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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 toho dne pracuje v 

následujícím 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 2016 se ve spolupráci s oddělením ochrany zvířat Ministerstva zemědělství 

ČR podařilo uskutečnit pravidelné pracovní setkání zástupců státních orgánů 

příslušných ke schvalování projektů pokusů (SOPSPP). Schůzky se kromě členů 

Výboru na ochranu zvířat používaných pro vědecké účely zúčastnili za SOPSPP 

především členové rezortních odborných komisí pro schvalování projektů pokusů 

(ROKSPP) a zaměstnanci oddělení ochrany zvířat MZe ČR (OOZ).  

V prvním bodě byla projednána informace o přezkumu směrnice 2010/63/EU podle 

čl. 58.  Ten provede EK do 10. listopadu 2017, přičemž zohlední pokrok ve vývoji 

alternativních metod, při nichž nejsou používána zvířata, zejména subhumánní 

primáti, a případně navrhne změny. EK očekává spolupráci ze strany členských států 

(ČS) a uživatelů pokusných zvířat, i když tento požadavek není ve směrnici 

2010/63/EU uveden. 

Druhým tématem byla zpráva o uplatňování směrnice 2010/63/EU. Do 10. listopadu 

2018 a poté každých pět let budou zasílat ČS EK informace o uplatňování směrnice 

2010/63/EU. Na tyto informace již podle směrnice 2010/63/EU existuje právní nárok, 

a proto je třeba jejich sběru věnovat pozornost. Na základě těchto informací předloží 

EK do 10. listopadu 2019 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této 

směrnice. 

Velmi diskutovaným problémem, který byl otevřen na základě informací a dotazů 

zaslaných na VOZPVU a OOZ zástupci SOPSPP, bylo udělování výjimek ze 

stanovených metod usmrcování. Bylo konstatováno, že v rámci České republiky jsou 

udělovány výjimky jen v minimálním počtu případů, a to pouze tehdy, pokud 

neexistuje jiná možnost humánního usmrcení. Všechny výjimky jsou řádně 

zdůvodněny a hlášeny na OOZ. 

Dále byla projednána informace, že EK připravuje k problematice chovu 

subhumánních primátů vypracování studie proveditelnosti, která bude obsahovat 

posouzení zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Studie se zveřejní nejpozději 

10. listopadu 2017.  Na základě jednání bylo rozhodnuto, že zařízením uživatelů 

pokusných zvířat, kterých se tato problematika týká, byl rozeslán dotazník EK. 

V praxi se ukázalo, že problémem je správné hodnocení závažnosti projektů pokusů. 

U uživatelů pokusných zvířat stále dochází k problémům s pochopením hodnocení 



závažnosti. Zejména pak v případě pokusu, kdy zvíře nenabude vědomí, a při 

rozlišování předpokládané (projekt pokusů) a skutečné (statistické informace) 

závažnosti. SOPSPP bylo doporučeno znovu informovat uživatele pokusných zvířat o 

pokynech EK k hodnocení závažnosti, jejichž český překlad je umístěn na 

www.oz.mze.cz. 

Na základě tohoto setkání byly vytvořeny návrhy formulářů „Protokol o průběhu 

pokusu“ a „Podklady pro zpětné posouzení projektu pokusů“. Oba byly projednány 

na zasedání VOZPVU a v prvním čtvrtletí roku 2017 proběhne připomínkové řízení.  

  

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

pokusných zvířat. Členka výboru RNDr. Kristina Kejlová, Ph.D., je schválenou 

lektorkou kursů podle § 15d a § 15e zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V dalším období bude VOZPVU navazovat na kroky, které již byly podniknuty v roce 

tomto i v předcházejících v oblasti sjednocení systému schvalování projektů pokusů 

na úrovni státní správy.  

Dále se VOZPVU bude podílet na práci sítě National Committees v rámci EU  

 

V Praze dne 3. února 2017 

 

http://www.oz.mze.cz/

