‰í povinnosti patﬁí sledovat zdravotní stav zvíﬁat, bránit jejich onemocnûní, dodrÏovat hygienické podmínky chovu
a podmínky jakosti podávané vody a krmiv.4
Zákon na ochranu zvíﬁat proti t˘rání zakazuje t˘rání ve v‰ech jeho formách.5 Jedná se
zejména o zákaz chovat zvíﬁata v nevhodn˘ch
podmínkách nebo tak, aby si mohla zpÛsobovat utrpení; zacházet se zvíﬁetem zpÛsobem,
kter˘ vyvolává nepﬁimûﬁenou bolest, utrpení
nebo vede k jeho neúmûrnému fyzickému
vyãerpání; pouÏívat k vázání prostﬁedky, které
zvíﬁeti zpÛsobují poranûní nebo bolest; usmrtit
zvíﬁe zpÛsobem pÛsobícím nepﬁimûﬁené utrpení; krmit zvíﬁe násiln˘m zpÛsobem, nejde-li
o zákrok nezbytn˘ k záchranû jeho zdraví; pouÏívat Ïivá zvíﬁata ke krmení, není-li to nutné;
opustit (vyhnat) zvíﬁe závislé na lidské péãi.
V˘‰e uvedené platí pro v‰echny druhy chovÛ
spoleãnû, dále budou uvedeny pouze specifické
problémy vztahující se k urãitému druhu chovu.
4.1.1 Chov evropských druhů ptáků

Legálně chovám
pár sov pálených
a odchoval jsem mláďata.
Mláìata je tﬁeba do 30 dnÛ od vylíhnutí
nezamûnitelnû oznaãit (napﬁ. nesnímateln˘mi krouÏky)
a poÏádat orgán ochrany pﬁírody o vzetí do evidence
(§ 54 zák. ã. 114/1992 Sb.).
Pﬁíslu‰n˘m orgánem pro silnû ohroÏené druhy (sova pálená)
je správa CHKO (na území národního parku jeho správa).
K Ïádosti o vzetí do evidence je tﬁeba doloÏit
legální pÛvod jejich rodiãÛ.
Druhou moÏností je chovat mláìata na základû
dﬁíve vydané v˘jimky k chovu jejich rodiãÛ,
pokud to umoÏÀuje. Je moÏné také poÏádat
o individuální v˘jimku z podmínek ochrany
zvlá‰tû chránûného druhu k chovu mláìat
(§ 56 zák. ã. 114/1992 Sb.).
Pro sovu pálenou (silnû ohroÏen˘ druh) ji mÛÏe vydat
pﬁíslu‰ná správa chránûné krajinné oblasti
nebo národního parku.
Takto chované ptáky je moÏné pﬁevést pouze na osobu,
která má také k jejich chovu v˘jimku.
V‰echny sovy jsou CITES A, proto je k prodeji mláìat
potﬁeba poÏádat o v˘jimku ze zákazu obchodních ãinností
CITES (§ 23 zák. ã. 100/2004 Sb. + ãl. 8 naﬁízení
338/97/ES). V˘jimku mÛÏe udûlit krajsk˘ úﬁad
(na území chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí
nebo národních parkÛ jejich správy).
Sova pálená je nebezpeãn˘ druh (jako v‰echny sovy),
k jejímu chovu je tﬁeba povolení krajské veterinární správy
(§ 13 zák. ã. 246/1992 Sb.).
Povolení je vydáváno na druh, odchovaná mláìata
je tedy moÏno chovat v souladu
s povolením chovu jejich rodiãÛ.

Oblíbenou zábavou na‰ich pﬁedkÛ byl chov
ptákÛ, kteﬁí se jinak vyskytují volnû v pﬁírodû.
S ohledem na poÏadavky ochrany pﬁírody není
toto dnes moÏné ani u doposud bûÏn˘ch
druhÛ, jako jsou stehlíci nebo pûnkavy.
Pomineme-li v˘jimeãnou moÏnost získání
tûchto ptákÛ z pﬁírody (kapitola 3.5), je moÏné
chovat pouze ptáky, kteﬁí byli odchováni
v zajetí od legálnû získan˘ch rodiãÛ.
Tito ptáci musejí b˘t nezamûnitelnû oznaãeni
nesnímateln˘m krouÏkem nebo mikroãipem
a evidováni krajsk˘m úﬁadem (na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správami),
pﬁípadnû mohou b˘t chováni na základû vydané v˘jimky. V dobû pﬁípravy této publikace se
vyjasÀuje pﬁesn˘ postup evidence.

Chovatel, kter˘ mláìata odchoval, musí prokázat, Ïe jde o legální odchov. Jak˘m zpÛsobem se
legální odchov prokazuje, urãuje orgán, kter˘
evidenci provádí.

4 § 4 a 5 zák. ã. 166/1999 Sb.

5 § 4 zák. ã. 246/1992 Sb.
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U nejohroÏenûj‰ích druhÛ mÛÏe poÏadovat registrován. V pﬁípadû trvalého v˘vozu
dÛkaz pomocí molekulárních metod (lidovû z EU odevzdá pÛvodní vlastník registraãní list
test DNA). U v‰ech druhÛ platí povinnost Ministerstvu Ïivotního prostﬁedí.
prokázat na vyzvání orgánu ochrany pﬁírody
pÛvod chovaného jedince.
4.1.2 Chov druhů ptáků CITES

Koupil jsem papouška
žaka šedého
Îako ‰ed˘ je CITES B, vyhlá‰kou (ã. 227/2004 Sb.)
je pro nûj ale stanovena povinnost registrace.
Prodávající musí pﬁedat kupujícímu registraãní list
a pﬁípadnû kopii dovozního permitu
(pokud jde o importovaného ptáka).
Nov˘ majitel je povinen do 15 dnÛ oznámit nabytí
a jeho okolnosti registraãnímu úﬁadu
(§ 23 zák. ã. 100/2004 Sb.) a k tomu doloÏit
pÛvodní registraãní list a pﬁípadnû dovozní permit.
Registraãním úﬁadem je krajsk˘ úﬁad (na území národních
parkÛ a chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí jejich správy).

Registrace je pouze aktem evidence, proto se
neprovádí ve správním ﬁízení, není osvûdãením
o nabytí vlastnictví ani dokladem o legálním
pÛvodu. Nenahrazuje jiné správní akty, jako je
v˘vozní ãi dovozní povolení CITES (tzv. permit), v˘jimka ze zákazu komerãního vyuÏití ãi
povolení k chovu nebezpeãného druhu.
Povinná registrace platí pouze na území âeské
republiky.
Vlastník jedince podléhajícího registraci je
povinen jej na své náklady nezamûnitelnû oznaãit. ZpÛsob oznaãení, podobu znaãky, zpÛsob
ãíslování znaãek a dal‰í náleÏitosti stanoví
zákon a vyhlá‰ka.10 V zajetí odchovaní ptáci se
oznaãují nesnímateln˘mi krouÏky,11 na kter˘ch
je vyraÏen identifikaãní údaj sestávající
z písmen CZ a poﬁadového ãísla pﬁidûleného

6 Naﬁízení ã. 1497/2003/ES

9 § 23 zák. ã. 100/2004 Sb.

7 § 4 vyhl. ã. 227/2004 Sb. a pﬁíloha 3 této vyhlá‰ky,

10 § 23 zák. ã. 100/2004 Sb. a § 6 vyhl. ã. 227/2004 Sb.

ãl. 32 Naﬁízení Komise ã. 1808/2001/ES
8 § 5 vyhl. ã. 227/2004 Sb. a pﬁíloha 4 této vyhlá‰ky

11 tj. nedûlené, celistvé, beze‰vé a uzavﬁené,
velikost dle Ïivoãi‰ného druhu

PTÁCI V ZAJETÍ

Mezinárodní úmluva CITES (kapitola 2.1)
a na ni navazující legislativa evropská i ãeská
omezuje pﬁedev‰ím mezinárodní obchod
s Ïivoãichy a stanovuje u vybran˘ch druhÛ
povinnost registrace. Jde o druhy CITES A6
kromû druhÛ pﬁirozenû Ïijících v pﬁírodû
âeské republiky a nûkolika druhÛ stanoven˘ch
vyhlá‰kou a pﬁíslu‰n˘m naﬁízením.7 Stejná
vyhlá‰ka stanovuje registraãní povinnost i pro
nûkteré dal‰í druhy.8 Aktualizovan˘ seznam
druhÛ, které registraci podléhají, lze nalézt na
webu www.birdlife.cz.
V praxi registrace znamená, Ïe jedince, kteﬁí
jí podléhají, musí zaregistrovat kaÏd˘ vlastník
nebo “dlouhodob˘ drÏitel“.9 Registraci provádûjí na území národních parkÛ, chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastí a ochrann˘ch pásem jejich
správy, jinde krajské úﬁady. Vlastník nebo dlouhodob˘ drÏitel je povinen hlásit úﬁadu zmûny
t˘kající se registrovaného jedince, zejména
v˘pÛjãku, nájem, prodej, koupi, darování nebo
jin˘ pﬁevod, dodateãné oznaãení jedince, pﬁírÛstky, trval˘ v˘voz z âeské republiky, to v‰e do
15 dnÛ ode dne, kdy zmûna nastala.
Registraãní úﬁad zaznamená zmûny do registraãního listu a do jeho kopie, kterou si ponechá. V pﬁípadû úhynu nebo ztráty jedince
(ulétnutí, ukradení) nebo v pﬁípadû v˘vozu
v rámci EU odevzdá vlastník do 15 dnÛ registraãní list úﬁadu, u kterého byl jedinec naposledy
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Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí. V odÛvodnûn˘ch pﬁípadech mÛÏe b˘t i odchovan˘ jedinec oznaãen mikroãipem.
Chovatel je povinen si na vlastní náklady
opatﬁit nesnímatelné krouÏky, ãíselnou ﬁadu
pﬁidûluje Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí buì
pﬁímo chovatelÛm nebo v˘robcÛm krouÏkÛ.
Systém u nás není uspokojivû doﬁe‰en, neexistují akreditovaní v˘robci, kteﬁí by zaruãili, Ïe
nebudou vyrobeny dva ãi více shodn˘ch krouÏkÛ. Na odchované sokoly stûhovavé a rarohy
velké v souãasné dobû pﬁidûluje krouÏky
AOPK âR. Chovatel je povinen mláìata ve
vhodném vûku oznaãit a pak Ïádat o registraci.
Pravidla jsou stanovena i pro pﬁemisÈování
Ïiv˘ch jedincÛ CITES A uvnitﬁ Evropské unie.
Pﬁemístûní jedince CITES A, kter˘ byl na
území unie dovezen ze zahraniãí a jehoÏ místo
urãení bylo na dovozním permitu jednoznaãnû
specifikováno, smí b˘t provedeno pouze
s povolením Ministerstva Ïivotního prostﬁedí.12 Toto omezení se nevztahuje na jedince,
kteﬁí byli odchováni na území Evropské unie.
U v‰ech druhÛ CITES platí povinnost kaÏdého drÏitele prokázat na v˘zvu pﬁíslu‰ného
orgánu legální pÛvod jedince,13 pﬁípadnû svoji
totoÏnost. Za legální pÛvod se povaÏuje pﬁedev‰ím legální dovoz, legální odebrání z pﬁírody
nebo odchov od legálnû drÏen˘ch rodiãÛ.
PÛvod se prokazuje pﬁedev‰ím pomocí písemné
dokumentace a nezamûnitelného oznaãení
(nesnímatelné krouÏky, mikroãip).

je bûÏnû zpÛsobil˘ ohrozit zdraví nebo Ïivot
ãlovûka. Z ptákÛ jsou vyhlá‰kou stanoveni za
nebezpeãné v‰echny druhy p‰trosÛ a kasuárÛ
(ﬁady Struthioniformes, Rheiformes, Casuariiformes), veslonoh˘ch (Pelecaniformes), dravcÛ
(Falconiformes), sov (Strigiformes), v‰echny
druhy brodiv˘ch (Ciconiiformes) s v˘jimkou
kolpíkÛ (ãeleì Plataleidae), velké druhy jeﬁábÛ
(rody Grus, Anthropoides a Balearica) a velké
druhy papou‰kÛ (rody Ara, Anodorhynchus,
Calyptorhynchus, Probosciger).14 V dobû pﬁípravy
této pﬁíruãky se pﬁipravuje nová vyhlá‰ka,
aktuální seznam nebezpeãn˘ch druhÛ je vÏdy
dostupn˘ na www.birdlife.cz.
Nebezpeãn˘ druh zvíﬁete mÛÏe chovat pouze
osoba star‰í 18 let. K zájmovému chovu nebezpeãn˘ch zvíﬁat je tﬁeba povolení krajské veterinární správy. Jakoukoli zmûnu podmínek
chovu je chovatel povinen do 30 dnÛ oznámit
veterinární správû, ta mÛÏe následnû povolení
zmûnit nebo odejmout. Povolení se vydává na
tﬁi roky a mÛÏe b˘t prodlouÏeno. Hodlá-li
chovatel chovat i jin˘ druh nebezpeãného
zvíﬁete neÏ ten, na kter˘ jiÏ má povolení, musí
pro chov tohoto druhu podat novou Ïádost.15

12 § 21 zák. ã. 100/2004 Sb.

14 § 3 zák. ã. 246/1992 Sb., vyhl. ã. 75/1996 Sb.

13 § 24 zák. ã. 100/2004 Sb., § 54 zák. ã. 114/1992 Sb.

15 § 13 zák. ã. 246/1992 Sb.

4.1.4 Chov pernaté zvěře

Druhy, které jsou zvûﬁí podle zákona
o myslivosti, b˘vají ãasto i pﬁedmûtem zájmu
chovatelÛ. DÛvodem mÛÏe b˘t zájmov˘ chov,
ale i pﬁím˘ uÏitek z chované zvûﬁe, doãasn˘
nebo trval˘ chov handicapovan˘ch ÏivoãichÛ
i umûl˘ odchov za úãelem vypou‰tûní zvûﬁe do
pﬁírody. Specifická postavení tûchto ãinností
4.1.3 Chov nebezpečných
jsou uvedena v následujících kapitolách.
druhů ptáků
Nebezpeãn˘m druhem zvíﬁete je takov˘ druh, Zákon o myslivosti hovoﬁí o chovu i v souviskter˘ má zvlá‰tní nároky na zacházení, umístûní, losti s povinností myslivcÛ „chovat” volnû
krmení, napájení, pﬁípadnû o‰etﬁování, a kter˘ Ïijící zvûﬁ v honitbách, takovéto myslivecké
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hospodaﬁení není ale chovem v zajetí a není do Souhlas také není tﬁeba pro drÏení zvûﬁe ve stanicích potﬁebné péãe o zranûné Ïivoãichy.18
této kapitoly zahrnuto.
Vypou‰tûní zvûﬁe do honitby je obecnû zakázáno a lze tak uãinit pouze se souhlasem orgánu státní správy myslivosti, kter˘m je obecní
Koupil jsem na inzerát
úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností.19
mládě krkavce.
Krkavec velk˘ je chránûn˘ druh, jejÏ lze chovat pouze tehdy,
jde-li o ﬁádnû evidovaného jedince pocházejícího z legálního
odchovu. Takov˘ jedinec je oznaãen nesnímateln˘m
krouÏkem. Jinou moÏností je chovat jej na základû pﬁedem
vydané v˘jimky ze základních ochrann˘ch podmínek
zvlá‰tû chránûného druhu (§ 56 zák. ã. 114/1992 Sb.).
Pro krkavce velkého (ohroÏen˘ druh) ji mÛÏe vydat
krajsk˘ úﬁad (na území národních parkÛ, chránûn˘ch
krajinn˘ch oblastí a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).
Chov neoznaãeného jedince bez dokladu o pÛvodu
je pﬁestupkem proti zákonu o ochranû pﬁírody a krajiny
a mÛÏe za nûj b˘t uloÏena pokuta.
Nelegálnû drÏení jedinci mohou b˘t odebráni.
Pﬁed získáním jedince je tﬁeba poÏádat krajsk˘ úﬁad
o souhlas k chovu zvûﬁe v zajetí (§ 7 zák. ã. 449/2001 Sb.).

Zvíﬁetem v zájmovém chovu se rozumí zvíﬁe,
u kterého hospodáﬁsk˘ efekt není hlavním úãelem
chovu, a to buì chované v prostorách k tomu
urãen˘ch nebo v domácnosti. Zájmov˘ chov
slouÏí pﬁedev‰ím zájmové ãinnosti ãlovûka nebo
zvíﬁe slouÏí ãlovûku jako spoleãník.20
Speciální podmínky ochrany zvíﬁat v zájmov˘ch chovech upravuje zákon na ochranu zvíﬁat
proti t˘rání.21 Zvíﬁe nesmí b˘t chováno, jestliÏe
nejsou zabezpeãeny pﬁimûﬁené podmínky pro
zachování jeho fyziologick˘ch funkcí a zaji‰tûní
jeho biologick˘ch potﬁeb nebo jestliÏe se zvíﬁe
nemÛÏe adaptovat, pﬁestoÏe tyto podmínky
zabezpeãeny jsou. Souãasnû je tﬁeba uãinit
opatﬁení proti úniku zvíﬁat. KaÏd˘, kdo chová
zvíﬁe v zájmovém chovu, odpovídá za jeho
zdraví a dobr˘ stav. Je zakázáno zvíﬁata chovat,
jestliÏe by v dal‰ích generacích docházelo
k zjevné degeneraci.
4.3 ZÁCHRANNÝ CHOV
A VYPOUŠTĚNÍ ODCHOVANÝCH
JEDINCŮ DO PŘÍRODY

Záchrann˘ chov je zvlá‰tním prostﬁedkem
ochrany chránûn˘ch druhÛ, kter˘ lze provádût
pouze v souladu se schválen˘m záchrann˘m
programem vypracovan˘m pro pﬁíslu‰n˘
druh.22 V dobû vydání publikace jsou v âR
schváleny a provádûny záchranné programy pro

16 § 7 zák. ã. 449/2001 Sb.

