Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne …….. 2008,
o ochraně handicapovaných zvířat při chovu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 a k provedení § 14b odst. 4 zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. …/2008 Sb.
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a) podmínky pro chov handicapovaných zvířat, vybavení a minimální velikost prostor
pro handicapovaná zvířata,
b) rozsah odborných znalostí nezbytných pro získání osvědčení o odborné způsobilosti
osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, obsah odborného kurzu pro získání
této odborné způsobilosti, požadavky na školicí pracoviště, složení zkušební komise,
průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení a vzor osvědčení.

§2
Podmínky pro chov handicapovaných zvířat
Chovatel, který poskytuje soustavnou nezbytnou péči handicapovaným zvířatům, může
pečovat pouze o taková handicapovaná zvířata a v takovém maximálním počtu, kdy je
schopen vytvořit jim podmínky pro zachování jejich fyziologických funkcí, zajištění jejich
biologických potřeb a k zabezpečení jejich pohody tím, že
a) zajišťuje šetrný odchyt handicapovaných zvířat s ohledem na jejich zranění, nemoc
nebo jiné okolnosti, pro které je handicapované zvíře dočasně či trvale neschopno
přežít ve volné přírodě (dále jen „postižení“),
b) poskytuje handicapovaným zvířatům ochranu před nepříznivými klimatickými vlivy
a riziky ohrožujícími jejich zdraví,
c) zajišťuje prostředí a způsob chovu přiměřený charakteru postižení handicapovaného
zvířete a umožňující zachování pohody a přirozených vzorců chování, bez vzniku
vadných návyků a vtištění,
d) poskytuje volnost pohybu handicapovaným zvířatům s přihlédnutím k charakteru
jejich postižení a přirozeným potřebám v souladu s dosavadními zkušenostmi a
vědeckými poznatky tak, aby nebyla vystavena zbytečnému utrpení,
e) podává handicapovaným zvířatům vodu, která neohrožuje jejich zdravotní stav, a
zdravotně nezávadné krmivo odpovídající jejich druhu a věkové kategorii, hmotnosti a
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fyziologickým a etologickým nárokům. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat
jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,
f) připravuje dočasně handicapované zvíře tak, aby fyzický a psychický stav umožnil
zvířeti zapojit se plnohodnotně do života v jeho přirozeném prostředí,
g) zajišťuje v rámci přípravy na vypuštění handicapovaného zvířete do jeho přirozeného
prostředí krmení přirozenou potravou, včetně možnosti předkládání živé kořisti u
predátorů a zamezuje vzniku poruch chování, aby nedošlo ke ztrátě schopnosti
dočasně handicapovaného zvířete reagovat na jedince svého druhu a komunikovat
s nimi, ztrátě schopnosti hájit teritorium a ztrátě schopnosti reagovat na přirozené
nepřátele,
h) volí v rámci přípravy na vypuštění handicapovaného zvířete do jeho přirozeného
prostředí lokalitu a termín vypuštění tak, aby odpovídaly biologickým nárokům
daného druhu s ohledem na roční období a případnou rušivou aktuální lidskou činnost
v prostředí,
i) zabezpečuje dostatečné větrání vnitřních prostor zařízení pro chov handicapovaných
zvířat,
j) zabezpečuje dostatečné vytápění zimovacích prostor,
k) umísťuje odděleně handicapovaná zvířata, která se vyznačují trvalou nesnášenlivostí
nebo jsou sama vystavena trvalému agresivnímu chování jiných handicapovaných
zvířat, nebo jsou ve stádiu biologické aktivity, která vyžaduje oddělené umístění,
zejména říje, březosti nebo porodu,
l) umísťuje predátora a kořist tak, aby nedocházelo k optickému kontaktu,
m) zabezpečuje nejméně jedenkrát denně prohlídku handicapovaných zvířat
a technologických zařízení a odstraní v nejkratší možné době každou zjištěnou závadu
tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život handicapovaných zvířat; má k dispozici
stabilní nebo mobilní osvětlení, které umožní provedení prohlídky,
n) jedná-li se o záchrannou stanici, zajisťuje ošetřovatele, kteří jsou schopni rozpoznat
zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat, zjistit změny v chování
handicapovaných zvířat, zejména z hlediska možnosti jejich návratu do jejich
přirozeného prostředí, posoudit vhodnost a přiměřenost prostředí vzhledem
k zachování pohody handicapovaných zvířat a v případě potřeby poskytnout jim první
pomoc nebo přivolat odbornou pomoc veterinárního lékaře,
o) zajišťuje pro zvířata používaná jako živá potrava (dále jen „krmné zvíře“) vhodné
podmínky dle nároků druhu krmného zvířete. Podmínky pro krmná zvířata jsou
uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.
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§3
Vybavení a minimální velikost prostor pro handicapovaná zvířata
(1) Chovatel musí zajistit, aby prostory pro chov handicapovaných zvířat
a) byly snadno přístupné, čistitelné a dezinfikovatelné,
b) odpovídaly svou velikostí a vybavením potřebám handicapovaného zvířete
a druhu, přirozené agresivitě zvířat žijících v párech nebo skupinách. Požadavky na
velikost a vybavení prostor pro handicapovaná zvířata jsou stanoveny v příloze č. 3
této vyhlášky,
c) byly vybaveny prostředky umožňujícími handicapovaným zvířatům přirozenou
pohybovou aktivitu a péči o povrch těla s ohledem na charakter jejich postižení
a zahraňujícími vzniku stereotypního chování,
d) byly vybaveny materiály a předměty, které jsou pro ně zdravotně nezávadné,
nedráždivé, nemohou handicapovaná zvířata zranit a nenarušují jejich pohodu, které
však zároveň umožňují pravidelnou očistu a dezinfekci,
e) odpovídaly nárokům jednotlivých druhů handicapovaných zvířat na teplotní
podmínky,
f) byly dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem,
g) byly vybaveny nástroji a pomůckami pro odchyt a fixaci handicapovaných zvířat,
k poskytnutí první pomoci, vyprošťovacím nářadím odpovídajícím druhu chovaných
handicapovaných zvířat a používané technologii, zařízením k nakládce a vykládce
handicapovaných zvířat, transportními bednami (přepravky), jakož i nástroji
k okamžitému usmrcení handicapovaného zvířete v případě nutnosti.
(2) Zařízení pro chov handicapovaných zvířat má oddělené prostory pro handicapovaná
zvířata vyžadující mimořádnou péči, zejména pro zvířata poraněná, nemocná, nebo podezřelá
z nákazy nebo nakažení, a pro dosud nesamostatná mláďata a pro příjem nových
handicapovaných zvířat (karanténní prostor).

