
 

V testu k modulu A se můžete setkat například s takovýmito otázkami: 
 
Jaký předpis upravuje podmínky chovu vybraných druhů šelem a lidoopů, požadavky na konstrukci, 
zabezpečení, velikost a vybavení prostor, podmínky ustájení a požadavky na pomůcky, krmení a 
napájení vybraných druhů šelem a lidoopů? 
 
Je povoleno venčení vybraných druhů šelem a lidoopů mimo prostory určené k jejich chovu nebo k 
veřejnému vystoupení? 
 
Je povoleno odebírání mláďat vybraných druhů šelem nebo lidoopů od matky a jejich umělé dokrmování 
před odstavem? 
 
Je povoleno umožnit fyzický kontakt s vybranými druhy šelem nebo lidoopy osobám odlišným od 
chovatele? 
 
Kdo provádí výkon dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání? 
 
Je chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů povinen vést evidenci o každém chovaném zvířeti, 
která obsahuje údaje stanovené zákonem na ochranu zvířat? 
 
Co musí obsahovat evidence o každém chovaném zvířeti, které patří mezi vybrané druhy šelem nebo 
lidoopy? 
 
Jak je to s povinností chovatele vybraných druhů šelem nebo lidoopů, který osobně nezajišťuje péči o 
tato zvířata? 
 
Koho a jak poučuje osoba odpovědná za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy? 
 
Má chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů povinnost nechat zvířata trvale označit čipem, pokud 
již nejsou označena podle zákona o obchodování s ohroženými druhy? 
 
Je chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů povinen vždy předcházet a zabránit únikům zvířat? 
 
Jak upravuje zákon na ochranu zvířat u vybraných druhů šelem a lidoopů přesuny zvířat ze zahraničí od 
1.1.2022? 
 
Jak upravuje zákon na ochranu zvířat u vybraných druhů šelem a lidoopů rozmnožování zvířat od 
1.1.2022? 
 
Které druhy zvířat patří mezi vybrané druhy šelem a jaký předpis to stanoví? 
 
Kdo musí mít rozhodnutí o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči vydávané krajskou 
veterinární správou podle zákona na ochranu zvířat? 
 
Je chovatel vybraných druhů šelem nebo lidoopů povinen uchovávat osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby odpovědné za péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy? 
 
Upravuje zákon povinnost vést dokumentaci o poučení osob, které provádějí činnosti související s 
chovem a péčí o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, uchovávat ji od doby zahájení činnosti těchto osob 
související s chovem a péčí o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, a to ještě po dobu 3 let ode dne 
ukončení této činnosti? 
 
Co je smyslem úmluvy CITES? 
 
Jaký orgán vydává výjimku ze zákazu komerčních činností (certifikát EU)? 
 
Které druhy patří do přílohy A [k nařízení Rady (ES) č. 338/97], při jejichž prodeji je zapotřebí výjimka ze 
zákazu komerčních činností (certifikát EU)? 
 



 

Čím se živí pes hyenový? 
 
Loví vlk i jiné psovité šelmy? 
 
Kolik poddruhů tygra v současnosti žije? 
 
Jsou velké kočkovité šelmy společenské? 
 
Na kterých kontinentech žijí lev, puma, levhart, gepard? 
 
Čo převažuje v potravě medvěda hnědého? 
 
Jaký druh tygra je často chován v lidské péči? 
 
Jaká je sociální struktura u hyen? 
 
Rozdíl mezi domestikací a ochočením? 
 
Které onemocnění se projevuje svěděním? 
 
Může být stres pro organismus prospěšný? 
 
Jak nakládáme s uhynulým zvířetem? 
 
Můžeme zkrmit infekční kadáver? 
 
Karanténa obecně trvá po jakou dobu? 
 
Co znamená pojem deratizace? 
 
Která z šelem nedisponuje mimickými svaly? 
 
Která ze skupin šelem má nejdelší špičáky vzhledem k velikosti těla? 
 
Os penis nenajdeme u jaké skupiny šelem? 
 
Proč kočky dobře vidí ve tmě? 
 
Ústřední orgán metabolismu je co? 
 
Mají šelmy slepé střevo? 
 
U kterých šelem najdeme zástupce, kteří upadají do hibernace? 
 
Jaká skupina šelem zahrnuje největší zástupce? 
 
Který orgán metabolismu u kočkovitých šelem nejčastěji selhává 
 
Jakou dobu je březí lvice? 
 
Z jakého proteinu jsou tvořeny kožní deriváty? 
 
Které minerály je nutno sledovat u rostoucích zvířat? 
 
Jaké enzymy produkuje pankreas neboli slinivka břišní? 
 
Žlučový měchýř je součástí jakého orgánu? 
 
Kde najdeme žluté tělísko? 



 

 
Jak velká jsou v průměru mláďata medvědů? 
 
Jaké je optimální místo pro aplikaci mikročipu? 
 
Co znamená pojem prevence nákaz? 
 
Proč je vydáván registrační list exempláře CITES (v souladu se zákonem č. 100/2004 Sb.)? 
 
Co se považuje za nezaměnitelný způsob označení kočkovitých šelem pro účely jejich registrace (v 
souladu se zákonem č. 100/2004 Sb.)? 
 
Zákaz komerční činnosti s exempláři druhů z přílohy A (k nařízení Rady (ES) č. 338/97) se týká živých, 
nebo neživých exemplářů? 
 
Je pes hyenový v přírodě ohrožen? 
 
Čím krmí mláďata vlk? 
 
Jaké je zbarvení koťat pumy? 
 
Je gepard společenská šelma? 
 
Potravou ledního medvěda v přírodě je co? 
 
Hibernuje medvěd hnědý? 
 
Jaké jsou plně domestikované druhy šelem? 
 
Co znamená pojem hibernace? 
 
U kterých šelem najdeme zástupce, kteří upadají do hibernace? 
 
Jaká kočkovitá šelma nemá zatažitelné drápy? 
 
Jaká skupina šelem zahrnuje největší zástupce? 
 
Která část mozku je zodpovědná za koordinaci pohybů a udržování rovnováhy? 
 
Žlučový měchýř je součástí jakého orgánu? 
 
Co znamená pojem prevence nákaz? 
 
Jaký význam má očkování? 
 
Co oslabuje imunitu? 
 
Co nepatří mezi neinvazivní odběry vzorků? 
 
Je FIP zoonóza? 
 
Je kampylobakterióza bakteriální onemocnění? 
 
Je k podávání antibiotik zvířatům potřeba doporučení veterináře? 
 