20 § 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

17 § 66 zák. ã.449/2001 Sb.

21 § 13 zák. ã. 246/1992 Sb.

18 § 7 zák. ã. 449/2001 Sb.

22 § 52 zák. ã. 114/1992 Sb. a § 16 vyhl. ã. 395/1992 Sb.

19 § 5 zák. ã. 449/2001 Sb.
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Chov zvûﬁe v zajetí je moÏn˘ jen se souhlasem krajského úﬁadu jako orgánu státní správy
myslivosti.16 K Ïádosti o udûlení souhlasu pﬁedkládá Ïadatel vyjádﬁení k navrhovan˘m
podmínkám chovu od Krajské veterinární správy a platnou v˘jimku (odchylku) podle zákona
o ochranû pﬁírody a krajiny.17 Souhlas orgánu
státní správy myslivosti je tedy jakousi nadstavbou po splnûní povinností podle kapitoly 4.1.1
a pﬁípadnû i 4.1.2 a 4.1.3.
Souhlas orgánu státní správy myslivosti není
potﬁeba k chovu zvûﬁe pro úãely zazvûﬁování a péãe
o zranûnou zvûﬁ po nezbytnou dobu. Toto ustanovení se ov‰em vztahuje pouze na uÏivatele honitby.

4.2 ZÁJMOVÝ CHOV PTÁKŮ
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tetﬁeva hlu‰ce (resp. v‰echny tetﬁevovité)
a perlorodku ﬁíãní, dal‰ích nûkolik pﬁipravuje Agentura ochrany pﬁírody a krajiny âR.
¤adu let jiÏ funguje Poradní sbor pro
záchranu sokola stûhovavého a raroha velkého, záchrann˘ program ale nebyl oficiálnû
schválen.

Je tedy na místû k nûmu pﬁistupovat pouze
v˘jimeãnû. Pﬁípravu zvíﬁete k vypu‰tûní je
nutné provádût kvalifikovanû a v souladu
s pﬁedpisy o ochranû pﬁírody a myslivosti,
jinak se jedná o t˘rání zvíﬁat.24
4.4 CHOV PTÁKŮ
V ZOOLOGICKÝCH ZAHRADÁCH

Ptáky lze chovat i v zoologick˘ch zahradách
v souladu se zákonem o podmínkách provozování zoologick˘ch zahrad.25 Takové zaﬁízení
mÛÏe b˘t provozováno pouze na základû licence vydané Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí.
Chov ptákÛ pak musí b˘t provádûn v souladu
s podmínkami obsaÏen˘mi v licenci za dodrÏení v‰ech ostatních zákonn˘ch podmínek.
Pokud provozovatel licenci ztratí (napﬁ. je mu
odejmuta jako sankce za poru‰ení povinností)
Záchrann˘m chovem se rozumí drÏení vût‰í- nebo ukonãí provozování zoo, pak je povinen
ho poãtu chránûn˘ch ÏivoãichÛ za úãelem se o chované Ïivoãichy ﬁádnû postarat i po
jejich rozmnoÏování. Záchrann˘ chov lze povo- skonãení ãinnosti zoo.
lit jen v souladu se schválen˘m záchrann˘m
programem vypracovan˘m pro pﬁíslu‰n˘ druh.
Vypou‰tûní odchovan˘ch jedincÛ do pﬁírody
Chovám legálně dvacet druhů
by mûlo probíhat jen v souladu se schválen˘m
exotických ptáků, chci své chovy
záchrann˘m programem. Vypou‰tût do pﬁírody
zpřístupnit jako soukromou
chránûné Ïivoãichy odchované v zajetí lze
zoologickou zahradu.
pouze se souhlasem pﬁíslu‰né správy CHKO
Zpﬁístupnûní chovÛ nic nebrání, pouze oznaãení „ZOO“
(na území národního parku a jeho ochranného
nebo „zoologická zahrada“ je moÏné pouÏívat pouze
pásma se souhlasem jeho správy), u zvûﬁe je
po získání licence, kterou udûluje Ministerstvo Ïivotního
navíc nutné projednání s orgánem státní správy
prostﬁedí (§ 3 zák. ã. 162/2003 Sb.). PouÏití tûchto
myslivosti, jímÏ je krajsk˘ úﬁad, a uvûdomûní
oznaãení bez platné licence je pﬁestupkem.
drÏitele a uÏivatele honitby.23 Vypu‰tûní odchovan˘ch zvíﬁat je vÏdy zásahem do pﬁirozeného
Podle souãasné praxe nejsou zoologické
v˘voje volnû Ïijící populace, kter˘ mÛÏe b˘t za
urãit˘ch okolností ‰kodliv˘ (mladí ptáci vypu‰- zahrady sdruÏené v Unii ãesk˘ch a slovensk˘ch
tûní v blízkosti obsazeného „divokého“ hnízda zoologick˘ch zahrad povaÏovány za komerãní
budou ru‰it hnízdící pár, odchovaní jedinci zaﬁízení, k vystavování jedincÛ CITES A nepomohou zanést do populace nepÛvodní geny). tﬁebují v˘jimku ze zákazu obchodních ãinností.

PTÁCI V ZAJETÍ

Odchoval jsem mladé sýčky
a chci je vypustit do přírody.
Vypu‰tûní je moÏné pouze se souhlasem orgánu ochrany
pﬁírody (§ 54 zák. ã. 114/1992 Sb.). Pro s˘ãka obecného
(silnû ohroÏen˘ druh) jej mÛÏe udûlit pﬁíslu‰ná správa
chránûné krajinné oblasti (na území národních parkÛ
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).

23 § 7 zák. ã. 449/2001 Sb.
24 § 4 a 6 zák. ã. 246/1992 Sb.

25 zák. ã. 162/2003 Sb.
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4.5 CHOV PRO VĚDECKÉ ÚČELY

4.6 HOSPODÁŘSKÝ CHOV

Nûkteré druhy zvíﬁat a ptákÛ jsou odpradávna hospodáﬁsk˘mi zvíﬁaty chovan˘mi pro maso, vejce,
kÛÏi, peﬁí a ﬁadu dal‰ích produktÛ. Jejich chov pro
vlastní potﬁebu i jako souãást zemûdûlské v˘roby
podléhá ﬁadû pﬁedpisÛ, z nichÏ základními jsou
veterinární zákon28 a zákon na ochranu zvíﬁat proti
t˘rání.29 Chov hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat není pﬁedmûtem této publikace, zájemce o problematiku odkazujeme na chovatelskou literaturu, která se vûnuje
i otázkám práva.

Chci z Německa dovézt
25 mladých pštrosů a chovat je
na svém statku na maso.
Je tﬁeba ovûﬁit, zda mláìata nejsou potomky nûkteré
z pﬁísnû chránûn˘ch populací (seznam na www.birdlife.cz).
V opaãném pﬁípadû není k jejich dovozu nutn˘
Ïádn˘ dokument CITES, je tﬁeba dodrÏet pouze veterinární
opatﬁení vãetnû karantény (zák. ã. 166/1999 Sb.).

Farmov˘ nebo jin˘ hospodáﬁsk˘ chov volnû
Ïijících druhÛ ptákÛ, resp. chránûn˘ch druhÛ,
je moÏn˘ po splnûní obecn˘ch podmínek
chovu (kapitola 4.1), zejména po získání
odchylky, resp. v˘jimky. To se nevztahuje na
jedince pocházející z legálního chovu, jeÏ je
tﬁeba nechat vãas ﬁádnû evidovat.
NáleÏitosti chovu zvûﬁe podle zákona
o myslivosti jsou popsány v kapitole 4.1.4.
Hospodáﬁsk˘ chov pﬁedpokládá komerãní
vyuÏití chovan˘ch ptákÛ, tedy nejãastûji jejich
prodej nebo prodej z nich získan˘ch surovin
(masa, peﬁí, apod.). Kromû druhÛ CITES A
legislativa na ochranu pﬁírody takovéto vyuÏití
neomezuje, je ale tﬁeba dodrÏet veterinární
a hygienické pﬁedpisy, pﬁípadnû pﬁedpisy na
ochranu zvíﬁat proti t˘rání (napﬁ. pﬁi jejich
poráÏce). Pro CITES A platí zákaz komerãního
vyuÏívání, ze kterého mÛÏe b˘t pro jedince
odchované v zajetí udûlena v˘jimka. Takovouto
v˘jimku mÛÏe udûlit krajsk˘ úﬁad (na území
národních parkÛ a chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastí jejich správy). U CITES B a evropsk˘ch
druhÛ je vÏdy tﬁeba prokázat legální pÛvod,
a to i u mrtv˘ch ÏivoãichÛ nebo v˘robkÛ z nich.
Komerãní vyuÏití jedince bez udûlené v˘jimky
nebo neprokázání pÛvodu je kvalifikováno jako

26 § 17a zák. ã. 246/1992 Sb.

28 zák. ã. 166/1999 Sb.

27 § 15 aÏ 18f zák. ã. 246/1992 Sb.

29 zák. ã. 246/1992 Sb.
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Chov pro pokusné úãely je moÏno provádût jen
v chovném zaﬁízení s osvûdãením vydan˘m
Ústﬁední komisí pro ochranu zvíﬁat.26 Získání
Ïivoãicha z pﬁírody, nákupem nebo odchovem
podléhá omezením popsan˘m v jin˘ch ãástech
pﬁíruãky, stejnû jako pﬁípadn˘ chov nebezpeãn˘ch zvíﬁat, chov druhÛ CITES, chov zvûﬁe
(kapitola 4.1). Pomûrnû pﬁísnû je v‰ak regulováno samotné vyuÏití k vûdeck˘m úãelÛm,
tedy provádûní pokusÛ.27
Základním pﬁedpokladem je projekt pokusu,
kter˘ mÛÏe pﬁedloÏit pouze akreditované pracovi‰tû. Udûlení akreditace Ústﬁední komisí
pro ochranu zvíﬁat i schvalování projektu pokusu se ﬁídí pﬁesn˘mi pravidly, jejichÏ v˘ãet pﬁesahuje rámec této publikace. Mezi nejv˘znamnûj‰í rysy patﬁí skuteãnost, Ïe akreditaci získává
vût‰inou pracovi‰tû akademického nebo univerzitního charakteru. Nûkter˘ z jeho vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch pracovníkÛ se po absolvování
pﬁíslu‰n˘ch kursÛ mÛÏe stát vedoucím pokusu.
Po schválení projektu pokusu se skuteãné práce
se zvíﬁaty mohou úãastnit i dal‰í osoby, které
mají osvûdãení o odborné zpÛsobilosti.
Druhy CITES není moÏné pouÏívat
k v˘zkumu, kter˘ má komerãní charakter,
resp. je tﬁeba vlastnit v˘jimku ze zákazu
obchodních ãinností (kapitola 4.11.2).
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pﬁestupek ãi jin˘ správní delikt, pﬁípadnû jako ochranu zvíﬁat proti t˘rání, pﬁedev‰ím nenutit
zvíﬁe k v˘konÛm, které neodpovídají jeho fyzictrestn˘ ãin.30
kému stavu a biologick˘m schopnostem. Pﬁi
v˘cviku, exhibicích a v˘stavách dravcÛ je tﬁeba
4.7 SOKOLNICTVÍ
Chov drav˘ch ptákÛ a sov a s ním spojené stﬁe- postupovat v souladu se schválen˘m ﬁádem
dovûké zpÛsoby lovu proÏívají v posledních ochrany zvíﬁat.32 Chovatel nesmí podrobit
letech neb˘val˘ pﬁíliv zájmu. Atraktivní jsou ptáka v˘cviku nebo veﬁejnému vystoupení, je-li
nejen chov a sokolnictví samotné, ale i veﬁejná to pro nûj spojeno s bolestí, utrpením, zranûpﬁedstavení s Ïiv˘mi dravci a sovami. ním nebo jin˘m po‰kozením. K vázání nelze
Sokolnicky drÏení dravci b˘vají vyuÏíváni i ke pouÏívat prostﬁedky, které mohou zpÛsobovat
komerãním a obecnû prospû‰n˘m ãinnostem, poranûní, bolest nebo jiné po‰kození zdraví.33
jako je ekologická v˘chova nebo biologická V pﬁípravû je i vyhlá‰ka o ochranû volnû Ïijících
ochrana leti‰È. PﬁestoÏe v ﬁadû evropsk˘ch zemí zvíﬁat pﬁi drezÛﬁe.
je sokolnictví zcela zakázáno, ná‰ zákon
Pro ochranu leti‰È, mûstsk˘ch aglomerací
o myslivosti jej povaÏuje za souãást národní nebo jin˘ch objektÛ je povoleno pouÏít legálnû
kulturní tradice.
drÏen˘ch sokolnicky vycviãen˘ch dravcÛ.34
Sokolnictví je upraveno pﬁedev‰ím zákonem Pokud je biologická ochrana, sokolnické pﬁedo myslivosti, kter˘ urãuje podmínky lovu stavení nebo jiná ãinnost provádûna za úplatu
s loveck˘mi dravci. Pro chov dravcÛ platí (i kdyÏ je tﬁeba vybíráno dobrovolné vstupné),
obecné podmínky chovu (kapitola 4.1), musí mít sokolník v˘jimku ze zákazu obchodpﬁiãemÏ pro registrované lovecké dravce není ních ãinností podle pﬁedpisÛ CITES, stejnû
potﬁeba souhlasu orgánu státní správy mysli- jako k prodeji odchovan˘ch mláìat (podrobvosti. Od jiného chovu se sokolnictví odli‰uje nûji kapitola 4.11).
právû registrací legálnû chovaného dravce jako
loveckého, která umoÏÀuje tohoto dravce pou- 4.8 HANDICAPOVANÍ JEDINCI
Ïívat k lovu. Takové nakládání mÛÏe povolit Lidská ãinnost a pﬁedev‰ím technick˘ pokrok
krajsk˘ úﬁad osobû, která má sloÏené sokolnic- s sebou nesou ﬁadu zmûn v krajinû, které mají
ké zkou‰ky a je ãlenem sokolnické organizace.31 za následek zraÀování ÏivoãichÛ a jejich úhyny.
Loveck˘m dravcem mÛÏe b˘t jak˘koli druh Tisíce zvíﬁat hynou po sráÏce s dopravními
dravce, bez ohledu na to, zda se vyskytuje prostﬁedky, ptáci naráÏejí do sklenûn˘ch ploch
v pﬁírodû âR, zda je zvûﬁí ãi zda je chránûn˘. Je a elektrick˘ch vedení, mÛÏe je popálit elektrictﬁeba zdÛraznit, Ïe tatáÏ osoba mÛÏe chovat k˘ v˘boj. Mnoho ÏivoãichÛ b˘vá zabito nebo
souãasnû jak dravce registrované jako lovecké, zranûno pﬁi polních pracích. V˘jimkou není ani
tak jiné dravce, sovy nebo zcela jiné druhy úmyslné pouÏívání zakázan˘ch metod lovu
ptákÛ. Pro v‰echny z nich bez rozdílu platí a odchytu tzv. ‰kodné. V˘sledkem je mnoÏství
obecné podmínky chovu, lovit lze ov‰em pouze rÛznû zranûn˘ch ÏivoãichÛ, které lze v pﬁírodû
nalézt. Je logické a naprosto správné, Ïe se ãlos registrovan˘mi loveck˘mi dravci.
Pﬁi v˘cviku dravcÛ, jak loveck˘ch, tak ostat- vûk snaÏí takto handicapovan˘m ÏivoãichÛm
ních, je nutné dodrÏet ustanovení zákona na pomoci, v nejlep‰ím pﬁípadû umoÏnit jejich
30 § 31, 32 zák. ã. 100/2004 Sb.,
§ 181f, 181g, 181h zák. ã. 140/1961 Sb.
31 v souãasnosti je jedinou sokolnickou organizací u nás
Klub sokolníkÛ âeskomoravské myslivecké jednoty

32 vyhl. ã. 192/2004 Sb.
33 § 3 a 4 zák. ã. 246/1992 Sb.
34 § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.
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plnohodnotn˘ návrat do pﬁírody, v tom hor‰ím alespoÀ zajistit bezpeãné doÏití v zajetí
nebo zkrátit utrpení. V pﬁírodû se ale vyskytují i ptáci zranûní nebo zesláblí pﬁirozenû, tﬁeba
v dÛsledku stáﬁí nebo choroby. Mnoho mláìat
hyne zcela pﬁirozenû pﬁed dosaÏením dospûlosti. ProtoÏe jde o pﬁirozen˘ jev, mûla by se péãe
soustﬁedit pouze na viditelnû handicapované
jedince. Nejãastûji pÛjde o jedince se zlomeninou, popáleného elektrick˘m proudem nebo
postﬁeleného. Sporn˘ je pﬁístup k zeslábl˘m
jedincÛm v zimním období, naopak u mláìat
jde témûﬁ vÏdy o pﬁirozen˘ v˘voj. U ﬁady druhÛ
lze v pﬁírodû nalézt na první pohled opu‰tûná
mláìata, o která ale rodiãe normálnû peãují.
Mláìata je tedy moÏné „zachraÀovat“ pouze
v pﬁípadû, Ïe rodiãe prokazatelnû zahynuli
vinou ãlovûka.

