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PŘEDMLUVA 

Téma ochrany zvířat je v moderní společnosti často diskutovaným tématem. 

Právní ochrana zvířat je v posledních letech dynamicky se rozvíjejícím oborem, 

který je součástí práva životního prostředí.  

Tato práce se soustředí na právní ochranu zvířat mimo jejich přirozené prostředí. 

Jedná se o situace, kdy se druhy zvířat, jež běžně žijí ve volné přírodě, nachází 

v péči člověka. Velké množství publikací se věnuje tématu ochrany zvířat jako 

celku. Důvodem zpracování této práce je vytvoření uceleného souboru, který se 

věnuje přímo tématu ochrany zvířat umístěných mimo místo jejich přirozeného 

výskytu (ex situ). Soustředí se tedy na právní na ochranu druhovou i individuální a 

zohledňuje veškeré právní předpisy, které se dotýkají zvířat umístěných v péči 

člověka. Právě ochrana zvířat ex situ je tématem mnohdy kontroverzním, kdy část 

veřejnosti tuto celkově odsuzuje a část vyzdvihuje její význam. 

Práce srovnává v této oblasti právní úpravu dvou zemí, které se nacházejí 

v odlišných právních systémech, a to legislativu České republiky a Spojených států 

amerických. Tyto dvě země se odlišují v teoretickém i faktickém přístupu k této 

problematice. 

Cílem vypracované práce je tedy uvést čtenáře do výše popsané právní oblasti a 

různých přístupů ochrany zvířat. Poté je čtenář seznámen nejprve s právní 

úpravou v ČR a následně s právní úpravou v USA. Oddělením těchto úprav do 

samostatných kapitol je čtenáři umožněno vytvořit si vlastní názor na rozdílné či 

shodné přístupy v této oblasti. Samotné srovnání právní úpravy České republiky a 

Spojených států amerických je přiblíženo i konkrétním srovnáním vybraných 

institutů. Na těchto lze pozorovat nedostatky i pozitiva aplikace právních předpisů.  

Právní úprava ve srovnávaných zemích se pak věnuje jejich jednotlivým systémům 

úpravy, a zároveň právní úpravě jednotlivých zařízení, ve kterých se zvířata 

nachází. Přestože se tyto dvě oblasti prolínají, byly v této práci odděleny, a to za 

účelem srozumitelnosti a možného posouzení kvality jednotlivých zařízení a 

úrovní právní ochrany. 
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1.  Úvod 

1.1. Právní ochrana zvířat (v kontextu životního prostředí) 

Cesta k ochraně zvířat v systému práva byla v minulosti zdlouhavá, komplikovaná 

a názory na vhodné či nutné způsoby ochrany zvířat dodnes vyvolávají bouřlivé 

diskuze i kontroverzní názory. Ochrana zvířat je jedním z právem chráněných 

zájmů společnosti, a přestože je právní hledisko významné zejména svou 

závazností a vymahatelností, není zdaleka jediné. Ochrana zvířat je otázkou 

filozofickou, morální, etickou, ekonomickou a náboženskou. Tyto rozličné obory 

jsou ve svých názorech a přístupu často zcela v rozporu. Jedinečnost právního 

hlediska pak často spočívá právě v tom, že mezi těmito obory vytváří jakýsi 

kompromis. Právo tedy stanoví a uchovává pravidla pro nakládání se zvířaty, 

jejichž cílem je jejich ochrana a vhodné podmínky jejich života při současném 

zachování požadavků ekonomického sektoru. 

Právní ochrana zvířat je mladým, avšak velice dynamickým oborem, který se 

pokouší pružně reagovat nejen na nové vědecké poznatky, ale také na morální a 

technický vývoj společnosti. Ochrana zvířat se v posledních letech stala 

významným a oblíbeným společenským tématem a lidé počínají pohlížet na zvířata 

zcela jiným způsobem než dřívější generace. Lidstvo již nenahlíží na sebe jako na 

dominantní rasu, která fakticky vládne světu a smí tedy využívat a zneužívat 

zvířata stejně jako další přírodní zdroje Země. Zvířata dnes vidí jako sobě rovná, či 

alespoň jako tvory, se kterými bychom měli žít v souladu. Nejčastěji se dnes 

setkáváme s názorem, že je v pořádku, pokud člověk využívá zvířata ke svému 

užitku (potravě, vědě, práci, atd.), avšak pouze za určitých podmínek. Zvířata by 

také neměla být zneužívána člověkem zbytečně nebo pouze pro jeho zábavu. Právo 

tedy reguluje nakládání člověka se zvířaty a při samotné ochraně zvířat k tomuto 

používá různých nástrojů. Některá jednání, která zvířatům škodí, jsou zakázaná.  

V ostatních případech chrání právo zvířata tak, že stanoví určité limity s jejich 

zacházením. Stanoví se tedy určité hranice toho, které jednání je, a které již není 

v souladu se zákonem. Tyto hranice samozřejmě nejsou pro zvířata zdaleka ideální 
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a nestanovují zcela vhodné a vyhovující podmínky. Určují však alespoň základ, 

který zaručí, že dané zvíře nebude trpět a budou uspokojeny jeho základní fyzické 

a v některých případech i psychické potřeby. 

Právní úprava ochrany zvířat je odborníky i veřejností často označována za 

nedostatečnou. Pokud se však zaměříme na vývoj těchto práv v uplynulých 

desetiletích, a zároveň stále se zvyšující zájem jednotlivců i společnosti o danou 

problematiku, lze dovodit, že právní úprava se bude v budoucnosti vyvíjet směrem, 

který klade důraz na svobodu a dobré životní podmínky zvířat.  

Přestože je v rámci právní ochrany zvířat velice důležitá mezinárodní a regionální 

spolupráce, právní úprava různých států a kultur se od sebe vždy více či méně 

odlišuje. Mezinárodní právní úprava ochrany zvířat sjednocuje základní principy a 

zásady ochrany a nakládání se zvířaty reguluje zejména v situacích, které se 

dotýkají dvou a více států (např. mezinárodní obchod). Samotná úprava 

v jednotlivých zemích se značně odlišuje zejména v právním statusu, který je 

zvířatům přiznáván, v jednotlivých způsobech ochrany a v míře regulace. Obecně 

se však nejedná o ustálený a kodifikovaný obor, ale naopak o část práva životního 

prostředí, jejíž právní úpravu lze nalézt v mnohých právních předpisech. Jedná se 

samozřejmě o předpisy práva životního prostředí, ale také práva trestního, 

občanského nebo mezinárodního práva veřejného. Definice i míra ochrany se často 

liší i v předpisech jednoho státu, a to v závislosti na právním předpisu, který ji 

upravuje. V některých situacích je obtížné rozlišit, zda daná úprava skutečně 

chrání samotná zvířata, jelikož dochází ke stírání hranice mezi tím, kdy je chráněno 

samotné zvíře a kdy zájem člověka, který zvíře vlastní či užívá. 

 Právní základ úpravy ochrany zvířat v ČR 1.1.1.

Právní úprava ochrany zvířat v České republice není jednotně kodifikovaná a 

prochází celým právním řádem.  

Z hlediska právní ochrany zvířat a práva životního prostředí obecně má zásadní 

význam mezinárodní spolupráce. Volně žijící zvířata neznají hranice států a 

administrativně vymezená území. Má-li být ochrana přírody efektivní, je 

mezinárodní spolupráce států a mezinárodních i národních organizací navzájem 
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nutná. Česká republika je signatářem mnoha mezinárodních i regionálních dohod a 

v rámci svého členství v Evropské unii je vázána taktéž množstvím nařízení a 

směrnic v dané oblasti. Tyto dohody se zpravidla soustředí na ochranu biodiverzity 

jako celek, přičemž v rámci této dochází také k ochraně zvířat. Je navíc nutné si 

uvědomit, že ochrana druhů je závislá také na ochraně jejich přirozeného 

prostředí, stanovišť a celých ekosystémů. I ochrana těchto tedy nepřímo přispívá k 

ochraně dané populace. Mezinárodní a evropské předpisy se zaměřují zejména na 

činnosti a záležitosti, které přesahují hranice jednotlivých států. Jedná se zejména o 

mezinárodní obchod, ochranu volně žijících druhů, jejichž populace se nachází na 

hranicích území více států nebo migrující druhy. Vnitrostátní úprava se ochraně 

zvířat věnuje předně zejména v rámci oboru práva životního prostředí. V platnosti 

je množství zákonů, které chrání zvířata přímo či nepřímo. Některé z těchto chrání 

zvířata v rámci ochrany biologické rozmanitosti ekosystémů planety, jiné se 

zaměřují na zvláštní ochranu některých druhů a jiné přímo na dobré životní 

podmínky konkrétních jednotlivců. Nejvýznamnějším zákonem na ochranu 

biodiverzity, který se zabývá druhovou ochranou, je zákon o ochraně přírody a 

krajiny1. Nejzásadnějším zákonem, který chrání jednotlivce, je zákon na ochranu 

zvířat proti týrání.2 Navzdory svému názvu tento zákon neupravuje pouze samotné 

týrání zvířat, ale reguluje nakládání se zvířaty v lidské péči v mnoha ohledech.3  

Vzhledem k množství právních předpisů a odvětví, které tuto problematiku 

regulují, je zejména nutné se orientovat v základních definicích těchto předpisů, 

jelikož terminologie pojmů různých kategorií zvířat i samotného pojmu zvíře či 

živočich se v těchto výrazně liší. 

Právní úprava ochrany zvířat v České republice se stále vyvíjí, a přestože je zde 

prostor pro další vývoj a zdokonalování této úpravy, lze konstatovat, že úroveň 

ochrany zvířat je stále na dobré úrovni. Žádná z právnických fakult v ČR doposud 

nenabízí předmět zaměřený pouze na ochranu zvířat v právu, avšak studenti se 

s touto tématikou seznámí prostřednictvím práva životního prostředí, které je 

                                                        
1 ČESKO. Zákon č. 114 ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny 
2 ČESKO. Zákon č. 246 ze dne 15. Dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 
3 STEJSKAL Vojtěch; LESKOVJAN Martin. Člověk a zvíře – v zajetí či v péči? Aktuální právní a věcné 
otázky nakládání se zvířaty. (edit.). Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. 118 
s. ISBN 978 80-87146-33-0. 
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vyučováno na všech právnických fakultách. Některé fakulty (například Právnická 

fakulta Západočeské univerzity v Plzni) nabízí volitelné předměty, zaměřující se 

přímo na právo ochrany přírody a krajiny. V posledních letech bylo v ČR vydáno 

několik odborných knih, které rozsáhle zpracovávají téma právní úpravy týkající se 

zvířat.4 

 Právní základ úpravy ochrany zvířat v USA 1.1.2.

Ve Spojených státech amerických je ochrana zvířat zakotvena v právním oboru 

animal law. Na rozdíl od právní úpravy v České republice, kde je ochrana zvířat 

vnímána jako součást práva životního prostředí, je pro ochranu zvířat v USA 

vymezen samostatný právní obor. Tento obor má velice blízko k právu životního 

prostředí, avšak z hlediska akademického, publikačního i praktického vystupuje 

jako jedinečný právní obor, a to jak v rámci samostatného předmětu, tak i 

studijních programů, jež některé právnické fakulty v USA studentům nabízí. Je zde 

tedy skutečně možné se v rámci studia a následné praxe specializovat přímo na 

právní ochranu zvířat. 

Stejně tak jako právo životního prostředí, i animal law je právní oblastí s velice 

širokým rozsahem, která zasahuje do značného množství dalších právních oborů. 

S právní úpravou týkající se zvířat a jejich ochrany se tedy lze setkat v právu 

životního prostředí, právu trestním, správním, občanském, ústavním, 

mezinárodním, spotřebitelském, rodinném, právu o ochraně veřejného zdraví i 

v právu smluvním.5 Jedná se o poměrně mladý právní obor, který se však zejména 

v posledních letech vyvíjí a jeho význam stále roste. Animal law je v současné době 

vyučováno na více než 140 fakultách ve Spojených státech amerických, a toto číslo 

se každým rokem zvyšuje. V USA dále pravidelně vychází pět časopisů a existuje již 

množství obecných či specializovaných učebnic, které se věnují výhradně této 

tématice. Na tuto situaci reagují advokátní komory jednotlivých státu, které 

v důsledku tohoto růstu zřizují samostatné oddělení a komise, které se zabývají 

                                                        
4 Například MÜLLEROVÁ, Hana; STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. 1. Vyd. Praha : 
Academia, 2013. Kapitola III., Ochrana v současných právních systémech, s. 153-163. ISBN 978-80-
200-2317-9 
5 THOMAS, Virginia C. Animal Law Developments. Michigan Bar Journal. 2011, roč. 90, č. 7, str. 42. 
Dostupný také z WWW: <http://heinonline.org/> 



6 
 

výlučně oborem animal law.6 V roce 2004 byla Americkou advokátní komorou 

v této oblasti zřízena komise7 s celonárodní působností a v současnosti je v USA 26 

států, zřídily svou vlastní státní komisi či oddělení.8  

Právní úprava ochrany zvířat v USA není unifikována ani kodifikována. Jednotlivé 

státy mohou samostatně definovat a regulovat nakládání se zvířaty, pokud to není 

v rozporu s právní úpravou na federální úrovni. Každý stát má tedy například svou 

vlastní definici pojmu „zvíře“. Příslušný zákon či úmluva se tedy aplikují pouze na 

takové živočišné druhy, které splňují daným státem stanovenou definici zvířete. 

Tato definice se pak různí také v jednotlivých právních předpisech, přičemž někdy 

bývá tento pojem vyjádřen velice abstraktně. Například Animal Welfare Act z roku 

1966, který je základním federálním zákonem na ochranu zvířat regulujícím 

nakládání se zvířaty ve výzkumu a vystavování zvířat, definuje pojem zvíře ve 

svém § 2312 písm. g). Zákon dříve definoval zvíře jako každého žijícího či mrtvého 

psa, kočku, opici, morče, křečka, králíka nebo jiné teplokrevné zvíře, které má být 

určeno pro účely užití, výzkumu, testování, vystavování či jako domácí mazlíček 

s výjimkou koní a dalších hospodářských zvířat. V důsledku případu Alternatives 

Research & Development Foundation vs. Glickman, kde žalobkyně uvedla, že byla 

opakovaně svědkem nehumánního zacházení s laboratorní krysou,9 však došlo v 

roce 2002 k úpravě definice zvířete v zákoně, když bylo za citovaný odstavec 

doplněno, že z uvedeného výčtu “jsou vyňati ptáci, laboratorní krysy a laboratorní 

myši.“ Zvířata, jež jsou ze zákona vyňata, přitom tvoří asi 95% zvířat užívaných ve 

výzkumu.10 

Ve státě Florida, na jehož právní úpravu se tato práce zaměřuje, je naopak definice 

pojmu zvíře v široká a je ponechána volné interpretaci. Zákon státu Florida 

                                                        
6 SCHAFFNER, Joan; FERSHTMAN. Litigating Animal Law Disputes : A Complete Guide for Lawyers. 
1. vyd. Spojené státy americké : American Bar Association, 2009. Kapitola 1, s. 1-5. ISBN-10: 1-
60442-001-4  
7 Animal Law Committee 
8 Bar Association Animal Law Sections and Committees [online]. Spojené státy americké : Animal 
Legal Defense Fund, září 2013 [cit. 14.4.2014]. Dostupný z WWW: < http://aldf.org/resources/law-
professional-law-student-resources/law-professionals/bar-association-animal-law-sections-and-
committees/> 
9 2002 Law Review. Animal Law. 2003, roč. 9, s. 350. Dostupný také z WWW: 
<http://heinonline.org/> 
10 Animal Welfare Act[online]. Washington : Animal Welfare Instite, [cit. 14.4.2014].  Dostupný 
z WWW: <https://awionline.org/content/animal-welfare-act> 
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(Florida Statutes)11 definuje zvíře jako „každé žijící hloupé stvoření“. Tato 

formulace bývá označována za vágní a poněkud nešťastnou. Žijícím stvořením je 

nepochybně každý živočich včetně člověka. Označit však živočicha obecně jeho 

inteligentního či hloupého je mimořádně obtížné. Dle této definice by bylo možné 

označit jako zvíře i mentálně postiženého člověka a zároveň některá velice 

inteligentní zvířata, například delfíni, by naopak mohla být postavena mimo tuto 

množinu. Hranice mezi inteligencí a hloupostí ani způsob takového rozlišení není 

zákonem stanoven. Obecně lze však předpokládat, že uvedeným slovem hloupý, 

měl zákonodárce v úmyslu vyloučit člověka. Pod pojem zvíře tedy dle práva státu 

Florida zařadíme nejen savce, ale i plazy, obojživelníky, ptáky a ostatní skupiny 

živých tvorů. 

Animal law je tedy souborem pravidel, které regulují chování člověka vůči 

zvířatům. Některé z těchto norem hájí zájmy člověka a jiné hájí zájmy zvířat. 

Zvířata v právu USA nejsou chápána pouze jako věci, ale jsou jim za určitých 

okolností přiznána některá práva, například právo na stanovené životní podmínky 

nebo právo na to, aby s nimi bylo určitým způsobem zacházeno.12 To však 

neznamená, že by animal law bylo oborem, který se zabývá pouze právy zvířat či 

jejich právní ochranou, přestože ochrana zvířat tvoří jeho značnou část.  

Předmět oboru animal law tvoří množství konkrétně zaměřených celků, mezi něž 

patří zákony proti týrání zvířat, regulace pokusů na zvířatech, regulace lovu divoké 

zvěře, ochrana volně žijících živočichů, ochrana ohrožených druhů, regulace 

obchodování se zvířaty a jejich transportu, regulace zacházení s hospodářskými 

zvířaty, zvířecí zápasy, regulace užívání zvířat v zábavním průmyslu a ve sportu, aj.  

1.2. Ochrana in situ 

In situ je odborným termínem, užívaným zejména v rámci ochrany biodiverzity, 

který v překladu z latiny znamená „na místě“. Ochranou zvířat in situ je tedy 

myšlena ochrana v jejich přirozeném prostředí, popř. v prostředí, kde se vyvinuly 

jejich charakteristické vlastnosti, jedná-li se o zdomácnělá zvířata. Ochrana in situ 

                                                        
11 Florida Cruelty to Animals Statutes, Title XLVI. Crimes, Chapter 828. Animals, 828.02 Definitions 
12 CURNUTT, Jordan. Animals and the Law : A Sourcebook. 1. Vyd. United States of America : ABC-
CLIO, 2001. Kapitola 1, Introduction, s. 2-5. ISBN 1-57607-147-2. 
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bývá označována jako nejvýznamnější a nejúčinnější způsob ochrany 

biodiverzity.13 Důvodem je skutečnost, že ochrana živočichů a rostlin v přirozeném 

prostředí jejich výskytu má mít vždy přednost před prostředím uměle vytvořeným 

či před jejich držením v zajetí. 

K zajištění účinnosti ochrany in situ je nutné chránit nejen jeden určitý druh, ale 

celé ekosystémy a přírodní stanoviště, ve kterých se tyto druhy nacházejí. Účelem 

tedy není pouze zajištění přežití konkrétního druhu, ale uchování a případná 

obnova jeho přirozeného prostředí jako celku tak, aby ekosystém v dané oblasti 

fungoval bez aktivního zásahu člověka.14 

Hlavním způsobem ochrany in situ je určení chráněných území. Jedná se o 

geograficky vymezené oblasti, kterým legislativa zaručuje určitý stupeň ochrany a 

reguluje činnost člověka na těchto územích. Právní úprava chráněných území 

existuje na mezinárodní i národní úrovni, a přestože se v řadě zemí liší, její hlavní 

princip zůstává zachován. Mezinárodní svaz ochrany přírody rozlišuje šest 

kategorií chráněných území dle stupně jejich ochrany a rozlohy území. V závislosti 

na kategorii ochrany je regulována činnost člověka na těchto územích. Například 

v přísných přírodních rezervacích, tedy v první kategorii, je samotná přítomnost 

člověka striktně omezena, kdežto u chráněných území v jiných kategoriích je 

omezena pouze činnost, která by mohla mít negativní vliv na zachování a vývoj 

daného biotopu. Například ve druhé kategorii, národních parcích, je již povolena 

rekreace, přestože pobyt turistů je zákonem omezen.15 Státní orgány a 

mezinárodní či nevládní organizace pak poskytují finanční prostředky, jež slouží 

k ochraně významných přírodních území či k restauraci poškozených oblastí. 

V rámci Evropské Unie pak byla vytvořená Natura 2000, soustava chráněných 

území všech členských států Evropské Unie, která si klade za cíl ochranu druhů 

                                                        
13 Například KINDLMANN, Pavel. Náklady na udržování zoologických zahrad jsou enormně vysoké. 
Ekolist.cz: zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii [online]. 2011, [cit. 13.2.2015]. Dostupné z: 
<http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-kindlmann-naklady-na-udrzovani-
zoologickych-zahrad-jsou-enorme-vysoke> 
14 Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky, Česká republika : Ministerstvo 
životního prostředí, 2006. Ochrana biologické rozmanitosti in situ, s. 21-26. 
15 IUCN Protected Areas Categories System [online]. b.m. : IUCN, last update 15.1.2014 [cit. 
17.4.2014]. Dostupný z WWW: 
<http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/> 

http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-kindlmann-naklady-na-udrzovani-zoologickych-zahrad-jsou-enorme-vysoke
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-kindlmann-naklady-na-udrzovani-zoologickych-zahrad-jsou-enorme-vysoke
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rostlin, živočichů a jejich přírodních stanovišť. Tato soustava je významná v rámci 

svého rozsahu a nadnárodní spolupráce. Natura 2000 se vytváří směrnicemi, které 

mají členské státy povinnost implementovat do svých právních řádů. V důsledku 

této implementace je tak zajištěn určitý stupeň ochrany vzácných, ohrožených či 

endemických druhů in situ na území Evropské Unie.16 

Ochrana rozsáhlého území jako celku umožňuje výskyt početných skupin druhů, 

čímž je zajištěna genetická rozmanitost a tedy vetší šance druhu se přizpůsobit 

změnám prostředí a nadále se vyvíjet. Ochrana volně žijících druhů živočichů a 

rostlin a jejich přirozeného prostředí se dělí na ochranu obecnou a zvláštní. 

Zvláštní ochrana je poskytována tam, kde je výskyt některých druhů či biotopů  

ohrožen. Proto jsou na mezinárodní i národní úrovni vytvářeny seznamy 

ohrožených druhů, na jejichž základě je těmto druhům poté poskytována přísnější 

ochrana. 

Ochrana in situ tedy spočívá v komplexní ochraně stanovišť volně žijících zvířat a 

planě rostoucích rostlin a vytváření chráněných území k uchování jejich 

přirozeného prostředí.  

1.3. Ochrana ex situ 

Ochrana ex situ spočívá v přemístění vzácných či ohrožených druhů živočichů a 

rostlin z jejich přirozeného prostředí do místa, které lépe zajišťuje jejich ochranu a 

vytváří vhodnější podmínky pro jejich přežití. Odborný termín ex situ doslova 

překládaný jako „mimo místo“ tedy označuje ochranu biodiverzity mimo místo 

přirozeného výskytu určitého druhu. Dle některých odborníků toto může 

znamenat i místo ve volné přírodě, kam byla určitá část populace přemístěna, dle 

jiných je takovým místem pouze zařízení, kde je živočich pod dohledem člověka.17 

                                                        
16 Co je NATURA 2000 [online]. b.m. : Ministerstvo životního prostředí ČR, 19.9.2006 [cit. 
21.4.2014]. Dostupný z WWW: <http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-
text.php?id=2102> 
17 Například LACEY, Robert. Re-thinking ex situ vs. in situ species conservation. WAZA - Proceedings 
of 65th Annual Conference.  říjen 2010, str. 25-28. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vortex10.org/Lacy/Reprints/InSituExSitu.pdf> 
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Odborníci se však shodují, že hranice mezi ochranou ex situ a in situ není striktně 

určena a tyto dva způsoby ochrany biodiverzity se často vzájemné prolínají.18 

Jako příklad takového prolínání je možné uvést přemístění druhu v rámci volné 

přírody. To se realizuje zejména, pokud se významná část populace druhu nachází 

v oblasti, které hrozí závažné narušení nebo zničení (například průmyslem). 

