Výbor pro ochranu zvířat
používaných pro vědecké účely

Zpráva o činnosti za rok 2014

Vypracoval: doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D.

Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely (VOZPVU) byl ustanoven v souladu
s § 20b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon na ochranu zvířat“), a to s účinností od 18. 1. 2013. Od tohoto 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.

VOZPVU se pravidelně schází 2x ročně 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 VOZPVU především prostřednictvím jeho předsedy.

V roce 2014 se členové VOZPVU zúčastnili pilotního prodlužovacího jednodenního kurzu
k získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle
§ 15d zákona na ochranu zvířat. V rámci tohoto kursu se členové VOZPVU aktivně zapojili do
diskuse o náplni definitivní podoby kurzu, a to jak o obsahu přednášek, tak i o souboru
testových otázek.
V návaznosti na činnost v roce 2013 pokračovala práce na těchto zásadních dokumentech:
VOZPVU se podílel na tvorbě pokynů pro vyplňování formulářů žádosti o schválení
projektu pokusů a projektu pokusů;
VOZPVU projednal a schválil překlad materiálu Evropské komise ke klasifikaci
závažnosti pokusů;
VOZPVU projednal a doporučil k zavedení do praxe formulář pro tvorbu
netechnických shrnutí projektů pokusů vytvořený na základě materiálů EK. Tento
materiál byl doporučen na základě studie netechnických shrnutí publikovaných v roce
2013, u kterých byla VOZPVU zjištěna velká variabilita v množství a kvalitě
předkládaných informací;
VOZPVU se zúčastnil připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění
vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. Tato novela má usnadnit a
zjednodušit administrativní řízení ohledně schvalování pokusů tím, že při vypuštění
opakujících se položek bude možno spojit žádost o schválení projektu pokusu a
projekt pokusu do jednoho formuláře.
K náplni činnosti VOZPVU patří i poradenství orgánům státní správy v oblasti ochrany
zvířat používaných pro vědecké účely. Na svých předchozích zasedáních VOZPVU
konstatoval, že existuje nejednotný přístup ke schvalování žádostí o schválení projektu
pokusu a projektů pokusů na úrovni resortních odborných komisí ke schvalování projektů
pokusů, a to například u schvalování vícenásobných generických pokusů. Proto ve
spolupráci s oddělením ochrany zvířat MZe byly zahájeny kroky, jejichž cílem je zákonná
norma, na jejímž základě by byla vytvořena jedna centrální státní komise, která by zcela
nahradila současné resortní odborné komise.
VOZPVU je nedílnou součástí celounijní sítě výborů (National Committees), a proto vyslal
svého zástupce do Expert Working Group (EWG) on Role an Responsibilities of Animal
Welfare Bodies and their interactions with National Committees under Directive
2010/63/EU on the use of animals for scientific purposes. Materiály, které vzešly
z tohoto jednání, byly VOZPVU připomínkovány a předány zpět prostřednictvím oddělení
ochrany zvířat MZe.
V rámci své poradenské činnosti VOZPVU zaujal odborné stanovisko k dotazu firmy
MediTox s.r.o. ohledně tvorby chovného prostředí pro fretky a kočky v souvislosti se
zahájením platnosti nových norem od 1. 1. 2017. Dotaz byl směřován na odborný výklad

rozměrových parametrů klecí pro chov těchto zvířat z pohledu možných klecových
sestav.
V dalším období se VOZPVU primárně zaměří na sjednocení systému schvalování
projektů pokusů na úrovni státní správy. Bude tak navazovat na kroky, které již byly
podniknuty v tomto roce.
Dále výbor předpokládá, že se bude podílet na tvorbě sítě výborů v rámci EU a bude si
vyměňovat zkušenosti z jejich fungování v ostatních členských státech EU.
V Praze dne 3. 12.2014