Známí mi přinesli mladou
poštolku vypadlou z hnízda
ve městě na rušnou ulici.
Chci ji odchovat a vypustit.
K chovu po‰tolky v zajetí je tﬁeba odchylka
(§ 5b zák. ã. 114/1992 Sb.) z obecné ochrany ptákÛ.
Individuální odchylku mÛÏe pro po‰tolku (druh obecnû
chránûn˘) vydat obecní úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
(na území národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch
oblastí a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).
Za chov bez odchylky mÛÏe b˘t udûlena pokuta.

Pro chránûné druhy ÏivoãichÛ neschopné
v dÛsledku zranûní samostatné existence
v pﬁírodû lze zﬁizovat stanice, ve kter˘ch se jim
poskytne potﬁebná péãe.35 Ke vzniku (zaloÏení,
Pokud se handicapovaného jedince z pﬁírody
zﬁízení) není tﬁeba Ïádné povolení, mÛÏe ji ujmeme, je potﬁeba neprodlenû oznámit tuto
zaloÏit a provozovat prakticky kdokoliv, musí skuteãnost orgánu ochrany pﬁírody (podle
pouze dodrÏet stavební, hygienické a veterinár- stupnû ochrany jsou pﬁíslu‰né rÛzné úﬁady),
35 § 50 zák. ã. 114/1992 Sb. a § 16 vyhl. ã. 395/1992 Sb.

37 § 14 zák. ã. 246/1992 Sb.

36 V˘jimkou je chov zranûné zvûﬁe, pro kter˘ stanice nepotﬁebuje souhlas

38 § 16 vyhl. ã. 395/1992 Sb.

orgánu státní správy myslivosti (§ 7 zákona ã. 449/2001 Sb.).
Nikde ale není urãeno, jaké zaﬁízení je stanicí potﬁebné péãe
podle tohoto ustanovení.

PTÁCI V ZAJETÍ

Našel jsem mládě ptáka
(neznámý druh).
Mládû je nejvhodnûj‰í vrátit na pÛvodní místo,
rodiãe se o nûj postarají. I k doãasnému chovu v zajetí
je nutná v˘jimka nebo odchylka (záleÏí na druhu ptáka).
Pokud není moÏno vrátit ptáka do pﬁírody,
je tﬁeba okamÏitû pﬁedat neznám˘ druh
stanici pro handicapované Ïivoãichy
(seznam stanic lze nalézt na www.csop.ecn.cz).

ní pﬁedpisy. Podobnû se mÛÏe kdokoli ujmout
jakéhokoli handicapovaného jedince, v‰echna
právní ustanovení platí pro v‰echny bez rozdílu, bez ohledu na to, zda má v˘jimeãnû obãan
v drÏení jednoho Ïivoãicha nebo zda se jedná
o dlouhodobû fungující záchrannou stanici
s desítkami zvíﬁat.36
Platí zásada, Ïe kaÏd˘, kdo se ujal péãe o handicapovaného jedince, je odpovûdn˘ za jeho
zdraví a stav a je povinen zajistit o nûj odpovídající péãi.37 Tím se rozumí zejména vhodné
umístûní ptáka, svûtelné, vzdu‰né, tepelné
a hygienické podmínky, odpovídající krmení
a napájení a podobnû. Za splnûní této povinnosti se povaÏuje i oznámení místa nálezu obci
nebo pﬁedání zvíﬁete do záchranné stanice,
anebo, pokud se jedná o zvûﬁ, mysliveckému
hospodáﬁi. Uzdraveného ptáka je povinné po
doléãení okamÏitû vypustit.38
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resp. poÏádat o v˘jimku (jedná-li se o druh alespoÀ jeden z jejich rodiãÛ je druhem podléchránûn˘) nebo o odchylku (u ostatních hajícím registraci (jejich seznam je na
druhÛ), bez ohledu na to, jak dlouhá doba www.birdlife.cz).
o‰etﬁení bude pravdûpodobnû potﬁeba. Ptáka
drÏeného bez v˘jimky (odchylky) zákon povaÏuje
Chovám sokoly a rarohy
za nedovolenû drÏeného a kontrolní orgán mÛÏe za
(čisté druhy) na základě
takovouto „péãi“ udûlit pokutu.39 Tento na první
výjimky a odchovávám
pohled paradoxní pﬁístup je nezbytn˘ vzhledem
mláďata – křížence.
k tomu, Ïe pﬁedstíraná péãe o handicapované
Odchovaná mláìata jsou CITES A (sokol stûhovav˘
Ïivoãichy b˘vá zneuÏívána k legalizaci ptákÛ
i raroh velk˘ jsou CITES A). Odchovaná mláìata je tﬁeba
protizákonnû získan˘ch z pﬁírody.
do 15 dnÛ od vylíhnutí oznaãit krouÏky vydávan˘mi
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4.9 KŘÍŽENCI

V nûkter˘ch oblastech zájmového chovu je
chov kﬁíÏencÛ rÛzn˘ch druhÛ pomûrnû roz‰íﬁen
a oblíben. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t chov kﬁíÏencÛ
velk˘ch sokolovit˘ch dravcÛ (sokol stûhovav˘,
raroh velk˘, raroh loveck˘), kteﬁí jsou cenûni
v sokolnictví, nebo bûÏné kﬁíÏení na‰ich i exotick˘ch druhÛ pûnkavovit˘ch (pûnkavy, stehlíci, ãíÏci, kanáﬁi). Vzniká tak ﬁada nejrÛznûj‰ích
kﬁíÏencÛ, ãasto i v nûkolika generacích.
Takovíto kﬁíÏenci se v pﬁírodû sice pﬁirozenû
nevyskytují, mohou do ní ale uniknout nebo
b˘t zámûrnû vypu‰tûni.
Vlastní chov kﬁíÏencÛ ani jejich zámûrná produkce (odchov) není pﬁímo omezen Ïádn˘m pﬁedpisem, pokud v dal‰ích generacích nedochází
k tvarové a funkãní deformaci potomkÛ.40
4.9.1 Chov kříženců

Podle legislativy CITES se na odchovaného
jedince, kter˘ je hybridem rÛzn˘ch Ïivoãi‰n˘ch
druhÛ, vztahuje nejvy‰‰í stupeÀ ochrany, kter˘m je chránûn alespoÀ jeden z jeho rodiãÛ.
Od takto stanoveného stupnû ochrany se odvíjí
omezení a formální náleÏitosti nutné k chovu,
prodeji, komerãnímu vyuÏití atd. (kapitoly
4.1.2 a 4.11). KﬁíÏenci nejsou chránûni podle
zákona o ochranû pﬁírody a krajiny, vztahuje se
tedy na nû povinnost registrace CITES, pokud
39 § 87, 88 zák. ã. 114/1992 Sb.
40 § 13 zák. ã. 246/1992 Sb.

AOPK âR a poÏádat o jejich registraci krajsk˘ úﬁad
(na územích chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí, národních parkÛ
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správu).

4.9.2 Vypouštění kříženců
a nepůvodních druhů

Zámûrné vypou‰tûní kﬁíÏencÛ a geograficky
nepÛvodních druhÛ do pﬁírody je moÏné jen
s povolením orgánu ochrany pﬁírody,41 kter˘m
jsou obecní úﬁady obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností (na územích chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí,
národních parkÛ a jejich ochrann˘ch pásem
jejich správy). V praxi by k nûmu nemûlo
docházet vÛbec, neboÈ jejich zavádûní do pﬁírody mÛÏe vést k ohroÏení pﬁirozen˘ch populací
(zavedením nepÛvodních genÛ, blokováním
hnízdi‰tû apod.).
Jsem držitelem honitby
a chci do ní vypustit
krocany divoké z odchovny.
Je tﬁeba poÏádat povolení k vypu‰tûní geograficky
nepÛvodního druhu (§ 5 zák. ã. 114/1992 Sb.)
a o povolení k vypu‰tûní zvûﬁe chované v zajetí
(§ 5 zák. ã. 449/2001 Sb.). Tato povolení mÛÏe vydat
orgán ochrany pﬁírody, kter˘m je úﬁad obce s roz‰íﬁenou
pÛsobností (na území chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí,
národních parkÛ a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy).

41 § 5 zák. ã. 114/1992 Sb.
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K dovozu a vypou‰tûní nepÛvodních druhÛ
zvûﬁe je nutn˘ pﬁedchozí souhlas úﬁadu obce
s roz‰íﬁenou pÛsobností (na území národních
parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a jejich
ochrann˘ch pásem jejich správy) a Ministerstva
zemûdûlství jako orgánu státní správy myslivosti. Zcela zakázáno je vypou‰tûní kﬁíÏencÛ
druhÛ zvûﬁe a hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat.42

4.10 DOVOZ A VÝVOZ

S ptáky, stejnû jako s dal‰ími Ïivoãichy a rostlinami, se ãile obchoduje jak na národní, tak na
mezinárodní úrovni. Omezení negativního
vlivu obchodu na volnû Ïijící Ïivoãichy je cílem
mezinárodní úmluvy CITES, ke které se dosud
pﬁihlásilo 166 zemí svûta. Jejím základem je
omezení dovozu a v˘vozu ohroÏen˘ch druhÛ,

Tabulka 4.10:
Přehled dokumentů nutných k dovozu a vývozu druhů CITES podle zařazení
v jednotlivých kategoriích a pořadí, ve kterém je potřeba o ně žádat.
evropské
naﬁízení

úmluva CITES

A

CITES I

A

zpûtn˘ v˘voz

1. DP (dovozce dostane kopii)
2. VP (ze zemû pÛvodu)
3. DP (originál)

DP (ze zemû dovozu)
VP

DP (ze zemû dovozu)
PZV

CITES II

1. VP
2. DP

VP

PZV

A

Ne-CITES

1. DLP
2. DP

VP

PZV

B

CITES II

1. VP
2. DP

VP

PZV

B

Ne-CITES

1. DLP
2. DP

VP

PZV

C

CITES III

1.a VP (ze zemû, kde je
druh CITES III)
1.b DLP (ze zemû, kde není
druh CITES III)
2. OD

VP

PZV

OD

Vysvûtlení symbolÛ v tabulce: DP - dovozní permit
VP - v˘vozní permit
PZV - potvrzení o zpûtném v˘vozu
DLP - doklad o legálním pÛvodu (jak˘koliv doklad,
kter˘ prokazuje legální zpÛsob nabytí)
OD - oznámení o dovozu

42 § 5 zák. ã. 449/2001 Sb.
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v˘voz
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které pro celou Evropskou unii upravuje
jednotnû Naﬁízení Rady.43
Pﬁedmûtem zájmu je tzv. exempláﬁ, coÏ je kaÏdé
Ïivé ãi mrtvé zvíﬁe, vãetnû ãástí a v˘robkÛ z nich.
Dovozem a v˘vozem se rozumí pﬁeprava zvíﬁete
z území tﬁetího státu na území nûkterého ãlenského státu Evropské unie a naopak. O dovoz
tedy nejde, pﬁepravuje-li se napﬁíklad papou‰ek
z Francie do âR. Zpûtn˘m v˘vozem se rozumí
v˘voz exempláﬁe dﬁíve dovezeného na území
EU. Tranzitem je pak pﬁeprava jedincÛ mezi
dvûma body leÏícími mimo EU pﬁes její území.

PTÁCI V ZAJETÍ

Jedu na dovolenou do Brazílie,
chci si tam koupit
aru zelenokřídlého a dovézt si jej.
Ara zelenokﬁídl˘ je CITES B. Nejdﬁíve je potﬁeba poÏádat
o v˘vozní permit v zemi pÛvodu (v Brazílii je
odpovûdn˘m orgánem Brazilsk˘ ústav Ïivotního prostﬁedí
a pﬁírodních zdrojÛ), po jeho udûlení poÏádat ãeské
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí o dovozní permit.
Dovoz je moÏn˘ teprve s obûma platn˘mi permity.

uvedeny v tabulce 4.10. Povolení k dovozu
nebo v˘vozu (dovozní a v˘vozní permity)
a potvrzení o zpûtném v˘vozu vydává v âeské
republice Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí,
v jin˘ch zemích jejich v˘konn˘ orgán CITES.
Kter˘ to je ve které zemi, mÛÏe sdûlit
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí. U druhÛ,
u nichÏ je vyÏadován dovozní nebo v˘vozní
permit, je tﬁeba pﬁedem opatﬁit potﬁebné
permity a teprve potom dovoz nebo v˘voz
(pﬁechod hranic) uskuteãnit. Naproti tomu je
oznámení o dovozu dokument, kter˘ je moÏné
vyplnit pﬁímo pﬁi celním odbavení.

Odchoval jsem ibisy posvátné
a chci mláďata vyvézt do Ruska.
Ibis posvátn˘ je CITES C, pﬁed v˘vozem je tﬁeba poÏádat
o v˘vozní permit Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
(ãl. 5 naﬁízení ã. 338/1997/ES).
Permit musí b˘t pﬁedloÏen pﬁi celním odbavení
na hranicích Evropské unie.

Mezinárodní úmluva CITES zavádí tﬁi kategorie ochrany, CITES I, CITES II a CITES III.
Evropské naﬁízení má ãtyﬁi pﬁílohy A, B, C
a D. V textu pﬁíruãky je pro zjednodu‰ení pouÏito pro druhy z rÛzn˘ch pﬁíloh oznaãení CITES
A–D. Omezení daná úmluvou CITES se vztahují pouze na mezinárodní obchod, evropské
naﬁízení naproti tomu reguluje i nakládání
s Ïivoãichy na území Evropské unie. V pﬁípadû
dovozu a v˘vozu je tedy tﬁeba brát v úvahu
zaﬁazení konkrétního druhu podle obou pﬁedpisÛ. Aktualizované seznamy druhÛ lze nalézt
na webu âSO www.birdlife.cz.
Úﬁední dokumenty k dovozu a v˘vozu
a poﬁadí, v nûmÏ je potﬁeba o nû Ïádat, jsou

V pﬁípadû zpûtného v˘vozu v‰ech CITES
druhÛ je tﬁeba opatﬁit si potvrzení Ministerstva
Ïivotního prostﬁedí o zpûtném v˘vozu.
Rozsáhlé podrobnosti o náleÏitostech Ïádosti
o vydání permitÛ, resp. oznámení a potvrzení
stanoví evropské naﬁízení a ãesk˘ zákon.44
ProtoÏe âeská republika sousedí pouze se státy
Evropské unie, jsou dovozní a v˘vozní permity
vyÏadovány pouze na mezinárodních leti‰tích,
pﬁípadnû na mezinárodních vyclívacích
po‰tách. Jinak dochází k odbavení celních
formalit pﬁi pﬁekroãení hranice Evropské unie
(v‰ude platí stejné evropské naﬁízení).
Pﬁedpisy EU stanoví mírnûj‰í reÏim dovozu
nebo v˘vozu nûkter˘ch pﬁedmûtÛ, zejména jde
o zpûtn˘ dovoz, o dovoz pﬁedmûtÛ zpracovan˘ch

43 Naﬁízení ã. 338/97/ES

44 âl. 4 a 5 Naﬁízení ã. 338/97/ES a § 4–13 zák. ã. 100/2004 Sb.
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cované (napﬁ. vycpaniny nebo kabelky z hadí
kÛÏe). ProtoÏe ãlovûk si vût‰inou není jist˘,
ze kter˘ch druhÛ v˘robek pochází, je nejrozumnûj‰ím ﬁe‰ením, jak se vyhnout nepﬁíjemnostem, nevozit z ciziny Ïádné suven˘ry pﬁírodního pÛvodu. Prodej, resp. nákup v zemi
pÛvodu mÛÏe b˘t legální, pﬁestupku se dopou‰tí aÏ turista nebo obchodník, kter˘ pﬁedmût
pﬁiváÏí do své vlasti. To se t˘ká stejnû so‰ek ze
slonoviny jako indiánsk˘ch ãelenek s papou‰ãím
peﬁím. Turista pak nejen o suven˘r pﬁijde, navíc
zaplatí i pokutu za nelegální dovoz.
4.11 KOMERČNÍ VYUŽITÍ PTÁKŮ

Je tﬁeba mít na zﬁeteli, Ïe v‰echna popsaná omezení se vztahují nejen na Ïivé jedince, ale zcela
shodnû i na jedince mrtvé nebo jejich ãásti
(napﬁ. jednotlivé ptaãí pero) i na jedince zpra-

Ptáci jsou v zajetí chováni z ﬁady rÛzn˘ch
dÛvodÛ, jednou z moÏností je jejich vyuÏití
pro dosaÏení a udrÏení zisku. To je hlavním
dÛvodem chovu hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat, jemuÏ
se krátce vûnuje kapitola 4.6. Komerãnû jsou
ale vyuÏívány i jiné druhy ptákÛ, vãetnû druhÛ
chránûn˘ch.
Komerãní vyuÏití není v pﬁedpisech z oblasti
práva Ïivotního prostﬁedí definováno, jedinou
v˘jimku tvoﬁí zákaz komerãního vyuÏití druhÛ
CITES. S pﬁihlédnutím k teorii obchodního
práva lze komerãní vyuÏití definovat jako jakékoli jednání, jehoÏ úãelem je dosaÏení zisku.
Pﬁitom není rozhodující, jak˘ subjekt danou
ãinnost provádí, omezení platí stejnû pro podniky
a podnikatele jako pro obecnû prospû‰né
spoleãnosti nebo nevládní neziskové organizace.
Samotnou komerãní ãinnost upravuje celá
ﬁada pﬁedpisÛ, poãínaje obãansk˘m zákoníkem,
obchodním zákoníkem, pﬁes Ïivnostenské
a daÀové zákony aÏ po speciální zákony vûnované nejrÛznûj‰ím odvûtvím. Celá ‰íﬁe problematiky je mimo rámec této publikace, pozornost je proto soustﬁedûna na omezení, se

45 âl.4 a 7 Naﬁízení ã. 338/97/ES,

48 § 18 zák. ã. 100/2004 Sb.

