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Metodická pomůcka ke správnímu řízení o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, 
k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat (platná od 1. 2. 2021) 
 

Ministerstvo zemědělství, odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení 
ochrany zvířat (dále jen „Ministerstvo zemědělství“) je příslušným orgánem ochrany zvířat 
k rozhodování o udělení, změně, pozastavení nebo odnětí oprávnění k chovu pokusných 
zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat, a to i na základě řízení 
zahájeného z moci úřední, podle § 20 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“). V souladu 
s touto svou kompetencí vydalo Ministerstvo zemědělství tuto „Metodickou pomůcku ke 
správnímu řízení o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat 
a k používání pokusných zvířat (platnou od 1. 2. 2021)“.  

Účelem této metodické pomůcky je usnadnit postup účastníkům ve správním řízení o udělení 
oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných 
zvířat a pomoci jim, aby se vyvarovali chyb ve správním řízení. Se všemi chybami, na které je 
v tomto materiálu upozorňováno, se již Ministerstvo zemědělství setkalo v praxi. Materiál ale 
nepředstavuje výčet všech chyb, se kterými se již Ministerstvo zemědělství setkalo.  

Tato metodická pomůcka se týká správních řízení o udělení, změně, pozastavení nebo odnětí 
oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných 
zvířat, která byla zahájena po datu 1. 2. 2021.  

Tato metodická pomůcka je aktualizací „Metodické pomůcky ke správnímu řízení o udělení 
oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných 
zvířat“, která byla vydána pod sp. zn. 1OZ10/2018-17214, č. j. 73997/2018-MZE-17214, 
a která se vztahuje na správní řízení zahájená do 31. 1. 2021. Aktualizace metodické pomůcky 
byla provedena z důvodu nabytí účinnosti novely zákona na ochranu zvířat, která byla 
provedena zákonem č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  
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Obsah - přehled jednotlivých částí metodické pomůcky ke správnímu řízení o udělení 
oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání 
pokusných zvířat: 

I. Postup žadatele před podáním žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, 
k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat 

Hlavní body této kapitoly: 

• Žadatel musí požádat o písemné vyjádření příslušné krajské veterinární správy 
k činnosti zařízení. 

• Žadatel si musí připravit, označit a přehledně seřadit všechny dokumenty a údaje 
uvedené v § 3 vyhlášky o ochraně pokusných zvířat. 

• Žadatel musí zajistit, aby dokumenty byly podepsané statutárním orgánem s uvedením 
data podpisu. 

• Žadatel si musí řádně rozmyslet, o co bude žádat.  

II. Formulář žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce 
pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat 

Hlavní body této kapitoly: 

• Žádost musí být podaná na předepsaném formuláři.  

• Žádost musí být podepsaná. Přílohy žádosti musí být podepsané.  

• Pokud podáváte více žádostí datovou schránkou, zasílejte každou žádost zvlášť.  

• Kontaktní informace – kam poslat žádost. 

• Kdy podat žádost. 

III. Plná moc k zastupování ve správním řízení, osoba zmocněná k zastupování ve 
správním řízení 

Hlavní body této kapitoly: 

• Formuláře plné moci 

• Úprava ve správním řádu 

• Osoba zmocněná k zastupování ve správním řízení se musí účastnit posuzování 
daného zařízení uživatele, chovatele nebo dodavatele pokusných zvířat.  

IV. Nejčastější chyby v žádostech o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, 
k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat 

Hlavní body této kapitoly 

• Časté chyby z nepozornosti 

• K názvu a sídlu žadatele 

• K adrese místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, včetně přesného umístění, 
názvu, případně jiného označení jednotlivých prostor, kde má být činnost prováděna 

• K adrese místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, a k pokusům ve volné 
přírodě 

• K adrese místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, a k odchytu zvířat ve volné 
přírodě 
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• K adrese místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, a k provádění pokusů mimo 
zařízení uživatele pokusných zvířat – u spolupracujících subjektů na základě smlouvy, 
apod. 

• K odlišení prostor, na které má být uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat, 
od prostor, na které má být uděleno oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo 
k dodávce pokusných zvířat 

• Údaje o osobách uvedených v žádosti musí být úplné a správné.  

• Druhy pokusných zvířat, jejich maximální denní stavy a kapacita místností 

V. Žádosti o udělení výjimek ze zákona na ochranu zvířat 

• Žádost o udělení výjimky z povinnosti provádět pokusy pouze ve schválených 
zařízeních uživatele pokusných zvířat (§ 15a odst. 2 zákona na ochranu zvířat) 

• Žádost o udělení výjimky z povinnosti používat k pokusům pokusná zvířata uvedená 
v § 17f odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, pouze tehdy, byla-li pro použití k pokusům chována 

VI. Odůvodnění žádosti o udělení oprávnění s vysvětlením důvodů podání žádosti 
a provedených změn 

Hlavní body této kapitoly: 

• Podání další žádosti po krátké době od vydání předchozího rozhodnutí 

• Podání další žádosti z důvodu blížícího se konce platnosti dosavadního rozhodnutí 

VII. Usmrcení zvířete pouze pro využití jeho orgánů nebo tkání  

VIII. Lhůty pro vydání rozhodnutí a datum posouzení zařízení posuzovateli 

Hlavní body této kapitoly: 

• Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení o udělení oprávnění k chovu 
pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat 

• Datum posouzení zařízení posuzovateli 

IX. Správní poplatky za vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných 
zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat 

X. Vybrané české právní předpisy, které se vztahují ke správnímu řízení o udělení 
oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání 
pokusných zvířat 

Příloha č. 1 – Prostory, které musí žadatel například v zařízení zřídit 

 

I. Postup žadatele před podáním žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, 
k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat 

 

• Žadatel musí požádat o písemné vyjádření příslušné krajské veterinární správy 
k činnosti zařízení.  