§4
Rozsah odborných znalostí nezbytných pro získání osvědčení o odborné způsobilosti
osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, obsah odborného kurzu pro získání
této odborné způsobilosti, požadavky na školicí pracoviště, složení zkušební komise,
průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení
(1) Odborné kurzy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za
péči o handicapovaná zvířata (dále jen „odborný kurz“) organizuje školicí pracoviště,
které má odborné a technické předpoklady pro zajištění teoretické a praktické výuky a má
udělenu akreditaci uživatelského zařízení Ministerstvem zemědělství.
(2) Odborný kurz se organizuje v rozsahu 30 hodin teoretické výuky a 10 hodin
praktického cvičení. Praktická cvičení budou prováděna buď v záchranné stanici
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schválené podle předpisů na ochranu přírody a krajiny nebo v zoologické zahradě, která
chová zástupce evropské fauny.
(3) Obsahem odborného kurzu je problematika ochrany zvířat proti týrání,
problematika chovu vybraných skupin zvířat včetně základních znalostí výživy,
anatomie, fyziologie a etologie těchto vybraných skupin zvířat, onemocnění zvířat,
znalosti techniky odchytu a poskytování první pomoci handicapovaným zvířatům, zásad
zřizování, provozu a kontrol záchranných stanic, jakož i právních předpisů, které se
vztahují k odchytu, chovu a vypouštění handicapovaných zvířat do jejich přirozeného
prostředí.
(4) Na závěr odborného kurzu se jeho účastníci podrobí podle zkušebního řádu
teoretické zkoušce před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná. Předsedu a další
členy zkušební komise jmenuje předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat (dále jen
„ústřední komise“) na návrh školicího pracoviště. Jedním z členů zkušební komise je
vždy zástupce ústřední komise. Členové zkušební komise musí mít vysokoškolské nebo
vyšší odborné vzdělání biologického směru.
(5) Zkouška podle odst. 4 zahrnuje zkušební test a ústní pohovor v rozsahu
přednášené problematiky.
(6) Výsledek zkoušky, o němž rozhoduje zkušební komise na základě výsledků testu
a pohovoru, se hodnotí stupni: prospěl, neprospěl.
(7) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol, ve kterém
uvede jména a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky,
identifikační údaje účastníků odborného kurzu a výsledky jejich hodnocení. Protokol
podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol je evidován a uchováván na
školicím pracovišti po dobu minimálně 5 let. Kopie protokolu je předkládána ústřední
komisi.
(8) Účastníkovi odborného kurzu, který u zkoušky prospěl, vydá školicí pracoviště
osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata.
Vzor osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata
je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.
(9) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky neprospěl, může nejpozději do 3
měsíců od neúspěšného pokusu zkoušku složit požádat o její opakování. Účastník
odborného kurzu může opakovat zkoušku, aniž by před ní znovu absolvoval odborný
kurz, pouze jednou. Opakovaná zkouška probíhá stejným způsobem jako první zkouška.
(10) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky neprospěl a nepožádal o její
opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že u zkoušky
neprospěl, absolvuje před další zkouškou znovu odborný kurz.

§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

8