4.10.1 Suvenýry z dovolené

ãl.27 a 28 Naﬁízení ã. 1808/2001/ES
46 âl. 7 Naﬁízení ã. 338/97/ES
47 § 5a a 5b zák. ã. 114/1992 Sb.

49 zák. ã. 166/1999 Sb., zák. ã. 246/1992 Sb. a vyhl. ã. 193/2004 Sb.
50 § 3 zák. ã. 166/1999 Sb., § 49 vyhl. ã. 382/2003 Sb.

PTÁCI V ZAJETÍ

pﬁed více neÏ 50 lety a o pﬁedmûty s písemn˘m
potvrzením, Ïe byly získány pﬁed platností
CITES.45
Dokumenty k dovozu, v˘vozu a zpûtnému
v˘vozu se nevyÏadují v pﬁípadû neobchodních
zápÛjãek, darÛ nebo v˘mûn neÏivého materiálu
pro vûdecké úãely mezi registrovan˘mi vûdeck˘mi institucemi.46 V âeské republice provádí
jejich registraci Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí.
Dovoz „necitesov˘ch“ druhÛ, tj. jin˘ch
druhÛ neÏ CITES A–D, není omezen, pokud
jej nereguluje národní legislativa v zemi pÛvodu. V˘voz evropsk˘ch necitesov˘ch ptákÛ je
zakázán, resp. je moÏn˘ pouze na základû
odchylky vydané Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí.47 Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí mÛÏe
vyhlá‰kou stanovit chránûné druhy ÏivoãichÛ,
které se vyskytují v pﬁírodû âR, k jejichÏ
v˘vozu je tﬁeba stejného permitu jako k v˘vozu CITES A.48 Do doby vydání této pﬁíruãky
nebyla taková vyhlá‰ka vydána.
Pﬁi jakémkoli dovozu Ïiv˘ch zvíﬁat je tﬁeba
dodrÏet veterinární pﬁedpisy a pﬁedpisy o pﬁepravû zvíﬁat.49 Ptáci nesmûjí b˘t dováÏeni,
pokud v místû pÛvodu byla zji‰tûna aviární
influenza (ptaãí chﬁipka) nebo pokud oblast
pÛvodu podléhá mimoﬁádn˘m veterinárním
opatﬁením. Dovezení ptáci musí b˘t drÏeni
v karanténû. Papou‰ci navíc nesmí pﬁijít do
styku s psitakózou, musí b˘t oznaãeni podle
pravidel Evropské unie a musí b˘t dováÏeni
s potvrzením veterináﬁe.50
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kter˘mi se mÛÏe setkat bûÏn˘ obãan, resp. která
pﬁímo vycházejí z právních pﬁedpisÛ, jimiÏ se
tato publikace pﬁedev‰ím zab˘vá (zákon
o ochranû pﬁírody a krajiny, pﬁedpisy CITES,
zákon na ochranu zvíﬁat proti t˘rání, zákon
o myslivosti). Popis mÛÏe slouÏit pro první
orientaci v problematice, zájemcÛm o podnikání s vyuÏitím ptákÛ doporuãujeme zevrubné
studium odpovídajících právních pﬁedpisÛ.

PTÁCI V ZAJETÍ

4.11.1 Komerční využití
evropských druhů ptáků

nejen dovoz a v˘voz, ale také pﬁemísÈování
a pﬁevod vlastnictví jedincÛ, nabízení, vystavování a nab˘vání pro obchodní úãely, prodej,
drÏení nebo pﬁeváÏení za úãelem prodeje. Za
obchod se povaÏuje i smûna ãi pronájem.
Zakázáno je i jakékoli jiné komerãní vyuÏití,
napﬁ. vystavování za úplatu v soukrom˘ch zookoutcích, vyuÏití k biologické ochranû leti‰È
(v‰ichni dravci jsou CITES A) atd. Pﬁitom je
jedno, zda danou ãinnost provádí soukromá
osoba, podnikatel, veﬁejnû prospû‰ná ãi nezisková organizace.

Je zakázán prodej, pﬁeprava, drÏení, chov
a nabízení za úãelem prodeje Ïiv˘ch nebo mrtv˘ch ptákÛ volnû Ïijících v Evropû, vãetnû
jak˘chkoliv snadno rozpoznateln˘ch ãástí
ptákÛ nebo v˘robkÛ z nich. Poru‰ení zákazu
lze sankcionovat pokutou za pﬁestupek ãi správní delikt, pﬁípadnû trestem za trestn˘ ãin neoprávnûného nakládání s volnû Ïijícími druhy.51
,
Uveden˘ zákaz se nevztahuje na Ïivoãichy
(ani chránûné), kteﬁí byli odchováni v zajetí
a jsou evidováni orgánem ochrany pﬁírody
(kapitola 4.1.1), a na druhy, které mohou b˘t
loveny.52 V jin˘ch odÛvodnûn˘ch pﬁípadech
mÛÏe b˘t ze zákazu udûlena v˘jimka.
Jiné formy komerãního vyuÏití evropsk˘ch
ptákÛ omezeny nejsou, pokud ov‰em tyto
druhy nespadají pod ochranu CITES (napﬁ.
v‰ichni dravci a sovy).
4.11.2 Komerční využití druhů CITES

Pro jedince CITES A platí obecn˘ zákaz
komerãního vyuÏívání, u jedincÛ CITES B, C
a D omezení komerãního vyuÏití zavedeno
není. Komerãním vyuÏitím (legislativa pouÏívá
souhrnn˘ termín „obchod“) se zde rozumí

51 § 87, 88 zák. ã. 114/1992 Sb.,
§ 181f, 181g, 181h zák. ã. 140/1961 Sb.

52 § 5a zák. ã.114/1992, do praxe budou tato ustanovení
uvedena vyhlá‰kou MÎP
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Ze zákazÛ mÛÏe b˘t krajsk˘m úﬁadem (na jiÏ v povolení k chovu (toto ustanovení se
území chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a národ- t˘ká pﬁedev‰ím jedincÛ získan˘ch z pﬁírody
ních parkÛ jejich správami) udûlena v˘jimka, a drÏen˘ch na základû v˘jimky nebo odchylky).
a to pouze z nûkterého z pﬁesnû definovan˘ch
dÛvodÛ,53 z nichÏ nejãastûj‰ím je legální
odchov v zajetí. Dal‰ími dÛvody mohou b˘t
Chci si koupit exotického ptáka
legální dovoz za urãit˘m úãelem, chov, v˘zkum
v obchodě se zvířaty.
a vzdûlávání za úãelem zachování druhu a legálExempláﬁe CITES podléhající registraci musí b˘t
ní odbûr z pﬁírody v âR. Komerãní vyuÏití
viditelnû oznaãené.
jedince bez v˘jimky udûlené na základû nûktePﬁi prodeji tûchto druhÛ musí prodávající
rého z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ je kvalifikovápﬁedat kupujícímu registraãní list a, pokud se jedná
no jako pﬁestupek ãi jin˘ správní delikt,
o CITES A, také v˘jimku ze zákazu obchodních ãinností.
pﬁípadnû jako trestn˘ ãin.54
Nov˘ majitel je povinen do 15 dnÛ oznámit nabytí
4.11.3 Obchod

Kdokoli obchoduje se zvíﬁaty pro zájmové
chovy, je povinen vést evidenci o nakoupen˘ch
a prodan˘ch zvíﬁatech, vãetnû dokladÛ o pÛvodu zvíﬁete, a uchovávat ji po dobu 3 let. Zvíﬁe
v zájmovém chovu nesmí b˘t prodáno nebo
darováno osobû mlad‰í 15 let bez souhlasu
jejích rodiãÛ.55

a jeho okolnosti registraãnímu úﬁadu
(§ 23 zák. ã. 100/2004 Sb.) a k tomu doloÏit
pÛvodní registraãní list.
Registraãním úﬁadem je krajsk˘ úﬁad (na území národních
parkÛ a chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí jejich správy).
U druhÛ bez registraãní povinnosti musí b˘t
z kupního dokladu patrn˘ pÛvod jedince.

53 ãl. 8 Naﬁízení ã. 338/97/ES

55 § 13 a 13a zák. ã. 246/1992 Sb.

54 § 31, 32 zák. ã. 100/2004 Sb.,

56 § 23 zák. ã. 100/2004 Sb.

Soused chytá drobné pěvce
a prodává je.
Tato ãinnost není legální, je tﬁeba ji ohlásit âeské inspekci
Ïivotního prostﬁedí, státnímu zastupitelství nebo Policii âR.

§ 181f, 181g, 181h zák. ã. 140/1961 Sb.

PTÁCI V ZAJETÍ

Prodej evropsk˘ch druhÛ ptákÛ, kteﬁí jsou
oznaãeni nesnímateln˘m krouÏkem a evidováni
jako odchovaní v zajetí, je moÏn˘ bez dal‰ích
náleÏitostí. Prodávající musí pouze kupujícímu
pﬁedat s ptákem i doklad o vzetí do evidence.
K prodeji evropsk˘ch druhÛ ptákÛ, kteﬁí
nejsou evidováni jako odchovaní v zajetí, je
tﬁeba zvlá‰tní povolení, pokud není obsaÏeno

Legislativa CITES ukládá tomu, kdo
prodává jedince podléhající registraci, opatﬁit je upozornûním „CITES, druh podléhající
registraci“ a prodej uskuteãnit jen s pﬁíslu‰n˘m dokladem o registraci. Pﬁevod jedince
podléhajícího registraci bez platného registraãního listu je neplatn˘. Zákon uvádí dal‰í
technické podrobnosti prodeje a ostatních pﬁípadÛ zmûn vlastníka jedince.56 Pﬁi nákupu
jedince podléhajícího CITES doporuãujeme
vÏdy peãlivû ovûﬁit, zda prodejce s jedincem
pﬁedal i v‰echny potﬁebné doklady ke kupovanému zvíﬁeti (u druhÛ podléhajících
registraci registraãní list a u druhÛ CITES A
navíc v˘jimku ze zákazu obchodních
ãinností).

PaZ_4_11_stranky

2.12.2004 20:47

Stránka 50

(K-černá plát)

50

Pﬁíslu‰né státní orgány mohou prodávat
zabavené jedince CITES B, C a D pod podmínkou, Ïe tím nedojde k jejich vrácení pﬁímo
osobû, jíÏ byly zabaveny. Takoví jedinci jsou
potom povaÏováni za legálnû získané. Zabavené
jedince CITES A nelze prodávat vÛbec.

PTÁCI V ZAJETÍ

Na burze jsem si koupil křížence
kanára a čížka. Nemám na to
žádný doklad.
KﬁíÏenec kanára a ãíÏka nemÛÏe pocházet z pﬁírody,
Ïádn˘ z rodiãÛ není CITES, takÏe by Ïádn˘ doklad
nemûl b˘t potﬁeba. Pokud by se jednalo o „ãist˘“ druh
(ãíÏek, pûnkava, h˘l, …), je tﬁeba vlastnit doklad
prokazující jeho legální pÛvod. Pták z odchovu v zajetí
by mûl b˘t oznaãen nesnímateln˘m krouÏkem.

Obchod s ptáky v‰ech druhÛ není moÏn˘,
pokud v místû pÛvodu byla zji‰tûna ptaãí chﬁipka, nebo pokud oblast pÛvodu podléhá mimoﬁádn˘m veterinárním opatﬁením. Papou‰ci
navíc nesmí pﬁijít do styku s psitakózou
a mohou b˘t prodáváni pouze s potvrzením
veterináﬁe.57
4.11.4 Ostatní způsoby
komerčního využití

Jak jiÏ bylo dﬁíve zmínûno, komerãní vyuÏití se
nevztahuje jen na obchod. Ptáci b˘vají

57 § 49 vyhl. ã. 382/2003 Sb.

chováni pro maso a peﬁí, dravci jsou pouÏíváni
k biologické ochranû leti‰È, zvíﬁata ze zájmov˘ch chovÛ i zoologick˘ch zahrad úãinkují ve
filmech. ProtoÏe moÏn˘ch kombinací ochrany
rÛzn˘ch druhÛ a jejich komerãního vyuÏití je
témûﬁ neomezené mnoÏství, není moÏné vûnovat se kaÏdému detailnû.
Relevantní kombinaci právních úprav lze ale
snadno odvodit z rÛzn˘ch ãástí této publikace.
Pﬁedev‰ím vÏdy platí obecné povinnosti chovatele (kapitola 4.1) a omezení komerãního vyuÏití
podle pﬁíslu‰nosti druhu k urãitému zpÛsobu
ochrany (kapitoly 4.11.1 a 4.11.2). Je tﬁeba si
vÏdy uvûdomit, jakému stupni ochrany jedinec
podléhá, a radûji si pﬁedem ovûﬁit na pﬁíslu‰n˘ch úﬁadech, jaké doklady jsou zapotﬁebí.

Jsem sokolník, legálně chovám
dravce i jiné ptáky a provozuji
za úplatu ukázky dravců
na zřícenině hradu.
K provozování ukázek je tﬁeba mít schválen˘ ﬁád ochrany
zvíﬁat, veterinární podmínky a udûlen˘ souhlas obce s poﬁádáním veﬁejného vystoupení (§ 8 zák. ã. 246/1992 Sb.).
Pro kaÏdého jedince CITES A je tﬁeba v˘jimka ze zákazu
obchodních ãinností (§ 23 zák. ã. 100/2004 Sb.,
ãl. 8 naﬁízení Rady ã. 338/97/ES). V˘jimku mÛÏe udûlit
krajsk˘ úﬁad (na území chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí
nebo národních parkÛ jejich správy).
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5 Další důležité informace
5.1 POHYB V KRAJINĚ, VSTUP NA POZEMKY

Základním pﬁedpokladem pozorování Ïivé pﬁírody, v˘zkumu, i ﬁady dal‰ích ãinností je nutnost
dostat se dostateãnû blízko k objektu zájmu. To se neobejde bez pohybu po rÛzn˘ch cestách
a pû‰inách a vût‰inou ani pﬁímého vstupu na cizí pozemky, aÈ jiÏ ve vlastnictví fyzické osoby,
právnické osoby ãi státu. Právo na voln˘ pohyb1 se tak dostává do rozporu s poÏadavky vlastníkÛ na ochranu jejich majetku. K tomu pﬁistupuje moÏnost omezení volného pohybu na
základû nûkter˘ch zákonÛ, takÏe i tato na první pohled jednoduchá problematika si jistû zaslouÏí ponûkud zevrubnûj‰í rozbor.

V krajinû se vyskytuje ﬁada rÛznû pouÏívan˘ch
stezek a pû‰in. Z dÛvodu ochrany krajinného
rázu není dovoleno stezky a pû‰iny zﬁizovat ani
ru‰it bez souhlasu pﬁíslu‰ného orgánu ochrany

pﬁírody, pﬁitom obce mají povinnost evidovat
ve‰keré cesty a pû‰iny v obvodu své pÛsobnosti.2 V praxi tato evidence témûﬁ neexistuje, je
ale moÏno tímto zpÛsobem usilovat o zachování stávajících cest, pokud má vlastník v úmyslu
je zru‰it. Pohyb po takov˘chto dlouho existujících cestách je vÏdy dovolen, pokud na nich
pﬁímo není vyznaãen opak (napﬁ. hraniãní
tabulí národní pﬁírodní rezervace, ochranného
pásma vodního zdroje, pﬁechodného uzavﬁení
ãásti honitby apod.).
Samostatnû je nutné zmínit jízdu. Obecnû je
jízda po komunikacích a cestách povolená,

1 ãl. 14 ústavní Listiny základních práv a svobod ã. 2/1993 Sb.

2 § 76 zák. ã. 114/1992 Sb.

Pro jakoukoli ãinnost v krajinû platí obecnû
povinnost vyvarovat se ãinností, které vedou
k niãení ekosystémÛ a pﬁirozen˘ch stanovi‰È
rostlin a ÏivoãichÛ nebo k ohroÏování a zraÀování volnû Ïijících ÏivoãichÛ ãi zvûﬁe.
Povinností kaÏdého je nepo‰kozovat cizí majetek (stromy, pÛdní kryt, atd.).
5.1.1 Pohyb po cestách
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pokud zákon nestanoví jinak. Lesní zákon
zakazuje jezdit a stát v lese s motorov˘mi vozidly a mimo lesní cesty a vyznaãené trasy jezdit na
kole, na koni nebo na lyÏích. V˘jimku ze zákazu mÛÏe povolit vlastník lesa, ve stanoven˘ch
pﬁípadech pak orgán státní správy lesÛ.3 Vjezd
do zvlá‰tû chránûn˘ch území reguluje zákon
o ochranû pﬁírody a krajiny, pﬁiãemÏ vlastníci ãi
nájemci pozemkÛ v chránûn˘ch územích mají
ãasto privilegia.

DAL·Í INFORMACE

5.1.2 Pohyb ve volném terénu

Pohyb ve volném terénu není omezen, pokud
zákon nestanoví jinak nebo pokud vlastník
nebo orgán veﬁejné správy nerozhodne
o opaku. KaÏd˘ má právo na voln˘ prÛchod
pﬁes pozemky ve vlastnictví ãi nájmu státu,
obce nebo jiné právnické osoby. Fyzické osoby
mohou vstup na své pozemky zakázat. Stále
ãastûji se setkáváme ve volné krajinû s ohrazen˘mi loukami a poli, které jsou oznaãené jako
soukromé a kam je vstup zakázán. Tento zákaz
je tﬁeba respektovat, v pﬁípadû nutnosti se
pokusit s majitelem dohodnout. Jiní vlastníci
neÏ fyzické osoby mohou sice své pozemky
ohradit, musí ale pﬁitom zachovat moÏnost
volného prÛchodu (napﬁ. pomocí ÏebﬁíkÛ).4
Vstupovat na jakékoli pozemky není moÏné,
pokud by tím do‰lo ke zpÛsobení ‰kody. Orná
pÛda, louky a pastviny jsou z oprávnûní volného prÛchodu vylouãeny v dobû, kdy mÛÏe dojít
k po‰kození porostÛ ãi pÛdy nebo pﬁi pastvû
dobytka. Posouzení této skuteãnosti je tﬁeba
uãinit vÏdy podle konkrétních okolností, kaÏd˘
je ale odpovûdn˘ za pﬁípadnou zpÛsobenou
‰kodu. Z práva volného prÛchodu jsou zcela
vylouãeny zastavûné a stavební pozemky, dvory,
zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky
urãené k faremnímu chovu zvíﬁat.

