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Doplnění odpovědi na žádost o poskytnutí informace týkající se kočkovitých šelem 

 

Dne 15. 08. 2018 jsme obdrželi prostřednictvím elektronické pošty doplnění odpovědi  

na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, ve které žádáte o následující dopňující informace:  

,,Mám však dotaz k číslům, které byly uvedeny v odpovědi. Uvádíte, že aktuálně se 

v Karlovarském kraji nachází 3 ks lva, 2 ks pumy a 4 ks rysa. Nicméně článek publikovaný  

na idnes.cz 7.8.2018, tedy tři dny před podáním mé žádosti, uvádí, že se v Karlovarském kraji 

aktuálně nachází 3 ks lva, 5 ks pumy a 2 ks rysa, tedy o tři pumy více a dva rysy méně. Jako 

zdroj informací je uvedeno Ministerstvo zemědělství a krajské úřady. Odkaz na článek zde: 

https://www.denik.cz/z_domova/ztraceni-lvi-a-tygri-ceske-urady-se-nemohou-dopocitat-kde-

se-zvirata-chovaji-20180806.html Mohu se zeptat na původ této nesrovnalosti?“  

 

K Vaší žádosti doplňujeme, že k nesouladu v datech došlo vlivem upřesnění požadavku ve 

Vaší žádosti, kdy pro novináře údaje  obsahovaly statistiku za delší období + odhad 

(předpoklad vlastnictví dle minulých záznamů).  Čísla zaslaná na Váš první dotaz byla 

vybrána z registru CITES – ten obsahuje upřesnění údajů s ohledem na hlášení přeregistrací 

v jiných krajích. Ani tak ale námi uvedená čísla nemusí být zcela přesná, proto jsme 

doporučovali obrátit se na Ministerstvo životního prostředí ČR, které má k dispozici statistiku 

za celou Českou republiku. Mezi doručením jednotlivých  dotazů a odpověďmi na ně  navíc 

došlo k pohybům v registraci a tudíž ke změnám v datech. 
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