V takovém případě se část populace druhu v této oblasti odebere a následně 

přemístí na vhodnější místo stejného či alespoň obdobného biotopu, kde tento 

druh již nebude ohrožován negativními vlivy. Tento způsob přemístění kolonie je 

samozřejmě vhodnější pro rostliny, které nejsou tolik citlivé na převoz a změnu 

prostředí, u živočichů je celý tento proces komplikovanější. Přesto již v minulosti 

došlo k několika úspěšným přemístěním živočichů, například v roce 1995 a 1996 

bylo v rámci programu reintrodukce přemístěno celkem 31 jedinců vlka obecného 

z Kanady do Yellowstoneského národního parku. Dle oficiálních zpráv se ke konci 

roku 2013 nacházelo v oblast Yellowstoneského národního parku a Rocky 

Mountains více než šestnáct set jedinců. Jedná se o natolik úspěšné rozmnožení 

populace, že vládní organizace WFS19 navrhla v loňském roce odstranění vlka 

obecného ze seznamu ohrožených druhů v USA.20 V důsledku tohoto přemístění a 

reintrodukce druhu v místě, kde v minulosti došlo k jeho vyhubení, se tak i přes 

mnohé překážky a obtíže podařilo významným způsobem rozšířit populaci vlka 

obecného a obnovit jeho výskyt v této oblasti. Z úspěchu tohoto programu pak těží 

celý ekosystém, v němž má vlk obecný své nezaměnitelné místo. V uvedeném 

případě se tedy vlk nachází ve svém přirozeném prostředí, nikoli v uměle 

vytvořeném prostředí či zařízení. Může se pohybovat volně, sám rozhodovat o své 

stravě, výběru partnera, pohybu, atd. Na druhou stranu byl však na toto místo 

člověkem záměrně umístěn, je neustále monitorován a zároveň chráněn před 

                                                        
18 LACEY, Robert. Re-thinking ex situ vs. in situ species conservation. WAZA - Proceedings of 65th 
Annual Conference.  říjen 2010, str. 25-28. Dostupný také z WWW: 
<http://www.vortex10.org/Lacy/Reprints/InSituExSitu.pdf> 
19 US Fish and Wildlife Service 
20 Successful Recovery Efforts Prompt Service Proposal to Delist Gray Wolf and Focus ESA 
Protection on Mexican Wolf [online]. b.m. : U.S. Fish and Wildlife Service, last update 14.2.2014 [cit. 
22.4.2014]. Dostupný z WWW: <http://www.fws.gov/home/wolfrecovery> 
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negativním lidským vlivem. Jedná se tedy o kombinaci ochrany ex situ a ochrany in 

situ. 

Ochrana biodiverzity ex situ se dále realizuje prostřednictvím umístění živočichů 

do péče člověka. K tomuto způsobu ochrany dochází v rámci speciálních institutů, 

mezi něž patří zejména zoologické zahrady, botanické zahrady, arboreta, akvária, 

záchranné stanice, semenné banky a genové banky. 

Nejznámějším institutem ochrany živočichů ex situ jsou zoologické zahrady. Jedná 

se o zařízení, která slouží zejména k chovu volně žijících živočichů, s důrazem na 

druhy ohrožené a vzácné. Zoologické zahrady se v současnosti snaží vytvořit co 

nejdůvěryhodnější imitaci jejich přirozeného prostředí, a v tomto prostředí 

představit zvíře návštěvníkům.21 K prostředkům, které zoologické zahrady užívají 

k naplnění svého účelu, patří dále zejména vědecko-výzkumné programy, výchova 

a osvěta veřejnosti, rozmnožování v zajetí a šlechtění. Zoologické zahrady se 

podílejí také na ochraně živočichů in situ. Mnohé z nich se účastní záchranných 

programů, tedy opětovného navrácení zvířat chovaných v zajetí zpět do volné 

přírody a také jiných projektů, které buď přímo zaštiťují, spolufinancují nebo 

poskytují své zařízení a jiné prostředky k jejich realizaci. Významným prvkem 

zoologických zahrad z hlediska ochrany druhů je také jejich vzájemná spolupráce. 

Zoologické zahrady se sdružují na mezinárodní, regionální i národní úrovni a 

v rámci této spolupráce dochází ke vzájemné ekonomické podpoře, výměně 

informací, znalostí i jednotlivých živočichů, což zajišťuje řádný genetický vývoj 

populací. Tyto asociace zoologických zahrad navíc regulují svou činnost a stanovují 

tak určité minimální podmínky péče a provozu. 

Zoologické zahrady jsou významným institutem sloužícím k ochraně zvířat ex situ, 

díky kterému bylo zabráněno vyhynutí mnohých populací, a který také napomohl 

obnovení některých ohrožených druhů. Přitom stále zvyšuje zájem člověka o 

ochranu přírody. Zoologické zahrady jsou však ekonomickými subjekty, jež jsou 

mnohdy závislé na příjmu ze vstupného svých návštěvníků. V důsledku tohoto 

vystavují zejména oblíbené exotické savce a neprojevují náležitý zájem o chov 

                                                        
21 MÜLLEROVÁ, Hana; STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. 1. Vyd. Praha : Academia, 2013. 
Kapitola III., Ochrana v současných právních systémech, s. 1. ISBN 978-80-200-2317-9. 



12 
 

jiných ohrožených druhů (např. hmyzu), pro jejichž uchování je ochrana ex situ 

taktéž zásadní.22 

Obdobnou institucí jsou akvária a oceanária, které se však zaměřují na chov 

mořských savců či mořských živočichů obecně. Největší z těchto akvárií, Georgia 

Aquarium v Atlantě, je domovem více než sto tisíců mořských živočichů.  

Botanické zahrady a arboreta jsou zařízeními, která slouží k ochraně rostlin a 

dřevin ex situ. Jsou zde pěstovány rostliny exotické i domorodé, a to především za 

účelem ochrany a uchování genofondu těchto rostlin, ale také pro účely vědecké, 

studijní a kulturní. Uchovávat druhy mimo jejich přirozené prostředí je podstatně 

jednodušší u rostlin než u živočichů. Rostliny nejsou tolik náročné na prostor a 

nejsou tolik citlivé na změnu prostředí na rozdíl od zvířat, jejichž psychika je pro 

chov v zajetí důležitým faktorem. Ochrana rostlin ex situ jeméně náročná i 

z finančního hlediska.  

Další významnou institucí, jež se zabývá ochranou živočichů ex situ jsou záchranné 

stanice. Tato zařízení pečují o zraněná, postižená zvířata a o opuštěná mláďata 

volně žijících živočichů za účelem poskytnutí řádné péče a následného navrácení 

těchto jedinců do volné přírody.23 Mnohé záchranné stanice se věnují také osvětě, 

výchovným projektům, a zároveň se podílejí na realizaci různých záchranných 

programů, čímž dochází ke kombinaci ochrany ex situ a in situ. 

Poměrně moderním zařízením pro ochranu biodiverzity ex situ jsou genové banky. 

Semenné banky jsou zvláštním druhem genové banky, které uchovávají semínka 

rostlin v chladu a temnotě za takových podmínek, kdy jsou semínka možné takto 

uchovat nepoškozená po desetiletí.24 Výhodou je zejména nízká nákladovost, nízká 

časová náročnost a také malé nároky na prostor. Není však možné semínka 

uchovat na dobu neurčitou a také není možné tímto způsobem uchovávat semínka 

                                                        
22 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 
Praha: Linde Praha, 2006. Kapitola 10., Ochrana druhů ex situ, s. 313-314. ISBN 80-7201-609-1. 
23 Národní síť záchranných stanic [online]. b.m. : Český svaz ochránců přírody, last update 29.1.2014 
[cit. 22.4.2014]. Dostupný z WWW: 
<http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1002&m2_id=1374&m_id_old=126> 
24 HOLUBEC, Vojtěch. Oddělení genové banky. Výzkumný ústav rostlinné výroby [online]. Praha, 
2010 [cit. 2014-11-29]. Dostupné 
z: <http://www.vurv.cz/index.php?p=oddeleni_genove_banky&site=vyzkum> 

http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1002&m2_id=1374&m_id_old=126
http://www.vurv.cz/index.php?p=oddeleni_genove_banky&site=vyzkum
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všech rostlin. Genové banky uchovávající genetické informace živočichů fungují na 

principu, kdy dochází ke zmrazení vajíček, spermií, embryí nebo tkání ohrožených 

druhů. Tyto je pak možné využít při umělém oplodnění nebo ke klonování. 

Ochrana biodiverzity ex situ je tedy nezastupitelným způsobem ochrany, jež 

přispívá k zabránění vyhynutí ohrožených druhů a napomáhá jejich návratu do 

volné přírody. 

1.4. Vzájemný vztah ochrany in situ a ex situ 

Jak již bylo výše naznačeno, vzájemný vztah ochrany in situ a ex situ je značně 

komplexní a komplikovaný. V některých případech bývá obtížné tyto dva způsob 

ochrany biodiverzity od sebe odlišit. Na základě svých názvů se mohou jevit jako 

protipóly, skutečnost je jiná. Mnohé programy ochrany ex situ obsahují prvky 

ochrany in situ a naopak. Některé záchranné programy pak kombinují způsoby 

ochrany tak, že nelze jednoznačně rozlišit, do které skupiny je zařadit. Ačkoli 

někteří odborníci proto považují toto rozdělení za zastaralé a neefektivní, 25 stále 

se s ním stále setkáváme v odborných publikacích, mezinárodních smlouvách a 

jiných právně závazných dokumentech. 

Přestože existuje množství různorodých názorů na vzájemný vztah těchto dvou 

způsobů ochrany biodiverzity, je nepochybné, že se tyto vzájemně doplňují a 

zároveň oba vytváří ochranu biodiverzity jako jednoho celku, kdy jeden bez 

druhého by prakticky neměl šanci na úspěch. Nelze tedy jednoznačně určit, který 

z těchto způsobů je obecně vhodnější a který efektivnější. Je vždy třeba posoudit 

komplexně každou individuální situaci vzhledem k podmínkám, chráněnému 

druhu a účelu ochrany, a dle tohoto poté zvolit následný postup. 

Obecně je přijímán názor, že role ochrany in situ je primární formou ochrany 

biodiverzity, kdežto role ochrany ex situ je pouze subsidiární.26 Tento názor je 

                                                        
25 Například LACEY, Robert. Re-thinking ex situ vs. in situ species conservation. WAZA - Proceedings 
of 65th Annual Conference.  říjen 2010, str. 25-28. Dostupný také z WWW: 
http://www.vortex10.org/Lacy/Reprints/InSituExSitu.pdf;  
STEJSKAL, Vojtěch. Princip právní úpravy ochrany přírody a krajiny. Dny práva 2010. 2010, roč. 4. 
Dostupné z: <http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings> 
26 KASSO, Mohammed a Mundanthra BALAKRISHNAN. Ex Situ Conservation of Biodiversity with 
Particular Emphasis to Ethiopia: Department of Zoological Sciences. International Scholarly 

http://www.vortex10.org/Lacy/Reprints/InSituExSitu.pdf
http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings
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prezentován také v zásadních právních dokumentech týkajících se ochrany 

biodiverzity. S tímto názorem se zároveň ztotožňuje většina vědecké obce.27 Tento 

vztah je zakotven v jednom z nejvýznamnějších mezinárodních dokumentů o 

ochraně biodiverzity, a to v Úmluvě o biologické rozmanitosti, která byla přijata na 

Konferenci OSN o životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992. Zde byla 

ochrana in situ stanovena jako prioritní způsob ochrany. Pokud není možné 

realizovat ochranu v přirozeném prostředí, přistoupí se k ochraně ex situ, 

přednostně však v zemi původu druhů.28 Obdobný přístup k tomuto tématu pak 

volí i CITES, GSPC (Globální strategie pro ochranu rostlin)29 a další významné 

dokumenty a programy. V zásadě je tak vždy zdůrazňována ochrana in situ a její 

význam na uchování biodiverzity. Tato myšlenka je zastávána zejména z toho 

důvodu, že má vždy převažovat takový postup, kdy budou druhy chráněny v jejich 

přirozeném prostředí, a kdy bude chráněn ekosystém jako celek, namísto ochrany 

několika jedinců v uměle vybudovaném prostředí. V důsledku tohoto má tedy 

převažovat ochrana in situ, přičemž ochrana ex situ má tvořit pouze alternativu 

v případech, kdy užití ochrany in situ není možné. Takovým případem může být 

situace, kdy již celková populace druhu je příliš malá na to, aby přežila bez zásahu 

člověka.30 

Dalším významným argumentem pro upřednostnění způsobu ochrany in situ je 

nedostatek genové variability při chovu v zajetí. Pokud se mezi sebou rozmnožuje 

pouze malá část populace či její velká část pochází ze stejných předků, genetická 

výbava druhu slábne. Toto se děje také v důsledku regulace chovu či rozmnožování 

člověkem. Zvířata chovaná v zajetí se časem začnou přizpůsobovat podmínkám 

                                                                                                                                                                   
Research Notices: ISRN Biodiversity [online]. 2013, s. 11 [cit. 13.2.2015]. Dostupné z: 
<http://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/98503/> 
27 Například KINDLMANN, Pavel. Náklady na udržování zoologických zahrad jsou enormně vysoké. 
Ekolist.cz: zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii [online]. 2011, [cit. 13.2.2015]. Dostupné z: 
<http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-kindlmann-naklady-na-udrzovani-
zoologickych-zahrad-jsou-enorme-vysoke> 
28 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 
Praha: Linde Praha, 2006. Kapitola 6., Ochrana přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 160-
162. ISBN 80-7201-609-1. 
29 The Global Strategy for Plant Conservation 
30 PRITCHARD Diana J.; HARROP Stuart R. A Re-Evaluation Of The Role Of Ex Situ Conservation In 
The Face Of Climate Change. BGjournal.  2010, roč. 7, č. 1, str. 30-32. Dostupný také z WWW: 
<http://www.bgci.org/resources/article/0632/> 

http://www.hindawi.com/journals/isrn/2013/98503/
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-kindlmann-naklady-na-udrzovani-zoologickych-zahrad-jsou-enorme-vysoke
http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-kindlmann-naklady-na-udrzovani-zoologickych-zahrad-jsou-enorme-vysoke
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života v zajetí a přichází o schopnosti nutné k přežití ve volné přírodě. Mění se 

jejich fyzické i psychické vlastnosti a další generace odchované v zajetí se postupně 

domestikují. I pokud si populace při chovu v zajetí uchová své původní vlastnosti a 

schopnosti, nemůže se adaptovat změnám jejího přirozeného prostředí, a proto je 

poté proces navrácení do volné přírody velice náročný. Vytvářet uměle odchované 

populace druhů v zajetí není tedy z hlediska genetické výbavy žádoucí.  

I přes tyto skutečnosti se v současné době stále častěji lze setkat s názory, jež tento 

pohled na dané téma rozporují. Význam ochrany ex situ se stává stále 

významnějším.  V posledních letech nadále ubývá oblastí nedotčených člověkem a 

přibývá míst, kde byla veškerá volná příroda nahrazena obytnými či průmyslovými 

zónami. Vytvářet a udržovat chráněné území a financovat programy ochrany in situ 

se tedy stává finančně náročným, obtížně realizovatelným a v některých oblastech 

téměř nemožným způsobem ochrany biodiverzity.31 Dalším výrazným faktorem 

v této oblasti je změna klimatu. Změny klimatu jsou totiž dle názorů mnoha vědců 

tak drastické, že zejména živočišné druhy nejsou schopny se této změně 

dostatečně rychle přizpůsobit. Ekosystémy se mění spolu s tím, jak se na některých 

místech planety trvale mění podnebí, přičemž některé křehké biotopy postupně 

zcela mizí. Určité druhy jsou schopné se meteorologickým změnám a změnám 

jejich přirozeného prostředí přizpůsobit, avšak zejména endemické či ohrožené 

druhy tuto schopnost nemají a jejich počty se rapidně snižují. Jedinou možností pro 

většinu těchto druhů je přesídlit do prostředí s vhodnějšími podmínkami, čímž se 

ale často dostanou mimo chráněné území. Tato vytvořená území pro ochranu in 

situ tedy již nebudou schopná plnit svůj účel, navíc jsou často vystavena jiným 

negativním vlivům, například přírodním katastrofám, ničení přírody člověkem, 

pytláctví, aj. Ochrana ex situ se stává efektivnější také v důsledku technologických 

pokroků zejména v oblasti umělého oplodnění či kryoprezervace.  

V neposlední řadě je pak nutno uvést stále rostoucí význam osvěty veřejnosti. 

V důsledku ekonomické situace v dnešní době státy a vládní organizace často 

postrádají prostředky k ochraně biodiverzity. Ta je tedy dnes z velké části závislá 

                                                        
31 KŮS, Evžen. Ex situ, nebo in situ? : Dilema zoologických zahrad 21. Století. Ochrana přírody. 2011, 
roč. 66, č. 6, str. 25-27. Dostupný také z WWW: 
<http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/026/003316.pdf> 
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na finanční podpoře a dotacích nevládních ekonomických subjektů. Nejúčinnějším 

způsobem jak tyto subjekty přimět k zájmu o ochranu přírody, jsou právě zařízení 

ochrany ex situ, které rostlinné a živočišné druhy a potřebu jejich ochrany 

představují veřejnosti.32  

2.  Právní úprava ochrany zvířat ex situ v ČR 

Ochrana zvířat ex situ probíhá výhradně za pomoci péče člověka. Její realizace tedy 

nepochybně potřebuje alespoň základní normy a pravidla. Právní úprava ochrany 

zvířat ex situ v České republice se nenachází pouze v národních pramenech práva, 

ale také v systému práva mezinárodního a práva Evropské unie.  Česká republika je 

signatářem množství mezinárodních úmluv, jež se dotýkají ochrany ex situ. Jakožto 

člen Evropské unie je vázána množstvím přímo aplikovatelných nařízení a dalších 

pramenů práva Evropské unie. Velká část těchto pramenů byla implementována do 

vnitrostátních právních předpisů, a to novelizací stávajících předpisů či přijetím 

předpisů zcela nových. Právní úprava ochrany zvířat v ČR není kodifikována a lze ji 

nalézt v mnoha právních předpisech, zejména v zákonech práva veřejného a v 

jejich prováděcích předpisech. Pro obecnou úpravu je zásadní zákon o ochraně 

přírody a krajiny a zákon na ochranu zvířat proti týrání. Další předpisy, například 

zákon o zoologických zahradách, pak upravují jednotlivé dílčí oblasti. Právní 

úprava ochrany ex situ nemá v České republice takovou historii jako ochrana in situ 

a druhová ochrana přírody a krajiny obecně. Avšak v důsledku již zmíněné 

implementace předpisů EU či mezinárodních úmluv lze v právním řádu ČR nalézt 

poměrně rozsáhlou úpravu týkající se zejména zařízení poskytujících ochranu 

zvířat ex situ, například zoologických zahrad či záchranných stanic. Právní úprava 

se soustředí zejména na faktické fungování těchto zařízení a jejich autorizaci. 

V posledních letech i měsících lze sledovat zvyšující se zájem veřejnosti o 

podmínky držení a chovu zvířat v těchto zařízeních. Pozornost se k nim obrací 

zejména v souvislosti s veřejným vystoupením zvířat. Přestože je právní úprava 

podmínek držení zvířat člověkem poměrně vyspělá, má i své nedostatky. Ty lze 

                                                        
32 PRITCHARD Diana J.; HARROP Stuart R. A Re-Evaluation Of The Role Of Ex Situ Conservation In 
The Face Of Climate Change. BGjournal.  2010, roč. 7, č. 1, str. 30-32. Dostupný také z WWW: 
<http://www.bgci.org/resources/article/0632/> 
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spatřit na příkladu lachtana cirkusu Princ, který uhynul v červnu roku 2014 při 

převozu v nádržích bez vody, v extrémně horkém počasí, na selhání srdce. Přestože 

okamžitě započalo důkladné vyšetřování státními orgány, a v případě zjištění 

pochybení hrozí provozovateli trestní postih, je zde zřejmý nedostatek 

preventivních opatření. V rámci provozování rozličných zařízení vystavujících či 

jinak nakládajících se zvířaty, je zapotřebí klást vyšší důraz na kontrolu podmínek, 

v jakých jsou zvířata chována, než na následný postih mnohdy fatálních následků. 

2.1. Úrovně ochrany 

 Mezinárodní úroveň právní ochrany 2.1.1.

Jak již bylo zmíněno výše, mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými státy i 

organizacemi je v otázce ochrany zvířat klíčová. Většina mezinárodních smluv má 

nízkou či žádnou vynutitelnost, často postrádá nástroje kontroly nebo se jedná 

pouze o soubor doporučení. Přesto je jejich role nezastupitelná, vytváří totiž 

prostor pro konkrétní mezinárodní spolupráci. Zejména v minulosti sloužily tyto 

úmluvy jako zdroj inspirace k vytváření vnitrostátních předpisů. Navzdory 

skutečnosti, že některé s těchto dokumentů nejsou závazné, mají zásadní morální 

význam. 

Jedna z prvních mezinárodních úmluv, která se věnuje ochraně ex situ je Úmluva o 

biologické rozmanitosti, která byla vytvořena v rámci Konference OSN o životním 

prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992. Článek 9 této Úmluvy se pak zabývá přímo 

ochranou ex situ. Smluvní strany se zavazují přijmout opatření na ochranu 

biodiverzity a mimo jiné vytvořit a spravovat zařízení na ochranu a výzkum rostlin 

a zvířat a zvláště se pak zavazují přijmout opatření, jež budou sloužit k záchraně a 

obnově ohrožených druhů včetně jejich reintrodukce do jejich přirozených 

stanovišť. Strany se dále zavazují regulovat odebírání druhů z jejich přirozených 

stanovišť pro účely ex situ. Je zdůrazněna doplňující funkce ochrany ex situ vůči 

ochraně in situ.33 

                                                        
33 Úmluva o biologické rozmanitosti ze dne 5. června 1992. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, 
částka 48. Dostupný také z: 
<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb99134&cd=76&typ=r> 
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Dalším významným nástrojem ochrany zvířat je úmluva CITES (Úmluva o 

mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin č. 

572/1992 Sb.) z roku 1973. Účelem této úmluvy je regulace a kontrola 

mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin. CITES se nezaměřuje pouze na živé, ale také na neživé 

exempláře, části jejich těl a výrobky z nich. Pod pojmem  ̎obchod ̎ je stanoven 

jakýkoli dovoz či vývoz exempláře. CITES je prováděna jednotlivými smluvními 

stranami, respektive jejich výkonnými orgány. Regulace spočívá v udělování 

speciálních povolení, tzv. „CITES permity“, které musí být vydány pro každý 

obchod s jedincem druhu, který je uvedený v některé z příloh CITES. Dle příloh 

jsou druhy rozděleny do tří kategorií. Živočichové a rostliny uvedené v příloze I. 

jsou přímo ohrožené a obchod s nimi je (až na přísné výjimky) zakázán. Příloha II. 

eviduje druhy, které nejsou ohroženy přímo, ale obchod s nimi je přesto nutné 

regulovat. V opačném případě by se i tyto druhy mohly v blízké době stát přímo 

ohroženými. K obchodu s těmito druhy je zapotřebí získání zvláštního povolení. 

