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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 2017 se ve spolupráci s oddělením ochrany zvířat Ministerstva zemědělství 

(OOZ) podařilo opětovně uskutečnit pravidelné pracovní setkání zástupců státních 

orgánů odpovědných za schvalování projektů pokusů (SOPSPP). Schůzky se kromě 

členů Výboru na ochranu zvířat používaných pro vědecké účely zúčastnili také 

zástupci rezortních odborných komisí pro schvalování projektů pokusů (ROKSPP) a 

zástupci OOZ.  

Hlavními tématy byla zpráva o uplatňování směrnice  2010/63/EU v letech 2013 až 

2017, návrh jednotného formuláře pro hodnocení projektů pokusů, návrh jednotného 

formuláře protokolu o průběhu pokusu, návrh jednotného formuláře podkladů pro 

zpětné posouzení projektů pokusů, vyjasnění definice „Osoba oprávněná provádět 

úkony ve správním řízení“ a očekávaná novelizace zákona na ochranu zvířat. 

Projednávané formuláře byly vytvořeny na základě podnětů vzniklých během jednání 

při minulém pracovním setkání v roce 2016 - výbor velmi úzce na jejich tvorbě 

spolupracoval s OOZ a podílel se na připomínkovém řízení. Projednané formuláře 

pak byly poskytnuty všem ROKSPP. 

V rámci všeobecné diskuse byl řešen problém přístupu ke schvalování projektů, 

jejichž předpokládaná doba řešení překročí maximální možnou dobu, na kterou je 

udělováno oprávnění k provádění pokusů. Na základě výkladu zákona bylo 

konstatováno, že v těchto případech nelze udělovat výjimku a projekt pokusu musí 

být podán opakovaně. Další řešenou problematikou je zpoplatnění správního úkonu 

schválení projektu pokusu. 

Ze statutu výboru vyplývá jeho kontrolní a poradní činnost. Proto výbor průběžně 

sledoval informace z jednotlivých resortních komisí. Za velmi důležité informace jsou 

považovány počet členů komise, četnost zasedání, vytvoření oficiálního statutu a 

jednacího řádu a odměny členům komise. Členové výboru se také za podmínek 

podpisu mlčenlivosti zúčastnili zasedání některých komisí. 

V rámci poradní činnosti pro SOPSPP byl výbor opakovaně vyzván k posouzení, zda 

lze v konkrétním případě udělit výjimku ze zákona na ochranu zvířat. Tuto výjimku lze 

udělit pouze v případě, že existují pro uskutečnění pokusu vědecké důvody. Úkolem 

výboru bylo posoudit, zda argumenty jsou opravdu vědecky podložené. V 

posuzovaných případech výbor zaujal souhlasné i zamítavé stanovisko. 



V rámci mezinárodní spolupráce výbor prostřednictvím OOZ informoval italskou 

stranu o fungování systému vzdělávání v oblasti ochrany zvířat v ČR. 

Výbor na svém řádném zasedání projednal materiály, které vytvořil Norway´s 3R 

Centre NORECOPA. Jednalo se o dva pracovní listy a to „PREPARE“ a „ARRIVE“ 

které jsou metodickým návodem, jak navrhovat, plánovat a uskutečňovat 

experimenty vyžadující použití pokusných zvířat. Členové výboru doporučili oba 

materiály zpřístupnit odborné veřejnosti.  

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

i předcházejících letech v oblasti sjednocení systému schvalování projektů pokusů na 

úrovni státní správy. 

I nadále se VOZPVU bude podílet na práci sítě National Committees v rámci EU.  V 

souladu se zákonem na ochranu zvířat a statutem VOZPVU bude výbor předkládat 

ke dni 30. 9. 2018 zprávu o činnosti za posledních 5 let příslušným orgánům EU. 

 

V Praze dne 31.1.2018 

 

 