5.1.3 Pohyb v lesích

Ani soukrom˘ vlastník nemÛÏe zakázat vstup
do lesa, neboÈ lesní zákon zachoval právo kaÏdého vstupovat do lesÛ. Souãasnû v˘slovnû
zakazuje les oplocovat, kromû obor, lesních
‰kolek a oplocení k ochranû lesních porostÛ
pﬁed zvûﬁí.5
V lesích platí ale ﬁada omezení smûrujících
k jejich ochranû, pro bûÏné náv‰tûvníky jsou
nejdÛleÏitûj‰í zákazy rozdûlávání ohÀÛ (aÏ do
vzdálenosti 50 m od kraje lesa), kouﬁení v lese,
odhazování kouﬁících nebo doutnajících pﬁedmûtÛ, vjíÏdûní a stání motorov˘ch vozidel,
vstupování do míst oplocen˘ch nebo oznaãen˘ch zákazem vstupu, vjíÏdûní na koni, na kole
a na lyÏích mimo cesty a zákaz ru‰it lesní klid
a ticho. Za poru‰ení tûchto zákazÛ mÛÏe âIÎP
nebo lesní stráÏ uloÏit pokutu.6
Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního
podnûtu mÛÏe orgán státní správy lesÛ ãi obec
s roz‰íﬁenou pÛsobností rozhodnout z dÛvodu
ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpeãnosti obãanÛ o doãasném omezení nebo vylouãení
vstupu do lesa, nejv˘‰e v‰ak na dobu tﬁí mûsícÛ, tu lze prodlouÏit nejv˘‰e o dal‰í tﬁi mûsíce.
5.1.4 Pohyb na vodě a v jejím okolí

Povrchové a podzemní vody nejsou pﬁedmûtem
vlastnictví a nejsou souãástí ani pﬁíslu‰enstvím
pozemku, na nûmÏ nebo pod nímÏ se vyskytují. Pro pohyb po hrázích rybníkÛ nebo po navigaci ﬁek, ale i pro vstup do rákosin, do vody
nebo pro plavbu po ní není tﬁeba ani Ïádné
povolení, ani souhlas vlastníka pozemku
(nejde-li o oplocen˘ pozemek soukromého
vlastníka). Zejména u opakovan˘ch náv‰tûv,
napﬁ. za úãelem v˘zkumu ptákÛ, je ale vhodné
se s vlastníkem dohodnout. U mokﬁadních biotopÛ vÏdy hrozí nebezpeãí jejich po‰kození,
takÏe je Ïádoucí omezit pohyb v nich na

3 § 20 zák. ã. 289/1995 Sb.

5 § 19 a 32 zák. ã. 289/1995 Sb.

4 § 63 zák. ã. 114/1992 Sb.

6 § 53 zák. ã. 289/1995 Sb.
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nezbytné minimum a pohybovat se tak, aby
k po‰kození nedo‰lo.
K plavbû po povrchov˘ch vodách není tﬁeba
povolení vodoprávního úﬁadu. Jistá omezení
v pouÏití plavidel platí na vodních cestách.7
5.1.5 Pohyb v chráněných územích

Nejãastûj‰í omezení volného pohybu, jak je
popsán v˘‰e, stanovuje zákon o ochranû pﬁírody
a krajiny. Dal‰í omezení, vût‰inou na pﬁechodnou dobu, mohou b˘t vyhlá‰ena na základû
zákonÛ o vodách, lesích ãi myslivosti. AÈ je
zákaz vstupu vyhlá‰en na jakémkoli základû,
vÏdy musí b˘t v terénu na hranicích pﬁedmûtného území vhodn˘m zpÛsobem vyznaãen.
Zcela vylouãen je voln˘ pohyb pouze
v I. zónách národních parkÛ, v národních
pﬁírodních rezervacích8 a ve vojensk˘ch újezdech (dﬁíve naz˘van˘ch „vojensk˘ v˘cvikov˘
prostor”).9 Obvykle jsou z tûchto zákazÛ vyÀati
vlastníci a nájemci pozemkÛ.

7 § 3 a 7 zák. ã. 254/2001 Sb., zák. ã. 114/1995 Sb.

11 Úpravu ﬁízení podle § 43 zák. ã. 114/1992 Sb. zavedl zákon

8 § 16 a 29 zák. ã. 114/1992 Sb.

ã. 218/2004 Sb. s úãinností od 28.4.2004 na základû poslanecké

9 § 90 zák. ã. 114/1992 Sb.

iniciativy. Odborná veﬁejnost povaÏuje tuto úpravu za protiprávní,

10 Zákazy, ze kter˘ch lze udûlit v˘jimku podle § 43 zák. ã. 114/1992 Sb.,

zejména z hlediska ochrany procesních práv úãastníkÛ ﬁízení,

jsou stanoveny v § 16, 26, 29, 34, 35, 36, 45h a 45i téhoÏ zákona.

transparentnosti rozhodování ãi z hlediska procesních formalit.
12 § 30 zák. ã. 254/2001 Sb., zák. ã. 164/2001 Sb.
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Účastním se celostátního
výzkumu, mnou kontrolovaná
lokalita se nachází v národní
přírodní rezervaci.
Na lokalitu potřebuji několikrát
za sezónu dojet autem.
Je tﬁeba poÏádat o v˘jimku ke vstupu resp. vjezdu
do národní pﬁírodní rezervace (§ 43 zák. ã. 114/1992 Sb.).
Odpovûdn˘m úﬁadem je vláda âeské republiky.
Tato v˘jimka nahrazuje povolení vlastníka ke vjezdu
do lesa na území národní pﬁírodní rezervace.
K prÛjezdu okolními lesy je tﬁeba povolení vlastníka lesa
(§ 20 zák. 289/1995 Sb.).

Náv‰tûvním ﬁádem mÛÏe b˘t voln˘ pohyb
omezen na celém území národních parkÛ
a chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí. Podobná
omezení mohou b˘t stanovena i bliÏ‰ími
ochrann˘mi podmínkami pﬁírodních rezervací,
národních pﬁírodních památek, pﬁírodních
památek, ptaãích oblastí a pﬁechodnû chránûn˘ch ploch. Pﬁi náv‰tûvách tûchto území je
nezbytné seznámit se s konkrétními ochrann˘mi
podmínkami (resp. s náv‰tûvním ﬁádem)
a respektovat je. Zákon obsahuje zákazy nûkter˘ch ãinností v jednotliv˘ch kategoriích chránûn˘ch území, z hlediska ornitologické praxe
mÛÏe jít kromû vstupu a vjezdu napﬁ. o odchyty za
úãelem krouÏkování. Zakázané ãinnosti je
moÏné v chránûn˘ch územích provádût pouze
na základû individuálnû udûlené v˘jimky.10
V˘jimku udûluje v souãasné dobû usnesením
vláda âeské republiky. S Ïádostí o udûlení
v˘jimky vlády je tﬁeba se obracet nikoliv pﬁímo
na vládu, ale na Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí, které Ïádost Úﬁadu vlády postoupí.11
Vodoprávní úﬁad mÛÏe vyhlásit ochranné
pásmo vodního zdroje a omezit v nûm nûkteré
ãinnosti a voln˘ pohyb. Podobnû lze vyhlásit
omezení pohybu v ochrann˘ch pásmech pﬁírodních léãiv˘ch zdrojÛ a zdrojÛ minerálních
vod podle lázeÀského zákona.12 Z dÛvodu
ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpeãnosti obãanÛ mÛÏe orgán státní správy lesÛ rozhodnout o doãasném omezení vstupu do lesa,
nejv˘‰e v‰ak na dobu tﬁí mûsícÛ. Stanovenou
dobu lze prodlouÏit nejv˘‰e o dal‰í tﬁi mûsíce.
Orgán státní správy myslivosti mÛÏe naﬁídit
omezení nebo zákaz vstupu do honitby, zejména v dobû hnízdûní, kladení a odchovu mláìat
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nebo v dobû provádûní lovÛ. Z takto stanoven˘ch povinnosti. ·kodou na zvûﬁi se rozumí zejména
zákazÛ není moÏno získat individuální v˘jimku. pytláctví, úhyn zvûﬁe, zniãení hnízdi‰È, po‰kození nebo zniãení prostﬁedí a vypu‰tûní nepÛvodních ÏivoãichÛ. Na náhradu ‰kody má
5.2 ODPOVĚDNOST
nárok uÏivatel honitby.
ZA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ
Specifick˘ prostﬁedek odpovûdnosti na úseku
Jednáním v rozporu s pravidly uveden˘mi
v této publikaci (a pﬁedev‰ím jednáním v roz- ochrany pﬁírody pﬁedstavuje zabavení nedovoporu s konkrétními legislativními pﬁedpisy) se lenû drÏen˘ch jedincÛ. Rozhodnutí o zabavení
lze dopustit pﬁestupku ãi jiného správního se vydává ve správním ﬁízení, odvolání v tomto
deliktu13 ãi dokonce trestného ãinu. Zatímco pﬁípadû nemá odkladn˘ úãinek. Vlastníkem
odpovûdnost a pﬁípadné sankce za pﬁestupek sta- odebraného Ïivoãicha se stává stát.17
novují jednotlivé zákony, k jejichÏ poru‰ení do‰lo,
V pﬁípadû t˘rání mÛÏe úﬁad obce s roz‰íﬁenou
trestné ãiny pﬁesnû definuje trestní zákon.
pÛsobností naﬁídit umístûní t˘raného zvíﬁete do
Z trestn˘ch ãinÛ pﬁicházejí v úvahu trestn˘ ãin náhradní péãe. Náklady spojené s touto péãí je
pytláctví, trestn˘ ãin neoprávnûného nakládání povinen hradit majitel.18
s chránûn˘mi a volnû Ïijícími Ïivoãichy
UloÏením povinnosti uvedení do pÛvodního
a trestn˘ ãin t˘rání zvíﬁat.14 Postihy se pohybují od stavu ãi náhradního opatﬁení, náhradou ‰kody
pokut a zákazÛ ãinnosti aÏ k osmi letÛm odnûtí na zvûﬁi ani zabavením nedovolenû drÏeného
svobody, v˘‰e trestu závisí na konkrétním naplnû- jedince není dotãena povinnost náhrady ‰kody
ní znakÛ skutkov˘ch podstat trestn˘ch ãinÛ. podle jin˘ch pﬁedpisÛ ani moÏnost postihu za
Nedovolen˘m zabitím, odchytem ãi jin˘m pﬁestupek, správní delikt ãi trestn˘ ãin.
po‰kozením jedince ãi skupiny volnû Ïijících
ÏivoãichÛ (zejména silnû ãi kriticky ohroÏe- 5.3 PRAVOMOCI KONTROLNÍCH
n˘ch) lze zpÛsobit ekologickou újmu ve formû ORGÁNŮ
ohroÏení celého druhu.15
âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí (âIÎP)19
Kdo po‰kodí, zniãí nebo nedovolenû zmûní Prokazuje se sluÏebním odznakem a prÛkazem.
ãásti pﬁírody a krajiny chránûné podle zákona, Kontroluje dodrÏování zákona o ochranû pﬁíroje povinen navrátit je do pÛvodního stavu, dy a krajiny, zákona o obchodování s ohroÏepokud je to moÏné a úãelné.16 O moÏnosti n˘mi druhy a zákona o lesích. Nemá kompea podmínkách uvedení do pÛvodního stavu tenci podle zákona na ochranu zvíﬁat proti
nebo o náhradních opatﬁeních rozhoduje orgán t˘rání a zákona o myslivosti. Má právo vyzvat
ochrany pﬁírody. V oblasti ochrany ptactva se k prokázání totoÏnosti a pÛvodu drÏeného
uvedení do pÛvodního stavu a náhradní opat- Ïivoãicha, mÛÏe vstoupit na pozemek kontroloﬁení t˘kají zejména nedovoleného po‰kození vaného, mÛÏe odebrat nedovolenû drÏené Ïivoãichy a zastavit ru‰ivou ãinnost. Za zji‰tûné pﬁestanovi‰È jednotliv˘ch druhÛ.
Zvlá‰tní pozornost vûnuje náhradám ‰kod stupky a správní delikty mÛÏe uloÏit pokuty.
zákon o myslivosti. Za ‰kodu na zvûﬁi odpoví- Podle pﬁedpisÛ CITES ukládá pokuty v˘luãnû
dá kaÏd˘, kdo ji zpÛsobil poru‰ením právní ona, pﬁestoÏe kontrolu vykonávají i jiné orgány.
13 § 87 a 88 zák. ã. 114/1992 Sb., § 31 a 32 zák. ã. 100/2004 Sb.,

15 § 10 a 27 zák. ã. 17/1992 Sb.

§ 35 zák. ã. 200/1990 Sb. Sankcí je obvykle pokuta, její v˘‰i

16 § 86 zák. ã. 114/1992 Sb.

a podmínky, za kter˘ch je uloÏena, upravují uvedené zákony.

17 § 89 a 90 zák. ã. 114/1992 Sb., §26 a 34 zák. ã. 100/2004 Sb.

14 § 178a, 181f aÏ 181h a 203 zák. ã. 140/1961 Sb.

18 § 28a zák. ã. 246/1992 Sb.
19 zák. ã. 282/1991 Sb.
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Krajské veterinární správy (KVS) 20

Vykonávají dozor nad dodrÏováním povinností
uloÏen˘ch podle zákona na ochranu zvíﬁat proti
t˘rání. Vydávají, mûní nebo odnímají rozhodnutí o povolení chovu nebezpeãn˘ch druhÛ
zvíﬁat a stanovují podmínky pro provádûní
pokusÛ na zvíﬁatech. Na základû kontrolního
zji‰tûní ukládají nápravná opatﬁení. Mohou
vstupovat do chovatelsk˘ch zaﬁízení za úãelem
jejich kontroly. Neukládají v‰ak pokuty,
to mohou uãinit obecní úﬁady obcí s roz‰íﬁenou
pÛsobností na základû podnûtu krajské
veterinární správy.
Ústﬁední komise pro ochranu zvíﬁat (ÚKOZ) 21

Projednává, koordinuje a kontroluje plnûní
podmínek ochrany volnû Ïijících zvíﬁat i zvíﬁat
v chovech a pﬁedkládá pﬁíslu‰n˘m státním orgánÛm návrhy na nezbytná opatﬁení. Stanovuje
okruh a rozsah znalostí potﬁebn˘ch pro práci
s pokusn˘mi zvíﬁaty a provádí jejich zkou‰ení.
Rozhoduje o udûlení, zmûnû nebo odnûtí akreditace k provádûní pokusÛ na zvíﬁatech.
Schvaluje ﬁády ochrany zvíﬁat. NemÛÏe ukládat
pokuty.
Lesní stráÏ 22

StráÏ ochrany pﬁírody 23

Myslivecká stráÏ 24

Je vÏdy ustavena jen pro konkrétní honitbu.
Prokazuje se prÛkazem a sluÏebním odznakem. Je oprávnûna usmrcovat zavleãené
druhy ÏivoãichÛ a uprchlá hospodáﬁská zvíﬁata. Je oprávnûna zadrÏet osobu, kterou pﬁistihne v honitbû pﬁi neoprávnûném lovu nebo pﬁi
jiné ãinnosti zakázané zákonem o myslivosti,
nebo osobu, kterou pﬁistihne v honitbû se zakázanou loveckou v˘zbrojí anebo se stﬁelnou
zbraní. V takovém pﬁípadû musí neprodlenû
pﬁivolat Policii âR. Smí zastavit a prohlíÏet
v honitbû dopravní prostﬁedky vãetnû pﬁepravovan˘ch zavazadel, je-li dÛvodné podezﬁení, Ïe
pﬁepravují nebo obsahují neoprávnûnû nabytou
zvûﬁ. MÛÏe poÏadovat pﬁedloÏení dokladu
o nabytí zvûﬁe. Prohlídka dopravních prostﬁedkÛ a zavazadel nesmí sledovat jin˘ zájem neÏ
zji‰tûní, zda v tûchto prostﬁedcích a zavazadlech
není upytlaãená zvûﬁ.
Myslivecká stráÏ je oprávnûna ukládat pokuty za pﬁestupky podle zákona o myslivosti.
Správy chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a národních parkÛ,
krajské úﬁady a úﬁady obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností

Prokazuje se prÛkazem a sluÏebním odznakem. Uvedené úﬁady dozírají na dodrÏování zákona
Kontroluje dodrÏování pﬁedpisÛ na ochranu pﬁíro- o ochranû pﬁírody a krajiny, zákona o myslivosti
dy a krajiny. Je oprávnûna zji‰Èovat totoÏnost ãi zákona na ochranu zvíﬁat proti t˘rání
20 § 22 zák. ã. 246/1992 Sb.

22 § 38–39a zák. ã. 289/1995 Sb.

21 § 21 zák. ã. 246/1992 Sb.

