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Příloha č. 1 – vyhláška 411/2008 Sb. 

 

411/2008 Sb. 

 

 VYHLÁŠKA 

 ze dne 18. listopadu 2008 

 o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 

 

 Změna: 205/2011 Sb. 

 

 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen 

„zákon“) k provedení § 13 odst. 11 zákona: 

 

 § 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška stanoví 

 a) druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, 

 b) vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. 

 

 § 2 

 Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči 

 (1) Z třídy plazů (Reptilia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči 

 a) všechny jedovaté druhy, 
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 b) z řádu krokodýli (Crocodylia) všechny druhy. 

 (2) Z třídy ptáků (Aves) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči 

 a) z řádu kasuáři (Casuariifores) všechny druhy, s výjimkou rodu Dromaius, 

 b) z řádu dravci (Falconiformes) z čeledi jestřábovití (Accipitridae) z rodů Aquila, 

Hieraaetus, Pithecophaga, Spizaetus, Harpia a Haliaetus všechny druhy, 

 c) z řádu sovy (Strigiformes) z čeledi sovovití (Strigidae) z rodu Bubo všechny druhy, 

 d) z řádu krátkokřídlí (Gruiformes) z čeledi jeřábovití (Gruidae) z rodu Grus všechny 

druhy, 

 e) z řádu brodiví (Ciconiiformes) z čeledi volavkovití (Ardeidae) z rodů Ardea, Ardeola 

a Egretta všechny druhy. 

 (3) Z třídy savců (Mammalia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči 

 a) z řádu primáti (Primates) všechny druhy, 

 b) z řádu šelmy (Carnivora) všechny druhy včetně ploutvonožců (Pinnipedia), s 

výjimkou domestikovaných druhů pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka 

(Putorius furo) a zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti^1), 

 c) z řádu chobotnatci (Proboscidea) všechny druhy, 

 d) z řádu lichokopytníci (Perissodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů 

označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona^2), 

 e) z řádu sudokopytníci (Artiodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných 

nebo evidovaných podle plemenářského zákona^2), zvířat chovaných jako zvěř v zajetí 

podle zákona o myslivosti^1) a lamy krotké (Lama glama) a alpaky (Vicugna pacos). 

 

 § 3 

 zrušen 
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 § 4 

 Žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 

 Vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči je uveden v 

příloze této vyhlášky. 

 

 § 5 

 Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení. 

 Ministr: 

Mgr. Gandalovič v. r. 

 Příloha 

 Vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 

 1) § 7 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb. 

 2) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o 

změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Příloha č. 2 – vzor žádosti o povolení chovu zvířat vyžadující zvláštní péči 
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Příloha č. 3 – deklarace IAHAIO z Rio de Janeiro 
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Příloha č. 4 – příklad stanovení dalších požadavků na organizaci práce, 

nařízení vlády č. 27/2002 Sb. 

 



 CLXI 

Příloha č. 5 – diagnostická kritéria DSM-IV 
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Příloha č. 6 – diagnostická kritéria F40.2 
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Příloha č. 7 – seznam živočichů vytvořený pro vedení školy 

 

VYBRANÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ VHODNÉ PRO ŠKOLNÍ KABINET 

 

SAVCI 

 

Křeček džungarský 

1 či skupina 3-4 (50 Kč za jednoho) 

Klec 50x40x30 cm  400 Kč 

Vybavení: miska (40 Kč), napáječka (100 Kč), domeček či hračky lze vyrobit 

Náklady celkem: 590 – 740 Kč 

 

Myš laboratorní 

1 – 4 myši (20 Kč za jednu) 

Klec (pro myši, malé mezery) 50x40x30 cm  400 Kč 

Vybavení: miska (40 Kč), napáječka (100 Kč), domeček či hračky lze vyrobit 

Náklady celkem: 560 – 620 Kč 

 

Osmák degu 

Skupina 3 (100 Kč za jednoho) 

Terárium či klec 100x60x60 cm  1.500 Kě 

Vybavení: 2-3 misky (40 Kč jedna), napáječka (100 Kč), miska s pískem (na koupání 

80+20 Kč), domečky, hračky a dekorace lze vyrobit 

Náklady celkem: 2.080 – 2.120 Kč 
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Morče 

2 morčata (100 - 200 Kč za jedno) 

Klec 100x40x30 cm  800 Kč 

Vybavení: 2 misky (40 Kč jedna), napáječka (100 Kč), jesličky na seno (50 Kč), 

domeček (do 150 Kč, lze vyrobit) 

Náklady celkem: 1.430 Kč 

Vždy maximálně 1 samec do skupiny, nebo skupina samic. 