Doporučujeme podávat žádost o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce 
pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat až poté, co jste obdrželi písemné vyjádření 
příslušné krajské veterinární správy k činnosti zařízení.  

Pokud žadatel není schopen předložit posuzovatelům toto vyjádření, musí být správní řízení 
přerušeno.  
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Žadatel musí vyplnit formulář „Žádosti o vyjádření veterinární správy“ a tuto žádost podat na 
místně příslušnou krajskou veterinární správu. Pokud jsou zařízení chovatele, dodavatele 
nebo uživatele pokusných zvířat umístěna v různých krajích, musí být k objektům daného 
zařízení vydáno vždy vyjádření místně příslušné krajské veterinární správy daného kraje.  

Toto vyjádření musí být aktuální pro probíhající správní řízení, musí mít aktuální datum 
- není možné použít „staré“ vyjádření, např. z předchozího řízení o udělení oprávnění. 

Písemné vyjádření příslušné krajské veterinární správy k činnosti zařízení nesmí být v den 
podání žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat, k chovu pokusných zvířat 
nebo k dodávce pokusných zvířat starší dvou měsíců. Toto vyjádření se musí vztahovat na 
zařízení uvedená v žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat, k chovu 
pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat. 

Skutečnosti uvedené v žádosti o vyjádření veterinární správy příslušná krajská veterinární 
správa před vydáním vyjádření kontroluje přímo na místě, proto je třeba podat uvedenou 
žádost v dostatečném časovém předstihu před termínem podání „Žádosti o udělení oprávnění 
k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat“. 
Doporučujeme požádat krajskou veterinární správu o vyjádření alespoň 60 dnů před podáním 
žádosti o udělení oprávnění na Ministerstvo zemědělství. Termín 60 dnů umožňuje odstranit 
případné závady zjištěné při kontrole krajské veterinární správy.  

Formulář „Žádosti o vyjádření veterinární správy“ je k dispozici na internetových stránkách 
Ministerstva zemědělství, oddělení ochrany zvířat - www.oz.mze.cz - Pokusná zvířata -> 
Oprávnění k chovu, dodávce a používání pokusných zvířat. 

Pokud žadatel žádá o první udělení oprávnění, je třeba také požádat místně příslušnou 
krajskou veterinární správu o vydání registračního čísla hospodářství (RČH: CZ xxx xxx xxx). 

 

• Žadatel si musí připravit, označit a přehledně seřadit všechny dokumenty a údaje 
uvedené v § 3 vyhlášky o ochraně pokusných zvířat.  

Je nepřijatelné, aby žadatel tyto dokumenty a údaje dohledával nebo aktualizoval nebo 
podepisoval až při posuzování zařízení posuzovateli.  

Doporučujeme, aby si žadatel prostudoval § 3 vyhlášky o ochraně pokusných zvířat a také 
vzor formuláře posudku posuzovatelů, ve kterém je rovněž přehledně uvedeno, co budou 
posuzovatelé při posuzování zařízení požadovat. Formulář posudku posuzovatelů je 
k dispozici na výše uvedené internetové adrese.  

Žadatel si musí zkontrolovat, zda jsou všechny dokumenty a údaje aktuální, v souladu se 
současným zněním právních předpisů a v souladu se současným stavem zařízení chovatele, 
dodavatele nebo uživatele pokusných zvířat.  

Ve všech dokumentech, které žadatel vyhotovuje, musí být uvedeno datum jejich vyhotovení 
a datum jejich podpisu. 

V praxi se opakuje chyba spočívající v tom, že žadatel požádá v žádosti o druhy zvířat, které 
dříve nechoval, nedodával nebo neužíval, ale tyto nové druhy zvířat neuvede v příslušných 
dokumentech, které se vztahují k danému zařízení. Obdobně v dokumentech nebývají 
uvedeny nově využívané nebo rekonstruované prostory (objekty, stáje, místnosti).  

Posuzovatelé pověření Ministerstvem zemědělství posuzují, zda zařízení splňuje všechny 
požadavky stanovené zákonem na ochranu zvířat a právními předpisy vydanými k jeho 
provedení. Úkolem posuzovatelů není metodická a konzultační činnost. Posuzovatelé 
nejsou povinni ani oprávněni opravovat nebo doplňovat nedostatečné materiály daného 
chovatele, dodavatele nebo uživatele pokusných zvířat. 

 

http://www.oz.mze.cz/
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• Žadatel musí zajistit, aby dokumenty byly podepsané statutárním orgánem 
s uvedením data podpisu. 

Dokumenty předkládané posuzovatelům (např. provozní řád, technologické postupy, doklady 
o jmenování apod.), musí být podepsané statutárním orgánem, který je odpovědný za 
dodržování zákona na ochranu zvířat, a označeny v systému evidence písemností (např. č. j.), 
pokud takový systém žadatel používá. Osoba zmocněná k zastupování ve správním řízení ani 
osoba odpovědná za péči o zvířata není automaticky statutárním orgánem žadatele a není 
oprávněna podepisovat tyto dokumenty jménem statutárního orgánu. Tím, že byla dané osobě 
udělena plná moc k zastupování ve správním řízení, nezískala postavení statutárního orgánu 
ani veškeré jeho pravomoci. 

