
Právní úprava chovu volně žijících zvířat v zajetí 

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je shrnout a analyzovat roztříštěnou právní úpravu týkající se 

chovu volně žijících zvířat v zajetí, a to z hlediska vnitrostátní i unijní úpravy. Unijní úprava 

však vzhledem k limitující délce práce není vyložena zevrubně, ale nastiňuje nejdůležitější 

prameny týkající se volně žijících zvířat a jejich promítnutí do práva vnitrostátního.  

Úvodní část obsahuje výklad základních pojmů, bez které by se práce neobešla, včetně 

seznámení s klíčovými zákony a vymezení týrání a usmrcování zvířat ve světle zákona na 

ochranu zvířat proti týrání.  

Druhá kapitola se věnuje volně žijícím zvířatům z hlediska odlišnosti právní úpravy ve 

vztahu k ostatním druhům zvířat, zejména rozšířeným zákazům odchytu a usmrcování a 

regulací některých činností s nimi. Obsahuje rovněž podkapitolu věnující druhové ochraně 

volně žijících živočichů, a to jak obecné, tak zvláštní, včetně druhové ochrany ptáků, 

záchranným programům a živočichům odchovaným v lidské péči. Následující kapitola je 

věnovány péči o handicapované živočichy spolu s vymezením institutu záchranných stanic. 

Čtvrtá kapitola shrnuje chov zvířat vyžadujících zvláštní péči, včetně výkladu některých 

ustanovení připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Následující kapitola 

obsahuje výklad k chovu v kontaktních zooparcích, a to zejména z hlediska problémových 

aspektů, které se v nich mohou vyskytovat. Šestá kapitola se věnuje regulaci obchodování 

s ohroženými druhy živočichů, z hlediska mezinárodní, unijní i vnitrostátní úpravy a obsahuje 

rovněž výklad k záchranným centrům, které jsou důležitou součástí právní úpravy. Sedmá 

kapitola shrnuje chov volně žijících zvířat v cirkusech, včetně částečného srovnání se 

zahraničními úpravami, podmínek provozování cirkusů, provádění drezúry a přepravy, která je 

s cirkusy neoddělitelně spjata. Poslední kapitola je věnována úpravě chovu zvířat 

v zoologických zahradách. Kromě vymezení základních podmínek provozování zoologických 

zahrad a podmínek k získání licencí obsahuje také pohled na základní funkce zoologických 

zahrad. Kromě výkladu o přispívání k ochraně biodiverzity tak blíže přibližuje i vzdělávací a 

osvětovou činnost.  

Závěr shrnuje nejdůležitější zjištění a v některých případech představuje úvahy de lege 

ferenda. 
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