Příloha III. obsahuje seznam druhů, které jsou evidovány na návrh jednotlivých 

zemí, jelikož by na jejich území mohly být ohroženy případným mezinárodním 

obchodem. Kontrolu těchto povolení provádí celní orgány jednotlivých států.34 

Úmluvě samozřejmě podléhá také veškerý vývoz a dovoz v rámci zařízení ochrany 

zvířat ex situ. V článku VII. je pak přímo stanoveno, že na exempláře druhů 

živočichů uvedených v příloze I., které byly vychovány v zajetí, se hledí jako by byly 

evidovány v příloze II. Toto ustanovení je v poslední době terčem kritiky, jelikož 

bývá často zneužíváno zejména v rozvojových zemích.35 

Za zmínku stojí dále Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních 

stanovišť č. 107/2001 Sb.m.s, z roku 1979.36 Mezi její hlavní cíle patří ochrana 

                                                        
34 Co to je CITES [online]. b.m. : Ministerstvo životního prostředí ČR. [cit. 6.7.2014]. Dostupný 
z WWW: 
<http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/umluva_o_mezinarodnim_obchodu/$FILE/ODOIMZ-
CITES_ZAKLADNI_INFO-131024.pdf> 
35 Relationship Between Ex-Situ Breeding And In-Situ Conservation [online]. Bangkok : WWF. [cit. 
6.7.2014]. Dostupný z WWW: 
<http://awsassets.panda.org/downloads/ecop13insituexsitupositionpaper.pdf> 
36 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy ochraně evropských planě rostoucích 
rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť č. 107/2001 Sb.m.s. znění účinné od 1.6.1998. 
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volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodních stanovišť se 

zvláštním důrazem na ochranu některých ohrožených druhů. Soustředí se na 

spolupráci mezi státy při poskytování této ochrany.37 Smluvní strany tak chrání 

mimo jiné některé významné druhy volně žijících živočichů, které je zakázáno 

vyrušovat, poškozovat, odchytávat z přírody, držet, obchodovat s nimi na vnitřním 

trhu a záměrně je usmrcovat. Další druhy je poté nutné využívat pouze rozumným 

způsobem a neohrozit tak jejich existenci. Tyto druhy jsou jmenovány v přílohách 

Úmluvy.38 Své závazky z Úmluvy přejala ČR zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 

114/1992 Sb., prostřednictvím vyhlášky č. 395/1992 jsou poté chráněny druhy 

jmenované v přílohách Úmluvy.39 

Mezinárodních úmluv, jejichž účelem je ochrana biodiverzity, a zaměřují se tedy na 

druhovou ochranu, je v současné době velké množství, kdežto úmluvy, které se 

zaměřují na ochranu konkrétních jednotlivců v lidské péči, existují pouze 

v regionálním měřítku. Tyto dohody vznikají zejména v rámci Rady Evropy a EU.40 

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě zvířat č. 20/2000 Sb.m.s stanovuje 

podmínky přepravy obratlovců.41 Ukládá povinnost zachovat při přepravě jejich 

zdraví a pohodu, při kontrole mají přepravovaná zvířata přednost, a pokud to není 

nutné, nemají být uvazována. Dopravní prostředky a kontejnery musí zajistit 

zvířatům bezpečí, dostatek prostoru a proudění vzduchu. Zvířata musí být 

v průběhu cesty vhodně krmena a napájena. Pro každou přepravu je pak stanovena 

                                                                                                                                                                   
In: Beck-online [právní informační systém] Nakladatelství C. H. Beck [cit. 10.2. 2015]. Dostupné z 
WWW: <http://www.beck-online.cz/> 
37 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 
Praha: Linde Praha, 2006. Kapitola 6., Ochrana přírody a péče o biologickou rozmanitost, s. 149-
152. ISBN 80-7201-609-1. 
38 Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. Ministerstvo životního prostředí 
[online]. 2006, s. 4 [cit. 14.2.2015]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/301CBCE5F8364E9EC1257242002021D1/$file/Bernska%20
umluva.pdf> 
39 Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR ze dne 11.6.1992, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny In: Beck-online [právní informační 
systém] Nakladatelství C. H. Beck [cit. 10.2. 2015]. Dostupné z WWW: <http://www.beck-
online.cz/> 
40MÜLLEROVÁ, Hana; STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. 1. Vyd. Praha : Academia, 2013. 
Kapitola III., Ochrana v současných právních systémech, s. 153-163. ISBN 978-80-200-2317-9.  
41 Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě č. 20/2000 Sb.m.s. znění účinné od 
24. 3. 1999 In: Beck-online [právní informační systém] Nakladatelství C. H. Beck [cit. 10.2. 2015]. 
Dostupné z WWW: <http://www.beck-online.cz/> 

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/301CBCE5F8364E9EC1257242002021D1/$file/Bernska%20umluva.pdf
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/301CBCE5F8364E9EC1257242002021D1/$file/Bernska%20umluva.pdf
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osoba odpovědná za přepravu zvířat a zvířata musí být po celou dobu cesty 

doprovázena ošetřovatelem-průvodcem, který má na starost jejich pohodu. 

Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu č. 19/2000 Sb.m.s. pak mimo 

jiné upravuje podmínky držení zvířat v útulcích, jejich účast v soutěžích a 

podmínky výcviku.42 

 Evropská úroveň právní ochrany 2.1.2.

Evropská unie, jíž je Česká republika od roku 2004 členem, taktéž upravuje 

ochranu zvířat a ochranu druhové biodiverzity mnohými právními předpisy. 

Primární právo EU poskytuje legislativní základ pro ochranu druhové biodiverzity 

ve čl. 191 Smlouvy o fungování Evropské unie v rámci společné environmentální 

politiky a pro ochranu zvířat ve čl. 13 Smlouvy o fungování EU, který ukládá 

členským státům zajišťovat dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí. 

Pojmem „zvíře“ jsou v předpisech EU obecně chápáni obratlovci.  

Sekundární právo EU představují nařízení, směrnice a rozhodnutí. Nařízení jsou 

použitelné bezprostředně, na rozdíl od směrnic, které je nutné implementovat do 

vnitrostátních právních řádů členských států. Nařízení je tedy přímo závazné a 

stanovuje konkrétní práva a povinnosti, kdežto směrnice jsou formulovány 

převážně obecně a určují pouze požadovaný výsledek, kterého má být v důsledku 

implementace směrnice dosaženo. Formu a nástroje, jakými tohoto bude dosaženo, 

ponechávají na samotných členských státech. 

Právním předpisem, který se věnuje výhradně ochraně zvířat ex situ je Směrnice 

Rady č. 31999/22 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách z roku 

1999.43 Tato směrnice stanoví, aby členské státy přijaly opatření regulující činnost 

zoologických zahrad z důvodu posílení jejich funkce pro zachování biologické 

rozmanitosti. Členské státy tak mají zajistit řádné udělování licencí těmto 

institucím, stanovit podmínky jejich udržení a případného uzavření zoologické 

                                                        
42 Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu č. 19/2000 Sb.m.s. znění účinné od 
24.3.1999 In: Beck-online [právní informační systém] Nakladatelství C. H. Beck [cit. 10.2. 2015]. 
Dostupné z WWW: <http://www.beck-online.cz/> 
43 Směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických 

zahradách. In: EUR-lex [právní informační systém]. In: Beck-online [právní informační systém] 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 10.2. 2015]. Dostupné z WWW: <http://www.beck-online.cz/> 
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zahrady. Zoologické zahrady se mají účastnit výzkumu a osvěty veřejnosti a 

udržovat dobré životní podmínky, zdravotní péči a vhodné prostředí pro živočichy, 

které chovají. Zoologické zahrady mají také vést evidenci chovaných zvířat. 

Tato směrnice byla implementována do vnitrostátního práva prostřednictvím 

zákona o zoologických zahradách.44 Ochranu zvířat ex situ však zajišťuje také 

množství nařízení EU, které jsou přímo aplikovatelné i vynutitelné. Jedná se 

zejména o ochranu zvířat při přepravě, kterou upravuje Nařízení Rady č. 1/2005 

ze dne 22.12.2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností.45 

Nařízení stanovuje základní podmínky přepravy zvířat a zajišťuje, aby zvířata při 

přepravě netrpěla a nebyla zraněna. Nařízení Rady č. 1099/2009 ze dne 24.9.2010 

o ochraně zvířat při usmrcování zároveň stanovuje podmínky nouzového usmrcení 

mimo jiné zvířat držených v zařízeních ochrany ex situ, které neprovádí veterinář.46 

Nařízení Rady č. 338/97 ze dne 9.12.1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů 

a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a jeho prováděcí předpisy 

jsou důsledkem implementace CITES do práva EU.47 Toto nařízení má tedy stejné 

cíle a předmět ochrany jako Washingtonská úmluva CITES. Je však nezbytné 

zmínit, že v mnohých ohledech stanovuje pro obchod se zvířaty přísnější pravidla 

než Úmluva CITES. 

Nepřímo se zařízení pro ochranu ex situ dotýká také nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1143/2014 ze dne 22.10.2014 o prevenci a regulaci 

zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů.48 Cílem uvedeného 

                                                        
44 Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách. In: Beck-online [právní informační systém] 

Nakladatelství C. H. Beck [cit. 10.2. 2015]. Dostupné z WWW: <http://www.beck-online.cz/> 
45 Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy 
a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. In: 
EUR-lex [právní informační systém]. In: Beck-online [právní informační systém] Nakladatelství C. H. 
Beck [cit. 10.2. 2015]. Dostupné z WWW: <http://www.beck-online.cz/> 
46 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování In: Beck-
online [právní informační systém] Nakladatelství C. H. Beck [cit. 10.2. 2015]. Dostupné z WWW: 
<http://www.beck-online.cz/> 
47 Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi In: Beck-online [právní informační systém] 
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 10.2. 2015]. Dostupné z WWW: <http://www.beck-online.cz/> 
48 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1143/2014 ze dne 22.10.2014 o prevenci a regulaci 
zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů In: EUR-lex [právní informační 
systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 29. 4. 2012]. Dostupné z WWW: 
<http://eurlex.europa.eu/> 

http://eurlex.europa.eu/
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nařízení je prevence a minimalizace nepříznivých dopadů na biologickou 

rozmanitost, které jsou spojeny se zavlékáním invazivních nepůvodních druhů na 

území EU. Nakládání se stanovenými  invazivními nepůvodními druhy je tímto 

nařízením značně omezeno, avšak členské státy zřídí systém o udělení povolení, 

který umožní umístění těchto druhů do zařízení ochrany ex situ. Tato zařízení jsou 

však povinna ohledně uvedených druhů dbát zvláštních pravidel (zejména 

takových, které zabrání jejich případnému úniku). 

Další množství předpisů EU se dotýká ochrany ex situ nepřímo, když zakazuje či 

reguluje odběr druhů z volné přírody, obchod s těmito i jejich následné umisťování 

mimo jejich přirozené prostředí. 

Zacházení se zvířaty nacházejícími se v zařízeních ochrany ex situ samozřejmě 

ovlivňuje množství právních předpisů veterinární péče, a to nařízení i směrnic, jež 

byly implementovány do právního řádu ČR přijetím veterinárního zákona č. 

166/1999 Sb. 

 Vnitrostátní úroveň právní ochrany 2.1.3.

Předtím, než se tato práce začne věnovat jednotlivým právním předpisům, je 

nezbytné vysvětlit základní pojmy ochrany zvířat a samotný právní status zvířete 

v právním řádu. 

Pojmosloví týkající se zvířat je v právním řádu ČR značně nejednotné. Pojem 

živočich není v žádném z právních přepisů výslovně definován, avšak je možné 

dovodit, že se jedná o široký pojem zahrnující veškeré živé tvory vyjma člověka. 

Tento pojem se používá zejména v právních předpisech druhové ochrany, tedy 

těch, které si kladou za cíl chránit biodiverzitu. Mnohdy se jedná o předpisy práva 

životního prostředí. Často užívaným pojmem je pojem volně žijící živočich. Tento 

pojem vymezuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve svém 

ustanovení § 3 odst. 1, písm. d). Jedná se o jedince živočišného druhu, jehož 

populace se v přírodě udržuje samovolně, přičemž se jedná také o jedince 

odchovaného v lidské péči, který byl v souladu s příslušnými právními předpisy 

vypuštěn do volné přírody. Pojem zvíře je oproti pojmu živočich užíván v užším 
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smyslu. Tento pojem užívají zejména předpisy, které se zabývají ochranou zvířete 

jako jednotlivce. Jeho přímou definici poskytuje zákon na ochranu zvířat proti 

týrání, který definuje zvíře jako živého obratlovce, rozdílného od člověka. Nejedná 

se však o embrya ani plody.  Mnoho dalších předpisů užívá pojem zvíře, aniž by jej 

definovalo či na jinou definici odkazovalo.49 Z některých předpisů je však zřejmé, 

že pojem zvíře vztahují i na bezobratlé živočichy (například veterinární zákon 

zahrnuje pod pojmem hospodářské zvíře i včelu). Z tohoto důvodu je tedy nutné 

vykládat pojem zvíře či živočich vždy v souladu s účelem příslušného právního 

předpisu či jeho ustanoveními. V případě interpretačních pochybností by poté za 

účelem vyšší ochrany zvířat měl být příslušný zákon vykládán ve prospěch zvířat.50 

Právní předpisy veřejného práva pak užívají další specifické pojmy jako 

hospodářské zvíře, pokusné zvíře, volně žijící zvíře, toulavé zvíře, a další. 

Jednotlivé zákony obvykle stanovují vlastní definice těchto pojmů. 

V oblasti práva soukromého nabyl dne 1. 1. 2014 účinnosti nový občanský zákoník, 

taktéž užívající pojem zvíře. Občanský zákoník pojem zvíře nijak nedefinuje, avšak 

z formulace účelu předmětného ustanovení je pojmem zvíře ve smyslu tohoto 

zákoníku označován každý živý tvor, nikoli pouze savec či obratlovec. Na tomto 

výkladu se v současné době shodne i odborná literatura.51 Samotná důvodová 

zpráva k občanskému zákoníku pak označuje za zvíře obratlovce, a dále takové 

bezobratlé, kteří jsou schopni cítit bolest nebo stres.52 Kategorizace zvířat je tedy 

jak v právu veřejném, tak v právním řádu jako celku v současné době značně 

nepřehledná.  

                                                        
49 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako objekt právních vztahů. Dny práva – Mezinárodní konference 
pořádaná Právnickou fakultou Masarykovy univerzity.  2010, roč. 4. Dostupný také z WWW: 
<http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/09_priroda/Mullerova_Han
a_(4342).pdf> 
50 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. 
České právo životního prostředí: vědecký časopis. 2014, č. 35. Dostupné z WWW: 
<http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_35.pdf> 
51 KOUKAL, Pavel in LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 
1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s. 
52 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. 
České právo životního prostředí: vědecký časopis. 2014, č. 35. Dostupné z  WWW: 
<http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_35.pdf> 

http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_35.pdf
http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_35.pdf
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Ochrana zvířat je závislá na statusu zvířete v konkrétním právním řádu. Status 

zvířete v ČR prošel v současné době v oblasti práva soukromého spolu s přijetím 

nového občanského zákoníku změnou. 

Zvíře bylo až doposud v právním smyslu věcí. Bylo tedy objektem právních vztahů, 

zejména vztahů vlastnických, a bylo s ním nakládáno jako s hmotnou věcí. Status 

zvířete však byl delší dobou předmětem diskuzí, které volaly po změně tohoto 

stavu. Mnoho skupin i jednotlivců kritizovalo tento stav zejména z etického 

hlediska, přestože pojem věci v právním slova smyslu nelze zaměňovat s pojmem 

věci v obecném jazyce. Lidé si však uvědomují, že zvířata jsou živí tvorové schopni 

nejen bolesti, ale také soucitu, emocí a citů, a žádají tedy pro zvířata zvláštní 

kategorii. Živé zvíře se nepochybně podobá více člověku než neživému předmětu a 

nemělo by s ním z právního hlediska být zacházeno výhradně jako s věcí. Řešení 

tohoto problému však není jednoduché. Nepochybně není možné postavit zvíře na 

úroveň člověka a učinit z něj subjekt právních vztahů. Po zvířatech není 

samozřejmě možné vyžadovat plnění povinností stejně tak, jako není možné jim 

poskytnout práva v takovém smyslu jako člověku. Další možností, kterou se 

v posledních letech vydávají některé státy, jsou zvláštní právní kategorie, kdy zvíře 

není osobou, avšak ani věcí. 

Touto problematikou se zabýval zákonodárce při tvorbě nového občanského 

zákoníku. Záležitost právního statusu zvířat byla vyřešena jakýmsi kompromisem. 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. ve svém ustanovení § 494 stanoví, že zvíře není 

věc. Nikterak však nedefinuje, čím zvíře je, poskytuje tedy pouze negativní definici. 

V předmětném ustanovení vyzdvihuje zvláštní hodnotu a význam zvířete jako 

smysly nadaného živého tvora. Zároveň však dodává, že v takovém rozsahu, který 

neodporuje jeho povaze, se na zvíře použijí ustanovení o věcech. Toto ustanovení 

má tak především etický význam, z praktického hlediska nedochází ke 

změnám zásadním.  Občanský zákoník vyzdvihuje hodnotu zvířat, pokud to však 

nebude odpovídat povaze zvířete jako živého tvora, bude s ním nakládán jako 

s věcí. Zvířata tedy stále mohou být předměty právních (např. vlastnických) 

vztahů. V některých ustanoveních občanský zákoník výslovně odlišuje úpravu, 

pokud se jedná o zvíře (např. nález věci a nález zvířete, škoda způsobená věcí a 
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škoda způsobená zvířetem). V takovém případě se samozřejmě použije tato 

speciální úprava a nikoli obecné ustanovení o věci. Lze tedy konstatovat, že ačkoli 

toto občanský zákoník výslovně nestanovuje, zvířata v soukromoprávním pojetí 

tvoří jakousi zvláštní kategorii.53    

Základním předpisem v oblasti ochrany zvířat ex situ je zákon č. 246/1992 na 

ochranu zvířat proti týrání. Tento zákon obsahuje zcela zásadní, přestože krátkou 

preambuli. V této označuje zvířata za živé tvory, kteří jsou stejně jako člověk 

schopni pociťovat bolest a utrpení. Dále uvádí, že zvířata si z tohoto důvodu 

zaslouží pozornost, péči a ochranu. Preambuli je nutné užívat jako interpretační 

pravidlo, a také zdůrazňuje účel zákona, kterým je ochrana zvířat jako živých 

tvorů, nikoli z důvodu užitku pro člověka či jako ochranu předmětu jeho 

vlastnictví. Zákon hned ve svém úvodu zakazuje týrání zvířat či jeho propagaci, 

přičemž následujícími paragrafy taxativně stanoví, co za týrání zvířete a za jeho 

propagaci považuje. Zároveň zakazuje usmrcení zvířete bez důvodu. Důvody, pro 

které je možné v souladu se zákonem zvíře usmrtit taktéž taxativně jmenuje. Toto 

opatření představuje pozitivní pokrok v ochraně zvířat, jelikož znemožňuje 

nakládat se životem zvířat dle libovůle člověka. Přiřazuje tedy životu zvířete 

vysokou hodnotu a vyslovuje pouze omezený počet důvodů, kdy může člověk 

jakékoli zvíře usmrtit. Ve stanovených případech zákon taktéž stanovuje 

vyžadovaný způsob usmrcení a odbornou způsobilost k tomuto. Ochranou zvířat ex 

situ se zákon zabývá regulací veřejných vystoupení zvířat. Zákon toto vystoupení 

definuje, stanovuje jeho podmínky a povinnosti pořadatele. Některé z povinností 

pořadatelů vystoupení se dle zákona výslovně nevztahují na zoologické zahrady a 

záchranné stanice. Zákon ve svém ustanovení § 14a zakazuje provoz mobilních 

zařízení, ve kterých jsou zvířata držena převážně v prostorách dopravního 

prostředku (s výjimkou cirkusů). Zároveň stanovuje podmínky drezury zvířat a u 

některých druhů tuto výslovně zakazuje. Zákon poskytuje zvláštní ochranu 

handicapovaným zvířatům a v souvislosti s tímto reguluje činnost zařízení ochrany 

ex situ, záchranných stanic. 

                                                        
53 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. 
České právo životního prostředí: vědecký časopis. 2014, č. 35. Dostupné z WWW: 
<http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_35.pdf> 

http://www.cspzp.com/dokumenty/casopis/cislo_35.pdf
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Zákon na ochranu zvířat proti týrání, jakožto předpis práva veřejného, sám 

upravuje správní delikty v předmětné oblasti. Toto činí taxativním jmenováním 

příslušných přestupků a správních deliktů a sankcemi za tyto. Jedná se nejčastěji o 

uložení pokuty a případná zvláštní opatření, např. umístění týraného zvířete do 

náhradní péče.  

Dalším právním předpisem, jenž chrání zvířata chovaná v lidských zařízeních, je 

trestní zákoník. Ten vymezuje několik trestných činů, jejichž objektem je zájem 

společnosti, a to konkrétně zájem společnosti na ochraně zvířat. Jedním z těchto 

trestných činů je trestný čin týrání zvířete, formulován v ustanovení § 302 zákona 

č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, kterého se dopustí ten, kdo týrá zvíře zvlášť 

surovým nebo trýznivým způsobem, nebo týrá zvíře surovým nebo trýznivým 

způsobem veřejně nebo na místě veřejně přístupném. Pojem zvíře ani pojem týrání 

trestní zákoník nedefinuje, je tedy obvyklé vycházet z definic, které poskytuje 

zákon na ochranu zvířat proti týrání, jelikož postihuje obdobné, avšak méně 

závažné jednání. Týrání zvířat tedy může spočívat jak v aktivním jednání, tak 

v nečinnosti. Rozdíl mezi spácháním správního deliktu a trestného činu týrání 

zvířete spočívá v intenzitě předmětného činu. Další trestný čin spáchaný na zvířeti 

může být spáchán z hrubé nedbalosti a dopustí se jej ten, kdo z nedbalosti zanedbá 

péči o zvíře a tímto jednáním způsobí zvířeti trvalé následky či smrt. Tohoto 

trestného činu se může dopustit pouze osoba, která má povinnost se o zvíře starat. 

Ostatní trestné činy spáchané na zvířatech se netýkají zvířat v zařízeních ochrany 

ex situ.   

Dalším způsobem ochrany zvířat ex situ je ochrana druhová. Tuto ochranu je pro 

přehlednost možné rozdělit na ochranu druhovou obecnou a ochranu druhovou 

zvláštní.54 

Druhová ochrana obecná je všem živočichům poskytována zákonem č. 114/1992 

Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon se dotýká ochrany ex situ zejména tím 

způsobem, že reguluje odebírání zvířat z přírody, péči o handicapovaná zvířata a 

reintrodukci zvířat zpět do jejich přirozeného prostředí. Zvláštní druhová ochrana 

                                                        
54 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 
Praha: Linde Praha, 2006. Část IV. České právo, str.  424-430. ISBN 80-7201-609-1. 
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je poté poskytována zvláště chráněným druhům zvířat. Jedná se o druhy, jejichž 

výskyt je ve volné přírodě ohrožen, proto i usmrcení jediného jedince takového 

druhu ohrožuje cíl jejich ochrany.55 Tyto druhy jsou vedeny v seznamu ohrožených 

druhů, který se nachází v příloze vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 

395/1992 Sb. 

Právním předpisem, který se zabývá výlučně úpravou ochrany zvířat ex situ je 

zákon č. 162/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických zahrad. Tento 

zákon sám definuje některé pojmy spojené s provozem zoologických zahrad. Dále 

upravuje podmínky vydání licence provozovatelům zoologických zahrad, čímž 

stanovuje podmínky nakládání se zvířaty a péče o tyto, a zároveň určuje systém 

kontroly dodržování těchto podmínek. Zoologické zahrady se také mimo jiného 

zavazují vést evidenci chovaných zvířat, účastnit se výzkumů ochrany zvířat ex situ 

či in situ a zajišťovat osvětu veřejnosti. 