Ze zákona na ochranu zvířat plyne, že provozní řád zařízení a technologické postupy 
neschvaluje ani odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat, 
ani pouze některý z jejich členů. Provozní řád zařízení a technologické postupy schvaluje 
odpovědný pracovník, tedy statutární orgán, který je odpovědný za dodržování tohoto zákona. 
Zákon na ochranu zvířat uvádí v § 15g odst. 4 písm. c), že odborná komise pro zajišťování 
dobrých životních podmínek pokusných zvířat plní tyto úkoly: projednává a předkládá 
odpovědnému pracovníkovi zařízení návrhy provozního řádu, technologických postupů 
a návrhy na opatření k ochraně pokusných zvířat. 

Následující dokumenty musí obsahovat také název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení 
žadatele, adresu místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, číslo jednací nebo 
evidenční, pokud žadatel číslo jednací nebo evidenční používá, datum vyhotovení, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a označení funkce statutárního orgánu a podpis statutárního 
orgánu: 

• provozní řád zařízení, včetně havarijního řádu zařízení chovatele pokusných zvířat, 
dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat,  

• technologické postupy nebo standardní operační postupy, 

• dokumentace o charakteru objektů zařízení,  

• doklad o ustanovení osoby odpovědné za péči o pokusná zvířata, 

• doklad o zřízení odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek 
pokusných zvířat, 

• seznam členů odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných 
zvířat, doklad o ustanovení členem této odborné komise,  

• doklad o ustanovení určeného veterinárního lékaře  

• doklad o ustanovení patřičně kvalifikovaného odborníka, který je pověřen 
poskytováním poradenství ohledně dobrých životních podmínek pokusných zvířat 
a zacházení s nimi. 

Následující dokumenty musí obsahovat také název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení 
žadatele, adresu místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, číslo jednací nebo 
evidenční, pokud žadatel číslo jednací nebo evidenční používá, datum vyhotovení, jméno, 
popřípadě jména, příjmení a označení funkce osoby, která je v souladu se zákonem povinna 
tyto údaje a dokumenty vyhotovovat, a její podpis: 

• dokumentace o chovu pokusných zvířat, jde-li o chovatele pokusných zvířat nebo 
dodavatele pokusných zvířat, a dokumentace o chovu a použití pokusných zvířat, jde-
li o uživatele pokusných zvířat, 

• záznamy vedené podle § 17g odst. 1 zákona,  

• informace a dokumentace podle § 17h odst. 1 zákona, pokud se jedná o žadatele, který 
chová, dodává nebo používá psy, kočky nebo subhumánní primáty, 

• strategie pro udržování zdravotního stavu pokusných zvířat podle přílohy č. 8 písm. a) 
bodu 1 vyhlášky o ochraně pokusných zvířat, 

• záznamy o kontrolách zdravotního stavu pokusných zvířat, včetně výsledků kontrolních 
laboratorních vyšetření, 
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• protokoly pokusů, včetně zápisů o kontrole prováděné osobou odpovědnou za péči 
o pokusná zvířata a odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek 
pokusných zvířat, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat, 

• dokumentace o použitých pokusných zvířatech ve vztahu k příslušným projektům 
pokusů, které proběhly od předchozího posouzení posuzovateli, pokud tato 
dokumentace není součástí protokolu pokusů, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat. 

 

• Žadatel si musí řádně rozmyslet, o co bude žádat.  

Změny v obsahu žádosti mohou být prováděny pouze výjimečně a pouze na základě 
žádosti žadatele o povolení změny obsahu podání, která se podává na Ministerstvo 
zemědělství.  

V praxi někteří žadatelé podají žádost o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, 
k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat, a tuto žádost před vydáním 
rozhodnutí několikrát mění. Někdy jsou tyto změny dost rozsáhlé. Takový postup správní řízení 
komplikuje a často vede k prodloužení doby správního řízení.  

V takovém případě se jedná o žádost o povolení změny obsahu podání podle § 41 odst. 8 
správního řádu. Toto ustanovení uvádí: „Požádat o povolení změny obsahu podání účastník 
může pouze do vydání rozhodnutí (§ 71). Správní orgán může povolit zpětvzetí nebo změnu 
obsahu podání jen v případě, že podateli hrozí vážná újma; tím není dotčeno ustanovení § 45 
odst. 4. Ustanovení odstavců 2 až 4, 6 a 7 platí obdobně.“ O povolení změny obsahu podání 
rozhoduje správní orgán usnesením.  

Posuzovatelé nejsou oprávněni uvést do posudku více, než o co žadatel žádal (uvedl do 
žádosti). Posuzovatelé nemohou do posudku uvést více místností, více druhů zvířat nebo více 
kusů zvířat, než je uvedeno v žádosti. Je nutné, aby žadatel řádně zvážil, co do žádosti uvede.  

V posudku lze uvést méně zvířat, méně druhů činností nebo méně prostor, než uvedl žadatel 
v žádosti. To platí zejména tehdy, pokud posuzovatelé zjistí, že žadatel nemá podmínky pro 
daný počet nebo daný druh zvířat nebo že některé prostory nevyhovují stanoveným 
požadavkům.  

Žadatel může zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět; toto právo nelze uplatnit v době 
od vydání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně do zahájení odvolacího řízení. (§ 45 
odst. 4 správního řádu). Žadatel může zúžit předmět své žádosti i po vyhotovení posudku 
posuzovatelů.  

Žadatel musí mít pro všechny druhy zvířat uvedené v žádosti vhodné prostory, vhodné 
technologické vybavení, pomocné prostory atd. Nelze povolit chov, dodávku nebo používání 
pokusných zvířat s tím, že si žadatel někdy v budoucnu pro tato zvířata pořídí vybavení, které 
v době posuzování nemá k dispozici.  

 

II. Formulář žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce 
pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat 

 

• Žádost musí být podaná na předepsaném formuláři.  

