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Vypracoval: doc. Ing Petr Kunc Ph.D. 



Výbor na ochranu zvířat používaných pro vědecké účely (VOZPVU) byl vytvořen v souladu s 

§20b zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a to 

s účinností od 18.1.2013.  Od tohoto dne pracuje ve složení: 

Předseda:  

doc. Ing Petr Kunc Ph.D. 

Členové:  

RNDr. Kristina Kejlová, Ph.D. 

Ing. Petra Plodíková 

RNDr. Hana Tejkalová, Ph.D. 

 

 

 

Výbor se pravidelně schází 2x do roka na řádném zasedání. V naléhavých případech je možno 

řešit problémy písemnou formou pomocí elektronických prostředků. Administrativní zázemí 

poskytuje výboru oddělení ochrany zvířat Ministerstva zemědělství, které komunikuje 

s Výborem především prostřednictvím jeho předsedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V roce 2015 se ve spolupráci s oddělením ochrany zvířat Ministerstva zemědělství podařilo 

uskutečnit pracovní setkání zástupců státních orgánů příslušných ke schvalování projektů 

pokusů. Schůzky se kromě členů Výboru na ochranu zvířat používaných pro vědecké účely 

zúčastnili také zástupci resortních odborných komisí ke schvalování projektů pokusů 

(ROKSPP) a zástupci oddělení ochrany zvířat Ministerstva zemědělství. Hlavním cílem setkání 

byla koordinace postupů při schvalování projektu pokusů a následných činností včetně 

schvalování netechnického shrnutí a zpětného posouzení. Jednotliví zástupci ROKSPP 

seznámili přítomné s postupem prací v jejich komisích.  

 

Bylo konstatováno, že zatížení jednotlivých resortů při schvalování projektů pokusů je 

nerovnoměrné a je silně závislé na odborném zaměření resortu. Tím je ovlivněna i vytíženost 

jednotlivých odborných pracovníků, kteří v komisích pracují. Za jedno z možných řešení, jak 

snížit časovou náročnost schvalovacího procesu, je předjednání plánovaného pokusu formou 

mailové korespondence s konkrétním žadatelem, a tím snížení počtu opakovaných 

předkládaní téhož projektu ke schválení. 

Ze statistiky projednávaných projektů pokusu jasně vyplynulo, že činnost členů ROKSPP je 

velmi náročná a zodpovědná a měla by být honorována. Odborné komise by měly být 

profesionalizovány.  

Dále bylo konstatováno, že je třeba více se zaměřit i na netechnická shrnutí. Vzhledem 

k tomu, že je to jediný dokument dostupný široké odborné i laické veřejnosti, musí být 

informace v něm dostatečně srozumitelné, ale současně nesmí narušit utajované skutečnosti 

především s ohledem na autorská práva a obchodní tajemství zúčastněných subjektů. 

 

Nezbytnou podmínkou pro správné fungování všech složek podílejících se na ochraně 

pokusných zvířat je i evidence jejich počtu zařazených do pokusů. Proto byli účastníci 

seznámeni s principy fungování nových statistických tabulek Evropské komise a s postupem 

při jejich vyplňování. Očekává se aktivní pomoc ze strany státních orgánů odpovědných za 

schvalování projektů pokusů uživatelským zařízením při zavádění této novinky. 

 

VOZPVU je nedílnou součástí celounijní sítě národních výborů (National Committees). V roce 

2015 zintenzívnila činnost ve všech členských státech při vytváření jednotlivých národních 

výborů. Tato zvýšená aktivita vyústila i ve snahu neoficiální koordinace jak při sestavování 

výborů, tak při vytváření náplně jejich činnosti. Byl vytvořen seznam již fungujících národních 

výborů. Je potěšující, že Česká republika je narozdíl od většiny členských států jednou ze 

zemí, které již mají tento orgán vytvořený a fungující. 

Snahy o vzájemnou spolupráci výborů byly završeny na oficiálním setkání předsedů výborů 

na konci tohoto roku.  

Mezi další hlavní činnosti členů výboru je i vzdělávací proces v oblasti ochrany pokusných 

zvířat. V letošním roce se členka výboru RNDr. Kristina Kejlová, Ph.D. podílela na výuce 

v rámci kursů podle § 15d a § 15e zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 

znění pozdějších předpisů 



 

V dalším období bude výbor i nadále usilovat o sjednocení systému schvalování projektů 

pokusů na úrovni státní správy. Bude tak navazovat na kroky, které již byly podniknuty 

v tomto a předcházejícím roce.  

Dále výbor předpokládá, že se bude podílet na tvorbě sítě národních výborů v rámci EU a 

bude si vyměňovat zkušenosti z jejich fungování s ostatními členskými státy EU. Očekává se 

implementace závěrů a zkušeností ze setkání předsedů národních výborů členských států do 

práce našeho Výboru.  

 

V Praze dne 14. prosince 2015 

 