2.2. Instituce na ochranu zvířat ex situ 

Zvířata, jejichž populace se samovolně udržuje či udržovala ve volné přírodě, 

bývají přesto mnohdy chována a držena v péči člověka. Existuje nespočet zařízení, 

která tyto zvířata chovají, ať se jedná o cirkusy, záchranné stanice či obchody 

s exotickými zvířaty. Tato práce se dále zaměřuje zejména na taková zařízení, která 

alespoň částečně slouží druhové ochraně zvířat ex situ. 

 Zoologické zahrady 2.2.1.

Zoologické zahrady jsou nejvýraznějšími a pravděpodobně také nejvýznamnějšími 

zařízeními ochrany zvířat ex situ. Zoologická zahrada je obvykle prvním místem, 

kde se lidé, a zejména děti, seznámí s exotickými druhy zvířat.  

Nejstarší zoologickou zahradou v ČR je ZOO Liberec, která vznikla již v roce 191.í. 

Po roce 1989 zoologické zahrady finančně strádaly, ale zároveň se v tomto období 

se začaly stávat členy různých mezinárodních organizací a sdružení. Postupně se 

budovaly nové výběhy, pavilony a byla dovážena nová zvířata. Dnes se jedná o 

                                                        
55 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 
Praha: Linde Praha, 2006. Část IV. České právo, str.  424-430. ISBN 80-7201-609-1. 
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kvalitní zařízení plně podporující ochranu zvířat ex situ, které neslouží výhradně 

k pobavení návštěvníků.56 

Definici zoologické zahrady poskytuje ustanovení § 2 odst. 1, písm. b) zákona č. 

163/2003 Sb. o podmínkách provozování zoologických zahrad. Jedná se o trvalé 

zařízení, ve kterém jsou chováni a po dobu nejméně sedmi dní v kalendářním roce 

vystavováni pro veřejnost volně žijící živočichové a případně také domácí zvířata. 

Za trvalé zařízení ve smyslu tohoto ustanovení lze považovat i akvária, ve kterých 

jsou chovány ryby a další vodní živočichové, s výjimkou savců a ptáků, či terária, ve 

kterých jsou chováni plazi, obojživelníci a další živočichové, s výjimkou savců, 

ptáků a vodních živočichů.57 Zákon pak zároveň definuje zoologickou zahradu 

negativně, když v ustanovení § 2 odst. 2 stanovuje, že za zoologickou zahradu se 

nepovažují cirkusy a obdobná zařízení zaměřená na předvádění drezúry zvířat, 

akvária, terária, expozice či další výstavní zařízení, která chovají méně než 20 

druhů volně žijících savců a ptáků, jsou-li součástí zařízení, jehož hlavní činností 

není vystavování volně žijících živočichů pro veřejnost. Taktéž obchody se zvířaty, 

záchranné stanice, záchranná centra, zařízení pro chov zvěře a farmové chovy, 

zařízení pro chov a držení volně žijících živočichů, které chovají méně než 20 

druhů volně žijících savců a ptáků, přičemž tyto živočichy vystavují veřejnosti 

bezplatně, především za účelem výchovy nebo poučení veřejnosti.  

K tomu, aby zařízení mohlo užívat ve svém názvu označení „zoologická zahrada“ 

nebo „zoo“, musí získat licenci v souladu s uvedeným zákonem. Tuto licenci je 

oprávněno vydat pouze Ministerstvo životního prostředí (dále jen „Ministerstvo“).  

Jak již bylo uvedeno výše, zoologické zahrady užívají mnohých nástrojů k ochraně 

zvířat, nejedná se tedy pouze o chov, péči a vystavování zvířat umístěných 

v zařízení. Zoologické zahrady se taktéž účastní mnohých záchranných programů a 

konkrétních události, programů reintrodukce a translokace, a také čím dál častěji 

slouží jako genové banky. Výlučně regulací provozu zoologických zahrad se věnuje 

                                                        
56 JIROUŠEK, Vladislav T. Zoologické zahrady České republiky a jejich přínos k ochraně biologické 
rozmanitosti. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2005. Dostupný také z WWW: 
<http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/379B301626F7EF96C12570DC002B689B/$file/zoo.pdf>   
57 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 
Praha: Linde Praha, 2006. Kapitola 9., Druhová ochrana ex situ, s. 455. ISBN 80-7201-609-1. 
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výše uvedený zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad. Sám tento 

zákon uvádí, že hlavním posláním zoologických zahrad je ochrana biologické 

rozmanitosti volně žijících živočichů se zvláštním důrazem na záchranu 

ohrožených druhů a taktéž výchova veřejnosti k ochraně přírody. Ve své žádosti o 

udělení licence je provozovatel povinen uvést, jak se účastní na výzkumu 

prospěšnému ochraně druhů, jak se účastní na výchově veřejnosti k ochraně 

přírody, jak se účastní na reintrodukci zvířat do volné přírody či jak se účastní na 

výměně informací týkající se ochrany druhů. Činnost zoologických zahrad je tedy 

značně široká a zoologické zahrady se významně podílí na zastavení procesu 

vymírání zvířat. 

Je nepochybné, že zoologické zahrady se snaží zajistit chovaným zvířatům 

optimalizované podmínky a maximální péči, ovšem zákon žádné konkrétní 

požadavky neukládá. 

Jak již bylo uvedeno, zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad se 

zabývá podmínkami udělení licence zoologickým zahradám. Konkrétně upravuje 

žádosti o udělení licence, proces udělování této licence, podmínky k takovému 

udělení, kontroly a případné sankce při nedodržení povinností, které tento zákon 

stanovuje. Zákon se zabývá taktéž podporou zoologických zahrad ze státních 

rozpočtů či rozpočtů územních samosprávních celků. V rámci regulace podmínek 

pro získání předmětné licence je před jejím udělením zjišťováno ustájení živočichů 

z pohledu zdraví a vhodných životních podmínek. Zjišťuje se nejen samotné 

ustájení zvířete, ale také krmení, napájení, možnosti pravidelného úklidu 

a dodržování chovatelských standardů. Zároveň se zjišťuje také zajištění 

pravidelné veterinární péče, případně kontroly zařízení ke karanténování a pitvám 

živočichů, opatření k zabránění úniku živočichů, zajištění a kvalita výchovy 

a vzdělávání návštěvníků, zapojení žadatele do národních a mezinárodních aktivit, 

a kvalitu a počet odborného personálu vzhledem k počtu chovaných živočichů. 

Tyto podmínky jsou zkoumány šetřením na místě samém, které prování Komise 

pro zoologické zahrady. Tato o svém šetření vypracuje zprávu o výsledku šetření, 

kterou předá Ministerstvu i žadateli licence.  
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Ministerstvo poté vydá licenci takovému žadateli, který splňuje všechny zákonné 

podmínky. Žadatel je povinen mimo jiné chovat živočichy v podmínkách, které 

směřují k zajištění biologických a ochranářských požadavků jednotlivých druhů 

a požadavků na zajištění zdraví a pohody živočichů. To činí žadatel zejména tak, že 

obohatí jednotlivým druhům vyhrazené výběhy pro ně specifickými doplňky 

a udržuje vysokou úroveň chovu a ustájení živočichů s kvalitním programem 

veterinární péče a výživy. Žadatel je taktéž povinen předcházet úniku živočichů, 

vést jejich evidenci a zajišťovat péči o chované živočichy fyzickými osobami 

odborně způsobilými, a to v počtu odpovídajícím kolekci chovaných živočichů.  

Zákon tedy požaduje vhodné podmínky chovu zvířat a odbornou péči jak o fyzické 

zdraví zvířat, tak o jejich psychickou pohodu, nikde však nestanovuje specifické 

opatření a povinnosti. Nejsou tedy stanovena specifika chovu, například rozloha 

výběhu, způsob oplocení, regulace teploty a světla, přístup k vodě či způsob 

krmení. Ministerstvo životního prostředí a Komise pro zoologické zahrady 

posuzují kvalitu péče o zvířata v konkrétních případech a nejsou přitom vázání 

žádnými specifickými nařízeními. 

Provozovatel zoologické zahrady je zároveň povinen každoročně vypracovat 

zprávu o své činnosti, kterou zasílá Ministerstvu a taktéž zpřístupňuje veřejnosti.58 

Zoologické zahrady jsou povinny plnit povinnosti, které jim ohledně chovu zvířat 

ukládají mnohé další předpisy právního řádu ČR. V záležitostech zdraví zvířat se 

řídí veterinárním zákonem a v záležitostech usmrcení zvířat či nevhodného 

zacházení s těmito se řídí ustanoveními zákona na ochranu zvířat proti týrání. Při 

chovu zvířat v zoologických zahradách se samozřejmě uplatní všechna relevantní 

ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Výjimky z tohoto (např. ve věci 

povinností spojených s veřejným vystupováním zvířat v areálu zoologické 

zahrady) jsou stanoveny taxativně.59 Provozovatelé zoologických zahrad jsou 

povinni poskytovat chovaným živočichům řádnou péči a dodržovat povinnosti 

                                                        
58 PRCHALOVÁ, Jana. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, s. 204-206. ISBN 978-80-7201-
763-8. 
59 MÜLLEROVÁ, Hana; STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. 1. Vyd. Praha : Academia, 2013. 
Kapitola IV., Ochrana zvířat v právu České republiky, s. 441-443. ISBN 978-80-200-2317-9. 
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stanoveny výše uvedenými právními předpisy i poté, kdy dojde k zániku či zrušení 

jejich licence.60 

Zoologické zahrady v ČR jsou členy různých mezinárodních či regionálních 

organizací, které koordinují a sjednocují postupy zoologických zahrad a obdobných 

zařízení a napomáhají výměně informací. Mezinárodní asociace zoologických 

zahrad a akvárií (WAZA) 61 je organizací, jejímiž členy jsou zoologické zahrady a 

akvária z více než 50 zemí světa. WAZA stanovuje společné zásady svých členů. 

Mezi její cíle patří podpora spolupráce mezi institucemi, podpora ochrany volně 

žijících zvířat a nejvyšší možná kvalita péče a chovu o zvířata chovaná v členských 

institucích či spolupráce s dalšími organizacemi. WAZA taktéž zastupuje své členy 

v jiných mezinárodních organizacích. WAZA se dále účastní mnoha záchranných 

programů a kampaní na ochranu ohrožených druhů a koordinuje vedení světových 

plemenných knih. Jejími členy je v současné době 11 zoologických zahrad ČR.62 

Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA)63 je institucí, která 

sdružuje instituce v rámci Evropy, působí však na celosvětové úrovni. Mezi její 

hlavní cíle patří podpora vzdělání a výchovy veřejnosti, podpora při plánování 

expozic, podpora Evropských záchovných programů a chovu zvířat. EAZA je 

poradním orgánem Evropské unie a Rady Evropy a jejími členy je 12 zoologických 

zahrad ČR. 

Nutné je zmínit také samotnou Unii českých a slovenských zoologických zahrad 

(UCSZOO). Jedná se o organizaci, která sjednocuje 15 zoologických zahrad ČR a 4 

zoologické zahrady Slovenské republiky. Unie je sama členem WAZA a EAZA a 

jejím cílem je umožnit svým členům vzájemnou spoluprací a společný postup.64 Její 

členové tak mohou na veřejnost a ekonomické subjekty působit v rámci společných 

kampaní či dalšími společnými postupy. 

                                                        
60 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha : C.H: Beck, 2010. Kapitola 
VII., Ochrana složek životního prostředí str. 418-420. ISBN 978-80-7400-338-7. 
61 World Association of Zoos and Aquariums 
62 Zoos and Aquarium of the World. WAZA [online]. 2014 [cit. 2014-28-4]. Dostupné z WWW: 
<http://www.waza.org/en/site/zoos-aquariums> 
63 European Association of Zoos and Aquaria 
64 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 
Praha: Linde Praha, 2006. Část IV., Kapitola 9., Druhová ochrana ex situ, s. 454. ISBN 80-7201-609-1. 

http://www.waza.org/en/site/zoos-aquariums
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Tyto a jiné organizace často vydávají určité návody či doporučení v péči o chovaná 

zvířata, a přestože se nejedná o předpisy o síle zákona, zavazují se členové těchto 

organizací tyto dokumenty dodržovat. 

Zoologické zahrady v ČR se taktéž zasluhují o ochranu ohrožených druhů 

prostřednictvím účasti na mnohých záchranných programech, reintrodukce či 

řízených chovů. Tyto programy se často vztahují nejen k území ČR, ale i mimo něj. 

Prostřednictvím zoologických zahrad se poté mohou do programů ochrany ex situ 

a in situ zapojit i návštěvníci. Například Zoologická zahrada hl. m. Prahy odvádí 

z každého zaplaceného vstupného 2 Kč na sbírkové konto, kterým financuje 

projekty na ochranu ohrožených druhů zvířat.65 Na některých programech se tak 

zoologické zahrady účastní přímo, jiné pouze spolufinancují. Zoologické zahrady 

plní také důležitou funkci ochrany ex situ vedením tzv. plemenných knih. Tyto 

mohou být mezinárodní či regionální. V plemenné knize jsou evidována veškerá 

zvířata daného druhu, která jsou v lidské péči a nezbytné údaje o těchto jedincích. 

Plemenné knihy napomáhají řízenému chovu a zabraňují nevhodnému, například 

příbuzenskému, křížení. Mohou být zásadní při zabránění vymírání populace či při 

případné reintrodukci. Zoologické zahrady v ČR jsou pověřeny vedením množství 

plemenných knih, například Zoologická zahrada hl. m.  Prahy vede Mezinárodní 

plemennou knihu koně Převalského a Zoologická zahrada Ostrava vede Evropskou 

plemennou knihu hrocha obojživelného.66 

 Záchranné programy 2.2.2.

Záchranné programy jsou moderním a stále oblíbenějším způsobem ochrany 

ohrožených druhů, který kombinuje ochranu ex situ a in situ. Jedná se o 

vnitrostátní, regionální i mezinárodní projekty dočasného charakteru. Tyto 

programy bývají různého charakteru, jejich cílem je zvýšit populaci ohroženého 

druhu či obnovit jeho populaci ve volné přírodě. Obvykle se určitý druh pomocí 

řízených chovů a šlechtění namnoží v lidské péči a poté se jedinci opakovaně 

vypouštějí do volné přírody. Součástí záchranných programů ovšem bývá taktéž 

                                                        
65 Pomoc ohroženým druhům. ZOO Praha [online]. 2014 [cit. 2014-06-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.zoopraha.cz/jak-pomoci/pomoc-ohrozenym-druhum> 
66 Zvířata v Zoo. ZOO Ostrava [online]. © 2000-2013 [cit. 2014-06-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zvirata-zoo/zvirata-v-zoo/> 

http://www.zoopraha.cz/jak-pomoci/pomoc-ohrozenym-druhum
http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zvirata-zoo/zvirata-v-zoo/
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následný monitoring vypuštěných jedinců, výzkum populací, vyhledávání 

vhodných lokalit k reintrodukci, zvyšování populací chovaných v lidské péči 

pomocí záchranných chovů a vhodného křížení s pomocí plemenných knih, atd.  

Právní úpravu záchranných programů lze nalézt v zákoně o ochraně přírody a 

krajiny, a to konkrétně v ustanovení § 52 tohoto zákona.67 Ten stanovuje, že 

záchranné programy zajišťují orgány k ochraně přírody za účelem ochrany zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů. Cílem těchto programů je posílení populací 

těchto druhů, které povede ke snížení jejich ohrožení. Uvedené ustanovení pak 

uvádí, že se jedná konkrétně o zvláštní režimy řízeného vývoje, tedy o záchranné 

chovy, introdukce, reintrodukce, záchranné přenosy a jiné přístupné metody.  

Záchranné programy pak často neslouží pouze k záchraně jednoho konkrétního 

druhu, ale k podpoře celých populací i ekosystémů.68 Ministerstvo životního 

prostředí, které zajišťuje záchranné programy, pověřilo přípravou a koordinací 

těchto programů Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Vše probíhá v souladu 

s podmínkami, které vytvořil Stálý výbor Bernské úmluvy a Mezinárodní svaz 

ochrany přírody.69 Do záchranných programů se velice často zapojují instituce 

ochrany zvířat ex situ, a to zejména zoologické zahrady a záchranné stanice.  

Jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších záchranných programů je nepochybně 

záchranný program koně Převalského, kterého se významně účastní Zoologická 

zahrada hl. m. Prahy. Zoologická zahrada zajišťuje ve spolupráci s Armádou ČR 

přesun asi čtyř koní ročně do národních parků v Mongolsku. Kůň Převalského, 

který byl ve volné přírodě prakticky vyhuben, se tak zásluhou záchranných 

programů navrátil do svého původního biotopu. Na obnově jeho populací se 

účastní mnoho zoologických zahrad, národních parků i mezinárodních organizací. 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy se však tohoto záchranného programů neúčastní 

pouze reintrodukcí samotných zvířat, avšak také množstvím jiných nástrojů, 

například finanční podporou národních parků a jejich strážců. 

                                                        
67 § 52 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
68 Klaudisová, A. [ed.], Metodika zpracování záchranných programů pro zvláště chráněné druhy 
rostlin a živočichů, AOPK ČR, Praha, 2002. 
69 Home. Záchranné programy ohrožených druhů [online]. © 2007 [cit. 2014-08-20]. Dostupné z 
WWW: <http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2223> 

http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2223
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 Záchranné stanice a záchranná centra 2.2.3.

Záchranné stanice jsou další ze zásadních institucí v ochraně zvířat ex situ. Jedná se 

o zařízení, které poskytuje péči živočichům dočasně neschopným přežít ve volné 

přírodě. Cílem záchranných stanic je tyto živočichy po poskytnutí vhodné péče 

vrátit zpět do jejich přirozeného prostředí, přičemž se jedná nejčastěji o zraněná či 

jinak handicapovaná zvířata či opuštěná mláďata. Podmínkou je pouze dočasnost 

umístění živočicha v záchranné stanici a jeho následné navrácení do volné přírody. 

Zvířata trvale neschopná přežít ve volné přírodě jsou v péči záchranné stanice 

pouze, je-li to vzhledem k jejich zdravotnímu stavu vhodné a účelné. Záchranné 

stanice vykonávají taktéž další činnost spojenou s ochranou zvířat, zejména 

terénní práce (například vyprošťování uvízlých živočichů, jejich přemístění do 

vhodnějších podmínek, oprava zničených hnízd, atd.) Významná je také činnost 

osvěty a výchovy, a to zejména mládeže. 

Právní úpravu záchranných stanic poskytuje zejména zákon o ochraně přírody a 

krajiny, který tuto instituci mimo jiné definuje.70 Tento zákon také stanoví základní 

právní úpravu fungování záchranných stanic a péče o handicapovaná zvířata. 

Zákon nestanovuje povinnost ujmout se handicapovaného zvířete, avšak v případě, 

že tak člověk učiní, je povinen zvíře předat záchranné stanici či mu poskytnout 

potřebné ošetření, včetně zajištění odpovídajících hygienických podmínek, tepla, 

světla, stravy, atd.71  Pokud by se však jednalo o jedince zvlášť chráněného druhu, 

je povinen jej předat záchranné stanici.72 Zákon o ochraně přírody dále stanoví, že 

záchranná stanice může být zřízena pouze na základě povolení Ministerstva 

životního prostředí (dále jen Ministerstvo). V tomto povolení Ministerstvo určí 

místo záchranné stanice, její územní působnost a také rozsah poskytované péče. 

Ministerstvo je v případě změny okolností oprávněno povolení změnit či zrušit, a 

zároveň je povinno vést evidenci všech záchranných stanic na území České 

                                                        
70 § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
71 STEJSKAL, Vojtěch. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. 
Praha: Linde Praha, 2006. Část IV., Kapitola 9., Druhová ochrana ex situ, s. 465-466. ISBN 80-7201-
609-1. 
72 § 52 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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republiky a tento seznam zveřejňovat způsobem, jenž umožňuje dálkový přístup.73 

Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání74 je provozovatel záchranné stanice 

povinen vést evidenci přijatých a vypuštěných zvířat a zřídit provozní řád, který 

reflektuje příslušné právní předpisy. V současné době působí na území České 

republiky 45 záchranných stanic s tímto povolením Ministerstva životního 

prostředí.75 Některé z těchto stanic jsou pak součástí Národní sítě záchranných 

stanic, která je koordinovaná Českým svazem ochránců přírody.76 Tyto stanice 

pokrývají svou územní působností území celé republiky a mimo právních předpisů 

upravuje jejich činnost taktéž směrnice, kterou za tímto účelem Český svaz 

ochránců přírody vydal.77 

Poté co se zvíře dostane do péče záchranné stanice, je mu poskytnuto potřebné 

ošetření a případná rehabilitace pro jeho možný návrat zpět do přírody. Podmínky 

péče o zvíře jsou poměrně podrobně určeny prováděcím předpisem.78 V průběhu 

rehabilitace je zejména nutné zajistit minimální kontakt s člověkem, domácími 

zvířaty či přirozenými predátory.  Pokud je zvíře v kontaktu s člověkem, a zejména 

s člověkem, který má doma kočku či psa (jejichž pach na člověku poté zvíře ve 

stanici registruje), ztratí toto zvíře strach ze svých přirozených nepřátel. Zvíře, 

které si zvykne na lidskou péči, případně má pach člověka a domácích zvířat, kteří 

ve volné přírodě tvoří jeho nepřátele, zafixovaný s poskytováním péče a potravy, je 

po návratu do volné přírody značně ohroženo, jelikož si ke svým přirozeným 

nepřátelům vytvořilo důvěru. Zvíře by tedy mělo být s pracovníkem stanice 

v kontaktu pouze při poskytování zdravotní péče, úklidu či krmení. Pracovník ani 

případní návštěvníci se k takovému jedinci nesmí chovat jako k domácímu 

mazlíčku. Taktéž krmivo pro handicapovaná zvířata by se mělo skládat zejména 

                                                        
73 § 5 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
74 § 25 odst. 3 a násl. zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání  
75Ministerstvo životního prostředí. Databáze záchranných stanic pro handicapované živočichy 
[online]. © 2008 - 2014 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mzp.cz/Aplikace/rzc.nsf/index.xsp> 
76 Zvíře v nouzi. Záchranné stanice [online]. 2014 [cit. 2014-11-01]. Dostupné z WWW: 
<http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/> 
77 Směrnice ČSOP pro Národní síť záchranných stanic, přijatá Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 
18.2.2012, dostupná také z WWW: <http://www.csop.cz/docs/up/smernice-zachranne-
stanice.pdf> 
78 Vyhláška č. 316/2009 o držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné 
přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích. 

http://www.mzp.cz/Aplikace/rzc.nsf/index.xsp
http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/


36 
 

z jejich přirozené potravy, opět je zde důvod ten, aby si zvíře nezvyklo na 

průmyslově vytvořené doplňky či zpracování stravy. Pokud přijme stanice do péče 

opuštěné mládě, nechává se pokud možno odchovat tzv. adoptivním rodičem 

stejného či příbuzného druhu, který spolu s vlastními mláďaty či bez nich vychová 

toto mládě jako své vlastní. To je poté, kdy je schopno se o sebe samostatně 

postarat, vypuštěno zpět do volné přírody. Zvíře musí být před vypuštěním do 

volné přírody v dobrém zdravotním stavu a způsobilé vést plnohodnotný život bez 

pomoci člověka. K vypuštění odchovaných mláďat či rehabilitovaných jedinců by 

mělo docházet poblíž místa, kde byl jedinec nalezen, případně pokud toto není 

možné či vhodné, alespoň v místě jeho přirozeného výskytu a výskytu populace 

téhož druhu. 

Od pojmu záchranné stanice je nutné odlišit terminologicky podobný pojem, 

kterým je záchranné centrum. Záchranná centra slouží k naplňování úmluvy CITES. 

Záchranná centra jsou stejně jako záchranné stanice zřizovány na základě povolení 

Ministerstva životního prostředí, avšak na základě zákona o obchodování 

s ohroženými druhy.79 Ministerstvo vede taktéž evidenci záchranných center, 

včetně určení taxonů zvířat a rostlin, které lze do záchranného centra umístit. 