Vždy používejte aktuální formuláře z internetových stránek Ministerstva zemědělství. 
Nezasílejte žádosti na formulářích, které jste si před několika lety stáhli z internetových stránek 
do svého počítače. Od 1. 2. 2021 jsou na internetových stránkách Ministerstva zemědělství 
umístěny nové formuláře žádostí, které jsou zpracovány v souladu s novelou zákona na 
ochranu zvířat provedenou zákonem č. 501/2020 Sb.  

Po 1. 2. 2021 nebudou přijímány žádosti podané na formulářích podle dřívější právní úpravy.  
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Formuláře jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, 
oddělení ochrany zvířat – www.oz.mze.cz - Pokusná zvířata -> Oprávnění k chovu, dodávce 
a používání pokusných zvířat. 

Oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání pokusných 
zvířat uděluje Ministerstvo zemědělství na základě žádosti podané na předepsaném formuláři, 
jehož závazný vzor uveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách (§ 15b odst. 1 
zákona na ochranu zvířat).  

Vzor formuláře je závazný a nelze jej nijak měnit.  

 

• Žádost musí být podepsaná. Přílohy žádosti musí být podepsané.  

Žádost musí být podepsaná.  

Ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu uvádí: „Podání je možno učinit písemně nebo ústně 
do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, 
popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných 
technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě 
bez použití podpisu.“ 

Z § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
citujeme: 

„(1) K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze uznávaný elektronický podpis, 
podepisuje-li se elektronický dokument, kterým se právně jedná vůči veřejnoprávnímu 
podepisujícímu nebo jiné osobě v souvislosti s výkonem jejich působnosti. 

(2) Uznávaným elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis založený na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.“ 

Jednou z náležitostí podání je podle § 37 odst. 2 správního řádu podpis osoby, která podání 
činí. Podpis podatele podání autorizuje a je součástí identifikace podatele. Z toho důvodu lze 
podle § 37 odst. 4 správního řádu podání řádně učinit pouze písemně s náležitostmi podle 
§ 37 odst. 2 správního řádu, ústně do protokolu nebo elektronicky podepsané zaručeným 
elektronickým podpisem. Pouze tyto formy obsahují dostatečnou identifikaci osoby, která 
podání činí, včetně jejího podpisu. Správní řád v § 37 odst. 4 umožňuje učinění podání i jiným 
technicky možným způsobem, avšak takové podání musí být do pěti dnů potvrzeno, popřípadě 
doplněno některým z řádných způsobů. Pokud by tímto způsobem nebylo potvrzeno nebo 
doplněno, nejednalo by se o podání ve smyslu § 37 správního řádu a správní orgán by se jím 
vůbec nezabýval. Stejně tak se správní orgán nebude zabývat podáním, kde není uveden 
podpis, pokud tato vada nebude odstraněna ani po předchozí výzvě (viz § 37 odst. 3 správního 
řádu). Jednou z řádných forem podání je tedy podání písemné. Na tomto podání musí být 
podpis podatele. Pokud podpis na podání zcela chybí, nelze zjistit, zda je podání skutečně 
projevem vůle osoby, která se v tomto podání identifikuje jako podatel. 

 

• Pokud podáváte více žádostí datovou schránkou, zasílejte každou žádost zvlášť.  

Někteří žadatelé žádají ve stejné době o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat 
a k dodávce pokusných zvířat na straně jedné a o udělení oprávnění k používání pokusných 
zvířat na straně druhé. Někteří žadatelé žádají o více oprávnění k používání pokusných zvířat 
zároveň.  

Jelikož správní řízení o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a správní řízení 
o udělení oprávnění k chovu a k dodávce pokusných zvířat jsou dvě samostatná správní 
řízení, zasílejte podání ke každému správnímu řízení samostatnou zprávou v datové 
schránce.  

http://www.oz.mze.cz/
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Správní poplatky v případě více žádostí o udělení oprávnění hraďte několika 
samostatnými převody, a pokud jste dosud neobdrželi od Ministerstva zemědělství konkrétní 
variabilní symboly, specifikujte (ve zprávě pro příjemce) zaslané platby tak, aby bylo možno 
přiřadit jednotlivé poplatky k příslušným správním řízením.  

Pro následné posouzení posuzovateli upozorňujeme, že veškeré dokumenty musejí být 
zpracovány samostatně pro zařízení uživatele pokusných zvířat a samostatně pro 
zařízení chovatele a dodavatele pokusných zvířat.  

 

• Kontaktní informace – kam poslat žádost: 

Žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat 
a k používání pokusných zvířat zasílejte na Ministerstvo zemědělství, odbor environmentální 
a ekologického zemědělství, oddělení ochrany zvířat, Těšnov 17, 117 05 Praha 1: 

• datovou schránkou ID DS: yphaax8,  

• nebo poštou.  

 

• Kdy podat žádost 

Podávejte žádosti s dostatečným předstihem: 

• při prvním udělení oprávnění alespoň 120 dní před předpokládaným zahájením 
činnosti, 

• při dalším udělení oprávnění alespoň 70 dnů přede dnem uplynutí platnosti již 
vydaného rozhodnutí (60 dní minimální lhůta ze zákona plus dny potřebné 
k doručení žádosti).  

Ustanovení § 15b odst. 3 zákona na ochranu zvířat po novele uvádí: „Rozhodnutí o udělení 
oprávnění podle odstavce 1 vydává ministerstvo na dobu určitou. V případě prvního udělení 
oprávnění se oprávnění vydává na dobu 3 let, při každém dalším udělení oprávnění se 
oprávnění vydává na dobu 5 let, avšak pouze v případě, že žadatel požádá o udělení 
dalšího oprávnění před skončením platnosti dosavadního oprávnění; na základě žádosti 
žadatele může ministerstvo udělit oprávnění i na dobu kratší.“ 

 

III. Plná moc k zastupování ve správním řízení, osoba zmocněná k zastupování ve 
správním řízení 

 

• Formuláře plné moci 

Formuláře plné moci jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Ministerstva 
zemědělství, oddělení ochrany zvířat – www.oz.mze.cz - Pokusná zvířata -> Oprávnění 
k chovu, dodávce a používání pokusných zvířat. 

