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Žádost o poskytnutí informací týkající se provedení kontroly v záchranné stanici živočichů 

SOOS-Kateřina (Skalná), která byla Krajskému úřadu Karlovarského kraje zaslána na vědomí 

 

 

 

Dne 21.08.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požadoval  

o poskytnutí následujících informací: 

 

,,Z dostupných informací byl do Záchranné stanice živočichů SOOS-Kateřina (Skalná) někdy v první 

polovině měsíce listopadu t.r. umístěn 1 (jeden) exemplář poraněné labutě velké (cygnus olor) 

s odečítacím kroužkem číslo: LB6070, údajně nalezený (poraněný) u vodní nádrže Michal v Sokolově. 

V této souvislosti žádám kompetentní (nadepsané) státní orgány o zaslání opisu záznamu přijetí tohoto 

poraněného volně žijícího živočicha (obecně chráněného) v příjmové knize, opis přijímacího 

protokolu, opis evidenční karty zvířete, zdravotní chorobopis, jméno nálezce a jméno ošetřujícího 

veterinárního lékaře poraněného živočicha.  

 

Dále pak žádám o zaslání aktuálního a platného provozního řádu ZSŽ Soos (Kateřina) a osvědčení o 

odborné způsobilosti osoby zodpovědné za péči o handicapovaná zvířata a opisu hlášení čísla 

odečítacího kroužku nalezeného poraněného ptáka Kroužkovací stanici Národního muzea Praha. 

S ohledem na skutečnost, že v roce 2016 byl do tohoto zařízení (ZSŽ) umístěn 1 (jeden) poraněný 

exemplář jiné labutě velké (původem z Libockých rybníků u Kynšperka nad Ohří) a nebylo při 

ošetřování a chovu s tímto exemplářem zacházeno podle vyhlášky 316/2009 Sb., mám oprávněné 

obavy, aby se případ z roku 2016 neopakoval, proto žádám nadepsané státní orgány, aby v ZSŽ Soos 

(Kateřina) provedly okamžitou kontrolu chovu, držení a ošetřování nalezeného poraněného exempláře 

labutě velké (původem z VN Michal Sokolov) ve smyslu platné legislativy, tedy podle novelizovaného 

zákona č. 246/1992 Sb. z., zákona č. 114/1992 Sb. z. ve znění pozdějších předpisů provedené zákonem 

č. 312/2008 Sb. z. a podle vyhlášky č. 316/2009 Sb. z. – o držení živočichů dočasně nebo trvale 

neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích, dále pak podle 

zákona č. 166/1999 Sb. z. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Dále žádám kontrolní státní orgány, aby byla provedena v tomto zařízení (ZSŽ Soos-Kateřina) 

kontrola také ve smyslu ,,Výkladu k vyhlášce č. 114/2010 Sb. z. – o ochraně handicapovaných zvířat 

při chovu“ vypracovaném Ministerstvem zemědělství ČR – odborem živočišných komodit,  

č.j. 13665/2010-17210 ze dne 26.04.2010“. 
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K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:  

 

Záchrannou stanici pro poraněné živočichy Soos http://www.muzeum-frantiskovylazne.cz/cz/stanice-

pro-zachranu-zivocichu  provozuje příspěvková organizace Městské muzeum Františkovy Lázně, která 

je zřizována přímo městem Františkovy Lázně.  

 

Krajskému úřadu Karlovarského kraje nepřísluší zasahovat do provozu stanice a rovněž podle zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů není krajský úřad 

příslušným orgánem ochrany přírody ke kontrole provozu záchranných stanic. Příslušným orgánem 

přírody pro „rozhodování o povolení k provozování záchranné stanice a jeho změně nebo zrušení a 

vedení přehledu záchranných stanic …“ je podle ustanovení § 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1982 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí.  

 

S pozdravem    
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