Záchranné centrum přitom není samostatným zařízením, Ministerstvo životního 

prostředí určí již existujícímu zařízení přívlastek záchranného centra. Jedná se 

obvykle o zoologické a botanické zahrady a v současné době taktéž o Záchrannou 

stanici Bartošovice na Moravě. Zařízení, která na základě určení Ministerstva 

fungují jako záchranná centra, slouží k poskytování péče jedincům chráněným dle 

úmluvy CITES, kteří byli v rámci naplňování této úmluvy zabaveni nebo zadrženi 

v rámci nelegální přepravy či držení. Zadržení provádí celní orgány či Česká 

inspekce životního prostředí. Inspekce předá jedince záchrannému centru a 

v případě zadržení následně zahájí správní řízení o zabavení jedince. Záchranné 

centra tedy naplňují ustanovení úmluvy CITES, avšak stejně jako záchranné stanice 

slouží k péči o volně žijící druhy zvířat a k jejich ochraně. 

                                                        
79 § 29a a násl. zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně 
některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). 
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 Genové banky 2.2.4.

Ochrana zvířat ex situ pomoci institutu genových bank se v České republice stále 

vyvíjí. Genová banka neboli genobanka je definována plemenářským zákonem jako 

soubor zařízení sloužících ke konzervaci a využívání genetických zdrojů zvířat, 

který je provozován určenou osobou.80 Genová banka je tedy takové zařízení, které 

v oblasti prezervace živočišných druhů uchovává zejména reprodukční materiál, 

například embrya, sperma, kmenové buňky, atd., a to formou zmrazení tekutým 

dusíkem. Jedná se o tzv. kryoprezervaci. Ochranu a využívání genetických zdrojů 

zvířat zajišťuje Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů 

rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen 

„Národní program“), který vydává Ministerstvo zemědělství vždy na dobu 5 let. 

Ochrana a uchování genetických zdrojů zvířat probíhá jak formou in situ 

(šlechtěním malých populací určených jedinců s cílem uchování určité specifické 

genetické diversity), tak i formou ex situ pomocí již zmíněných genových bank. 

Genobanky tedy uchovávají reprodukční materiál určených plemen formou již 

zmíněné kryoprezervace. Uchovaný reprodukční materiál slouží k účelům vědy, 

výzkumu a možného budoucího obnovení genetických zdrojů. Správu genových 

bank zajišťuje Výzkumný ústav živočišné výroby, který zároveň koordinuje 

program konzervace genetických zdrojů. Mezi Národním programem chráněné 

genetické zdroje patří plemena skotu, ovcí, koz, koní, prasat, drůbeže, králíků, 

nutrií, sladkovodních ryb a včel. 81 V České republice k dnešnímu dni působí čtyři 

genové banky, přičemž dvě se soustředí na uchování genetických zdrojů ryb. 

V genových bankách je v současné době uchován pouze reprodukční materiál 

hospodářských zvířat, či alespoň takových, které mají význam pro zemědělství 

České republiky.  

Národní program však považuje za smysluplné taktéž uchování genetického 

materiálu vzácných či ohrožených zvířat. Přestože v současnosti se tedy tento 

                                                        
80 § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů. 
81 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Strategie ochrany biologické rozmanitosti české 
republiky. Praha: MŽP, 2005. Část IV. Genetické banky, s. 37. ISBN 80-7212-380-7.  
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genetický materiál doposud neuchovává, centrální genobanka v Hradištku pod 

Medníkem je na uchování tohoto druhu materiálu připravena.82   

 

3. Právní úprava v USA 

Stejně tak jako v České republice, i ve Spojených státech amerických lze právní 

úpravu ochrany zvířat rozčlenit do několika úrovní, a to na úroveň mezinárodní, 

federální, státní a místní. 

Obecně je však právní úprava ochrany zvířat ex situ v USA, a to zejména právní 

regulace na federální úrovni, pojata značně minimalisticky a soustředí se pouze na 

uspokojení základních zvířecích potřeb. To z toho důvodu, že instituce ochrany 

zvířat ex situ, zejména zoologické zahrady a akvária, užívají mnoho 

samoregulačních mechanismů, a to zejména prostřednictvím vytvořených svazků 

zoologických zahrad a dalších organizací, kde se tyto instituce sdružují. Tyto 

organizace pak regulují svou činnost, vytváří pro sebe závazné dokumenty, 

kontrolují dodržování jimi stanovených norem a zároveň aplikují sankční 

mechanismy v případě porušení povinnosti. Z historického hlediska byl tento 

přístup doposud efektivní a vláda USA tedy nenarušovala systém, který funguje.83 

V posledních letech se však čím dál častěji ozývají hlasy ze stran veřejnosti i 

zákonodárných činitelů, že je potřeba toto právní odvětví regulovat důsledněji a 

přísněji než doposud. 

Právní úprava ochrany zvířat je v USA kontroverzním tématem, jelikož existují 

rozporuplné názory na postavení zvířat v právním systému. Část obyvatel má za to, 

že zvířata jsou živé bytosti stejně jako lidé, a v důsledku toho by neměla trpět či být 

vystavena nevhodným podmínkám za žádných okolností. Jiní mají za to, že zvířata 

by neměla trpět, pokud to není nezbytně nutné, avšak člověk je zvířeti nadřazen a 

může tedy využívat zvířata ke svému prospěchu. Poslední skupina stojí za 

                                                        
82 Centrální genobanka. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. [online]. (c) 2004 - 2015 [cit. 
2015-03-02]. Dostupné z WWW: <http://www.cmsch.cz/centralni-genobanka/> 
83 CONLEY Marla K. Caring for dolphins, otters, and octopuses : speciesism in the regulation of zoos 
and aquariums. Animal Law Review.  2008, roč. 15, č. 1, str. 238-262. Dostupný také z WWW: 
<http://www.lexisnexis.com/> 

http://www.cmsch.cz/centralni-genobanka/
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názorem, že zvíře má sloužit člověku a jakákoli lidská potřeba (například i potřeba 

zábavy v podobě lovu) ospravedlňuje užití či následné usmrcení zvířete. USA tedy 

formou federálních zákonů stanovuje určité základy právní ochrany zvířat a určuje 

limity při jejich užívání. Konkrétnější úpravu či stanovení vyššího stupně ochrany 

pak ponechává jednotlivým státům, okresům a městům.84 

Úprava ochrany zvířat není nijak sjednocena či kodifikována, některé oblasti jsou 

regulovány rozsáhle a přísně (například obchod s ohroženými druhy zvířat), jiné 

oblasti nakládání se zvířaty (jako například v USA oblíbené rodeo) pak nejsou 

regulovány téměř žádným způsobem. 

3.1. Úrovně ochrany 

 Mezinárodní úroveň právní ochrany 3.1.1.

Právní úprava ochrany zvířat ex situ na mezinárodní úrovni není příliš rozsáhlá. 

USA se na mezinárodní úrovni účastní pouze úmluv, které mají přeshraniční 

charakter, tedy se týkají zejména přeshraniční přepravy a mezinárodního obchodu 

se zvířaty. USA je stejně jako Česká republika signatářem již uváděné úmluvy 

CITES. V tomto ohledu tedy pro USA platí stejná pravidla jako pro ostatní členy. Je 

však nutné si uvědomit, že úmluva CITES se vztahuje pouze na hranice USA 

s ostatními státy, nikoli na hranice mezi jednotlivými státy Spojených států. 

V rámci vnitřní úpravy mezi jednotlivými státy přijalo USA úpravu vlastní, a to 

spolu s vlastním seznamem ohrožených druhů. V rámci mezinárodního dovozu a 

vývozu se tedy aplikuje úmluva CITES, včetně jejího seznamu ohrožených druhů 

zvířat, kdežto v rámci přepravy mezi jednotlivými státy USA bude aplikována 

federální úprava, a to včetně příslušných seznamů ohrožených zvířat. Některé 

druhy zvířat jsou tedy považovány za ohrožené pouze v rámci mezinárodního 

obchodu, nikoli však v rámci obchodu mezi jednotlivými státy USA a naopak. 

                                                        
84 FAVRE, David. Overview of U.S. Animal Welfare Act [online]. Michigan State University College of 
Law  : Animal Legal & Historical Center, květen 2002 [cit. 28.4.2014]. Dostupný z WWW: 
<http://www.animallaw.info/articles/ovusawa.htm> 
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V souvislosti s mezinárodní úpravou je nezbytné zmínit taktéž předpisy 

Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA).85 Členství v této asociaci je 

dobrovolné, k dnešnímu dni je členem více než 270 leteckých společností, které 

tvoří téměř 95% letecké dopravy. IATA reguluje přepravu živých zvířat v letecké 

dopravě svými vnitřními předpisy.86 Tyto mají za cíl zajistit bezpečnost a zároveň 

vhodné podmínky pro pohodlí samotných zvířat. Členové asociace jsou povinni 

tyto předpisy dodržovat.  

 Federální úroveň právní ochrany 3.1.2.

Právní akty USA na federální úrovni jsou tvořeny kongresem a federálními 

správními úřady. Federální kongres USA je nejvyšším zákonodárným orgánem, 

přičemž jím vytvořena a prezidentem schválena legislativa je závazná pro všechny 

státy federace. Federální správní úřady jsou vládní orgány, kterým byla zákonem 

svěřena pravomoc vydávat v určité oblasti normativní právní akty. V oblasti práva 

zvířat se jedná o Úřad správy v oblasti ryb a divokých zvířat (FWS),87 Ministerstvo 

zemědělství88 a Inspekce pro zdraví zvířat a planety.89 Výhodou těchto úřadů tvoří 

skutečnost, že jsou sestaveny z odborníků, kteří se specializují v daném oboru, a 

jsou tedy schopni flexibilně reagovat na vývoj dané oblasti. Jsou to především tyto 

federální správní úřady, které regulují většinu zařízení ochrany ex situ. 

V neposlední řadě tvoří právo v oblasti ochrany ex situ také rozhodnutí federálních 

soudů. Na rozdíl od kontinentálního právního systému je v USA v pravomoci 

soudců spoluvytvářet právo a vydávat tzv. precedentní rozhodnutí. Pokud se v USA 

dostane k soudu případ, na který není možné jednoznačně aplikovat některý ze 

zákonů, vydá soudce rozhodnutí na základě svého úsudku, přičemž toto 

rozhodnutí je poté všeobecně závazné v obdobných případech. Do soustavy 

federálních soudů patří Nejvyšší soud USA a třináct odvolacích soudů.90 

                                                        
85 International Air Transport Association 
86 Live Animals Regulations 
87 U.S. Fish and Wildlife Service, 
88 U.S. Department of Agriculture 
89 Animal and Planet Health Inspection Service 
90 CURNUTT, Jordan. Animals and the Law : A Sourcebook. 1. Vyd. United States of America : ABC-
CLIO, 2001. Kapitola 1, Sources of Law, s. 6-12. ISBN 1-57607-147-2. 
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Nejvýznamnějším pramenem v oblasti ochrany zvířat ex situ je Zákon na ochranu 

zvířat (AWA),91 který byl kongresem přijat v roce 1966 a naposledy novelizován 

v roce 2008. Jedná se o zákon, který je zaměřený poměrně úzce, a to pouze na 

některá zvířata a některé činnosti. AWA se zaměřuje zejména na obchodníky se 

zvířaty, zařízení či osoby vystavující zvířata a výzkumná zařízení. Tomuto zákonu 

výslovně podléhají veškeré zoologické zahrady, cirkusy a karnevaly. Každý, kdo 

provozuje některou ze zákonem uvedených činností je povinen předem získat 

licenci (kterou je oprávněn udělit pouze ministr zemědělství) nebo se registrovat. 

Následně je žadatel povinen dodržovat podmínky s licencí či registrací spojené. 

Tato zařízení mají zároveň povinnost důsledně vytvářet a uchovávat záznamy o 

nákupu, prodeji či převozu zvířete a veškerá zvířata musí být označena. K získání a 

udržení licence je nutno dodržovat zákonem stanovené podmínky ohledně 

zacházení se zvířaty a jejich ubytování, krmení, hygieny, ventilace, teploty ovzduší, 

veterinární péče a případné oddělení druhů. Pokud zařízení splní všechny 

podmínky a obdrží licenci, musí dále každoročně uhradit drobný poplatek a 

zachovat zákonem stanovené podmínky, jejichž dodržení je kontrolováno 

náhodnými inspekcemi. V případě porušení zákonných podmínek je zařízení 

vyzváno k nápravě. Pokud se jedná o závažné porušení zákona či náprava nebyla 

ani přes výzvu sjednána, jsou uplatněny civilní nebo trestní sankce a může také 

dojít k odebrání licence.92 Významným negativem tohoto zákona je skutečnost, že 

je účinný pouze vůči některým živočišným druhům, a to těm, které definuje pod 

pojmem zvíře. Dle definice AWA jsou zvířaty pouze teplokrevní živočichové, a sám 

zákon pak vylučuje ze své působnosti ptáky, laboratorní krysy a laboratorní myši, 

tudíž se tento zákon vztahuje pouze na nevyloučené savce. Velkému množství 

živočišných druhů včetně plazů, ryb a obojživelníků umístěných v zařízení ochrany 

ex situ, tak není v rámci tohoto zákona poskytována žádná ochrana. Dalšími 

nedostatky tohoto zákona je naprosté opomenutí duševního zdraví zvířat a 

nedostatek inspektorů vzhledem k počtu licencovaných zařízení a tudíž 

                                                        
91 Animal Welfare Act  
92 USA. Animal Welfare Act of 1966, Public Law 89-544. In 7 U.S.C. 2131 et seq. Dostupný také z 
WWW: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2012-title7/html/USCODE-2012-title7-
chap54.htm>   
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nedostatečná kontrola.93 Nad rámec těchto obecných podmínek jsou dle AWA 

stanoveny zvláštní podmínky pro určité druhy. Jedná se o mořské savce (tedy 

kytovce, sirény, ploutvonožce, lední medvědy a mořské vydry) a primáty. Těmto 

skupinám zákon zaručuje vyšší stupeň ochrany a ukládá také nutnost dbát jejich 

psychického zdraví. Jedná se však opět pouze o minimální regulaci, která zdaleka 

nezajišťuje pohodlí chovaných zvířat.  

Dalším významným federálním zákonem je Zákon na ochranu ohrožených druhů 

(ESA).94 Tento zákon, přijatý v roce 1973, je zdrojem ochrany druhů v rámci 

ochrany ex situ, avšak i tento zákon se vztahuje pouze na určité druhy a pouze na 

určité činnosti. Součástí ESA je seznam ohrožených druhů, který k dnešnímu dni 

čítá více než dva tisíce druhů ryb, volně žijících zvířat a rostlin. Pojem volně žijící 

zvíře definuje zákon v části 3. odst. 8. jako „každého člena zvířecí říše včetně savců, 

ryb, ptáků, obojživelníků, plazů, měkkýšů, korýšů, členovců a jiných bezobratlých 

druhů bez jakéhokoli omezení, a to včetně jejich částí těl, produktů, vajíček či 

mrtvých těl a jejich částí.“95 Na rozdíl od AWA tedy definuje pojem zvíře nejširším 

možným způsobem, přesto však zákon chrání pouze ta zvířata, jež jsou umístěna 

na uvedeném seznamu. Oprávnění umístit druh na tento seznam je svěřeno 

ministrovi vnitra USA, který tuto pravomoc deleguje na správní orgán FWS, a také  

ministrovi obchodu USA, který tuto pravomoc dále deleguje na správní úřad 

Národní správy námořního rybolovu (NMFS).96 Tyto orgány na základě odborných 

stanovisek a statistik rozhodují o zařazení zvířete na seznam či jeho vyjmutí z něj. 

Navrhnout umístění druhu na seznam mohou i občané formou petice adresované 

ministrovi. Druhy umístěné na seznamu se dělí do dvou kategorií. Kriticky 

ohroženým, kterým hrozí vyhynutí, je poskytován vyšší stupeň ochrany než 

ohroženým, kterým hrozí, že se brzy stanou kriticky ohroženým druhem. ESA ve 

vztahu k těmto zvířatům reguluje pouze určité činnosti, a to jejich dovoz, vývoz, 

obchod, odebírání z volné přírody a nakládání s nimi. Obecný pojem nakládání je 

                                                        
93 GRECH Kali S. Detailed Discussion of the Laws Affecting Zoos [online]. Michigan State University 
College of Law  : Animal Legal & Historical Center, 2004 [cit. 28.4.2014]. Dostupný z WWW: 
<http://www.animallaw.info/articles/dduszoos.htm> 
94 Endagered Species Act 
95 USA. Endangered Species Act of 1973, Public Law 93-205. In 16 U.S.C. 1531 et seq. Dostupný také 
z WWW: <http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/laws/esa.pdf> 
96 National Marine Fisheries Service 
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zákonem definován taxativním výčtem činností. Jedná se o obtěžování, ubližování, 

pronásledování, střílení, zranění, zabití, chycení, ulovení, sbírání nebo pokus o 

některou z těchto činností. Veškeré tyto činnosti jsou zákonem zakázány. Takovéto 

omezení by ovšem značně ztěžovalo práci všem zařízením, které poskytují 

ohroženým druhům ochranu, z uvedeného tedy existuje několik výjimek. Tato 

regulace není uplatněna v případě běžného chovu, rozmnožování a poskytnutí 

veterinární péče zařízeními, které jsou držiteli licence dle AWA. Zařízení ochrany 

ex situ tedy mohou přemísťovat zvířata mezi institucemi bez povolení, jelikož se 

jedná o běžný chov. Nadto je možné, aby ministr udělil z těchto zákazů výjimku, ale 

pouze ve specifických případech (například z důvodu vědeckého výzkumu). 

Porušení tohoto zákona je sankciováno jak v rámci práva civilního, tak v rámci 

práva trestního.97 

Dalším z významných federálních zákonů v rámci ochrany ex situ je Laceyho 

zákon,98 který se zabývá nelegálním odnětím ryb a volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin z jejich přirozeného prostředí. Tento zákon stanovuje ve svém 

ustanovení § 3372 a násl., že dovoz, vývoz, přeprava, prodej, nákup či získání volně 

žijícího druhu zvířete, ryby či rostliny, který byl získán porušením práva USA i 

jiného státu, je zakázán. Zákon však z tohoto stanovuje výjimku pro licencované 

zoologické zahrady a záchranné stanice. Ostatní zařízení ochrany ex situ musí 

v případě záměru takového jednání zažádat o výjimku ministra vnitra.99 Dříve 

měly i zoologické zahrady povinnost žádat o povolení, avšak na základě novelizace 

jim byla udělena výjimka. 

Nakládání s některými druhy zvířat v zařízeních ochrany ex situ nepřímo upravuje 

také Zákon na ochranu mořských savců z roku 1992 (MMPA).100 Tento zákon se 

soustředí na ochranu ohrožených mořských savců, vysoce inteligentních zvířat, 

které jsou člověkem loveny ve velkém množství, a to zejména pro jejich kůži, maso 

či ze sportu. Provádění zákona má na starost opět ministr vnitra a ministr obchodu 

                                                        
97 DOUB Peyton J. The Endangered Species Act : History, Implementation, Successes and Controversies. 
1. vyd. Spojené státy americké : CRC Press, 2013., 262 str. ISBN 978-1-4665-0737-1 
98 Lacey Act 
99 USA. Lacey Act of 1900. In 16 U.S.C. 3371 et seq. Dostupný také z WWW: 
<http://www.fws.gov/le/pdffiles/lacey.pdf> 
100 Marine Mammal Protection Act 
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spolu s jejich správními orgány. MMPA chrání všechny druhy mořských savců bez 

rozdílu a zakazuje jejich lov, zabití, zajetí a obtěžování či pokus tohoto. Zákon 

zároveň zakazuje dovoz, vývoz a prodej těchto druhů či produktů z nich 

vyrobených. Pro zařízení ochrany ex situ zákon samozřejmě poskytuje výjimku, 

nejedná se však o obecnou výjimku jako v případě ESA. Jedná se o povolení 

k veřejnému vystavení zvířete, které na základě žádosti vydá ministr, pokud 

zařízení prokáže, že zvíře bude využito za účelem výchovy a osvěty nebo v rámci 

programu zachování daného druhu. Vydané povolení však platí pouze jednorázově 

pro daný případ a pouze pro zařízení, které o něj požádalo. Žádat vydání 

uvedeného povolení může pouze zařízení, které je registrováno nebo vlastní licenci 

dle AWA a toto zařízení musí být současně pravidelně přístupno veřejnosti.101 

Některým druhům zvířat je v rámci federální úrovně poskytována přímá ochrana. 

Jedná se zákony pro zachování slona indického a afrického102, ochranu hominidů 

(tedy goril, šimpanzů a orangutanů),103 ochranu nosorožců a tygrů,104 a ochranu 

mořských želv.105 Tyto jednotlivé zákony se soustředí zejména na ustanovení 

fondů. Státní příspěvky do těchto fondů schvaluje ministr vnitra, a to až do výše 

10.000.000 dolarů. Tyto fondy se poté podílí na financování záchranných 

programů či jiných projektů, jejichž cílem je zachování těchto druhů ve volné 

přírodě. 

 Státní úroveň právní ochrany – Florida 3.1.3.

Právní předpisy na státní úrovni jsou v USA v oblasti ochrany zvířat ex situ 

nejvýznamnějším pramenem práva. Federální předpisy stanovují pouze základní 

rámec a jakési právní minimum ochrany, jednotlivé státy pak mohou jednotlivá 

pravidla zpřísnit či zakotvit ochranu v oblastech, kterým se zákony na federální 

úrovni nevěnují. Zoologické zahrady s licencí podléhají AWA a svým vnitřním 

regulacím. Státní přepisy se proto soustředí zejména na chování divokých zvířat 

                                                        
101 CURNUTT, Jordan. Animals and the Law : A Sourcebook. 1. Vyd. United States of America : ABC-
CLIO, 2001. Kapitola 6, Wild Animals, s. 356-363. ISBN 1-57607-147-2. 
102 the African Elephant Conservation Act z roku 1988, the Asian Elephant Conservation Act z roku 
1997 
103 the Great Ape Conservation Act z roku 2000 
104 the Rhinoceros and Tiger Conservation Act 1994 
105 The Marine Turtle Conservation Act  z roku 2004 

https://www.animallaw.info/statutes/stusfd16usc4201.htm
https://www.animallaw.info/statutes/stusfd16usc4261.htm
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soukromými osobami, právní úpravu nelicencovaných pouličních zoo a zvěřinců, 

cirkusů a pojízdných zvířecích show. Právní úpravu lze zjednodušeně rozdělit do 

tří kategorií. Státy, které výše uvedené zařízení zcela nebo částečně zakazují, státy, 

které provozování těchto zařízení omezují získáním licence a státy, které tuto 

oblast nijak neupravují a tedy neomezují. Rozsah právní úpravy však záleží zcela 

na zákonodárcích jednotlivých států a proto se tato úprava stát od státu 

diametrálně odlišuje. Některé státy zaujaly velice striktní postoj k zařízením 

chovající volně žijící zvířata, jiná zůstávají v tomto ohledu poměrně benevolentní. 

Na příkladu legislativy státu Florida lze vůči zařízením ochrany ex situ v jisté míře 

spatřit oba tyto postoje. 