Vyplňte vždy všechny kolonky.  

Název žadatele uveďte přesně v souladu s obchodním rejstříkem nebo obdobnou evidencí, 
neuvádějte název žadatele zkratkou.  

Věnujte pozornost tomu, který formulář plné moci vyplňujete a odesíláte. K žádosti o udělení 
oprávnění k používání pokusných zvířat nepřikládejte plnou moc, která se vztahuje na správní 
řízení o udělení oprávnění k chovu nebo dodávce pokusných zvířat, a naopak. Tato chyba je 
v praxi poměrně častá.  

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


 

6196/2021-MZE-18134 9 
 

Formuláře plné moci nespojujte do jednoho, a to ani v případě, kdy podáváte zároveň žádost 
o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a žádost o udělení oprávnění k chovu nebo 
k dodávce pokusných zvířat.  

 

• Úprava ve správním řádu 

Úkony právnické osoby upravuje § 30 správního řádu. Jménem právnické osoby činí úkony 
ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona. V téže věci může 
za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. V řízení před správním 
orgánem činí úkony jménem státu vedoucí organizační složky státu, příslušné podle zvláštního 
právního předpisu, nebo jím pověřený zaměstnanec zařazený do této nebo jiné organizační 
složky státu. Za územní samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle zvláštního zákona 
oprávněn územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen 
zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen. Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své 
oprávnění. 

Ustanovení § 33 správního řádu upravuje zastoupení na základě plné moci. Z tohoto 
ustanovení citujeme:  

„(1) Účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou 
plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník 
současně pouze jednoho zmocněnce.  

(2) Zmocnění může být uděleno 

a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení, 

b) pro celé řízení, 

c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo 
bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen 
a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, 
popřípadě udělena do protokolu, nebo 

d) v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona. 

(3) Zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za účastníka jednala, jen 
je-li v plné moci výslovně dovoleno, že tak může učinit, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 

(4) Jestliže se nedaří doručovat písemnosti zmocněnci, postupuje se podle § 32 odst. 2 
písm. d) nebo § 32 odst. 3 a účastník se o tomto postupu, jakož i o obsahu písemnosti 
vyrozumí.“ 

 

• Osoba zmocněná k zastupování ve správním řízení se musí účastnit posuzování 
daného zařízení uživatele, chovatele nebo dodavatele pokusných zvířat.  

Pokud nebude při posuzování zařízení přítomna osoba zmocněná k zastupování ve 
správním řízení, nebude posouzení posuzovateli vůbec provedeno. Pokud je osobou 
zmocněnou k zastupování ve správním řízení osoba z okruhu vedení žadatele (např. ředitel, 
rektor, děkan apod.), nepřichází v úvahu, aby pověřila někoho ze svých podřízených nebo 
například sekretářku, aby se „věnoval“ posuzovatelům. 

Ministerstvo zemědělství se při vedení správních řízení o udělení oprávnění k chovu 
pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat často setkává 
s tím, že je k zastupování žadatele zmocněna osoba z okruhu vedení žadatele, která nemá 
konkrétní znalosti o problematice pokusných zvířat a vedení potřebných dokumentací. Osoba 
zmocněná k zastupování žadatele ve správním řízení není prestižní funkcí! Je 
bezpodmínečně nutné, aby zmocněná osoba byla podrobně obeznámena 
s problematikou předmětu žádosti. S touto osobou bude správní orgán v průběhu správního 
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řízení komunikovat, musí být proto snadno dostupná. Tato osoba rovněž musí být přítomna 
během posuzování zařízení žadatele posuzovateli a být připravena řešit na místě 
případné zjištěné nedostatky. 

 

IV. Nejčastější chyby v žádostech o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, 
k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat 

 

• Časté chyby z nepozornosti 

Žádosti často vykazují chyby z důvodu nepozornosti žadatele. Žádost si vždy důkladně 
zkontrolujte.  

• Vyplňte všechny kolonky žádosti, které jsou ve Vašem případě relevantní.  

• Věnujte pozornost obsahu jednotlivých kolonek v žádosti a tomu, co musí 
jednotlivé kolonky obsahovat.  

• Nikdy neupravujte názvy kolonek.  

• Zkontrolujte, zda jste něco neuvedli do žádosti 2x, a zda jste na něco 
nezapomněli.  

• Zkontrolujte, zda údaje uvedené v žádosti a v příloze žádosti nejsou v rozporu 
nebo odlišné.  

 

• K názvu a sídlu žadatele  

Uvádějte název žadatele, sídlo žadatele a IČO přesně v souladu s obchodním rejstříkem nebo 
obdobnou evidencí. Neuvádějte název zkratkou, pokud tato zkratka není zapsána 
v obchodním rejstříku nebo obdobné evidenci.  

Žadatel musí být nositelem právní subjektivity.  

Pokud se jedná o fakulty vysokých škol, uveďte do kolonky „Žadatel“ název univerzity, nikoliv 
název fakulty. V kolonce „Adresa sídla nebo místa podnikání žadatele“ uvádějte sídlo 
univerzity, nikoliv sídlo fakulty.  