23 § 81–81b zák. ã. 114/1992 Sb.
24 § 12–16 zák.ã. 449/2001 Sb.
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Prokazuje se prÛkazem a sluÏebním odznakem.
Kontroluje dodrÏování povinností spojen˘ch
s uÏíváním lesÛ podle zákona o lesích. Je oprávnûna zji‰Èovat totoÏnost osoby, která poru‰uje
ustanovení lesního zákona a uloÏit pokutu za
takov˘ pﬁestupek.

osoby, která se dopustila pﬁestupku, mÛÏe vstupovat na cizí pozemky za úãelem kontroly
a zadrÏet ke zji‰tûní totoÏnosti osobu, kterou
pﬁistihne pﬁi poru‰ování pﬁedpisÛ o ochranû
pﬁírody, do pﬁíjezdu policie. MÛÏe také s okamÏitou platností zastavit ru‰ivou ãinnost.
Za zji‰tûné pﬁestupky mÛÏe uloÏit na místû
pokutu, závaÏnûj‰í pﬁestupky oznamuje
orgánu, kter˘ ji ustavil.
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a ukládají opatﬁení k odstranûní zji‰tûn˘ch
závad. Tyto orgány zejména dozírají, jak jsou
dodrÏována vydaná rozhodnutí. Za zji‰tûné
pﬁestupky mohou uloÏit pokutu. Jsou oprávnûny provádût dozor i podle zákona o obchodování s ohroÏen˘mi druhy, podle kterého
v‰ak nemohou ukládat pokuty.

obrátit se na orgány ãinné v trestním ﬁízení,
tedy na státní zastupitelství nebo na Policii âR.
Policii je tﬁeba volat i v pﬁípadû, kdy hrozí
nebezpeãí z prodlení nebo je tﬁeba pﬁímo zadrÏet pachatele. V pﬁípadû podezﬁení ze spáchání
trestného ãinu mÛÏe podezﬁelého zadrÏet do
pﬁíjezdu policie kdokoli.25

5.4 POSTUP PŘI PODEZŘENÍ
NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

Hlavní zásady

1. Na místû samém si v‰imnout v‰ech
okolností, okamÏitû si je zapsat, vyfotograâlovûk pﬁi pobytu v pﬁírodû nejen sám
fovat nebo jinak zdokumentovat.
nûjakou ãinnost provádí, ale ãasto se stává
2. Oznámení uãinit co nejdﬁíve, v naléhai svûdkem ãinnosti druh˘ch. BohuÏel ne v‰ichni
v˘ch pﬁípadech ihned telefonicky.
respektují v‰echna pravidla a omezení, ﬁada lidí
3. Oznamujeme-li vûc policii, nic nesbírat,
je z neznalosti nebo ze zlé vÛle pﬁekraãuje,
niãeho se nedot˘kat a nepo‰kodit stopy
a tím pﬁírodu ohroÏuje nebo pﬁímo po‰kozuje.
(nehrát si na vy‰etﬁovatele).
Je tedy na místû se ptát, jak postupovat, staneme-li se svûdky jednání, které povaÏujeme Oznámení je moÏno podat osobnû (ústnû) do
protokolu, telefonicky nebo písemnû.
za nelegální.
Podáváme-li oznámení telefonicky, mûlo by
vÏdy následovat sepsání protokolu. V pﬁípaNa poli jsem nalezl dvě mrtvé
dech, které nejsou naléhavé, je moÏno podat
káně, pravděpodobně zastřelené.
oznámení písemné.
Pokud jsou kánû zastﬁelené, jde o pﬁestupek a podezﬁení
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z nûkolika trestn˘ch ãinÛ (§178a, § 181f, 181g
trestního zákona). Nález je tﬁeba ohlásit âeské inspekci
Ïivotního prostﬁedí, státnímu zastupitelství nebo Policii âR.
Doporuãujeme konkrétní postup konzultovat s vedoucím
programu Volná kﬁídla âeské spoleãnosti ornitologické.

Kontrolních institucí je celá ﬁada, co zákon,
to jin˘ zpÛsob kontroly jeho dodrÏování.
Prvním orgánem, na kter˘ by se mûl ornitolog
obracet v pﬁípadû jakékoli nelegální ãinnosti
v pﬁírodû, ale i v pﬁípadû nedovoleného chovu
nebo obchodu s ptáky, je âeská inspekce Ïivotního prostﬁedí. Institucí odpovûdnou
k posouzení, zda dochází k t˘rání zvíﬁat, je
krajská veterinární správa.
V pﬁípadû závaÏného poru‰ení pﬁedpisÛ,
které by mohlo b˘t trestn˘m ãinem, je moÏné
25 § 76 zák. ã.141/1961 Sb.

âeské inspekci Ïivotního prostﬁedí podáváme stíÏnost pro poru‰ení zákona, policii nebo
státnímu zastupitelství oznamujeme podezﬁení
ze spáchání trestného ãinu nebo pﬁestupku.
Forma a obsah podání jsou ve v‰ech pﬁípadech
podobné. Jako pﬁíklad uvádíme podrobnûji
pouze zpÛsoby podání Policii âR v nejzávaÏnûj‰ích pﬁípadech.
Jakékoli zji‰tûní je také vhodné sdûlit âeské
spoleãnosti ornitologické, vedoucímu programu Volná kﬁídla, kter˘ mÛÏe poskytnout doporuãení k nejlep‰ímu postupu. Pﬁíklady podání
v typick˘ch situacích, jako je nález zastﬁeleného
nebo otráveného dravce, vybraného hnízda
nebo nelegálního chovu, lze nalézt na webu
âSO www.birdlife.cz v sekci Volná kﬁídla.
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Telefonické oznámení Policii âR

v bezodkladn˘ch pﬁípadech
• pouÏijte tísÀovou linku Policie 158
• sdûlte, co pﬁesnû se stalo
• proã se domníváte, Ïe se jedná o ãinnost
trestnou
• kde pﬁesnû se trestná ãinnost provádí,
popﬁ. jak se tam policie dostane
• kdo podává oznámení a spojení na vás,
popﬁ. kde se nacházíte
• informace o moÏn˘m pachatelích (popis,
vozidlo, popﬁ. jejich úniková trasa)
Ústní trestní oznámení Policii âR

Vûcn˘ obsah ústního oznámení by mûl b˘t
shodn˘ s obsahem písemného oznámení, zvlá‰tû uvádíme pouze jeho specifika.
• ústní oznámení podejte do protokolu,
kter˘ musí obsahovat v‰echny informace
a návrhy, které povaÏujete za podstatné
• oznámení podejte na sluÏebnû nejbliÏ‰ího
obvodního oddûlení (orgán ãinn˘ v trestním ﬁízení má povinnost pﬁijmout nahlá‰ení kaÏdého oznamovatele bez ohledu na
vûcnou a místní pﬁíslu‰nost)
• v závûru protokolu poÏádejte o vyrozumûní o opatﬁeních ve vûci uãinûn˘ch
• poÏadujte kopii oznámení (protokolu)
Písemné trestní oznámení

DAL·Í INFORMACE

Podává se v pﬁípadech, které snesou odkladu
a jeho v˘hodou je moÏnost v‰e preciznû
formulovat.

• kterému orgánu je adresováno (nejlépe
okresnímu státnímu zastupitelství, pﬁípadnû Policii âR)
• kdo jej ãiní (já, ãlen âSO, odborník –
myslivec, ornitolog)
• které vûci se t˘ká a co se tím sleduje (vûcnû,
odbornû, srozumitelnû popsat co se oznamuje a proã, co se poÏaduje)
• pﬁesné místo nálezu
• datum a hodina nálezu
• datum a hodina pﬁedchozího telefonického
ohlá‰ení (pokud bylo uãinûno)
• pozorované osoby a dal‰í okolnosti (napﬁ.
v˘stﬁel, hon, ãlovûk s lezeck˘m vybavením,
stopy po stupaãkách, zaparkované auto –
barva, typ, znaãka, stopy pneumatik atd.)
• ‰ir‰í souvislosti, moÏné motivy spáchání
trestného ãinu a jeho následky (proã
dochází k pronásledování, vyuÏití ptákÛ
pro chov, podobné nálezy v minulosti,
vazba na biologii druhu – doba hnízdûní,
tah apod.)
• pﬁílohy (vûci, listiny, fotografie, video,
pitevní protokol od veterináﬁe, plánek
místa ãinu atd. – ponechte si ale kopie)
• nabídnûte odbornou pomoc a vysvûtlení
napﬁ. pﬁi urãení druhu ptáka (prokaÏte
svou zpÛsobilost – napﬁ. ãlen âSO), doporuãte znalce nebo kontakt na orgány ochrany pﬁírody (âIÎP, AOPK âR)
• uveìte dal‰í svûdky ãinu a materiální stopy
• mÛÏete navrhnout doplÀující dÛkazy (napﬁ.
posudek veterinárního lékaﬁe k pﬁíãinû
úhynu)
• v závûru poÏádejte o vyrozumûní o opatﬁeních ve vûci uãinûn˘ch
• uveìte datum, jméno, adresu a podpis
oznamovatele (je moÏno podat i anonymní
oznámení, v tom pﬁípadû se ale zbavujete
moÏnosti vyrozumûní o v˘sledku ‰etﬁení)
• nechte si pro sebe kopii oznámení s podacím lístkem, popﬁ. kopii orazítkovanou na
podatelnû pﬁíslu‰ného úﬁadu
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Pokud chce obãan ãi skupina lidí hájit zájmy
ochrany pﬁírody, musí mít k dispozici dostatek informací. Podle zákona o právu na
informace o Ïivotním prostﬁedí mÛÏe kdokoliv Ïádat o jakékoliv informace t˘kající se
Ïivotního prostﬁedí a v‰echny orgány veﬁejné
správy jsou povinny je poskytnout. Stejnou
povinnost mají i organizace, které jsou zﬁízeny, ﬁízeny nebo povûﬁeny k v˘konu sv˘ch
pravomocí orgány veﬁejné správy. Pﬁíkladem

je Agentura ochrany pﬁírody a krajiny âR
nebo státní podnik Povodí. S Ïádostí
o poskytnutí informace se nelze obracet na
Parlament ãi soudy.
Îádost o poskytnutí informace musí srozumitelnû definovat, o jakou informaci se
Ïadateli jedná. Îadatel nemusí uvádût
dÛvod, proã o informaci Ïádá. Úﬁady musí
poskytnout informaci nejpozdûji do 30 dnÛ,
ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech do 60 dnÛ po
obdrÏení Ïádosti. Pokud úﬁad odmítne
informaci poskytnout, musí o tom vydat
rozhodnutí, v nûmÏ musí uvést dÛvod, proã
informaci poskytnout odmítl. 27 Proti rozhodnutí o odmítnutí se lze odvolat ve lhÛtû
15 dnÛ od doruãení.
Odvolání mÛÏe Ïadatel podat i v pﬁípadû,
kdy jiÏ ubûhla pﬁíslu‰ná zákonná lhÛta
(30, pﬁípadnû 60 dnÛ) a úﬁad na Ïádost vÛbec
nereagoval. Odvolání je pak tﬁeba podat do
15 dnÛ od ubûhnutí oné lhÛty. Nadﬁízen˘
orgán musí rozhodnout o odvolání. Pokud tak
neuãiní, lze podat Ïalobu na neãinnost ke
správnímu soudu, pﬁípadnû podat stíÏnost
ombudsmanovi (kapitola 1.3).

26 § 158 a 159 zák. ã. 141/1961 Sb.

27 v˘ãet povolen˘ch dÛvodÛ odmítnutí obsahuje

Po pﬁijetí oznámení má orgán ãinn˘ v trestním ﬁízení povinnost konat a, poÏádá-li o to
oznamovatel, vyrozumût jej o uãinûn˘ch opatﬁeních. Posouzení skuteãnosti, zda k pﬁestupku
ãi trestnému ãinu do‰lo, je ale v˘luãnû v kompetenci tohoto orgánu. Není-li oznamovatel
s prÛbûhem nebo v˘sledky ‰etﬁení spokojen,
mÛÏe po jeho skonãení podat stíÏnost26 témuÏ
orgánu, kter˘ vûc rozhodl, nebo orgánu nadﬁízenému. StíÏnost nemá stanoveny formální
náleÏitosti, je v‰ak tﬁeba, aby obsahovala srozumitelnû popis skuteãností, jichÏ se t˘ká, aby
byla datována a podepsána, vãetnû adresy pisatele.

DAL·Í INFORMACE

5.5 PRÁVO NA INFORMACE

§ 8 zák. ã. 123/1998 Sb.
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6 Odpovědné úřady
K vydání dokumentÛ a povolení popsan˘ch v pﬁíruãce jsou pﬁíslu‰né nejrÛznûj‰í úﬁady. Struãn˘
pﬁehled nejãastûji pouÏívan˘ch dokumentÛ a k nim pﬁíslu‰n˘ch institucí je uveden
v tabulce. V adresáﬁi jsou uvedeny instituce zhruba po krajskou úroveÀ, z prostorov˘ch dÛvodÛ chybí zejména obecní úﬁady obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností.
KRAJSKÉ ÚŘADY
Krajsk˘ úﬁad Jihoãeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 âeské Budûjovice
tel: 386 720 111
podatelna@kraj-jihocesky.cz
http://www.kraj-jihocesky.cz

Krajsk˘ úﬁad Královéhradeckého kraje
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové
tel: 495 817 111
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz,
http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Krajsk˘ úﬁad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel: 585 508 111
posta@kr-olomoucky.cz
http://www.kr-olomoucky.cz

Krajsk˘ úﬁad Jihomoravského kraje
Îerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
tel: 541 651 111
http://www.kr-jihomoravsky.cz

Krajsk˘ úﬁad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel: 485 226 111
info@kraj-lbc.cz
http://www.kraj-lbc.cz

Krajsk˘ úﬁad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
posta@pardubickykraj.cz
http://www.pardubickykraj.cz

Krajsk˘ úﬁad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
tel: 353 502 111
http://www.kr-karlovarsky.cz

Krajsk˘ úﬁad Moravskoslezského kraje
28. ﬁíjna 117, 702 18 Ostrava
tel: 595 622 222
posta@kr-moravskoslezsky.cz,
http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Krajsk˘ úﬁad PlzeÀského kraje
P.O. BOX 313, ·kroupova 18
306 13 PlzeÀ, tel: 377 195 111
posta@kr-plzensky.cz
http://www.kr-plzensky.cz

PaZ_4_11_stranky

2.12.2004 20:47

Stránka 60

(K-černá plát)

60

Tabulka 6:
Přehled úřadů kompetentních k vydání vybraných úředních dokumentů
stupeÀ ohroÏenosti Ïivoãicha

úﬁední doklad

platné zákonné naﬁízení

vydávající orgán

fotografování, filmování, pﬁi kterém by docházelo k ru‰ení, zejména v dobû hnízdûní • v˘zkum, pﬁi kterém
by docházelo k ru‰ení, zejména v dobû hnízdûní • v˘zkum spojen˘ s odchytem v pﬁírodû • sbûr vajec a hnízd
v pﬁírodû • odchyt v pﬁírodû (pro chov ãi z jiného dÛvodu) • chov v zajetí (jedincÛ, kteﬁí nejsou evidováni jako
odchovaní v zajetí) • drÏení (i doãasné) handicapovaného jedince v zajetí • komerãní vyuÏití volnû Ïijících ptákÛ
(Ïiv˘ch i mrtv˘ch i jejich ãástí a v˘robkÛ z nich) • jiná ãinnost, pﬁi které by mohlo dojít k ohroÏení populací druhu
ãi ‰kodlivému zásahu do pﬁirozeného v˘voje ptákÛ
1. obecnû chránûn˘ druh
2. ohroÏen˘ druh
3. kriticky a silnû ohroÏen˘ druh

odchylka
v˘jimka
v˘jimka

§ 5a a 5b zák. ã. 114/1992 Sb.
§ 50 a 56 zák. ã. 114/1992 Sb.
§ 50 a 56 zák. ã. 114/1992 Sb.

ÚORP
KÚ
SPRÁVY

povolení není tﬁeba
povolení k preparaci
povolení k preparaci

§ 50 a 56 zák. ã. 114/1992 Sb.
§ 50 a 56 zák. ã. 114/1992 Sb.

KÚ(SPRÁVY)
SPRÁVY

§ 3 a 54 zák. ã. 114/1992 Sb.

KÚ(SPRÁVY)

preparace
1. obecnû chránûn˘ druh
2. ohroÏen˘ druh
3. kriticky a silnû ohroÏen˘ druh
chov v zajetí
1. v zajetí odchované
evropské druhy
2. nebezpeãné druhy
3. zvûﬁ
4. zvûﬁ

osvûdãení o vzetí
do evidence
povolení
souhlas
vyjádﬁení
k navrhovan˘m
podmínkám chovu

§ 13 zák. ã. 246/1992 Sb.
§ 7 zák. ã. 449/2001 Sb.
§ 7 zák. ã. 449/2001 Sb.

KVS
KÚ
KVS

evidenãní karta
loveckého dravce
povolení pouÏití
loveck˘ch dravcÛ

§ 46 zák. ã. 449/2001 Sb.

KÚ

§ 44 zák. ã. 449/2001 Sb.

KÚ

povolení

§ 5 zák. ã. 114/1992 Sb.

ÚORP

souhlas

§ 4 zák. ã. 449/2001 Sb.

MZe

povolení
souhlas
v˘jimka

§ 5 zák. ã. 114/1992 Sb.
§ 54 zák. ã. 114/1992 Sb.
§ 5 zák. ã. 449/2001 Sb.

v˘jimka

§ 5 zák. ã. 449/2001 Sb.

uÏívání dravce jako loveckého
1.
2.

