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Zoologická zahrada a botanický park Ostrava
příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197
710 00 Ostrava
- Doručeno do datové schránky: 9x3d7tz
- E-mailem: info@zoo-ostrava.cz

_______________________________________________________________
Věc: Žádost občanů o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
- o svobodném přístupu k informacím, a to ve věci rysů karpatských.

1) žádáme vysvětlení, jak je možné, že množíte nadále rysy karpatské, přesto, že
vaše zoologická zahrada nedisponuje písemným doporučením vedoucího evropské
plemenné knihy a záchovného programu. Zákaz platí již několik let. Přesto pravidelně
každý rok máte nová mláďata a neřídíte se doporučením – a s vědomím jej
porušujete!
2) ve věci tří rysů karpatských (Lynx lynx), narozených v roce 2018 (2 samci a 1 samice)
žádáme předložení úmrtních listů, veterinární zprávu – pitevní protokol a
potvrzení z asanačního podniku (kafilérie) o likvidaci kadáveru. V neposlední řadě
důvod utracení v zákonném znění, dle jaké směrnice se takto postupovalo, popřípadě
předložení právních podkladů/znění směrnice pro tvrzení zoologické zahrady, že
k humánnímu utracení došlo z důvodů „Populační strategie chovu EAZA“.
Domníváme se, že jelikož rys karpatský není veden v EEP, nýbrž v ESB není konečné
rozhodnutí na EAZA, ale výhradně na konkrétní zoologické zahradě a přístupů jejich
pracovníků.
3) žádáme o poskytnutí kontaktních údajů včetně adresy (jméno, příjmení,
bydliště), e-mailové adresy a tel. kontakt na vedoucího evropské plemenné
knihy, kterého zmiňujete ve svém dopise s přiložením zprávy, kde vám doporučujepovoluje utracení rysů karpatských v roce 2018, 2019, 2020.
4) domníváme se, že vedoucí evropské plemenné knihy zoologické zahradě rozhodně
nedoporučil/nenakázal tyto rysy utratit a také vám z výše zmíněných důvodů o ESB
nemohl zakázat rysy poskytnout do jiných zařízení mimo EAZU. Pokud ano, prosíme o
předložení dokumentu, který toto potvrzuje a bude notářsky ověřen.
5) žádáme o předložení čísel čipů, kopie registračních karet - čísla mikročipů,
označení majitele, kopie pasů a registračních listů pro rysy karpatské narozené
v roce 2018 (2 samci a 1 samice)
6) dále žádáme o předložení čísel čipů, kopie registračních karet - čísla mikročipů,
označení majitele, kopie pasů a registračních listů pro rysy karpatské, které máte
v zoo ke dni 16.4.2020.
7) vyjádření ke stavu rysů karpatských ve vaší zoologické zahradě od 16.4.2020 do
dnešního dne 2.5.2020. Žádáme o přiložení dat narození – tedy uvést stáří všech
rysů karpatských.
8) žádáme o sdělení adresy a IČ smluvního veterinárního zařízení, které má
v současné době uzavřenou s vaší zoo smlouvu o veterinární péči zvířat.
9) žádáme informaci, kdy máte v plánu utratit a z jakého důvodu, rysy karpatské
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narozené v roce 2019 (2 samci) a také důvody, proč nemohou být umístěni mimo
zoologickou zahradu. Žádáme o přesné znění zákonů, stanov a směrnic, dle jakých toto
není možné a také zákon platný v ČR, podle kterého máte právo tyto zdravé jedince
usmrtit. Domníváme se, že tímto svým jednáním dochází ve Vaší zoologické zahradě k
PORUŠENÍ ZÁKONA č. 246/1992 Sb., který se na zoologické zahrady vztahuje a to
dle: ust.§ 3 k) chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová
(dále jen "chová") zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, přemísťuje zvíře, nebo
obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro
zvířata nebo zoologické zahrady..
Podle PLATNÉHO ZÁKONA č.246/1992 Sb. ust. § 5 (1) Nikdo nesmí bez důvodu
usmrtit zvíře.
Tento zákon je dle našeho názoru NADŘAZEN jakémukoliv doporučení či
nedoporučení jakéhokoliv vedoucího evropské plemenné knihy.
Domníváme se, že díky tomuto jednání se může zoologická zahrada dopouštět trestného
činu či přestupku a porušovat tímto i zákon č. 246/1992 Sb. – zákon na ochranu zvířat
proti týrání.
Pokud externí veterinární lékař usmrcuje zcela zdravá zvířata, nemohli byste ani vy
(zoologická zahrada), ani on vykonávat svou funkci a může být odebrána licence jak
veterinárnímu lékaři, tak i zoologické zahradě.
Jestliže je veterinární lékař zaměstnancem zoologické zahrady, může se dopouštět
trestného činu , dle zákona č. 246/1992 Sb. a vaše zoologická zahrada by mohla přijít i o
licenci, neboť dle zákona č. 162/2003 by zaměstnávala člověka, který by porušoval
zákon a dopouštěl by se trestného činu či přestupku proti ochraně zvířat.
Pokud zoologická zahrada hodlá v těchto praktikách pokračovat, budeme nuceni – ač
s politováním - tuto skutečnost předat médiím.
Všechny odpovědi i s požadovanými dokumenty nám zašlete v časovém termínu podle
ust. § 14, odst. 5., písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. z.
Kopie této žádosti se současně zasílá na:
- Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy, Slezská 100/7, Praha 2,
dat. schr.: d2vairv
- Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, Praha, dat. schr.: 9gsaax4
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28, října 117, 70218 Ostrava,
dat. schr.: 8x6bxsd
- Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8,
dat. schránka: 5zubv7w