Skutečnost, že žádost souvisí s činností konkrétní fakulty, je nutné uvést v kolonce „Adresa 
místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, včetně přesného umístění, názvu, případně 
jiného označení jednotlivých prostor, kde má být činnost prováděna“.  

 

• K adrese místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, včetně přesného 
umístění, názvu, případně jiného označení jednotlivých prostor, kde má být 
činnost prováděna 

Častou chybou je, že v žádosti jsou sice uvedeny adresy všech zařízení určených k chovu, 
k dodávce nebo k používání pokusných zvířat, chybí ale specifikace objektů včetně přesného 
umístění, názvu, případně jiného označení jednotlivých prostor, kde mají být pokusná zvířata 
chována, dodávána nebo používána, zejména označení jednotlivých místností, stájí 
a obdobných částí zařízení.  

Do žádosti je nutné uvést nejen prostory, které budou sloužit k ustájení (umístění) 
zvířat, ale také další prostory, kde má být činnost prováděna, zejména prostory pro 
provádění obecných a specifických pokusů, provozní prostory. Pokud nebudou tyto 
prostory uvedeny v žádosti, nebudou předmětem posuzování a vydaného rozhodnutí. 
V takovém případě by nebylo možné v souvislosti s chovem, dodávkou nebo používáním 
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pokusných zvířat tyto prostory využívat. Není nutné uvádět do žádosti podrobný popis 
těchto prostor, postačují čísla budov a čísla a názvy místností, stájí apod. 

Podle § 15b odst. 1 písm. a) zákona na ochranu zvířat žádost obsahuje kromě obecných 
náležitostí stanovených správním řádem také adresu místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji 
činnost, včetně přesného umístění, názvu, případně jiného označení jednotlivých 
prostor, kde má být činnost prováděna, zejména označení jednotlivých místností, stájí 
a obdobných částí zařízení; pokud má být na základě žádosti v rozhodnutí o udělení daného 
oprávnění stanoveno, že je možno chovat, dodávat nebo používat pokusná zvířata i mimo 
zařízení, uvede žadatel v žádosti specifikaci místa, kde bude činnost prováděna, zejména zda 
bude činnost prováděna ve volné přírodě a na jakém území.  

V příloze č. 1 tohoto materiálu uvádíme, které prostory musí žadatel například v zařízení zřídit.  

Nezasílejte mapky a plánky. Do žádosti je nutné uvést slovní popis (čísla budov a čísla a názvy 
místností, stájí apod.). 

 

• K adrese místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, a k pokusům ve volné 
přírodě 

Pokud budou pokusy prováděny ve volné přírodě, je třeba tuto skutečnost v žádosti uvést 
a specifikovat, kde (na jakém území) bude činnost prováděna, a to v části „Adresa místa, kde 
hodlá vykonávat žadatel svoji činnost…“. Podle ustanovení § 15b odst. 1 písm. a) zákona na 
ochranu zvířat kromě jiného platí, že pokud má být na základě žádosti v rozhodnutí o udělení 
daného oprávnění stanoveno, že je možno chovat, dodávat nebo používat pokusná zvířata 
i mimo zařízení, uvede žadatel v žádosti specifikaci místa, kde bude činnost prováděna, 
zejména zda bude činnost prováděna ve volné přírodě a na jakém území. Pokud není 
konkrétní uvedení území v současné době možné, je nutné minimálně uvést, že specifikace 
území, na kterém bude činnost ve volné přírodě prováděna, bude uvedena v projektu pokusů.  

Je třeba v žádosti uvést například toto: „Pokusy budou prováděny ve volné přírodě na území 
celé České republiky, ……. kraje, národního parku ……. Dokumentace k uživatelskému 
zařízení a k pokusům je k dispozici na této adrese: ………….“ 

Pokud budou pokusy probíhat pouze ve volné přírodě, výslovně do žádosti uveďte, že zvířata 
nebudou odchytávána za účelem provádění pokusů uvnitř zařízení a zvířata nebudou 
umístěna do prostor zařízení uživatele pokusných zvířat.  

Dále viz kapitola „Žádost o udělení výjimky z povinnosti provádět pokusy pouze ve 
schválených zařízeních uživatele pokusných zvířat (§ 15a odst. 2 zákona na ochranu zvířat)“. 

 

• K adrese místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, a k odchytu zvířat ve 
volné přírodě 

Upozorňujeme na ustanovení § 17d odst. 1 a 2 zákona na ochranu zvířat: 

„(1) Zvířata odchycená ve volné přírodě se k pokusům nesmějí používat.  

„(2) Státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů může na základě žádosti uživatele 
pokusných zvířat udělit výjimku z odstavce 1, pokud uživatel pokusných zvířat prokáže, že je 
vědecky doloženo, že účelu pokusu nelze dosáhnout za použití pokusného zvířete, které je 
pro použití k pokusům chováno. Státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů může 
udělit tuto výjimku, pokud je použití zvířat odchycených ve volné přírodě k pokusům povoleno 
uživateli pokusných zvířat v rozhodnutí o udělení oprávnění uživatele pokusných zvířat, které 
vydává ministerstvo, nestanoví-li tento zákon jinak.“ 

Použití zvířat odchycených ve volné přírodě k pokusům je možné povolit uživateli pokusných 
zvířat v rozhodnutí o udělení oprávnění uživatele pokusných zvířat. O použití zvířat 
odchycených ve volné přírodě k pokusům v prostorách zařízení musí žadatel výslovně 
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požádat. Skutečnost, že žadatel chce používat zvířata odchycená ve volné přírodě, uveďte do 
kolonky „Adresa místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost….“ 

Do průvodního dopisu k žádosti nebo do přílohy žádosti uveďte, proč je nutné používat 
k pokusům zvířata odchycená ve volné přírodě.  

