
Aktuální potřeba doplnění kapacit záchranných center CITES v ČR 

 

Níže uvedená tabulka taxonů indikující aktuální potřebu doplnění kapacit vychází především 
z vyhodnocených potřeb Ministerstva životního prostředí pro umísťování zadržených nebo 
zabavených živočichů dle zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 246/1992 
Sb., a dále ze studie a návrhů systémových řešení a metodických postupů pro orgány veřejné 
moci při zajištění, zadržení či odebrání živých exemplářů a jedinců chráněných druhů živočichů 
zpracovaných Přírodovědeckou univerzitou UK. 

 
 
Souvislost s žádostmi o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6, 

Opatření 1.6.3 Modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center CITES 

pro ohrožené druhy živočichů: 

Ke dni 1. 1. 2023 povolilo Ministerstvo životního prostředí celkem jedenáct záchranných center 
CITES, která jsou aktivně provozována. Dvě centra slouží pouze pro umístění zadržených nebo 
zabavených rostlin a devět center slouží pro umístění zadržených nebo zabavených živočichů. 
V povolených centrech do současné doby zcela chybí kapacita na umístění velkých šelem 

(čeleď kočkovité, psovité, medvědovité) a primátů (čeleď chápanovití, kočkodanovití, 

gibonovití, hominidi), získání těchto chybějících kapacit je z pohledu Ministerstva 

životního prostředí v současné době zcela prioritní. 

Ve smyslu přílohy žádosti o podporu opatření 1.6.3 uvedené v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 „Pro opatření modernizace a rozvoj 
záchranných center CITES bude vydáno stanovisko obsahující odborný posudek hodnotící 
žádost z hlediska splnění podmínek welfare“, ministerstvo uvádí, že v rámci tohoto posudku 
budou hodnocena zejména následující kritéria: 
 
 Splnění požadavků na velikost a zabezpečení ubikací pro živočichy dle zákona 

č 246/1992 Sb. a vyhlášku č. 213/2021 Sb.  
 Posudek KVS SVS k předložené projektové dokumentaci; 
 Splnění podmínky zaměstnávání odborného personálu a dostupného veterinárního lékaře 

dle zákona č. 246/1992 Sb. § 14d), odstavec 1), chovatel vybraných druhů šelem nebo 
lidoopů je povinen úspěšně vykonat zkoušku a mít osvědčení o způsobilosti k péči 
o vybrané druhy šelem nebo lidoopy;  

 Splnění podmínek karanténního i nekaranténního provozu; 
 Splnění podmínky fungování v kontinuálním provozu, tak aby centrum dokázalo zajistit 

umístění a péči o exempláře v nastalé situaci v řádu hodin.  

Priorita Prioritní taxony z hlediska potřebnosti doplnění kapacit záchranných 

center CITES na území ČR 

1. Savci - velké šelmy (čeleď kočkovití, psovití, medvědovití) 
2. Savci - primáti (čeleď chápanovití, kočkodanovití, gibonovití, hominidi) 
3. Ostatní savci 

4. Ptáci - exotické druhy ptáků (především papoušci, pěvci) 
5. Ptáci – druhy vyskytující se v ČR (především dravci, sokoli, sovy a 

pěvci) 
6. Plazi a obojživelníci 