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Naší organizaci byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věci rysů
karpatských. V souladu se zákonnou úpravou Vám tímto zasíláme požadované informace, a to
v bodech a pod označením tak, jak byly Vámi jako dotazy zaslány.
1) Žádný zákaz v tomto smyslu nebyl nikdy vydán, protože není v kompetenci koordinátora
programu (EAZA Population Management Manual str. 86, dostupný zde:
https://www.eaza.net/assets/Uploads/Governing-documents/EAZA-Population-ManagementManual-Final.pdf).
2) Viz přílohy, kde přikládáme doklady, které máme k dispozici. Postup je v souladu se
zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zejména § 5 písm. g) zákona.
3) Kontaktní údaje na vedoucího plemenné knihy Vám s ohledem na Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) nemůžeme poskytnout.
Jmenované zprávy s požadovaným obsahem nejsou k dispozici, není v kompetenci vedoucího
vydávat uvedená rozhodnutí či povolení, jak je rozvedeno v další odpovědi.
4) Utrácení zvířat je zcela v souladu s politikou EAZA, a proto doporučení k utracení ani není
nutné. Breed and cull je jednou z povolených možností jak postupovat v případě, že zvířata od
koordinátora nedostanou doporučení se množit (EAZA Population Management Manual str.
86). Naopak jakékoli přemístění zvířete v rámci EEP mimo EAZA musí být nejdříve
schváleno koordinátorem a dalšími orgány v rámci EAZA (EAZA Population Management
Manual str. 87). EAZA Population Management Manual je dostupný zde:
https://www.eaza.net/assets/Uploads/Governing-documents/EAZA-Population-ManagementManual-Final.pdf
5) Viz. přílohy, kde přikládáme doklady, které máme k dispozici.
6) Viz. přílohy, kde přikládáme doklady, které máme k dispozici.
7) V uvedeném období jsme chovali pár (samec narozený 21.5.2012, samice narozená
11.5.2012) a do 30.4.2020 dva samce narozené 19.5.2019.

8) Toto Vám s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále
jen „GDPR“) nemůžeme poskytnout, neboť jde o fyzickou osobu.
9) K porušení zákona nedošlo. Dle zákona č. 249/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
konkrétně ust. § 5 písm. g) je důvodem k usmrcení zvířete regulování populace zvířat v lidské
péči a volně žijících zvířat; regulováním populace zvířat se rozumí soubor soustavně
prováděných preventivních opatření, která mají přispět k udržení populace v určité zdravotní
a genetické kvalitě.
V Ostravě dne 25. 5. 2020