 

• K adrese místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, a k provádění pokusů 
mimo zařízení uživatele pokusných zvířat – u spolupracujících subjektů na 
základě smlouvy, apod.  

Ve správních řízeních, kdy žadatel požaduje udělení oprávnění k provádění pokusů 
u spolupracujících subjektů, zejména v zemědělských podnicích, je požadováno uvedení 
konkrétních míst, kde budou pokusy prováděny, a tato konkrétní místa jsou posouzena 
posuzovateli. 

Jelikož se jedná o používání pokusných zvířat k pokusům mimo zařízení ve vlastnictví 
žadatele, je třeba k žádosti doložit buď nájemní smlouvu nebo smlouvu o spolupráci 
opravňující k provádění pokusů v daných zařízeních, nebo alespoň písemné prohlášení 
dotčených subjektů, že souhlasí s prováděním pokusů na uvedených druzích zvířat v jejich 
zařízení. 

Z nájemní smlouvy, smlouvy o spolupráci či prohlášení musí být patrné, za jakým účelem 
a jaké činnosti mají být prováděny, s jakými zvířaty a ve vztahu k jakým prostorům se činnost 
bude vztahovat. V prohlášení musí být uvedeno, kdo toto prohlášení podepsal. U každého 
podpisu je třeba čitelně uvést, kdo je podepisujícím a jaké je jeho postavení v rámci daného 
subjektu. Počet podpisů (jeden či více podepisujících) musí odpovídat tomu, jaké požadavky 
na podepisování si subjekty stanovily – viz obchodní rejstřík.  

Názvy jednotlivých spolupracujících subjektů a jejich sídla musí být uvedeny v souladu 
s obchodním rejstříkem nebo obdobnou evidencí, a to jak v žádosti, tak v dokumentu 
požadovaném v předchozím odstavci. K jednotlivým spolupracujícím subjektům je nutné uvést 
také IČO. 

Nájemní smlouva či smlouva o spolupráci musí být uzavřeny minimálně na dobu, po kterou 
má trvat platnost uděleného oprávnění. K tomu je nutné připočítat také dobu, po kterou může 
trvat správní řízení. Například na základě smlouvy uzavřené na dobu jednoho roku nelze udělit 
oprávnění k používání pokusných zvířat na dobu 3 let.  

Je nutné rozdělit druhy a počty zvířat podle jednotlivých zařízení. Kromě souhrnného počtu 
zvířat ve všech zařízeních je nutné specifikovat druhy, počty zvířat a jejich hmotnostní 
kategorie pro každý spolupracující subjekt zvlášť.  

V příloze žádosti zašlete ve vztahu ke spolupracujícím subjektům též písemné vyjádření 
příslušné krajské veterinární správy k činnosti zařízení podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky 
č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. 

Pokud požadujete udělení oprávnění k používání pokusných zvířat u spolupracujících 
chovatelů a jedná se o zemědělský výzkum, doplňte do žádosti nebo do přílohy žádosti 
informaci o tom, zda budou pokusným zvířatům zabezpečeny podmínky stanovené vyhláškou 
č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhláškou 
č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění 
pozdějších předpisů. Příloha č. 7 bod 7 „Hospodářská zvířata“ vyhlášky č. 419/2012 Sb. uvádí: 
„Během zemědělského výzkumu, při němž cíl projektu pokusů vyžaduje, aby byla pokusná 
zvířata chována za obdobných podmínek jako hospodářská zvířata chovaná pro komerční 
účely, musí jejich chov přinejmenším splňovat normy podle zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.“ Ustanovení § 12c zákona na ochranu zvířat v případě chovu 
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hospodářských zvířat ukládá povinnost postupovat podle vyhlášky č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud má žadatel vlastní zařízení a zároveň využívá spolupracující subjekty, je třeba uvést, 
u kterých zařízení se bude postupovat podle: 

• vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo 

• vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských 
zvířat, ve znění pozdějších předpisů. 

Jestliže mají být pokusy prováděny v zemědělských a potravinářských provozech, nelze je 
považovat za pokusy ve volné přírodě. V takovém případě není možné schválit konání pokusu 
na jakémkoliv místě České republiky. Podle § 15b odst. 4 písm. a) zákona na ochranu zvířat 
rozhodnutí o udělení oprávnění obsahuje adresu místa, kde je žadatelem vykonávána činnost 
se zvířaty.  

Udělit výjimku k provádění pokusů mimo schválené zařízení uživatele (mimo zařízení, které 
uživatel vlastní, nebo které sám výlučně užívá), je bez uvedení konkrétní adresy místa možné 
pouze v případě provádění pokusů ve volné přírodě. Konkrétní specifikaci území ve volné 
přírodě nelze ve správním řízení o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat provést, 
neboť v řadě případů nelze předem stanovit, kde se volně žijící zvíře, na kterém mají být 
pokusy prováděny, bude vyskytovat v průběhu 5 let, na které se oprávnění obvykle uděluje. 
Naproti tomu není problém uvést konkrétní adresy míst, kde jsou chována hospodářská 
zvířata, na kterých mají být prováděny pokusy. Nahodilost výskytu, která je u volně žijících 
zvířat, nepřichází u hospodářských zvířat v úvahu. Udělování výjimek pro všechny 
zemědělské podniky v České republice bez uvedení konkrétních míst, kde by měly být pokusy 
na zvířatech prováděny, by vedlo k tomu, že by provádění pokusů na pokusných zvířatech 
bylo v těchto případech nekontrolovatelné a uživatel pokusných zvířat by mohl provádět 
pokusy téměř kdekoliv.  