 

PTÁCI 

 

Zebřička pestrá 

2-3 páry (50 Kč za jednu) 

Klec 100x40x40 či 80x50x75 cm 2.100 Kč 

Vybavení: 2 krmítka (40 Kč za jedno), napáječka (100 Kč), hnízdečko / budka (60 Kč), 

koupelna (40 Kč) 

Náklady celkem: 2.580 – 2.680 Kč 

 

PLAZI 

 

Hadi 

Užovka červená 

1 či pár (350 Kč jedna) 

Terárium 80x40x40 cm 1.400 Kč 
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Vybavení: topný kabel (500-800 Kč), osvětlení (žárovka a UV zářivka 2.000 – 

4.000 Kč), teploměr a vlhkoměr (100-500 Kč),  spínací hodiny cca 250 Kč, ostatní 

zařízení (misky, substrát... do 500 Kč) 

Náklady celkem: 5.100 – 7.000 Kč 

 

Ještěři 

Gekon 

Skupina 3-5  (jeden 400-1.000 Kč) 

Terárium 100x50x50 cm 3.090 Kč 

Vybavení: topný kámen (500-800 Kč), osvětlení (žárovka a UV zářivka 2.000 - 4 

000 Kč), teploměr a vlhkoměr (100-500 Kč),  spínací hodiny cca 250 Kč, ostatní 

zařízení (misky, substrát... do 500 Kč) 

Náklady celkem: 8.340 – 11.140 Kč 

 

OBOJŽIVELNÍCI 

 

Žáby 

Drápatka vodní 

2 stejně velké (50 Kč jedna) 

Akvárium 60x30x30 cm 585 Kč 

Vybavení: vzduchovací motůrek + hadičky + kameny + ostatní (400 Kč), topení (300 

Kč), teploměr (40 Kč), světlo (2.00 – 4. 000 Kč), spínací hodiny cca 250 Kč, pozadí, 

rostliny, dekorace (cca 500 Kč) 

Náklady celkem: 3.875 – 4.875 Kč 
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Rosnička včelí 

Skupina 4  (150 Kč jedna) 

Terárium/akvaterárium 50x50x100 cm 2940 Kč (vhodnější  70x70x70 cm lze špatně 

sehnat) 

Vybavení:  osvětlení (2.000 – 4.000 Kč), topení (kabel, deska (500-800 Kč)), 2 – 3 

misky (40-80 Kč jedna), teploměr a vlhkoměr (100-500 Kč),  spínací hodiny cca 250 

Kč, rostliny, pozadí, dekorace (1.000 Kč) 

Náklady celkem: 7.670 – 9.110 Kč 

 

Ocasatí 

Axolotl mexický  

Pár (50-400 Kč jeden) 

Akvárium 100x40x40 cm  2.100 Kč 

Vybavení: filtr se vzduchováním (380 Kč), topení (300 Kč), teploměr (40 Kč), světlo 

(2.000 – 4.000 Kč), spínací hodin. cca 250 Kč, pozadí, rostliny, dekorace (500 Kč) 

Náklady celkem: 5.670 – 6.770 Kč 

 

Žebrovník Waltlův 

Skupina 3-4 (100 Kč jeden) nebo čolek východní (není potřeba vytápění, méně 

dostupný) 

Akvaterárium 100x40x40 cm  2 100 Kč 

Vybavení: filtr se vzduchováním (380-600 Kč), topení (300 Kč), teploměr (40 Kč), 

světlo (2.000-4.000 Kč), spínací hodiny cca 250 Kč, rostliny, dekorace, pozadí (500 Kč) 

Náklady celkem: 5.870 – 7.090 Kč 
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RYBY 

