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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 106715/2018
spisový znak: KHEJ 104078/2018/kakr/3

datum: 20.08.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 10.08.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10.08.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1. Kolik velkých šelem (tedy kočkovitých šelem jako tygr, lev, jaguár, levhart, gepard nebo puma a dále medvědů a vlků) bylo ve
Vašem kraji nahlášeno v chovech (tzn. cirkusech, zoologických zahradách, zájmových chovech či chovech pro jiné
podnikatelské účely) v letech 2010-2018?
2. Evidujete také údaje o tom, kolik jich zemřelo, kam byla zvířata přesunuta či informace o prodejích zvířat? V případě, že ano,
mohli byste poskytnout také tyto údaje?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

podle zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, se registrují některé druhy „velkých šelem“ a udělují se
výjimky ze zákazu komerčních činností s těmito šelmami. Jedná se o druhy přímo ohrožené vyhynutím (druhy zařazené
v příloze A) a částečně o jiné druhy než přímo ohrožené vyhynutím (druhy zařazené v příloze B). Ve druhém případě jde
o čeleď kočkovité (Felidae spp.). Jinými slovy krajský úřad z hlediska kompetencí zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování
s ohroženými druhy, nemá ucelený přehled o chovaných velkých šelmách na území Jihočeského kraje. Například druhy velkých
šelem patřící mezi živočichy žijící na území ČR (např. vlk nebo medvěd hnědý) nepodléhají registrační povinnosti. Některé
šelmy jsou také v chovech na území Jihočeského kraje deponované (zapůjčené) a v případě některých exemplářů, které jejich
vlastník nechce komerčně využívat, není udělena výjimka ze zákazu komerčních činností a krajský úřad o jejich chovu nemá
informace.
Krajské úřady vedou evidenci vydaných registračních listů (RL) a potvrzení o udělených výjimkách ze zákazu komerčních
činností. V případě exemplářů zvířat, která podléhají registrační povinnosti, jsou do registračních listů zaznamenávány údaje
o přesunech, prodejích či jejich úhynu. Z evidence vydaných dokladů CITES vyplývá, že ve Vámi určeném období byla řešena
tato zvířata:

Tygr:
Krajský úřad vystavil pro exempláře druhu tygr (Panthera tigris) v období od roku 2010 do současné doby (15.8.2018) celkem
11 registračních listů (RL) a 9 potvrzení o udělených výjimkách ze zákazu komerčních činností. Ve všech případech o registraci
požádaly zoologické zahrady. V jednom případě byla udělena výjimka ze zákazu komerčních činností pro kostru tygra
soukromému preparátorovi. Čtyři tygři zůstali u chovatelů, 6 bylo prodáno soukromým chovatelům a jeden vyvezen do Thajska.
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Lev:
Krajský úřad vystavil pro exempláře druhu lev (Panthera leo) ve sledovaném období celkem 21 registračních listů. Ve všech
případech o registraci požádala zoologická zahrada Park exotických zvířat o.p.s., Dvorec 17, 373 12 Borovany. V současné
době zůstává 12 lvů ve vlastnictví zoo, 2 lvi byli vyvezeni do Německa (Tierpark Nadermann), jeden je ve vlastnictví firmy
Animal Source Czechia spol. s.r.o. z Buštěhradu, dva lvi byli vyvezeni do Pakistánu, jeden lev je ve vlastnictví soukromé osoby
a 3 lvi uhynuli.
Jaguár:
Krajský úřad vystavil pro exempláře druhu jaguár (Panthera onca) ve sledovaném období celkem 2 registrační listy. V obou
případech o registraci požádala Zoologická zahrada Tábor – Větrovy, a. s., Nad Přehradou 408, 109 00 Praha 10. Oba
exempláře byly vyvezeny do zoo na Ukrajinu.
Levhart:
Krajský úřad pro exempláře druhu levhart (Panthera pardus) ve sledovaném období žádné doklady CITES nevydával.
Gepard:
Krajský úřad vystavil pro exempláře druhu gepard (Acinonyx jubatus) ve sledovaném období celkem 4 potvrzení o udělených
výjimkách ze zákazu komerčních činností. Jednalo se o kostry a kůže dvou uhynulých gepardů pocházejících ze zoologických
zahrad, které zpracoval soukromý preparátor.
Puma:
Krajský úřad vystavil pro exempláře druhu puma americká (Puma concolor) ve sledovaném období celkem 7 registračních listů.
Všech sedm pum bylo odchováno soukromým chovatelem. V současné době zůstává pět exemplářů pum u chovatele, jedna
byla prodána firmě Nature Resource Network s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 Nové Město, a jedna
soukromému chovateli.
V obecné rovině lze konstatovat, že největší koncentrace velkých šelem je v našich zoologických zahradách: ZOO Hluboká,
ZOO Tábor, ZOO Dvorec a Zoopark Na Hrádečku v Horní Pěně. V rámci Jihočeského kraje jsou také soukromí chovatelé
velkých šelem (zejména kočkovitých), ale není jich mnoho (do 10). Doporučujeme kontaktovat Státní veterinární správu, která
schvaluje chovy nebezpečných druhů zvířat a na Váš dotaz by mohla mít adekvátní odpověď. V případě konkrétního dotazu
Vám rádi naši odpověď upřesníme.

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová
pověřená vedoucí odboru
- podepsáno elektronicky -
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