Na území státu Florida je zakázáno, aby jakákoli fyzická či právnická osoba držela 

za účelem vystavování veřejnosti volně žijící zvířata, aniž by nejdříve k tomuto 

zažádala a obdržela povolení. Toto povolení vydává speciální komise,106 která 

funguje současně jako kontrolní úřad v této oblasti. Tato právní úprava se nicméně 

vztahuje pouze na zařízení, která mají stálé umístění a nikoli na zařízení pojízdná, 

pro které není stanovena žádná zvláštní úprava.107 

Právní úpravou ochrany ex situ se ve státě Florida zabývá správní zákon.108  Tento 

zákon nejprve rozděluje volně žijící zvířata do tří kategorií (taxativním výčtem 

jednotlivých druhů), kterým poté odpovídá různá forma regulace.109 Zvířata 

kategorie A (například tygři, sloni, lidoopi) nesmí být chována pro soukromé účely 

a pro získání povolení k vystavování veřejnosti platí nejpřísnější pravidla. Komise 

vydá povolení k provozování zařízení na základě žádosti provozovatele a uhrazení 

správního poplatku. Veškerá zvířata musí být držena výhradně v zařízení, pro 

která byla povolení vydána. Povolení obsahuje seznam taxonů a počet jedinců 

jednotlivých druhů, které je provozovatel oprávněn držet. K obdržení povolení je 

nutné splnit a dodržovat zákonem stanovené podmínky. Tyto podmínky se týkají 

osoby provozovatele a taktéž chovu samotných zvířat, přičemž upravují oplocení, 

                                                        
106 Fish and Wildlife Conservation Commission  
107 Florida Statute ANN. 372.921 
108  Florida Administrative Code, Title 68. Subtitle 68A. Fish and Wildlife Conservation Commission. 
Freshwater Fish and Wildlife. Chapter r. 68 
109 Florida Administrative Code, Title 68. Subtitle 68A. Fish and Wildlife Conservation Commission. 
Freshwater Fish and Wildlife. Chapter r. 68A-6.002 
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rozlohu výběhů, kontakt návštěvníků se zvířaty, výživu a čistotu výběhů. 

Specifikaci podmínek pro výběhy zvířat jsou zákonem upraveny zvlášť pro každý 

druh.110 Jsou stanoveny také výjimečné situace, za kterých lze zvíře dočasně 

umístit do výběhu, který těmto limitům neodpovídá (například z důvodu nutné 

karantény, a to maximálně po dobu 60 dnů). Provozovatel je taktéž v souladu se 

zákonem povinen vést příslušné evidence vystavovaných zvířat a neprodleně 

nahlásit Komisi jakýkoli únik zvířete. Zákon státu Florida upravuje také podrobně 

podmínky přepravy jednotlivých druhů volně žijících zvířat. Jedná se o technické 

normy i jiné podmínky (například některé druhy zvířat je zakázáno převážet při 

vysokých teplotách ovzduší). 

Uvedená ustanovení se dle zákona nevztahují na zařízení sloužící výhradně 

k vědeckému účelu. I tyto však podléhají kontrole komise. 

 Výše uvedená regulace se dle zákona vztahuje pouze na držené savce, ptáky, plazy 

a obojživelníky. Přísnější podmínky jsou pak stanoveny v případě držení 

jedovatých plazů, a to zejména podmínky týkající se jejich evidence a přijatých 

opatření či krizových plánů v případě jejich úniku. Speciální úpravou správní 

zákon státu Florida reguluje taktéž taková zařízení, která nabízí jízdu na slonovi. 

V takovém případě je provozovatel povinen držet zvláštní povolení Komise pro 

uvedenou činnost.  

  V oblasti ohrožených druhů pak zákony státu Florida poskytují přísnější ochranu 

než federální zákony.111 Mezitím co zákazy ESA se vztahují pouze na ohrožené 

druhy, dle zákonů státu Florida je nezákonné zabít či zranit ohrožené, zranitelné či 

téměř ohrožené druhy zvířat, jejich vajíčka, hnízda či útočiště. Dle správního 

zákona je dále zakázáno chytit, držet či obchodovat s ohroženými druhy, pokud 

k tomu osoba nemá příslušné povolení.112 Součástí tohoto zákona je také seznam 

ohrožených druhů na území státu Florida. 

                                                        
110 Florida Administrative Code, Title 68. Subtitle 68A. Fish and Wildlife Conservation Commission. 
Freshwater Fish and Wildlife. Chapter r. 68A-6.0023 
111  Florida Statute §379.411 
112 Wildlife Rule 68A-27.003 of the Florida Administrative Code  
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 Místní úroveň právní ochrany 3.1.4.

 Lokální právní předpisy představují díky své flexibilitě a efektivnosti moderní 

formu právní úpravy v rozličných oblastech, včetně práva týkajícího se ochrany 

zvířat. Města mohou v rozsahu své působnosti vydávat vlastní právní předpisy, tzv. 

městská nařízení a regulace rozvoje, která se týkají zejména zdraví, bezpečnosti a 

kvality života svých občanů. Zároveň tedy mohou upravovat i právo týkající se 

zvířat a jejich stanovišť. Místní předpisy upravují v současné době držení 

některých druhů volně žijících živočichů (zejména kočkovitých šelem) 

v soukromém vlastnictví. Množství měst přijalo v této oblasti velice striktní úpravu 

a držení šelem jako domácích mazlíčků zcela zakazuje. V posledních letech začínají 

jednotlivá města upravovat na základě podnětů svých občanů také pojízdné zvířecí 

show a cirkusy. V několika desítkách měst jsou tato zařízení zakázána (ač se tato 

zařízení někdy sama označují za zařízení ochrany ex situ). Přípustné jsou pouze 

cirkusy bez zvířat či pouze se zvířaty domácími či hospodářskými.  

Jedná se o přímý a dynamicky se rozvíjející způsob ochrany, jelikož samotná města 

mají nejvhodnější prostředky ke kontrole dodržování svých nařízení. 

Ve státě Florida jsou v současné době tři města, která přijala opatření upravující 

vystoupení se zvířaty a zařízení, která je vystavují veřejnosti. Město Hollywood 

vydalo zákaz veřejných vystoupení zvířat a jejich vystavování, a to již v roce 1990. 

Jedná se o první město, které takto učinilo. Dle nařízení města je zakázáno na 

pozemcích, které se nacházejí ve vlastnictví či nájmu města, vystavovat zvířata či 

provozovat jakékoli zvířecí vystoupení přístupné veřejnosti. Jako takováto zařízení 

nařízení demonstrativním výčtem uvádí zoologické zahrady, farmy či zvířecí 

zápasy. Výjimka je udělená v případě, že se jedná o výlučné vzdělávací účely 

(například předvedení zvířat záchranné stanice v rámci školní výuky). Vystavení 

zvířat veřejnosti či jejich představení lze dále uskutečnit jednorázově na 

soukromém pozemku, avšak pouze v případě obdržení speciálního povolení, které 

trvá pouze 24 hodin a jedna osoba jej může obdržet maximálně šestkrát v jednom 
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kalendářním roce. Uvedené nařízení se vztahuje pouze na obratlovce.113 Město 

Lauderdale Lakes přijalo o dva roky později nařízení obdobného charakteru. Na 

soukromých i veřejných pozemcích města zakázalo vystavování či představení 

zvířat pro zábavné účely. Výjimky pak představují jednorázové projekty pro školy 

za účelem vzdělání a ekologické výchovy, obchody s domácími mazlíčky a útulky či 

obdobná zařízení sloužící k adopci opuštěných zvířat. Pompano Beach přijalo 

nařízení ve věci ochrany divokých a exotických zvířat v roce 2000. Na pozemcích 

města jsou zařízení vystavující zvířata a předvádějící jejich show zakázána. Na 

soukromých pozemcích jsou tato vázána přísnými regulacemi a vydáním povolení, 

ke kterému musí dát souhlas i příslušná veterinární správa. Tento souhlas se 

přitom vydává zvlášť pro každé vystavované či vystupující zvíře. V Pompano Beach 

je poté stejně jako ve městě Tallahassee zakázáno používat jakýchkoli nástrojů či 

taktik, které přimějí zvíře k vystoupení a mohou mu působit bolest, příkoří či 

psychickou deprivaci. Jelikož mezi tyto nástroje patří například i biče, jsou tedy 

uvedeným nařízením nepřímo zakázána všechna rodea, která bez takovýchto 

prostředků nemohou fungovat.114 Obdobné předpisy byly v posledních letech ve 

státě Florida přijaty také ve městech Clearwater, Margate a Weston. 

3.2. Instituce na ochranu ex situ 

 Zoologické zahrady 3.2.1.

První oficiální Zoologické zahrady vznikly v USA až ve druhé polovině 

devatenáctého století. Stejně tak, jako ve zbytku světa, zde neexistovala v této době 

žádná právní úprava, která by jakkoli regulovala nakládání se zvířaty. Odchyt i 

transport zvířat byl většinou prováděn drastickým a nehumánním způsobem a 

zvířata byla chována v místnostech z betonu nebo v klecích. Postupně byly ve 

všech státech přijaty zákony proti týrání zvířat, avšak až v roce 1970 vstoupil 

v platnost AWA. Jednalo se o první zákon, který reguloval přímo činnost 

zoologických zahrad. V následujících letech pak byly přijaty další zákony, které 

                                                        
113 City of Hollywood, Florida Code of Ordinances §92.60 ('72 Code, § 6-64)  (Ord. O-75-52, passed 
4-2-75; Am. Ord. O-90-4, passed 1-17-90; Am. Ord. O-90-56, passed 11-28-90)  
114The Issue: Wild Animal Circuses. MSPCA [online]. 2014, [cit. 2014-09-28]. Dostupné také z 
WWW: <http://www.mspca.org/programs/animal-protection-legislation/animal-
welfare/circus/circus-issues-and-ordinances.pdf> 

http://www.mspca.org/programs/animal-protection-legislation/animal-welfare/circus/circus-issues-and-ordinances.pdf
http://www.mspca.org/programs/animal-protection-legislation/animal-welfare/circus/circus-issues-and-ordinances.pdf
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svou působností ovlivňují určité činnosti zoologických zahrad či nakládání 

s určitými druhy zvířat v těchto zařízeních. 

Úprava chovu mořských savců je stanovena velice podrobně. AWA upravuje 

oplocení, kvalitu a teplotu vody a vzduchu, množství světla a zejména minimální 

výměry prostoru, ve kterém jsou mořští savci chováni. Ploutvonožci, jako 

například tuleni, pak mají nárok na prostor, který je tvořen částečně pevninou a 

částečně bazénem. Výběh polárních medvědů navíc musí obsahovat také 

přístřešek. Jedná se převážně o vysoce inteligentní tvory a AWA se zabývá i jejich 

psychickým pohodlím když stanovuje, že mořští savci mají být pokud možno 

umístěni do výběhu ve dvojicích či větších skupinách. K umístění pouze jediného 

jedince samostatně je nutný souhlas veterináře. AWA dále stanovuje povinnost 

všech zaměstnanců zařízení, jež přicházejí do styku s těmito druhy, projít 

specializovaným výcvikem. Další skupinou, které zákon zaručuje vyšší stupeň péče, 

jsou primáti. AWA přísněji upravuje podmínky výběhu primátů, určuje povinnost 

umístit oplocení mezi návštěvníky zařízení a primáty, a taktéž zdůrazňuje nutnost 

péče o jejich psychické pohodlí. Primáti mají být chování ve skupinách a v případě, 

že je nutno určitého jedince izolovat, je nutné jej umístit tak, aby na další jedince 

svého druhu alespoň viděl. 

Zařízení má také poskytnout primátům obohacení jejich výběhu, například 

umístěním předmětů umožňujících hru, cvičení, atd. Zvláště upraven je také převoz 

primátů. V roce 2000 došlo ke zvýšení ochrany návštěvníků týkající se oplocení 

tzv. nebezpečných zvířat. Novelizací zákona bylo stanoveno, že jejich výběh musí 

být oplocen, a to do výšky alespoň osmi stop. 

Jak již bylo v přechozích kapitolách uvedeno, je zákonná úprava zoologických 

zahrad poněkud strohá, o to větší důraz je kladen na samoregulaci. Tuto poskytuje 

zejména Asociace zoologických zahrad a akvárií (AZA).115 Jedná se o neziskovou 

organizaci, jejímiž členy jsou zoologické zahrady a akvária. Členství v této 

organizaci není povinné, avšak pro plnohodnotné zoologické zahrady se jedná o 

jakýsi standard, která zaručuje jejich profesionalitu a kvalitu. Aby se zoologická 

zahrada stala členem AZA, musí získat akreditaci, kterou po splnění všech 

                                                        
115 Association of Zoos and Aquariums 
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stanovených podmínek vydává Akreditační komise AZA. Tato akreditace je platná 

po dobu pěti let, poté musí zařízení projít opětovně celým procesem pro její 

obnovení. AZA má v současné době více než 228 akreditovaných členů z osmi zemí 

světa.116 Na rozdíl od právních předpisů USA poskytuje AZA pro účely vydání své 

akreditace definici pojmu zoologická zahrada. Jedná se o trvalé, kulturní zařízení, 

které vlastní a chová volně žijící zvířata pod vedením odborného personálu, 

zajišťuje pro svou kolekci vhodnou péči a pravidelně ji vystavuje estetickým 

způsobem veřejnosti. Primárním účelem činnosti těchto zařízení by mělo být 

vystavování, udržování a zachování světové fauny vědeckým a vzdělávacím 

způsobem. 

Dle svých vlastních slov patří mezi hlavní cíle AZA poskytování excelentní péče 

zvířatům, zachování druhů, vzdělání a výzkum, které budou inspirací k respektu 

vůči zvířatům a přírodě. AZA stanovuje vlastní vnitřní předpisy, které jsou pro její 

členy závazné. Tyto předpisy jsou přísnější a rozsáhlejší než federální zákony USA 

a podrobně upravují výběhy zvířat, hospodaření se zvířaty, péči o zvířata a jejich 

interakce s člověkem. Značný význam mají také regulace rozmnožování a šlechtění 

zvířat. AZA dále upravuje speciální programy pro zachování určitých druhů a jejich 

populací ex situ. Vzdělání a zachování druhů musí být nedílnou součástí programů 

členů AZA, za tímto účelem AZA také vyzývá své členy k zaměření se na výzkum a 

vzdělávací programy pro veřejnost. AZA úzce spolupracuje s vládou a v souladu 

s nejnovějšími vědeckými poznatky upravuje a zvyšuje standardy péče o zvířata. 

Akreditované zoologické zahrady jsou tedy povinny přizpůsobit podmínky chovu 

zvířat nejen vládním zákonům, ale taktéž všem vnitřním předpisům této 

organizace. 

 Akvária a oceanária 3.2.2.

Zařízení, která vystavují veřejnosti mořské či vodní živočichy, se v USA těší velké 

oblibě.  Jedná se o zařízení podobné zoologickým zahradám, které se však 

soustředí na vystavování vodních či mořských živočichů, živočichů, kteří tráví část 

života ve vodě nebo kteří se v blízkosti vody zdržují. Nejedná se tedy pouze o ryby 

                                                        
116 Zoo and Aquarium Statistics. Association of Zoos and Aquariums [online]. © 1997 - 2014 [cit. 
2014-10-03]. Dostupné z WWW: <https://www.aza.org/zoo-aquarium-statistics/> 
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či mořské savce, ale také o vydry, želvy, mořské ptáky, krokodýly, atd. Některá 

z těchto zařízení se nazývají delfinária, jelikož se soustředí pouze na vystavování a 

show s delfíny. Oceanária se soustředí na vyobrazení prostředí a živočichů žijících 

ve světových oceánech, a to včetně velkých žraloků. Mořské světy jsou taktéž 

veřejná akvária, která se však soustředí na vystavování mořských savců a jejich 

vystoupení. Jedná se pouze o komerční způsob označování, z právního hlediska se 

jedná vždy o akvária. Tato zařízení na rozdíl od zoologických zahrad lákají své 

návštěvníky zejména na vystoupení se zvířaty či možnost přímého kontaktu 

s některými z nich.  

Jedná se o zařízení, která se v posledních letech stala předmětem značných 

kontroverzí, protestů, peticí a žalob. Tyto čím dál bouřlivější reakce veřejnosti 

vyvolávají nejen vystoupení zvířat, ale také samotné držení mořských savců 

(zejména kosatek) v zajetí. Ochrana zvířat v těchto akváriích je dle názoru 

odborníků i veřejnosti velice slabá. 

Akvária jsou povinna dodržovat federální normy AWA a MMPA. Tyto zákony 

upravují poměrně podrobně minimální nároky na nakládání se zvířaty, jejich 

stravu, veterinární péči a velikost jejich nádrží. Rozměry nádrže jsou stanoveny dle 

druhu, velikosti jedince a počtu jedinců v nádrži. AWA bere ohled také na 

psychické pohodlí zvířat a stanovuje, že kytovci by neměli být v nádrži osamoceni, 

ale vždy s alespoň dalším jedincem stejného či příbuzného druhu. Akvária se 

mohou stejně jako zoologické zahrady stát akreditovanými členy AZA a taktéž 

Spolku mořských světů a akvárií (AMMPA).117 Samoregulace je opět přísnější než 

federální normy, avšak stále naprosto nedostačující. Stejně jako v případě 

federálních zákonů, ani dodržování vnitřních směrnic není dostatečně 

kontrolováno a jejich porušení není sankciováno.  Současná situace týkající se 

akvárií se od ostatních odlišuje v tom, že velká část veřejnosti má nejen za to, že by 

se měly výrazně zlepšit podmínky, ve kterých jsou mořští savci chováni, ale že 

kosatky a delfíni do těchto zařízení nepatří. 

Na základě vědeckých poznatků je dnes známo mnoho faktů o životě kosatek a 

delfínů. Kosatka ve volné přírodě urazí denně vzdálenost více než 160 kilometrů. 

                                                        
117 Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums 
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V zajetí se nachází v nádrži, která často nedosahuje ani dvojnásobku její délky. 

Kosatce nezbývá než plout v nekonečných kruzích, což ve spojení s jinou kvalitou 

vody a strohou nádrží s betonovými zdmi vytváří značné fyzické i psychické obtíže. 

Na základě vědeckého výzkumu bylo prokázáno, že potřeba socializace a rodinné 

vazby jsou u kosatek silnější než u člověka. Kosatky žijí v rodinných skupinách o 

počtu 15-40 jedinců, kteří spolu zůstávají po celý život a mají dokonce vlastní 

způsob komunikace. V zábavních parcích poté žijí kosatky, které byly jako mláďata 

násilně odtrženy od své rodiny a tráví zbytek svého života zcela v osamění, 

případně s několika jinými jedinci. Jedná se však o kosatky z jiných rodů, oblastí a 

někdy dokonce i poddruhů. Tyto používají jiný způsob dorozumívání, jinou stravu 

a jsou zvyklé na jiné podnebné podmínky.118 Kosatka Lolita ze zábavního parku 

v Miami dokonce sdílí svou nádrž pouze s několika delfíny. Bylo prokázáno, že 

život v osamění spolu se žalostnými podmínkami působí kosatkám psychické 

trauma, které ústí v agresivitu vůči svým trenérům či sobě navzájem, apatii či 

dokonce sebevraždu. Ochránci zvířat držení kosatek v zajetí označují za týrání 

zvířat. Na základě současných dokumentárních filmů, nových poznatků, častější 

agresivity vůči trenérům a medializace těchto případů nejen ochránci zvířat, ale 

také veřejnost zaujímá stanovisko, že držet tato zvířata, jejichž inteligenci 

přesahují pouze lidoopi, v zajetí a denně je nutit k několika vystoupením, je možné 

označit za kruté zacházení. Na rozdíl od zoologických zahrad je v daném případě 

evidentní, že mořští savci jsou v těchto zařízeních drženi téměř výhradně ke 

komerčním účelům. Sami odborníci uvádí, že veškeré poznatky o kytovcích 

v současné době získávají zejména jejich pozorováním ve volné přírodě a technika 

umožňuje provádět výzkum na jedincích bez jejich umístění do zajetí. Stejně tak 

odkaz na výchovné účely má stále méně příznivců. Mnozí již dnes zpochybňují 

výchovný účel těchto zařízení. Děti vidí zvířata zavřené v malých nádržích a 

předvádějící primitivní triky, aby dostali potravu. Mládež by měla být vedena 

k respektu k živé přírodě a nikoli uchování představy, že tato zvířata patří do klecí 

a lze si je vycvičit stejně jako domácí zvířata. Taktéž programy ochrany druhů či 

rozmnožování se ukazují jako záminka pro držení těchto zvířat a generaci profitu. 

                                                        
118 PHILLIPS, Ben. COWPERTHWAITE, Gabriela. Blackfish [online video]. Zveřejněno 20. 9. 2014 
[vid. 2014-10-30]. Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=LgwFhnB0QGU> 
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Tlak soukromých akvárií, jejichž představitelé jsou členy uvedených asociací (AZA 

i AMMPA) i vládních kontrolních orgánů na vládu USA je však v současné době 

příliš silný na to, aby došlo k zásadní změně.119 Přesto bylo posledních několik let 

na světové úrovni v této oblasti zcela zlomových.  V současné době jedenáct států 

(například Maďarsko, Řecko, Kypr či Švýcarsko) zakazuje držení kytovců v zajetí, 

Indie dokonce prohlásila kytovce za nelidské osoby a přiznává jim určitá práva. 

Dalších pět států, včetně Norska a Velké Británie přijalo tak přísná opatření, že je 

fakticky nemožné kytovce v akváriích vystavovat. V USA platí obdobný zákaz ve 

třech státech. Stát New York přijal v březnu roku 2014 zákon, který zakazuje 

držení kosatek v zajetí, stát Havaj zakázal veřejné vystavování kosatek a delfínů již 

v roce 2002. Nejradikálnějším státem v této oblasti je Jižní Karolína, kde bylo již 

v roce 1982 zakázáno držení všech mořských savců v zajetí. V důsledku novely 

z roku 2001 se však dnes tento zákaz vztahuje pouze na kytovce (zoologické 

zahrady žádaly o možnost chovat lachtany).120 Zákon zakazující držení kosatek a 

delfínů v zajetí byl v roce 2014 navržen ke schválení také ve státě Kalifornie (o jeho 

přijetí se bude hlasovat v letošním roce). Přijetí tohoto zákona by bylo zcela 

zlomové, jelikož ve státě Kalifornie sídlí jedno ze tří akvárií společnosti SeaWorld, 

a nachází se v něm deset kosatek a více než třicet delfínů.121  

Akvária a jejich přístup k vystavování zvířat však nelze generalizovat. Množství 

akvárií v USA nevystavuje kytovce a nenabízí návštěvníkům vystoupení mořských 

savců. Tato zařízení se nestávají terčem kritiky a zároveň se účastní množství 

záchranných a výchovných programů. 

 Záchranné programy a záchranné stanice 3.2.3.

V USA lze nalézt množství dalších zařízení, která zajišťují ochranu zvířat ex situ. Na 

rozdíl od právního řádu České republiky však nejsou regulovány federálními 

                                                        
119 MINASIAN, Stanley. Fall From Freedom [online video]. Zveřejněno 6. 2. 2013 [vid. 28.9.2014]. 
Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=p7kQYj2MgAY> 
120 DAVID, Kirby. Takepart. Here's All the Places Around the World That Ban Orca Captivity [online]. 
10.4.2014 [cit. 2014-10-03]. Dostupné z WWW: 
<http://www.takepart.com/article/2014/04/10/all-states-countries-and-cities-ban-orcas-
captivity> 
121 SeaWorld San Diego Theme Park. Know Our Stars [online]. © 2014 [cit. 2014-11-10]. Dostupné z 
WWW: <http://seaworldparks.com/en/seaworld-sandiego/animals/know-our-stars/> 

http://seaworldparks.com/en/seaworld-sandiego/animals/know-our-stars/
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předpisy, nalezneme je tedy pod různými označeními a s různými účely či 

zaměřením. Vzhledem k nedostatku státní regulace je vhodné opět zmínit 

organizaci AZA, která poskytuje certifikaci i některým zařízením tohoto typu. Na 

rozdíl od zoologických zahrad nejsou tato zařízení akreditovaným členem, 

získávají pouze certifikaci AZA. Proces získání tohoto certifikátu je stejný jako při 

akreditaci zoologických zahrad. AZA definuje rozdíl mezi akreditovanými 

zoologickými zahradami a certifikovanými zařízení tak, že tato zařízení chovají 

divoká zvířata, avšak nejsou pravidelně přístupná veřejnosti. Jedná se například o 

ranče divokých zvířat, zvířecí útočiště, rehabilitační centra, výzkumná střediska, 

chovatelské farmy, centra přeživších zvířat či vzdělávací organizace. 