Studenovodní akvárium 

Ryby větší 10 ks (závojnatky, nebo české – střevle, slunka...), plži 

Akvárium 100x40x40 cm  1.234 Kč 

Vybavení: osvětlení (3.091 Kč – 90 W), filtr (od 400 Kč, lepší 1.1370 Kč), vzduchování 

(300 Kč), teploměr (40 Kč), spínací hodiny cca 250 Kč , dekorace, rostliny asi 80 ks, 

pozadí (kolem 1.000 Kč) 

Náklady celkem: 6.315 – 7.285 Kč bez ryb 

 

Tropické akvárium 

Ryby menší tropické 32 ks, plži 

Akvárium 100x40x40 cm  1.234 Kč 

Vybavení: osvětlení (3.091 Kč – 90 W), vytápění (300-400 Kč), filtr (od 400 Kč, lepší 

1.370 Kč), vzduchování (300 Kč), teploměr (40 Kč), spínací hodiny cca 250 Kč , 

dekorace, rostliny asi 80 ks, pozadí (kolem 1.000 Kč) 

Náklady celkem: 6.715 – 7.685 Kč bez ryb 

 

BEZOBRATLÍ 

Vodní 

 

Krevetky 

Některé druhy je možné chovat i v akváriu s rybami, ale lépe samostatně. 

Skupina 20-30 jedinců (jedna 20-50 Kč) 

Akvárium 60x30x40 cm  679 Kč 
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Vybavení: filtr se vzduchováním (380-600 Kč), topení (300 Kč), teploměr (40 Kč), 

světlo (2.000 - 4.000 Kč), spínací hodiny cca 250 Kč, rostliny, dekorace, pozadí 

(500 Kč) 

Náklady celkem: 4.649 – 6.519 Kč 

 

Suchozemští 

Lze připojit osvětlení více terárií na jedny spínací hodiny (cca 250 Kč), dál 

k dovybavení rostliny, dekorace, pozadí (500 Kč) 

 

Oblovka rezavá 

1 – 4 (20 Kč za jednu) 

Akvárium/terárium 60x30x40 cm  796 Kč 

Vybavení: osvětlení (500 Kč), další doplňky (100 Kč) 

Vhodné též pro páskovku keřovou 

Náklady celkem: 1.476 Kč 

 

Zlatohlávci 

Skupina 4, ale i 10 -15 (jeden 40-60 Kč) 

Terárium 45x25x25 cm  413 Kč 

Vybavení: osvětlení (500 Kč), teploměr (100 Kč), další doplňky (100 Kč) 

Náklady celkem: 1.273 – 1.353 Kč 

 

Strašilky, pakobylky 

Skupina 10 jedinců (jedna 25-50 Kč) 

Terárium 80x40x50 cm  1.400 Kč 
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Vybavení: osvětlení (500 Kč), teploměr (100 Kč), další doplňky (100 Kč) 

Náklady celkem: 2.350 – 2.600 Kč 

 

Nádrže dočasné 

1 akvárium vodní (vodouch, chrostíci, vážky, listonozi – lze vypěstovat z vajíček) 700 

Kč 

1 suchozemské dočasné (slunéčka, ruměnice, motýli, hlemýždi...)  700 Kč 

 

Terárium doplňky 

Vlhkoměr (100-500 Kč), rosítko (50 Kč), náhradní osvětlení (s žárovkou) 

 

Akvárium doplňky 

Odkalovače (100-200 Kč), teploměr, hadičky, přísavky, rozdvojky, vzduchovací 

kameny,  škrabky na řasy, síťky atd. Vše kolem 20-50 Kč. Nějaká chemie, krmivo... 1 

500 Kč pro začátek 

 

Další potřebné vybavení pro chov: 

Prodlužovací kabely, kbelíky, misky, kartáč, lopatka se smetáčkem, lopatka, smeták, 

náhradní žárovky 

Kartáč, hřeben, nůžky, přepravky 

Lednice s mrazáčkem 

Literatura o druzích i obecná chovatelská 

A pak neustále: krmivo, různé druhy podestýlky, seno, vitamíny, léčiva, potřeby na 

údržbu vody 

 