ODPOVùDNÉ Ú¤ADY

vypou‰tûní ptákÛ do pﬁírody
1. v‰echny geograficky
nepÛvodní druhy
2. geograficky nepÛvodní
druhy - zvûﬁ CIC
3. v‰ichni kﬁíÏenci
4. v‰echny zvlá‰tû chránûné druhy
5. zvûﬁ – v zajetí odchované
zvlá‰tû chránûné druhy
6. zvûﬁ – v zajetí odchované
obecnû chránûné druhy

ÚORP
SPRÁVY
SPRÁVY
ÚORP
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registrace CITES
1. druh CITES A
+ § 5 vyhl. ã. 227/2004 Sb.

registraãní list

§ 23 a 25 zák. ã. 100/2004 Sb.

KÚ(SPRÁVY*)

permit CITES
potvrzení o zpûtném
v˘vozu CITES
oznámení CITES
povolení

§ 4 aÏ 7 zák. ã. 100/2004 Sb.
§ 8 - 13 zák. ã. 100/2004 Sb.

MÎP
MÎP

§ 13 zák. ã. 100/2004 Sb.
§ 53 zák. ã. 114/1992 Sb.
a § 18 zák. ã. 100/2004 Sb.
§ 5a a 5b zák. ã. 114/1992 Sb.

CÚ

dovoz a v˘voz
1. viz tabulka 4.10
2. viz tabulka 4.10
3. viz tabulka 4.10
4. v‰echny zvlá‰tû chránûné druhy,
které nejsou CITES
5. evropské druhy obecnû chránûné,
které nejsou CITES
(pro obchodní úãely)

odchylka

MÎP
ÚORP

pﬁemístûní CITES
1. CITES A
2. ostatní druhy

povolení pﬁemístûní CITES § 14 zák. ã. 100/2004 Sb.
povolení není potﬁeba

MÎP

komerãní vyuÏívání CITES
1. CITES A
2. ostatní druhy

v˘jimka
povolení není potﬁeba

§ 23 zák. ã. 100/2004 Sb.

KÚ(SPRÁVY*)

vstup a vjezd do zvlá‰tû chránûn˘ch území (a jiné zakázané ãinnosti)
1. zvlá‰tû chránûná území,
kam je vstup a vjezd zakázán

v˘jimka

§ 43 zák. ã. 114/1992 Sb.

vláda âR

Vysvûtlení zkratek v tabulce:
ÚORP
KÚ
KÚ(SPRÁVY)
KÚ(SPRÁVY*)
SPRÁVY

ODPOVùDNÉ Ú¤ADY

KVS
MZe
MÎP
CÚ
vláda âR

– úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností (na území národních parkÛ,
chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy)
– krajsk˘ úﬁad
– krajsk˘ úﬁad (na území národních parkÛ a chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí
a jejich ochrann˘ch pásem jejich správy)
– krajsk˘ úﬁad (na území národních parkÛ a chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí
jejich správy)
– správa CHKO (pro celé území âR mimo území národních parkÛ
a jejich ochrann˘ch pásem, tam správa národního parku)
– krajská veterinární správa
– Ministerstvo zemûdûlství
– Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
– celní úﬁad pﬁi odbavení
– vláda âR prostﬁednictvím Ministerstva Ïivotního prostﬁedí

PaZ_4_11_stranky

2.12.2004 20:47

Stránka 62

(K-černá plát)

62

Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5,
tel: 257 280 111
e-mail: podatelna@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz
Krajsk˘ úﬁad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel: 475 657 111
urad@kr-ustecky.cz
http://www.kr-ustecky.cz/
Krajsk˘ úﬁad kraje Vysoãina
ÎiÏkova 57
587 33 Jihlava
tel.: 564 602 111
posta@kr-vysocina.cz
http://www.kr-vysocina.cz
Krajsk˘ úﬁad Zlínského kraje
tﬁída Tomá‰e Bati 3792
P.O.Box 220
761 90 Zlín
tel: 577 043 111
posta@kr-zlinsky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz

ODPOVùDNÉ Ú¤ADY

Magistrát hlavního mûsta Prahy
Mariánské námûstí 2
110 01 Praha 1
tel: 236 001 111
posta@cityofprague.cz
http://www.praha-mesto.cz/

SPRÁVY NÁRODNÍCH
PARKŮ A CHRÁNĚNÝCH
KRAJINNÝCH OBLASTÍ
Správa Národního parku âeské ·v˘carsko
PraÏská 52
407 46 Krásná Lípa
tel: 412 354 050
n.park@npcs.cz
http://www.npcs.cz/
Správa Krkono‰ského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel: 499 456 111, info@krnap.cz
http://www.krnap.cz/
Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5
669 01 Znojmo
tel: 515 226 722, 515 282 240
info@nppodyji.cz
http://www.nppodyji.cz/
Správa Národního parku
a CHKO ·umava
1. máje 260
385 01 Vimperk
tel: 388 450 111
http://www.npsumava.cz/index.php
Správa CHKO Beskydy
NádraÏní 36
756 61 RoÏnov p. Radh.
tel: 571 654 293
Správa CHKO Bílé Karpaty
NádraÏní 318
763 26 Luhaãovice
tel: 577 119 626
Správa CHKO Blaník
LouÀovice pod Blaníkem ã. 8
257 06, tel: 317 852 654

Správa CHKO Blansk˘ les
Vy‰n˘ 59
381 01 âesk˘ Krumlov
tel: 380 716 618
Správa CHKO Broumovsko
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 085
Správa CHKO âesk˘ kras
Karl‰tejn I/85, 267 18
tel: 311 684 023
Správa CHKO âesk˘ ráj
Dvoﬁákova 294
511 01 Turnov
tel: 481 322 292
Správa CHKO âeské stﬁedohoﬁí
Michalská 260/14
412 01 Litomûﬁice
tel: 416 732 387
Správa CHKO Jeseníky
·umperská 93
790 01 Jeseník
tel: 584 402 228
Správa CHKO Jizerské hory
U jezu 10
460 01 Liberec
tel: 482 428 999
Správa CHKO Kokoﬁínsko
âeská 149
276 01 Mûlník
tel: 315 622 149
Správa CHKO Kﬁivoklátsko
270 24 Zbeãno 5
tel: 313 554 834
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Správa CHKO Labské pískovce
Teplická 424/69
405 02 Dûãín
tel: 412 518 287

Správa CHKO Îìárské vrchy
Brnûnská 39
591 02 Îìár nad Sázavou
tel: 566 653 111

KVS pro Moravskoslezsk˘ kraj
Na obvodu 51
703 00 Ostrava-Vítkovice
tel: 596 781 910, kvst@svscr.cz

Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Husova 906/5
784 01 Litovel
tel: 585 344 156

Správa CHKO Îelezné hory
Námûstí 317
538 25 Nasavrky
tel: 469 677 420

KVS pro Olomouck˘ kraj
tﬁída Míru 101, 779 00 Olomouc
tel: 585 700 730, kvsm@svscr.cz

Správa CHKO LuÏické hory
·kolní 12
471 25 Jablonné v Podje‰tûdí
tel: 487 762 356

VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Správa CHKO Moravsk˘ kras
Svitavská 29
678 01 Blansko
tel: 516 417 825

Státní veterinární správa âR
Slezská 7, 120 00 Praha 2
tel: 227 010 142
e.podatelna@svscr.cz
http://www.svscr.cz/

KVS pro Pardubick˘ kraj
Husova 1747
530 03 Pardubice
tel: 466 263 122, kvse@svscr.cz
KVS pro PlzeÀsk˘ kraj
DruÏstevní 13
301 00 PlzeÀ
tel: 377 333 820, kvsp@svscr.cz
KVS pro Stﬁedoãesk˘ kraj
âernoleská 1929
256 38 Bene‰ov
tel: 317 742 033, kvss@svscr.cz

Správa CHKO Pálava
Námûstí 32, 692 01 Mikulov
tel: 519 510 585

KVS pro Jihomoravsk˘ kraj
Palackého 174
612 38 Brno
tel: 541 594 472, kvsb@svscr.cz

KVS pro Ústeck˘ kraj
Sebuzínská 38
403 21 Ústí nad Labem-Brná
tel: 475 501 011, kvsu@svscr.cz

Správa CHKO Poodﬁí
ul. 2 kvûtna 1
742 13 Studénka
tel: 556 455 055

KVS pro Karlovarsk˘ kraj
kpt. Jaro‰e 318/4
360 06 Karlovy Vary
tel: 353 449 026, kvsk@svscr.cz

KVS pro kraj Vysoãina
Rantíﬁovská 22
586 05 Jihlava
tel: 567 301 873, kvsj@svscr.cz

Správa CHKO Slavkovsk˘ les
Anglická 119/15
353 01 Mariánské láznû
tel: 354 624 081

KVS pro Královéhradeck˘ kraj
Jana âerného 370
503 41 Hradec Králové
tel: 495 220 527, kvsh@svscr.cz

KVS pro Zlínsk˘ kraj
Lazy V. 654
760 01 Zlín 1
tel: 577 210 796, kvsz@svscr.cz

Správa CHKO TﬁeboÀsko
Valy 121
379 01 TﬁeboÀ
tel: 384 721 248

KVS pro Libereck˘ kraj
Osta‰ovská 521
460 11 Liberec 11-RÛÏodol 1
tel: 485 246 691, kvsl@svscr.cz

MûVS v Praze
Na Kozaãce 3
120 00 Praha 2
tel: 222 522 126, kvsa@svscr.cz

Správa CHKO Orlické hory
Dobrovského 332
516 01 Rychnov n. KnûÏnou
tel: 494 535 337

ODPOVùDNÉ Ú¤ADY

KVS pro Jihoãesk˘ kraj
Severní 9
370 10 âeské Budûjovice
tel: 387 789 522
e-mail: kvsc@svscr.cz
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MINISTERSTVA
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
Vr‰ovická 65
100 10 Praha 10
tel.: 267 122 111
Ministerstvo zemûdûlství
Tû‰nov 17, 117 05 Praha 1
tel.: 221 811 111
Ústﬁední komise pro ochranu zvíﬁat
Tû‰nov 17, 117 05 Praha 1
tel: 221 812 339
ukoz.sekr@mze.cz

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Na bﬁehu 267
190 00 Praha 9
tel: 222 860 111
Oblastní inspektorát Brno
Lieberzeitova 1
614 00 Brno
tel: 545 545 111

ODPOVùDNÉ Ú¤ADY

Oblastní inspektorát âeské Budûjovice
Dr. Stejskala 6
370 21 âeské Budûjovice
tel: 386 109 111

Oblastní inspektorát HavlíãkÛv Brod
Bûlohradská 3304, 580 02
HavlíãkÛv Brod
tel: 569 429 822

Oblastní inspektorát Ústí n.L.
V˘stupní 1644
400 07 Ústí nad Labem
tel: 475 500 547

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229
500 02 Hradec Králové
tel: 495 773 111

DALŠÍ ORGANIZACE

Oblastní inspektorát Liberec
tﬁ. 1. máje 858/26
460 01 Liberec
tel: 485 340 700
Oblastní inspektorát Olomouc
Tovární 41
772 00 Olomouc
tel: 585 243 429
Oblastní inspektorát Ostrava
Valchaﬁská 15/72
702 00 Ostrava
tel: 595 134 111
Oblastní inspektorát PlzeÀ
Klatovská 48, 301 22 PlzeÀ
tel: 377 236 783
Oblastní inspektorát Praha
Dûlnická 12, 170 04 Praha 7
tel: 266 793 370

Agentura ochrany pﬁírody a krajiny âR
Kali‰nická 4 - 6
130 23 Praha 3
tel: 222 580 013
aopkcr@nature.cz
http://www.nature.cz
Správa ochrany pﬁírody
Nuselská 39
140 00 Praha 4
tel: 241 082 111
âeská spoleãnost ornitologická
Hornomûcholupská 34
102 00 Praha-Hostivaﬁ
tel: 274 866 700
cso@birdlife.cz
http://www.birdlife.cz
âeskomoravská myslivecká jednota
Jungmannova 25
115 25 Praha 1
tel: 224 948 456, 224 948 477
vladimir.broukal@cmmj.cz
http://www.cmmj.cz
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7 Výklad pojmů
Termíny pouÏívané v právních pﬁedpisech jsou v ﬁadû pﬁípadÛ vymezeny odli‰nû od jejich obecného
chápání. Stejné termíny mohou b˘t navíc v rÛzn˘ch pﬁedpisech vykládány s drobn˘mi rozdíly.
Vysvûtlení pojmÛ v této kapitole se vztahuje pouze na tuto pﬁíruãku, nejde o pﬁesn˘ právní v˘klad
jednotliv˘ch pojmÛ, i kdyÏ jeho smysl odpovídá relevantním zákonn˘m úpravám.
akreditace
státem udûlované oprávnûní k v˘konu urãité odborné
ãinnosti, napﬁ. k provádûní pokusÛ na zvíﬁatech podle
§ 15 zákona ã. 246/1992 Sb.
ãiÏba
odchyt ptákÛ (zvlá‰tû zpûvn˘ch) za úãelem jejich chovu
v zajetí
doba hájení
kalendáﬁní doba stanovená v zákonech ãi podzákonn˘ch
pﬁedpisech, obvykle dny a mûsíce, po kterou se urãit˘
druh Ïivoãicha nesmí lovit
doba lovu
kalendáﬁní doba stanovená v zákonech ãi podzákonn˘ch
pﬁedpisech, obvykle dny a mûsíce, po kterou se urãit˘
druh Ïivoãicha smí lovit
doba rozmnoÏování
období roku, kdy se ptáci rozmnoÏují. Pro vût‰inu
druhÛ zhruba od února do ãervence, u ﬁady druhÛ ale
i v jin˘ch ãástech roku

dovoz
dovoz pﬁes vnûj‰í hranice Evropské unie a pﬁidûlení
celnû schváleného urãení jiného neÏ reÏim tranzitu
druh - chránûn˘
zvlá‰tû chránûn˘ druh ve smyslu § 48 zák. ã. 114/1992
Sb. Seznamy zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ jsou uvedeny
v Pﬁíloze III. vyhl. ã. 395/1992 Sb.
druh – nebezpeãn˘
nebezpeãn˘m druhem zvíﬁete je druh, kter˘ má vzhledem
ke sv˘m biologick˘m vlastnostem zvlá‰tní nároky
na zacházení a je bûÏnû zpÛsobil˘ ohrozit zdraví nebo Ïivot
ãlovûka. Pro jeho drÏení v zajetí platí zpﬁísnûné podmínky.
druh – obecnû chránûn˘
v‰echny evropské druhy ptákÛ, které nejsou zaﬁazeny
mezi zvlá‰tû chránûné. Vztahuje se na nû pouze obecná
ochrana § 5a zák. ã. 114/1992 Sb.
drÏení ptáka, vajec
jakékoli vûdomé nakládání s Ïiv˘mi i mrtv˘mi jedinci
i jejich ãástmi nebo v˘robky z nich
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evrop‰tí ptáci
jedinci druhÛ, které volnû Ïijí na evropském území
ãlensk˘ch státÛ Evrospké unie
exempláﬁ
Ïiv˘ ãi mrtv˘ jedinec Ïivoãi‰ného druhu, jeho ãást nebo
v˘robek z nûj (termín se pouÏívá v legislativû CITES)
handicapovan˘ pták
pták neschopn˘ v dÛsledku zranûní nebo jin˘ch
okolností samostatné existence v pﬁírodû.
Za handicapovaná se nepovaÏují mláìata v péãi rodiãÛ.
chovatel
kdokoli, kdo má v drÏení zvíﬁe, a to i doãasnû, nebo
s ním jakkoli manipuluje (prodává, nabízí, pﬁepravuje,
provádí pokusy atd.)
komerãní vyuÏití
jakékoliv nakládání s Ïiv˘m ãi mrtv˘m Ïivoãichem,
které je provádûno za úãelem dosaÏení zisku
(vãetnû prodeje, smûny, pronájmu, vystavování
a opakovaného vyuÏití v rámci podnikání)
krouÏky nesnímatelné
celistvé beze‰vé krouÏky (pro mláìata) nebo krouÏky
takové konstrukce, aby je po nasazení nebylo moÏné
sejmout bez zranûní jedince nebo po‰kození krouÏku
kﬁíÏenec (hybrid)
jedinec, jehoÏ rodiãi jsou pﬁíslu‰níci rÛzn˘ch
biologick˘ch druhÛ
lov
ãinnost smûﬁující k pﬁisvojení si volnû Ïijícího Ïivoãicha,
vût‰inou usmrcením. Ornitologick˘ odchyt není lovem.
nezamûnitelné oznaãení
oznaãení, které nelze odstranit, pozmûnit nebo pﬁevést
na jiného jedince, aniÏ by do‰lo k jeho zranûní nebo
po‰kození znaãky (napﬁ. nesnímatelné krouÏky)
odchyt
ãinnost smûﬁující k získání kontroly nad volnû Ïijícím
jedincem; mÛÏe následovat jeho pﬁivlastnûní, ale nemusí
orgán ochrany pﬁírody
úﬁad, jehoÏ pravomoci jsou stanoveny zákonem
o ochranû pﬁírody a krajiny
permit
povolení k dovozu ãi v˘vozu exempláﬁÛ CITES
vydávané Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí

pokus
pouÏití zvíﬁete k pokusn˘m nebo jin˘m vûdeck˘m
úãelÛm, které u zvíﬁete mÛÏe vyvolat bolest nebo
utrpení, nebo mÛÏe vést k trvalému po‰kození
nebo ke ztíÏení pﬁirozeného zpÛsobu Ïivota
populace
lokální populace, tj. skupina jedincÛ Ïivoãi‰ného druhu,
kteﬁí se páﬁí více mezi sebou neÏ s jedinci jin˘ch
lokálních populací
preparát
zpracovan˘ mrtv˘ jedinec, slouÏící k dokumentaãním,
vûdeck˘m, v˘chovn˘m ãi dekoraãním úãelÛm
(vycpanina, koÏka, kostra, apod.)
projekt pokusu
písemn˘ zámûr a cíl pokusu na zvíﬁeti, kter˘ musí
obsahovat identifikaci uÏivatelského zaﬁízení a údaje
o jeho akreditaci a dal‰í údaje poÏadované zákonem
telemetrie
sledování pomocí vysílaãe pﬁipevnûného k tûlu zvíﬁete
tranzit
transport zvíﬁete z jedné neãlenské zemû do druhé
neãlenské zemû Evropské unie pﬁes její území
volnû Ïijící pták
jedinec Ïivoãi‰ného druhu tﬁídy Aves,
jehoÏ populace se v pﬁírodû udrÏují samovolnû,
a to i v pﬁípadû jeho chovu v lidské péãi
v˘voz
v˘voz pﬁes vnûj‰í hranice Evropské unie
v˘voz – zpûtn˘
v˘voz pﬁes vnûj‰í hranice Evropské unie takového
exempláﬁe, kter˘ byl do ní pﬁedtím dovezen
zvûﬁ
Ïivoãi‰né druhy, které jsou pﬁímo vyjmenovány
v zákonû o myslivosti
zvíﬁe
jak˘koli Ïiv˘ obratlovec, vejce se za zvíﬁe nepovaÏuje;
termín pouÏívá zákon na ochranu zvíﬁat proti t˘rání
Ïivoãich
jak˘koli jedinec kteréhokoli Ïivoãi‰ného druhu,
vãetnû bezobratl˘ch; termín pouÏívá
zákon o ochranû pﬁírody a krajiny
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8 Přehled právních předpisů
V celé pﬁíruãce jsou uvádûny odkazy vÏdy na pÛvodní právní pﬁedpis, pouÏito je znûní
platné k 1. 11. 2004. Aktuální znûní pﬁedpisÛ je dostupné na webu âSO www.birdlife.cz.
MEZINÁRODNÍ
ÚMLUVY A DOHODY
ã. 396/1990 Sb.,
Úmluva o mokﬁadech majících
mezinárodní v˘znam zejména
jako biotopy vodního ptactva
ã. 572/1992 Sb.,
Úmluva o mezinárodním obchodu
ohroÏen˘mi druhy volnû Ïijících
ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin
ã. 127/1994 Sb.,
Úmluva o ochranû stûhovav˘ch
druhÛ volnû Ïijících ÏivoãichÛ
ã. 208/1994 Sb.,
Dohoda o ochranû populací
evropsk˘ch netop˘rÛ
ã. 134/1999 Sb.,
Úmluva o biologické rozmanitosti
ã. 19/2000 Sb. m. s.,
Evropská dohoda o ochranû zvíﬁat
v zájmovém chovu
ã. 20/2000 Sb. m. s.,
Evropská dohoda o ochranû zvíﬁat
pﬁi mezinárodní pﬁepravû
ã. 21/2000 Sb. m.s.,
Evropská dohoda o ochranû zvíﬁat
chovan˘ch pro hospodáﬁské úãely

ã. 107/2001 Sb.m. s.,
Úmluva o ochranû evropsk˘ch
planû rostoucích rostlin, volnû Ïijících
ÏivoãichÛ a pﬁírodních stanovi‰È
ã. 114/2003 Sb. m. s.,
Evropská dohoda o ochranû
jateãn˘ch zvíﬁat
ã. 116/2003 Sb. m. s.,
Evropská dohoda o ochranû
obratlovcÛ pouÏívan˘ch
pro pokusné a jiné vûdecké úãely
PRÁVNÍ PŘEDPISY
EVROPSKÉ UNIE
Smûrnice Rady ã. 79/409/EHS,
o ochranû volnû Ïijících ptákÛ
Smûrnice Rady ã. 92/43/EHS,
o ochranû pﬁírodních stanovi‰È,
volnû Ïijících ÏivoãichÛ
a planû rostoucích rostlin
Smûrnice Rady ã. 1999/22/ES,
o zoologick˘ch zahradách
naﬁízení Rady ã. 3254/91/EHS,
o zákazu pouÏívání ná‰lapn˘ch
pastí ve Spoleãenství a dovozu
koÏe‰in z urãit˘ch volnû Ïijících
ÏivoãichÛ

naﬁízení Rady ã. 338/97/ES,
o ochranû druhÛ volnû Ïijících
ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi
naﬁízení Komise ã. 1808/2001/ES,
o provádûcích pravidlech k naﬁízení
Rady ã. 338/97/ES o ochranû
druhÛ volnû Ïijících ÏivoãichÛ
a planû rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi
naﬁízení Komise ã. 1497/2003/ES,
kter˘m se mûní naﬁízení Rady
ã. 338/97/ES o ochranû druhÛ
volnû Ïijících ÏivoãichÛ a planû rostoucích rostlin regulováním obchodu
s nimi a stanoví druhové seznamy
ČESKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
zák. ã. 140/1961 Sb.,
trestní zákon
zák. ã. 141/1961 Sb.,
trestní ﬁád
zák. ã. 40/1964 Sb.,
obãansk˘ zákoník
zák. ã. 71/1967 Sb.,
správní ﬁád

PaZ_4_11_stranky

2.12.2004 20:47

Stránka 68

(K-černá plát)

68

zák. ã. 50/1976 Sb.,
o územním plánování
a stavebním ﬁízení
zák. ã. 200/1990 Sb.,
o pﬁestupcích
zák. ã. 17/1992 Sb.,
o Ïivotním prostﬁedí
zák. ã. 114/1992 Sb.,
o ochranû pﬁírody a krajiny
zák. ã. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvíﬁat proti t˘rání
zák. ã. 1/1993 Sb.,
Ústava âR
zák. ã. 2/1993 Sb.,
o vyhlá‰ení Listiny
základních práv a svobod
jako souãásti ústavního poﬁádku
âeské republiky
zák. ã. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbû
zák. ã. 289/1995 Sb.,
o lesích
zák. ã. 91/1996 Sb.,
o krmivech
zák. ã. 123/1998 Sb.,
o právu na informace
o Ïivotním prostﬁedí
zák. ã. 166/1999 Sb.,
o veterinární péãi
zák. ã. 349/1999 Sb.,
o Veﬁejném ochránci práv
zák. ã. 115/2000 Sb.,
o poskytování náhrad ‰kod
zpÛsoben˘ch vybran˘mi zvlá‰tû
chránûn˘mi Ïivoãichy
zák. ã. 122/2000 Sb.,
o ochranû sbírek muzejní povahy
zák. ã. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích
zák. ã. 154/2000 Sb.,
o ‰lechtûní, plemenitbû a evidenci
hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat

zák. ã. 219/2000 Sb.,
o majetku âR a jejím vystupování
v právních vztazích
zák. ã. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemûdûlství
zák. ã. 458/2000 Sb.,
energetick˘ zákon
zák. ã. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí
zák. ã. 164/2001 Sb.,
lázeÀsk˘ zákon
zák. ã. 254/2001 Sb.,
o vodách
zák. ã. 449/2001 Sb.,
o myslivosti
zák. ã. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci
zák. ã. 86/2002 Sb.,
o ovzdu‰í
zák. ã. 120/2002 Sb.,
o podmínkách uvádûní biocidních
pﬁípravkÛ a úãinn˘ch látek na trh
zák. ã. 150/2002 Sb.,
soudní ﬁád správní
zák. ã. 162/2003 Sb.,
o zoologick˘ch zahradách
zák. ã. 356/2003 Sb.,
o chemick˘ch látkách a pﬁípravcích
zák. ã. 99/2004 Sb.,
o rybáﬁství
zák. ã. 100/2004 Sb.,
o obchodování s ohroÏen˘mi druhy
zák. ã. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékaﬁské péãi
vyhl. ã. 395/1992 Sb.,
kterou se provádûjí nûkterá
ustanovení zákona
o ochranû pﬁírody a krajiny
vyhl. ã. 75/1996 Sb.,
kterou se stanoví
nebezpeãné druhy zvíﬁat
vyhl. ã. 360/2000 Sb.,
o stanovení zpÛsobu v˘poãtu v˘‰e

náhrady ‰kody zpÛsobené
vybran˘mi zvlá‰tû chránûn˘mi
Ïivoãichy na vymezen˘ch domestikovan˘ch zvíﬁatech, psech slouÏících
k jejich hlídání, rybách, vãelstvech,
vãelaﬁském zaﬁízení, nesklizen˘ch polních plodinách a na lesních porostech
vyhl. ã. 245/2002 Sb.,
o dobû lovu jednotliv˘ch druhÛ
zvûﬁe a o bliÏ‰ích podmínkách
provádûní lovu
vyhl. ã.296/2003 Sb.,
o zdraví zvíﬁat a jeho ochranû,
o pﬁemísÈování a pﬁepravû zvíﬁat
a o oprávnûní a odborné zpÛsobilosti k v˘konu nûkter˘ch odborn˘ch veterinárních ãinností
vyhl. ã. 382/2003 Sb.,
o veterinárních poÏadavcích
na obchodování se zvíﬁaty
a o veterinárních podmínkách
jejich dovozu ze tﬁetích zemí
vyhl. ã. 192/2004 Sb.,
o ochranû zvíﬁat pﬁi chovu,
veﬁejném vystoupení nebo svodu
vyhl. ã. 193/2004 Sb.,
o ochranû zvíﬁat pﬁi pﬁepravû
vyhl. ã. 197/2004 Sb.,
k provedení zákona o rybáﬁství
vyhl. ã. 207/2004 Sb.,
o ochranû, chovu a vyuÏití
pokusn˘ch zvíﬁat
vyhl. ã. 208/2004 Sb.,
o minimálních standardech
pro ochranu hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat
vyhl. ã. 227/2004 Sb.,
kterou se provádûjí nûkterá
ustanovení zákona ã. 100/2004 Sb.,
o obchodování s ohroÏen˘mi druhy
vyhl. ã. 382/2004 Sb.,
o ochranû hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat
pﬁi poráÏení, utrácení nebo
jiném usmrcování
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ochrany pﬁírody a krajiny v âeské republice.
Ochrana pﬁírody, 4/2002, 116–119.

Omezení mezinárodního obchodu
s ohroÏen˘mi druhy ÏivoãichÛ a rostlin.
âeské právo Ïivotního prostﬁedí, 2/2001 (2), 36–51.

Jan Hora (ed.)

Legislativa EU a ochrana pﬁírody.
âeská spoleãnost ornitologická, Praha 1998.
kolektiv

Veronika Vilímková, Vojtûch Stejskal

Zákon o obchodování s ohroÏen˘mi druhy
a pﬁedpisy související s komentáﬁem.
Linde Praha, a.s. 2004.

Právní úprava ochrany pﬁírody.
Právo a podnikání, 1/2005. Orac Praha.
Petr Roth (ed)

Legislativa Evropsk˘ch spoleãenství v oblasti
územní a druhové ochrany pﬁírody.
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí, Praha 2003.
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10 Rejstřík
akreditace
22, 23, 38, 41, 55
audiovizuální dokumentace
20
•
bezobratlí
9
biologická ochrana
42, 48, 50
birdwatching
20
•
dar
31, 35, 37, 47, 49
digiscoping
20
dovoz
14, 16, 37, 38,
41, 45–49
•
elektrické vedení
26, 32, 42
evidence
26, 31, 36, 37,
39, 41, 48, 51
•
filmování
20, 50
fotografování 9, 11, 20, 21, 56, 57
•
handicapovan˘ pták (jedinec) 30, 38,
42–44
hnízdní budka, podloÏka
26
hnízdo
11, 15, 19, 20, 21,
23–25, 28, 31, 40,
43, 44, 53, 54, 57

jestﬁábí ko‰
27, 28
karanténa
41, 47
koupû (koupit, nákup) 29, 35, 37, 39,
41, 47, 49, 50
krmení (krmit, krmivo)
36, 38, 43
krouÏkování
22–25, 53
kﬁíÏenec
44, 50
•
lov
14–17, 19, 20, 24,
26–29, 42, 48, 54, 55
loveck˘ dravec
29, 42, 44
•
mikroãip
36, 38
•
náhrada ‰kody
10, 17, 29, 54
nahrávání (nahrávka)
20
nebezpeãn˘ druh 30, 36–38, 41, 55
nepÛvodní druh
16, 44, 45, 54
nesnímateln˘ krouÏek 36–39, 49, 50
•
obratlovci
9, 10, 15
odbûr vzorkÛ
25
odborná zpÛsobilost
23, 24, 41
odvolání
12, 54, 58
ombudsman
12, 28

permit
14, 37, 38, 45–47
pohyb v krajinû 10, 20, 21, 51–53
potrava
22, 23, 25, 35
pozorování
20, 21, 51, 57
pravomoci
10, 54, 58
preparace
31, 32
prodej (prodávat)
19, 28, 29, 31,
32, 36, 37, 41,
42, 44, 47–50
projekt pokusu
11, 21–25, 41
pﬁestupek
22, 26, 27, 39, 40,
42, 47–49, 54–56, 58
pytláctví
21, 27, 54
•
registrace
30, 37, 38,
42, 44, 47, 49
regulace vodní hladiny
33
rozklad
12
ryby
10, 11, 17, 28, 29
•
sbírka
31–32
sokolnictví
42, 44, 50
•
telemetrie
22, 24
tranzit
16, 46
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trestn˘ ãin

26, 27, 28, 42, 48,
49, 54, 56, 57, 58
30, 31, 32

uhynul˘ pták
•
vejce
15, 19–22, 28, 30–32, 41
vstup (omezení)
11, 20, 22, 23,
25, 29, 51–53, 55
vypou‰tûní (vypou‰tût)
24, 39,
40, 43, 44
v˘voz
45
•
zabavení
35, 50, 54
zabíjení (zabití, zabíjet) 14, 16, 19,
20, 32, 42, 54
záchranná stanice
35, 43
záchrann˘ program
39, 40, 56
zakázané metody odchytu
27, 42
zoologická zahrada 16, 17, 40, 48, 50
•
Ïádost
45
Ïeleza
17, 27, 28
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11 Birds and Law
A brief list of statutory restrictions governing treatment of wild and captive birds.
WILD BIRDS

CAPTIVE BIRDS

1. All wild birds are protected. It is prohibited
to catch them, kill them and harmfully
intervene in their natural way of life.
2. Hunters are allowed to hunt selected
species during strictly specified period and
using specified methods.
3. Permission is needed for taking pictures
or filming, which may disturb the birds
(i.e. during breeding).
4. Research, when catching birds is needed, can
be carried out by researchers only on a basis
of an approved project and issued permission.
5. Only persons licensed by the Bird Ringing
Centre, National Museum Praha, are
allowed to catch and ring birds.
6. It is allowed to observe breeding birds and
clean nest boxes only if the breeding is not
disturbed.
7. It is not allowed to make collections of
nests and eggs. It is necessary to prove the
origin of stuffed animals.
8. Permission is needed for any kind of activity
which might cause disturbance to birds.

1. Captive birds must be kept in conditions
corresponding with their biological requirements and ensuring their health. Keeping
birds in unsuitable conditions is considered
as maltreatment.
2. Individuals of wild species living in Europe
bred in captivity can be registered if their legal origin is proved. Trading and keeping of
registered individuals is not prohibited.
3. Dangerous species (all raptor and owl
species as well as herons and great parrots)
are allowed to be kept in captivity with
a permission of regional veterinary authority
only.
4. Game species are allowed to be kept in
captivity with a permission of the game
management authority only.
5. CITES protects globally threatened species.
Some of them are subject to obligatory
registration and trade in CITES A species
within EU must be permitted.
6. Import and export (outside EU) of CITES A
and B species is allowed with the permit of
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the Ministry of Environment only. The
permit is necessary for export of CITES C
species. Import of CITES C and D species is
allowed under import notification at
customs only. Export of wild specimens of
European species is possible with export
permit only.
7. Trade in both live and dead European wild
birds and CITES A species is not
allowed (apart from game species and
animals bred in captivity with valid
documents).
8. Releasing individuals bred in captivity to the
wild is allowed with permission only.
9. To cure an injured bird, permission for
keeping the bird in captivity is needed.

RESPONSIBLE AUTHORITIES
For the Nature and Landscape Protection Act and CITES

* regional authorities
* selected municipal authorities
* administrations of national parks
and protected landscape areas
* Ministry of Environment
For the Animal Maltreatment Prevention Act

* regional veterinary authorities
* Central commission for animal welfare
For the Hunting Act

* selected municipal authorities
* regional authorities
* Ministry of Agriculture

Breaking of any above mentioned restricti- Control authorities
ons is punished with sanctions such as
* Czech Environmental Inspectorate
a penalty or even an imprisonment. Specimens
* Police of the Czech Republic
kept illegally can be confiscated.
* public guards
* customs authorities
* municipal authorities
LEGISLATION
* regional veterinary authorities
The above-mentioned restrictions are based on:
* Nature and Landscape Protection Act
(No. 114/1992)
* Animal Maltreatment Prevention Act
(No. 246/1992)
* Hunting Act (No. 449/2001)
* CITES (European regulation
FURTHER INFORMATION
No. 338/97/ES and Act No. 100/2004)
Czech Society for Ornithology
Hornomûcholupská 34
Criminal responsibility is based on the
CZ-102 00 Praha-Hostivaﬁ
Criminal code (No. 140/1961).
Czech Republic
phone: +420 274 866 700
The terms „permission“ and „permit“ are
e-mail: cso@birdlife.cz
used for several official documents used in
http://www.birdlife.cz
different situations.