Tato zařízení lze funkčně připodobnit k záchranným stanicím či záchranným 

centrům. Jejich účelem však není návrat zvířat do volné přírody, jelikož se jedná o 

jedince, u kterých již takový návrat není možný. Je možné tato zařízení označit jako 

jakési útulky pro exotická zvířata. Tato zařízení taktéž nejsou zřizována ani 

dotována státem, jedná se o soukromá zařízení. V těchto institucích lze nalézt 

týraná či nemocná zvířata, vysloužilá zvířata z cirkusů, rodeí či obdobných 

institucí, zvířata opuštěná či exotická zvířata, která byla chována jako domácí 

mazlíčci. Majitelé těchto zvířat, často kočkovitých šelem, mnohdy zjistí, že péči o 

tato zvířata nezvládají či je časem omrzí. Hlavním cílem těchto zařízení je 

poskytnout takovým zvířatům poklidné dožití v podmínkách podobných volné 

přírodě, nikoli v klecích či umělých výbězích.  

Účel a zaměření těchto zařízení jsou velice široké. Některá se soustředí pouze na 

určité druhy, například papoušky či kočkovité šelmy, některá fungují jako tzv. 

domov důchodců pro zvířata, jiná poskytují péči a rehabilitaci zvířatům týraným.  

Nejčastějším druhem těchto zařízení jsou útočiště pro divoká zvířata.122 Tato 

fungují jako nevládní neziskové organizace, které jsou zcela finančně závislé na 

darech veřejnosti (peněžité dary pro tato útočiště lze v USA odečíst z daní). 

Zařízení jsou veřejnosti přístupná výjimečně či po předchozí domluvě. V oblasti 

těchto útočišť funguje Americká asociace útočišť (ASA).123 Jedná se o obdobnou 

                                                        
122 Wildlife sanctuary 
123 American Sanctuary Association  
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organizaci jako AZA, která působí výlučně v oblasti útočišť pro zvířata. Její členové 

musí projít akreditačním procesem, dodržovat vnitřní směrnice týkající se 

nakládání se zvířaty a péčí o tyto. ASA zároveň zakazuje akreditovaným členům 

zvířata drezurovat a vyžadovat po nich jakékoli vystoupení. Zvířata nesmí šlechtit 

či uměle připouštět, prodávat, vyměňovat ani užívat k jakýmkoli komerčním 

účelům. ASA taktéž spolupracuje s mnoha vládními i nevládními organizacemi a 

pomáhá umístit bezprizorní zvířata do vhodných zařízení.124 

I tato zařízení mohou být předmětem státních a místních právních předpisů. Stát 

Florida se těmito zabývá ve správním zákoně, kde věnuje jednu část přímo 

útočištím pro volně žijící zvířata.125 Zákon uvádí, že tato zařízení musí splňovat 

podmínky pro vynětí z daňové povinnosti příslušných daňových předpisů. Dále 

definuje pojem útočiště pro volně žijící zvířata. Dle uvedeného zákona se jedná o 

zařízení, které bylo zřízeno výlučně za účelem poskytování doživotní péče 

nechtěným, vysloužilým či nemocným volně žijícím zvířatům, která byla dříve 

chována v zajetí. Tato zařízení musí být na požádání schopná doložit doklad vynětí 

z daňové povinnosti a skutečnost, že se jedná o neziskovou organizaci. Zákon 

zakazuje těmto zařízením šlechtit, prodávat, měnit či kupovat zvířata a zakazuje 

zároveň přímý kontakt jejich zvířat s veřejností. Všechna zvířata nacházející se 

v útočišti musí být vhodným způsobem označena k případné identifikaci. 

V ostatních státech lze nalézt právní úpravu obdobnou, kdy v oblasti péče o zvířata 

a jejich minimálních standardů úpravu zoologických zahrad kopíruje a naopak se 

odlišuje v oblasti komerce a přístupu k veřejnosti. 

4.  Srovnání právních úprav 

4.1. Srovnání legislativy 

Česká republika a USA fungují v odlišných právních systémech. Přesto má jejich 

pojetí právní ochrany zvířat ex situ mnoho společného. V obou zemích podléhá 

                                                        
124 American Sanctuary Association. Animal Sanctuaries [online]. ©2008-2013 [cit. 2014-11-10]. 
Dostupné z WWW: <http://www.asaanimalsanctuaries.org/> 
125 Florida Administrative Code, Title 68. Subtitle 68A. Fish and Wildlife Conservation Commission. 
Subtitle 68A. Freshwater Fish and Wildlife. Chapter 68A-6. 
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vystavování volně žijících zvířat povinnosti získat vládní povolení. Dodržování 

příslušných právních norem je poté státními orgány kontrolováno. Právě tato 

kontrola trpí v obou zemích nedostatky. Přestože právní předpisy stanoví určitou 

úroveň ochrany, její dodržování nebývá zejména v USA důsledně kontrolováno a 

sankce za porušení předpisů jsou často nedostačující. V oblasti ochrany zvířat proti 

týrání zasahují kontrolní orgány mnohdy až poté, kdy dojde k porušení, které může 

mít i fatální následky (například v oblasti veřejných vystoupení zvířat). V praxi je 

nutné efektivně užívat zákonné možnosti kontroly a důsledně vymáhat plnění 

povinností, které právní předpisy v této oblasti stanovují.126  

Právní úprava v této oblasti tedy vychází ze stejných základů, avšak v dalším se její 

přístupy odlišují. V USA se právní úprava týkající se zařízení vystavujících volně 

žijící živočichy na federální úrovni týká pouze velice omezeného okruhu druhů. 

Plazi, obojživelníci, ryby, hmyz i ptáci zůstávají zcela bez ochrany. Zákony USA 

taktéž nijak nedefinují jednotlivá zařízení. Základní právní předpis v této oblasti 

(AWA) stanovuje jednotné normy pro všechna zařízení, která vystavují zvířata 

veřejnosti. Jejich ochrana je tedy shodná ať se již nachází v zoologických 

zahradách, cirkusech či záchranných stanicích. Česká republika naopak zařízení 

ochrany ex situ jako záchranné stanice či zoologické zahrady právně definuje a 

jejich provoz reguluje různým způsobem. V případě, kdy jsou pravidla stanoveny 

velice konkrétně a striktně, lze vždy s větší určitostí stanovit, zda byla porušena a 

jak v daném případě postupovat. Poněkud laxní úprava USA mnohdy vytváří 

pochybnosti či možnosti tuto úpravu obcházet. USA stejně tak neupravuje status 

zvířete ani jeho definice. Tyto ponechává k úpravě svým jednotlivým státům. 

Stanovuje tedy v oblasti ochrany pouze základní minimum a nedostatek regulace 

zdůvodňuje dostatečnou samoregulací asociací jednotlivých zařízení. Tento způsob 

fungování institucí ochrany ex situ má v USA dlouhodobou tradici, avšak 

v posledních letech se ukazuje jako nedostačující. Samoregulaci vytváří sice týmy 

odborníků, avšak jedná se o představitele jednotlivých zařízení. Jedná se výhradně 

o soukromé společnosti, a ač mezi jejich cíle patří ochrana druhů i péče o 

jednotlivá zvířata, jsou orientovány zejména na zisk. Tato skutečnost se 

                                                        
126 MÜLLEROVÁ, Hana; STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. 1. Vyd. Praha : Academia, 2013. 
Kapitola V., Závěry, s. 455-456. ISBN 978-80-200-2317-9. 
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samozřejmě odráží v jejich přístupu, kterým se pokouší zabránit přísnější federální 

regulaci. I přes nedostačující úroveň federální úrovně ochrany je však možné 

poskytnout zvířatům žádoucí ochranu. V USA je kladen důraz na úpravu státní a na 

rozdíl od České republiky také na úpravu místní. Jednotlivé státy, okresy či 

samotná města mohou pružně a efektivně stanovit přísnější úpravu či závazně 

zvýšit standardy chovu zvířat v těchto zařízeních. Vzhledem k tlaku veřejnosti této 

možnosti jednotlivá města či státy stále častěji využívají. Přestože jednoduchým 

srovnáním úrovně právní ochrany ČR a právní ochrany v USA dospěje čtenář 

k názoru, že úprava v ČR je striktnější, komplexnější a celkově vyšší než v USA, ve 

skutečnosti tomu tak být nemusí a ve většině případu ani není. Státy a města 

vydávají vlastní zákony a nařízení, která poskytují ochranou srovnatelnou či 

přísnější.  

I z výše uvedeného důvodu je však obtížné se v úrovních ochrany zvířat v USA 

orientovat. Jednotlivé normy v této oblasti jsou roztříštěny v právním řádu 

horizontálním i vertikálním směrem. Právní úprava ochrany ex situ v ČR není 

kodifikovaná, ale je srozumitelná a poměrně jasně zařazena do právního řádu. 

Právní úprava v ČR je tedy na rozdíl od úpravy USA pro osobu bez právního 

vzdělání značně přístupnější.  

V USA se nachází množství zařízení, jež poskytují doživotní péči volně žijícím 

živočichům. Na rozdíl od rigidní úpravy v ČR není v USA vyžadováno zvláštní 

povolení (pokud zařízení pravidelně nevystavuje zvířata veřejnosti). Tato zařízení 

samozřejmě podléhají kontrole příslušných úřadů v oblasti péče s chovanými 

zvířaty, avšak samotné zřízení a provoz takovýchto zařízení zvláštní regulaci 

nepodléhá.  Jedná se o soukromé subjekty, neziskové nevládní organizace či 

asociace ochránců přírody, které tak mohou poskytnout potřebnou pomoc většímu 

množství zvířat. 

4.2. Srovnání věcných přístupů ochrany ex situ 

Z výše uvedeného je patrné, že obě země přistupují k ochraně zvířat ex situ 

rozdílným způsobem. Lze však zdůraznit několik jednotlivých odlišností v přístupu 

k ochraně zvířat.  
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USA ponechává regulaci a dohled z velké části v rukou nevládních organizací, 

jednotlivých států či nižších územních celků. Zásadní problém lze spatřit zejména 

v nedostatečné kontrole dodržování příslušných norem. Jedná se pak o 

nedostatečnou kontrolu preventivní, kdy získání vládního povolení k provozování 

výše uvedených zařízení je spíše otázkou vyplnění příslušných formulářů a 

zaplacení správního poplatku nežli faktickým dodržováním podmínek pro 

nakládání se zvířaty. V České republice bývá za nedostatečnou označována 

následná kontrola a důsledky v případě porušení.127 Stejně tak sankce za porušení 

se v mnoha případech jeví jako nedostatečné. V právním řádu lze sice nalézt 

sankce v oblasti trestního i správního práva, avšak například ukládané pokuty se 

často pohybují ve svých nižších sazbách, přičemž horní hranice nejsou fakticky 

využívány.128 Jednotlivé případy týkající se porušení těchto norem bývají také 

často bagatelizovány.129 V USA se kritika v posledních letech neobrací na uložené 

sankce, ale na nečinnost příslušných kontrolních orgánů, které i přes mnohé 

podněty veřejnosti odmítají jednat a zahájit vyšetřování.  

Zřetelný rozdíl lze spatřit zejména v přístupu k veřejnosti a přístupu veřejnosti 

samotné. USA organizuje či podporuje množství výchovných, informativních či 

přímo pomocných programů za účelem vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany 

zvířat, a to zejména mládeže. Veřejnost v USA je o fungování ochrany zvířat ex situ 

informovaná, účastní se organizovaných programů a jiných dobrovolných akcí a na 

ochraně zvířat ex situ se aktivně podílí. Množství osob či jejich sdružení se také 

aktivně angažuje při pořádání sbírek na záchranná centra a útočiště pro zvířata, 

případně nahlašují příslušným orgánům podezřelé aktivity jednotlivých institucí či 

jednotlivců. 

Příkladem tohoto aktivního přístupu je například návštěva zoologické zahrady v 

USA. V České republice lze spatřit návštěvníky, kteří se především procházejí a 

prohlíží si vystavená zvířata, případně si přečtou informační tabulku či se účastní 
                                                        
127 PRCHALOVÁ, Jana. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, II. Etika ochrany zvířat, s. 22-25. 
ISBN 978-80-7201-763-8. 
128 MÜLLEROVÁ, Hana; STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. 1. Vyd. Praha : Academia, 2013. 
Kapitola IV., Ochrana zvířat v právu České republiky, s. 381. ISBN 978-80-200-2317-9. 
129 PRCHALOVÁ, Jana. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, II. Etika ochrany zvířat, s. 22-25. 
ISBN 978-80-7201-763-8. 
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komentovaného krmení. Při návštěvě zoologické zahrady v USA jsou u hlavních 

výběhů neustále zaměstnanci, kteří jsou připraveni zodpovídat dotazy 

návštěvníků. Tito se skutečně zajímají o chované jedince, druhy či fungování 

zoologické zahrady jako celku. Lze skutečně vnímat, že mnozí návštěvníci se 

nepřišli pouze na zvířata podívat, ale zejména se o nich něco dozvědět nebo v této 

oblasti vzdělávat své děti. Pokud se návštěvník na cokoli zeptá, je personál vždy 

ochotný otázky zodpovědět, případně zajistit jiného pracovníka, který je k tomuto 

způsobilý. Tento zájem veřejnosti je možné spojit se skutečností, že s mnohými 

organizacemi či zařízeními ochrany ex situ se lidé setkají i bez jejich cílené 

návštěvy. Není nikterak neobvyklé, že se například na univerzitním kampusu či 

v místním obchodě s exotickými zvířaty osoba setká s pracovníky záchranné 

stanice a několika jejich svěřenci. Tito navštěvují veřejná místa právě proto, aby 

zvýšili povědomí o své existenci a svém záměru. 

Je pravděpodobné, že toto zvýšené povědomí veřejnosti v USA stojí za větší 

angažovaností ve zvyšování ochrany zvířat chovaných mimo volnou přírodu. 

Ochrana v České republice je založena zejména na zákonné úpravě, na rozdíl od 

USA zde také nedochází k takové medializaci ohledně projektů na ochranu zvířat či 

aktivit občanů a organizací vůči zákonodárci. V USA občané zjistili, že právní 

úprava není v jejich zemi dostatečným prostředkem potřebné změny. 

Prostřednictvím občanské iniciativy tak došlo k samoregulaci trhu. Ve chvíli, kdy se 

nepodařilo změnit a zpřísnit zákony týkající se držení kosatek v zajetí, vyjádřila 

veřejnost svůj postoj tak, že jednoduše přestala tato zařízení navštěvovat. 

Společnosti SeaWorld, která vlastní téměř všechny kosatky chované v USA v zajetí, 

významně klesla za poslední půlrok návštěvnost. Také akcie společnosti klesly o 

33%130 a hrubý zisk společnosti dosahuje v současné době pouze 13.1%.131 

Odborníci uvádí, že se jedná o tzv. „wake up call“, tedy podnět pro změnu či oživení 

ekonomiky. Pokud společnost nezmění svůj přístup v oblasti držení a veřejných 

                                                        
130 Jedná se o údaj ze září roku 2014 a pokles stále pokračuje. 
131 SOLOMON, Jesse. SeaWorld stock gets soaked, plunges 33%. CNN Money [online]. 19.8.2014, [cit. 
2014-12-05]. Dostupné z WWW: <http://money.cnn.com/2014/08/13/investing/seaworld-
earnings/> 

http://money.cnn.com/2014/08/13/investing/seaworld-earnings/
http://money.cnn.com/2014/08/13/investing/seaworld-earnings/
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vystoupení kosatek, dojde dřív či později k jejímu zániku. Veřejnost tedy našla 

způsob efektivnější změny, nežli změnu právního řádu. 

I přes některé výše uvedené nedostatky, lze ochranu zvířat ex situ v České 

republice hodnotit pozitivně. Zejména jednotlivá zařízení ochrany ex situ se 

aktivně podílí na ochranářské činnosti, vzájemně se sdružují za účelem zkvalitnění 

poskytované péče, spolupracují na různorodých programech k ochraně zvířat ex 

situ i in situ. Tato zařízení komunikují se širokou veřejností a snaží se soustavně 

zdokonalovat svou činnost. Soustředí se jak na ochranu druhů, tak na ochranu 

jednotlivých zvířat a zároveň regulují i provoz zařízení, které s těmito zvířaty 

nakládají. Úroveň ochrany je na dobré úrovni, nepochybně se však má kam dále 

vyvíjet. Česká republika se zároveň může inspirovat dalšími členy EU, kteří 

v posledních letech zpřísnili právní úpravu v této oblasti, a to zejména v oblasti 

vystupování volně žijících zvířat před veřejností. I přes mnohou kritiku lze taktéž 

v USA pozorovat v posledních letech, a zejména v posledních měsících, pozitivní 

trendy a vývoj v oblasti ochrany zvířat ex situ. Jedná se o zvyšující se 

ochranu jednotlivých druhů zvířat. Vědecké poznatky jsou v dnešní době schopné 

stanovit, že některé druhy zvířat jsou pro chov v zajetí vhodnější než jiné. Některé 

druhy pak umístěním mimo volnou přírodu nejen fyzicky, ale zejména psychicky 

trpí. Příkladem takového druhu je slon, nadstandardně inteligentní a sociální zvíře, 

které v důsledku chovu v zajetí velice strádá. AZA vydala v letošním roce směrnici, 

která tyto poznatky zohledňuje. Směrnice nařizuje akreditovaným zařízením, aby 

v případě, že chovají méně než tři slony v jednom výběhu, těmto do září roku 2016 

našli vhodné umístění či navýšili jejich počet, jelikož sloni potřebují žít ve skupině. 

Velké množství zoologických zahrad, se samostatně rozhodlo převézt své slony do 

záchranných stanic či útočišť pro slony, kde budou tito moci dožít ve velkých 

skupinách a velkých výbězích. Jiné zoologické zahrady vydaly prohlášení, které 

konstatuje, že své slony nechají v zařízení dožít, nebudou však již získávat nové 

jedince. Uvedená činnost AZA i jednotlivých zařízení jasně ukazuje, že v USA je 

samoregulace skutečně schopná efektivně fungovat i v případě, kdy zákon není 

schopen se včas přizpůsobit novým poznatkům. 
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4.3. Srovnání efektivity právních úprav na praktických 

příkladech 

K praktickému srovnání jednotlivých zařízení a jejich přístupů v rámci daného 

právního systému bylo pro účely této práce využito nikterak rozsáhlé, avšak 

významné záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě a komerčně úspěšného, 

avšak také značně kontroverzního akvária v Miami, které slouží zároveň jako 

záchranná stanice pro mořské živočichy. 

 Záchranná stanice Bartošovice 4.3.1.

Záchranná stanice v Bartošovicích na Moravě je specializovaným zařízením, 

sloužícím k ochraně zvířat zejména ex situ ale také in situ prostřednictvím 

rozličných prostředků. Tato stanice vznikla již v polovině 70. let a jedná se tedy o 

nejstarší záchrannou stanici v České republice, která zároveň vyniká svou 

rozsáhlou působností, do níž patří celý Moravskoslezský kraj, část kraje Zlínského 

a část kraje Olomouckého. Hlavním programem záchranné stanice je záchrana 

handicapovaných volně žijících živočichů. Zraněná nebo nemocná zvířata, 

případně opuštěná mláďata jsou ve stanici ošetřena, rehabilitována a připravena 

na návrat zpět do volné přírody. Záchranná stanice přijme ročně téměř 1500 

jedinců a více než 55% se podaří navrátit do jejich přirozeného prostředí.132 

Jedince, kteří jsou trvale neschopní přežít ve volné přírodě, ponechává stanice ve 

vlastní péči a užívá je k účelům ekologické osvěty, případně k chovným účelům. 

Tito jedinci odchovají mláďata, která jsou poté připravena na vypuštění do 

přirozeného prostředí. Tímto způsobem napomáhá záchranná stanice 

k navyšování počtů jedinců příslušného druhu na daném území. Někteří tito 

jedinci, trvale neschopní života ve volné přírodě, fungují také jako pěstouni, 

odchovávají tedy nalezená opuštěná mláďata téhož (případně i podobného) druhu. 

Pokud není vyléčené zvíře možné umístit zpět do přírody a není účelné jej 

                                                        
132 OREL, Petr a Jan KAŠINSKÝ. O nás. Záchranná stanice Bartošovice na Moravě, Centrum ekologické 
výchovy, Informační centrum Poodří [online]. 2014 [cit. 2015-02-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www.csopnj.cz/o-nas/> 

http://www.csopnj.cz/o-nas/
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ponechat v záchranné stanici, existují i další alternativy, například srnce je možné 

umístit do soukromých obor, atd.133 

Záchranná stanice Bartošovice plní také funkci záchranného centra CITES, a to od 

roku 1997. Stanice tedy přijímá do své péče zadržené či zabavené druhy, které jsou 

chráněny úmluvou CITES. Jedná se povětšinou o druhy zabavené v rámci jejich 

nelegálního dovozu či vývozu. Záchranná stanice Bartošovice přijímá v rámci své 

činnosti záchranného centra zejména dravce a sovy, ojediněle však také některé 

jedince exotického ptactva. Zvířata zabavená při nelegálním převozu bývají často 

ve vážném stavu. Zvířata zabavená neoprávněným chovatelům jsou poté obvykle 

příliš zvyklá na lidskou péči a jejich návrat do volné přírody tak není možný.134 

Záchranná stanice Bartošovice provádí také rozličné práce v terénu, které 

přispívají k ochraně zvířat v jejich přirozeném prostředí. Mezi tyto činnosti patří 

například monitoring okolí, péče o mokřadní ekosystémy a další pravidelná či 

jednorázová činnost přímo ve volné přírodě. S touto činností souvisí také 

záchranné programy stanice, které se v současné době soustředí na zvýšení 

populace některých druhů, a to sovy pálené, sýčka obecného a orla skalního. 

Konkrétně program „Návrat orla skalního do ČR“ je zcela jedinečným a velice 

úspěšným programem. V rámci tohoto programu se podařilo po sto letech opět 

dosáhnout zahnízdění orla skalního v České republice. Tento program bylo možné 

uskutečnit ve spolupráci s vládními orgány Slovenské republiky, kde se nachází 

stabilní populace orla skalního. Vzhledem k téměř stoprocentnímu kainismu ve 

většině případů přežije pouze jediné mládě. Druhé, slabší mládě, je z hnízda 

odebráno a převezeno do záchranné stanice, kde je odchováno místní orlicí 

pěstounkou a následně vypuštěno do volné přírody.135 Orel skalní často hnízdí 

v okolí místa, kde vyrůstal, většina vypuštěných jedinců tedy zůstala na území ČR. 

Vypuštění jedinci jsou dále monitorováni pomocí vysílaček, které mají upevněny 

na hřbetě. V případě jejich zranění je toto jediný možný způsob jak orly následně 

lokalizovat a poskytnout nutné ošetření. Celý projekt je mimořádně úspěšný a lze 

                                                        
133 osobní návštěva Záchranné stanice Bartošovice na Moravě 
134 osobní návštěva Záchranné stanice Bartošovice na Moravě 
135 Orel skalní: Návrat do České republiky. OREL, Petr. Orel skalní: Metodika [online]. Nový Jičín, 
2014 [cit. 2015-02-13]. Dostupné z WWW: <http://www.orelskalni.cz/o-projektu/metodika/> 

http://www.orelskalni.cz/o-projektu/metodika/
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říci, že v budoucnu bude stát za stabilní populací orla skalního v České 

republice.136 

Záchranná stanice se zabývá v neposlední řadě také ekologickou výchovou a 

osvětou. Stanice poskytuje informace veřejnosti, pořádá rozličné exkurze, 

přednášky a další výchovné programy, které se zaměřují zejména na děti a mládež. 

Je veřejnosti přístupná, avšak pouze v části vyhrazené pro návštěvníky. Veřejnost 

nemá povětšinou přístup do části stanice, určené pro péči o převzatá zvířata, a to 

z důvodu snahy minimalizovat kontakt s člověkem, který ztěžuje jejich následný 

návrat do přírody.137 

Celá stanice je rozčleněna do několika částí. Návštěvníci mají přístup do 

informačního střediska a vymezených částí stanice a mohou se taktéž účastnit 

komentovaných prohlídek. Při této příležitosti se návštěvník seznámí s činností a 

historií záchranné stanice, se zvířaty o které je ve stanici pečováno a se 

záchrannými programy, na nichž se stanice podílí. Návštěvník se taktéž dozví jak 

se zachovat v případě nálezu zraněného či vysíleného zvířete. Součástí prohlídky je 

také návštěva výběhů jedinců, kteří jsou z důvodu neschopnosti návratu do 

přírody v trvalé péči stanice. Odborný personál je vždy připraven zodpovědět 

veškeré dotazy a pro zájemce je připraveno množství informačních a propagačních 

materiálů.138 Soukromé osoby mohou pomoci záchranné stanici zasláním 

dárcovské sms, poskytnutím finančního příspěvku či přímo tzv. adopcí zvířete. 

V takovém případě zůstává zvíře trvale neschopné života ve volné přírodě v péči 

stanice a „adoptivní rodič“ hradí veškeré jeho životní náklady.139 

Přestože se jedná o nevládní organizaci, odkázanou zejména na příjem z darů a 

dotací, je tato schopná poskytovat velkému množství jedinců komplexní a 

odbornou péči a věnovat se také další činnosti spojené s druhovou ochranou 

ohrožených druhů.              

                                                        
136 osobní návštěva Záchranné stanice Bartošovice na Moravě 
137 OREL, Petr a Jan KAŠINSKÝ. Základní informace o organizaci. Záchranná stanice Bartošovice na 
Moravě, Centrum ekologické výchovy, Informační centrum Poodří [online]. 2014 [cit. 2015-02-13]. 
Dostupné z WWW: <http://www.csopnj.cz/o-nas/zakladni-informace-o-organizaci/> 
138 osobní návštěva Záchranné stanice Bartošovice na Moravě 
139 Pomozte zachránit zvířata. Záchranná stanice Bartošovice na Moravě, Centrum ekologické 
výchovy, Informační centrum Poodří [online]. 2014 [cit. 2015-02-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www.csopnj.cz/pomozte-zachranit-zvirata/> 

http://www.csopnj.cz/o-nas/zakladni-informace-o-organizaci/
http://www.csopnj.cz/pomozte-zachranit-zvirata/
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 Seaquarium Miami 4.3.2.

Akvárium v Miami je nejstarším zařízením svého druhu v USA, které bylo otevřeno 

již v roce 1955. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších floridských atrakcí, kterou 

každoročně navštíví více než 500 000 návštěvníků a která zaměstnává více než 

200 zaměstnanců. Hlavní atrakcí je vystoupení kosatky Lolity a delfínů, kteří se 

mnohá léta střídali při natáčení slavného televizního seriálu Flipper.140  

Seaquarium Miami je zároveň významnou specializovanou záchrannou stanicí pro 

mořské živočichy, avšak v posledních letech je předmětem mnoha sporů a 

kontroverzí, a to zejména vzhledem k podmínkám chovu kosatky Lolity. 

Seauarium Miami funguje (podobně jako většina zoologických zahrad) primárně 

jako zábavní středisko pro své návštěvníky. Zároveň je však také vzdělávacím 

centrem, které se zabývá ekologickou výchovou a osvětou, a které se soustředí 

primárně na mládež. V rámci této činnosti nabízí zájemcům množství programů, 

například jednodenní programy, několikadenní až týdenní tábory, přednášky, 

programy pro školy i individuální vzdělávací akce.141 

Seaquarium nabízí vysoce specializované záchranné programy, které se soustředí 

zejména na kapustňáky a mořské želvy. Zařízení přijme každoročně do péče 

množství zraněných mořských živočichů, zejména z důvodu jejich kolize s loděmi a 

motorovými čluny.142 Odborný tým potápěčů, veterinářů a dalších pracovníků 

přijímá či po nahlášení zajistí převoz zvířete do záchranné stanice. Zde poskytne 

zvířeti první pomoc a následnou péči a rehabilitaci. Vypuštění zvířete zpět do volné 

přírody poté musí být schváleno příslušnými orgány několika organizací, kterými 

je zařízení členem. Celý proces je podřízen vnitřním předpisům a směrnicím těchto 

organizací. Před samotným vypuštěním se provádí také několik veterinárních 

prohlídek. Státní ani federální orgány se v tomto procesu neangažují, mají sice 

omezenou kontrolní pravomoc, avšak fakticky ponechávají celý proces na 

                                                        
140 About Miami Seaquarium. Miami Seaquarium [online]. ©2015 [cit. 2015-03-01]. Dostupné z 
WWW: <http://www.miamiseaquarium.com/plan-a-visit/about-miami-seaquarium> 
141 osobní návštěva Seaquarium Miami 
142 About Miami Seaquarium: Rescue & Rehabilitation at Miami Seaquarium. Miami Seaquarium 
[online]. ©2015 [cit. 2015-03-01]. Dostupné z WWW: <http://www.miamiseaquarium.com/plan-a-
visit/about-miami-seaquarium> 

http://www.miamiseaquarium.com/plan-a-visit/about-miami-seaquarium
http://www.miamiseaquarium.com/plan-a-visit/about-miami-seaquarium
http://www.miamiseaquarium.com/plan-a-visit/about-miami-seaquarium


65 
 

samoregulaci těchto organizací. Hlavním důvodem je skutečnost, že vnitřní 

předpisy těchto členských organizací jsou o poznání přísnější a konkrétnější než 

jakékoli státní předpisy, které stanovují pouze zákonné minimum ochrany. Zvířata 

trvale nebo dočasně neschopná návratu do volné přírody tvoří trvalou expozici 

zařízení. V současné době se jedná asi o desítku želv mořských a tři kapustňáky. 

Jeden z těchto kapustňáků není trvale postižen, ale již čtyřikrát byl výše uvedeným 

procesem zamítnut jeho návrat do volného moře, jelikož jeho zdravotní stav dle 

stanoviska veterinárního střediska stále není dostatečně stabilní pro jeho 

vypuštění.143 

Celé zařízení působí velice profesionálně a jeho zaměstnanci jsou vždy připraveni a 

ochotni zodpovídat dotazy a poskytovat informace. Pokud se však jedná o 

komentované prohlídky či programy, jsou jejich předmětem zejména informace 

přírodovědeckého charakteru. V podávání informací týkajících se fungování 

zařízení, dodržování právních regulací a procedur jsou poté o poznání 

zdrženlivější.144 Tento postoj lze nepochybně připisovat kauzám posledních 

několika let, které se týkají držení hlavní atrakce celého Seaquaria, kosatky Lolity. 

Tato kosatka je v parku již po více než 40 let. Lolita byla spolu s dalšími sedmi 

kosatkami zajata a prodána tomuto zábavnímu parku v roce 1970, spolu s další 

kosatkou, samcem Hugem. Hugo však spáchal v roce 1980 sebevraždu 

opakovanými nárazy hlavou do stěny nádrže a Lolita od té doby sdílí nádrž 

s několika delfíny. Kosatka, jejíž potřeby socializace a rodiny jsou dle názoru vědců 

mnohem silnější než i u samotného člověka, strávila drtivou většinu svého života 

zcela sama. Nádrž, ve které tráví celý svůj život kosatka, která na délku měří přes 6 

a půl metru, je široká pouze něco málo přes 10 metrů a hluboká pouze 6 metrů. 

Rozměry této nádrže jsou srovnatelné s běžným hotelovým bazénem. Jedná se o 

nejmenší a nejstarší nádrž pro kosatku na světě. Takovéto podmínky jsou zcela 

nevyhovující a Seaquarium Miami veřejně slibuje rekonstrukci nádrže již od roku 

1978. Doposud však v této věci nezačalo ničeho činit, několikrát naopak nepřímo 

uvedlo, že na rekonstrukci zkrátka nemá finanční prostředky.  Rozměry nádrže, ani 

další podmínky, týkající se například přímého slunečního svitu, zcela nevyhovují 

                                                        
143 osobní návštěva Seaquarium Miami 
144 osobní návštěva Seaquarium Miami 
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ani minimálním vládním standardům (i tyto jsou odborníky považovány za 

nevyhovující). Tyto standardy stanovují minimální rozměry nádrže na každé 

straně alespoň 14 a půl metru. Lolita se již po více než 40 let účastní dvou 

vystoupení pro publikum denně. Pokud odmítá spolupracovat, je jí omezen přísun 

stravy.145 

Ochránci přírody se již po několik desetiletí snaží o propuštění Lolity na svobodu, 

či alespoň zlepšení jejich životních podmínek, prozatím však bezúspěšně. Žaloby 

mnoha organizací i fyzických osob směřují jak proti samotnému Seaquariu, tak 

proti Úřadu pro dohled nad stavem rostlin a živočichů (APHIS)146. Tento úřad má 

na starost kontrolu nad dodržování stanovených podmínek mimo jiné v zábavních 

parcích, avšak dlouhodobě ignoruje veškeré podněty a žádosti veřejnosti o 

sjednání nápravy. Úřad jedinkrát neudělil Seaquariu pokutu ani nepozastavil jeho 

licenci, naopak ji každoročně prodlužuje. Odborníci i aktivisté kritizují jeho 

nečinnost a zejména skutečnost, že úřad se každoročně spokojí se zprávou 

Seaquaria a údaji v této zprávě, aniž by sám provedl měření nádrží a uváděné 

údaje ověřil. Tyto žaloby byly po mnohá léta zamítány, v poslední době se však i 

mnozí političtí činitelé a některé úřady začaly vyjadřovat ve prospěch propuštění 

Lolity zpět do volné přírody. Hlavním problémem v trvání těchto nevhodných 

podmínek je skutečnost, že veškeré zásadní zákony k ochraně velryb a ohrožených 

živočichů (zejména ESA a MMPA) byly přijaty až po umístění Lolity do lidské péče 

a proto se na tuto uvedená zákonná úprava nevztahuje.147 Lolita je největší atrakcí 

celého parku a pouze díky možnosti shlédnout kosatku jsou návštěvníci ochotni 

zaplatit značně přemrštěné vstupné (téměř dva tisíce korun). Tyto prostředky 

nepochybně pomáhají financovat záchranné programy, výzkum i odbornou péči 

jiných zvířat v Seaquariu, avšak na úkor Lolity.  

Lze shrnout, že Seaquarium Miami je významnou institucí, která poskytuje 

excelentní péči mnohým mořským živočichům v nouzi, stává se také útočištěm pro 

                                                        
145 GORSKI, Tim. Lolita: Slave to Entertainment [online video]. Zveřejněno 20. 11. 2011 [vid. 
1.10.2014]. Dostupné z WWW: <https://www.youtube.com/watch?v=wGxMLiL1uZI> 
146 Animal and Planet Health Inspection Service 
147 LAUREN, Tierney. Animl Legal and Historical Center: Detailed Discussion of Laws Concerning 
Orcas in Captivity. Michigan State University [online]. 2010 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z WWW: 
<https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-laws-concerning-orcas-captivity> 
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některé opuštěné exotické domácí mazlíčky. Vybavení i kvalita poskytované péče 

je zcela nepochybně nadstandardní, avšak je zde velice patrný důraz na 

ekonomickou výnosnost. Jedná se o společnost, která se soustředí primárně na zisk 

a až následně na péči o zvířata. Kvalitní a specializované záchranné programy se ve 

velkém rozsahu podílí na záchraně ohrožených mořských živočichů ve floridských 

pobřežních vodách, avšak při bližším prozkoumání faktů lze zjistit, že minimálně 

jedna kosatka za toto platí poměrně vysokou cenu. 

 Srovnání zařízení záchranných stanic v Miami a 4.3.3.

Bartošovicích na Moravě 

Záchranná stanice Bartošovice na Moravě i Seaquarium v Miami obě fungují jako 

záchranná stanice a zároveň záchranné centrum. Přestože jsou tedy hlavní cíle 

téměř shodné, přistupují tato zařízení k jejich naplnění rozdílně. 

Záchranná stanice v Bartošovicích na Moravě je zřízena dle právních předpisů ČR, 

těmito jsou stanoveny striktní podmínky provozování stanice a tato zároveň 

podléhá státní kontrole. Naproti tomuto Seaquarium v Miami je povinno dodržovat 

základní právní předpisy týkající se podmínek při chovu zvířat, zvláštní právní 

úprava pro instituci tohoto druhu není stanovena. Konkrétní podmínky provozu, 

stejně tak jako individuální rozhodnutí ohledně rehabilitace či propuštění zvířat 

stanovují vládní i nevládní členské organizace. V rozhodujících i kontrolních 

orgánech těchto organizací se nachází odborníci v dané oblasti, čímž je zajištěno 

řádné a odborné posouzení zejména z veterinárního hlediska, které napomáhá 

zkvalitnění péče o zraněná zvířata. Na druhou stranu je však tento postup poměrně 

netransparentní a obtížně kontrolovatelný. 

Obě zařízení poskytují zvířatům komplexní a řádnou péči, a to za pomocí 

odborných zaměstnanců i dobrovolníků. Obě zařízení jsou zčásti přístupné 

veřejnosti, a to v části, kde jsou umístěna zvířata trvale neschopná přežít ve volné 

přírodě. Zaměstnanci obou zařízení jsou vždy ochotní a připraveni poskytnout 

návštěvníkům veškeré dostupné informace ohledně zařízení, držených zvířat i 

možnosti zapojení se v oblasti ochrany těchto druhů.  
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Miami Seaquarium je však na rozdíl od Záchranné stanice v Bartošovicích 

společnost založena primárně za účelem zisku. Většinu financí získává výběrem 

vysokého vstupného a prodejem dárkových předmětů. Přestože je záchranná 

stanice významnou součástí celého komplexu Miami Seaquarium, jeho existence je 

odvislá od zisku společnosti. Záchranná stanice v Barotšovicích  na Moravě byla 

vytvořena výlučně za účelem ochrany volně žijících zvířat a ekologické výchovy. 

Zaměření na zisk v případě Miami Seaquarium není v USA u záchranných stanic 

pravidlem, mnohá zařízení jsou nezisková a jejich provoz je hrazen výhradně 

z dotací a darů. V případě mořských savců a některých dalších živočichů jsou však 

náklady na jejich léčbu a následnou rehabilitaci příliš nákladné a bez státních 

dotací je provoz těchto zařízení velice obtížný, ne-li téměř nemožný.  

Vysoké náklady na provoz a požadavek maximální ekonomické výnosnosti Miami 

Seaquarium jsou pak důvodem zásadního rozdílu v dostupnosti pro případné 

zájemce. Na rozdíl od Záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě, kterou lze 

navštívit bezplatně (a prohlídku lze absolvovat po zaplacení velice symbolického 

vstupného), seznámí Miami Seaquarium zájemce se zvířaty a poskytuje informace, 

výukové i zábavné programy pouze za velice vysoké vstupné a poplatky. 

5. Závěr 

I přes podrobné srovnání uvedených právních úprav nelze jednoznačně určit, která 

je vhodnější, vyspělejší či kvalitnější. V obou úpravách lze nepochybně spatřit jisté 

dílčí nedostatky, stejně jako pozitiva. Jednotlivé státy by tak měly v této oblasti 

nejen spolupracovat, ale zároveň se vzájemně inspirovat v těch přístupech, jež se 

druhé straně v uplynulé době osvědčily. V rámci poznání legislativy jiných zemí je 

taktéž účelné se poučit z postupů a institutů, které zde selhaly, či dlouhodobě 

nefungují.   

 V oblasti ochrany zvířat a jejich umístění mimo přirozené prostředí právní úprava 

slouží zejména jako reflexe přístupu a vývoje společnosti vůči dané problematice. 

Jednotlivé státy či národy pohlíží na ochranu zvířat a přírody celkově zcela 

odlišným způsobem, ovlivněny tradicí, historií, ekonomickou, geografickou i 

politickou situací. Nelze proto generalizovat jeden správný a vhodný přístup, 
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přesto se jednotlivé země mohou poučit z omylů a úspěchů jiných. Uvedené pak 

platí nejen pro zákonodárné či vládní činitele, ale také pro jednotlivá zařízení či 

širokou veřejnost, která má potřebu se v této oblasti angažovat.   

 Cílem této práce bylo zaměřit se na současnou právní úpravu ochrany zvířat ex 

situ a poskytnout srovnání této ochrany v rámci dvou subjektů. Záměrem této 

práce nebylo předložit a obhájit jeden správný názor, postup či přístup ve věci 

ochrany, jelikož tento objektivně neexistuje. Tato práce si kladla za cíl poukázat na 

některé problémy či zásadní otázky v dané oblasti, kterými je nutné se zabývat. 

Zároveň vyzdvihuje jak objektivní pozitiva, tak negativa umístění zvířat ex situ. 

Tímto umožňuje, aby si na základě předložených poznatků čtenář vytvořil vlastní 

kritický úsudek na prospěšnost či škodlivost těchto zařízení a kvalitu právní 

úpravy v této oblasti. 

 Právní úprava ochrany zvířat se neustále vyvíjí, lze přitom říci, že správným 

směrem. Legislativa již nechápe zvíře jako pouhou věc, ale respektuje jeho potřeby 

a zároveň tomuto přiznává i určitá omezená práva. Právo na život a vhodné 

zacházení zvířat již v současné době není zpochybňováno. Otázkou tedy zůstává 

zejména právo zvířat na svobodu. Mnohdy je obtížné v této oblasti nalézt vhodný 

kompromis. Ač nelze zpochybňovat záslužnou činnost většiny zařízení ex situ, a to 

zejména v oblasti druhové ochrany, u některých z těchto zařízení (zejména 

některých zoologických zahrad a akvárií) přesto komerční účel a spokojenost 

návštěvníka převažuje nad účely záchrannými a spokojeností zvířete. Málokterý 

stát dospěl k tak radikálnímu řešení jako stát Costa Rica, jehož vláda v srpnu roku 

2013 uzavřela všechny zoologické zahrady a zvířata umístila do vhodných útočišť 

či do volné přírody. Přesto lze pozorovat poměrně aktivní vývoj legislativy a 

zejména zvyšující se zájem veřejnosti o danou problematiku. Zejména zoologické 

zahrady a akvária pak v posledních letech čelí negativním ohlasům těch, kteří 

upřednostňují zájmy jednotlivých zvířat více než zachování druhů nebo celých 

ekosystémů. Je poté především úkolem těchto zařízení ujistit veřejnost o své 

prioritní roli ochránce zvířat a přírody obecně, a zároveň rozšířit povědomí 

veřejnosti o své záslužné činnosti a kvalitě poskytované péče. 
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Závěrem nezbývá než dodat, že ochrana zvířat ex situ se vyvíjí pozitivním směrem 

a právní ochrana v této oblasti stále zesiluje. V současné době je však zapotřebí se 

soustředit zejména na zkvalitnění kontrolního systému dodržování stanovených 

regulací. Právě ve výkonu práv ochrany zvířat ex situ, a v jejich vynucování a 

případných sankcích, se globálně nachází zásadní nedostatky. Legislativní změny 

by se tedy v nejbližší době mely soustředit právě směrem zefektivnění systému 

dohledu a odpovědnosti za nedodržování stanovených norem. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

AMMPA  (Spolek mořských světů a akvárií) 

APHIS  Animal and Plant Health Inspection Service (Úřad pro dohled nad 

stavem rostlin a živočichů) 

ASA   American Sanctuary Association (Americká asociace útočišť) 

AWA   Animal Welfare Act (Zákon na ochranu zvířat) 

AZA  Association of Zoos and Aquariums (Asociace zoologických zahrad 

a akvárií) 

CITES The Convention on International Trade in Endangered Species of 

Wild Fauna and Flora  (Úmluva o mezinárodním obchodu 

ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin) 

ČR   Česká republika  

EAZA  European Association of Zoos and Auariums (Evropská asociace 

zoologických zahrad a akvárií)  

ESA   Endangered Species Act (Zákon na ochranu ohrožených druhů) 

EU   Evropská unie 

FWS  U.S. Fish and Wildlife Service (Úřad správy v oblasti ryb a 

divokých zvířat) 

GSPC  The Global Strategy for Plant Conservation (Globální strategie pro 

ochranu rostlin) 

IATA  International Air Transport Association (Mezinárodní asociace 

leteckých dopravců) 

MMPA  Marine Mammals Protection Act (Zákon na ochranu mořských 

savců) 



72 
 

NMFS  National Marine Fisheries Service (Národní správa námořního 

rybolovu) 

OSN   Organizace spojených národů 

UCSZOO  Unie českých a slovenských zoologických zahrad 

USA   Spojené státy americké 

WAZA  World Association of Zoos and Aquariums (Mezinárodní asociace 

zoologických zahrad a akvárií) 
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Abstrakt 

Právní úprava ochrany zvířat v USA a ČR 

Obsahem této diplomové práce je srovnání právní úpravy v oblasti ochrany 

zvířat ex situ v České republice a USA. Právní úpravu systematicky rozděluje do 

dvou rovin. Nejprve poskytuje rozlišení právní úpravy v rámci jednotlivých úrovní, 

a to mezinárodní, vnitrostátní i místní. Poté se soustředí na jednotlivé instituce, 

které poskytují zvířatům ochranu ex situ. Jedná se zejména o zoologické zahrady, 

akvária, záchranné stanice, a další. Práce srovnává jednotlivé nástroje ochrany a 

tyto demonstruje na vybraných praktických příkladech. Závěrem shrnuje 

nedostatky i pozitiva právní úpravy v těchto zemích, jejich efektivitu a úroveň. 

Zároveň poukazuje na vhodné řešení některých problematických oblastí a další 

možný vývoj právní úpravy ochrany zvířat ex situ. 

Abstract 

Legal Regulation of Animal Protection Ex Situ in USA and the Czech Republic 

This thesis aims to compare the legislation of animal protection ex situ in the Czech 

Republic and USA. The content is systematically divided in two sections. First 

section focuses on different law systems, which is international, national and local 

legislation. Second section explains the law used in different institutions that 

provide ex situ protection, such as zoos, aquariums, wildlife sanctuaries, etc. The 

thesis describes different legal approaches and uses several examples for a 

practical comparison. In its conclusion the thesis sums up the negatives and 

positives of each legislation and their overall quality and efficiency. The thesis also 

points out some of the desirable solutions to some current problems and a possible 

development in the area. 
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SUMMARY 

The thesis aims to introduce the main issues regarding regulation of animal 

protection ex situ as well as to compare the regulation of the Czech Republic and 

USA. Ex situ is a term that means outside their natural habitat, therefore this term 

includes institutions such as zoos, aquariums, wildlife sanctuaries, etc. The legal 

field of animal law gets a lot of attention lately, mainly due to the fact that some of 

the topics are quite controversial and public opinions are very inconsistent.  

The thesis compares two different legal systems in ex situ protection. First it 

focuses the international, European, national and local level. The regulation of 

particular institutions is then discussed separately. Legislation regulates different 

institutions such as zoos, rescue programs or wildlife sanctuaries. In the Czech 

Republic each institution has its own rigid regulation. However, the control system 

is not strict enough so the enforcement of the legislation is not sufficient. 

The regulation in the USA does not address specific institutions but applies either 

to captive animals in general or to specific animal groups such as marine mammals 

or endangered animals. The law on federal level provides only minimal regulation 

and applies only to certain animal species. On the other hand, the USA emphasizes 

self-regulation which is very strict comparing to the federal legislation. Also the 

local entities such as cities or counties have the authority to regulate this legal 

area. Therefore, the quality of regulation is different in every state and even a city. 

The regulation is on high level in both countries, although the system lacks 

efficiency and the enforceability of the law in this field needs improvement. The 

USA have a significant self-regulation system and public participates in different 

programs and is more involved in the problematic issues. The Czech Republic has 

an approachable and well-arranged law system and the ex situ regulation applies 

equally for the whole country. Each regulation has its own benefits and negatives 

that need improvement, mostly prevention and law enforcement. 
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