Dále viz kapitola „Žádost o udělení výjimky z povinnosti provádět pokusy pouze ve 
schválených zařízeních uživatele pokusných zvířat (§ 15a odst. 2 zákona na ochranu zvířat)“. 

 

• K odlišení prostor, na které má být uděleno oprávnění k používání pokusných 
zvířat, od prostor, na které má být uděleno oprávnění k chovu pokusných zvířat 
nebo k dodávce pokusných zvířat 

„Zařízení určená k chovu a dodávce pokusných zvířat musí být oddělena od zařízení určených 
k používání pokusných zvířat, to neplatí v případě chovu, dodávky a využití ryb a pokusů, při 
nichž je prováděn u pokusných zvířat pouze odběr krve.“ (§ 15a odst. 4 zákona na ochranu 
zvířat) 

Je třeba odlišit prostory, na které má být uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat od 
prostor, na které má být uděleno oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce 
pokusných zvířat. Není možné, aby na shodně označený prostor byla udělena obě oprávnění, 
s výše uvedenou výjimkou. Shodné mohou být pouze provozní prostory, u těch je pak nutno 
uvést, které prostory slouží pro uživatelské zařízení, které slouží pro chovné zařízení, a které 
jsou společné.  

Pokud hodláte využít možnosti uvedené v § 15a odst. 4 zákona na ochranu zvířat a provádět 
chov, dodávky a využití ryb a pokusy, při nichž je prováděn u pokusných zvířat pouze odběr 
krve, v zařízeních, která nejsou oddělena, výslovně to do žádosti uveďte.  

Je nutné, aby si žadatel ujasnil, kde a jakou činnost vykonává – zda je chovatelem pokusných 
zvířat, dodavatelem pokusných zvířat nebo uživatelem pokusných zvířat [viz § 3 písm. w), x) 
a y) zákona na ochranu zvířat].  

 



 

6196/2021-MZE-18134 14 
 

• Údaje o osobách uvedených v žádosti musí být úplné a správné.  

Do kolonky „Statutární orgán žadatele“ v bodě 1 žádosti je nutno uvést všechny členy 
statutárního orgánu žadatele, pokud je statutární orgán vícečlenný.  

V čele veřejné vysoké školy je rektor; jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud zákon 
nestanoví jinak. V případech, kdy zvláštní předpis předpokládá působnost statutárního orgánu, 
plní ji rektor. [§ 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů]. Do kolonky 
„Statutární orgán žadatele“ neuvádějte děkana.  

Do kolonky „Statutární orgán, který je odpovědný za dodržování zákona č. 246/1992 Sb.“ 
v bodě 2 žádosti postačuje uvést jednu osobu, i když je statutární orgán vícečlenný.  

U osob uvedených v bodě 2 žádosti je nutné uvést všechny požadované údaje. V souladu 
s § 15b odst. 4 písm. a) zákona na ochranu zvířat jsou tyto údaje povinnou náležitostí 
rozhodnutí. 

U určeného veterinárního lékaře je nutné uvést číslo dokladu prokazujícího získání 
příslušného vysokoškolského vzdělání nebo číslo osvědčení o odborné způsobilosti 
podle § 15d odst. 3 nebo § 15e odst. 1 zákona na ochranu zvířat. U určeného veterinárního 
lékaře nepostačuje uvést číslo KVL. Podle § 3 odst. 1 vyhlášky o ochraně pokusných zvířat 
chovatel, dodavatel nebo uživatel pokusných zvířat, který žádá o udělení oprávnění, 
posuzovatelům předloží doklad prokazující získání příslušného veterinárního 
vysokoškolského vzdělání podle zákona o vysokých školách v případě určeného veterinárního 
lékaře. 

Vždy si zkontrolujte, zda jste do žádosti uvedli správné a aktuálně platné číslo osvědčení 
o odborné způsobilosti podle § 15d odst. 3 nebo § 15e odst. 1 zákona na ochranu zvířat. Od 
března 2020 postupně končí platnost dosud vydaných osvědčení. Osvědčení vydaná 
v roce 2013 byla platná do roku 2020, osvědčení vydaná v roce 2014 jsou platná 
do roku 2021, atd. Na každém osvědčení je doba platnosti uvedena.  

 

• Druhy pokusných zvířat, jejich maximální denní stavy a kapacita místností 

 

Druhy pokusných zvířat 

Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem také druhy 
pokusných zvířat určených k chovu, dodávce nebo použití, jejich maximální denní stavy 
celkem a v jednotlivých místnostech, stájích nebo obdobných částech zařízení, a hmotnostní 
kategorii zvířat, ke které se maximální denní stav zvířat vztahuje, [§ 15b odst. 1 písm. c) 
zákona na ochranu zvířat]. V souladu s § 15b odst. 4 písm. a) zákona na ochranu zvířat je 
tento údaj povinnou náležitostí rozhodnutí. 

V případě provádění pokusů ve volné přírodě dbejte na to, aby v žádosti byly uvedeny pouze 
druhy zvířat, které se ve volné přírodě v České republice skutečně vyskytují.  

Nedoporučujeme vytvářet nereálné dlouhé seznamy pokusných zvířat, z nichž většinu žadatel 
nebude v praxi chovat ani používat.  

Vždy zvažte, zda je pro chov, dodávku nebo používání daných druhů zvířat vaše zařízení 
skutečně vybaveno. Posuzovatelé posuzují, zda vybavení zařízení odpovídá druhům 
pokusných zvířat uvedeným v žádosti, jejich počtům a hmotnostním kategoriím.  

 

Názvy druhů pokusných zvířat uvádějte v českém jazyce.  

Upozorňujeme, že ustanovení § 16 správního řádu upravuje jednací jazyk ve správním řízení. 
Z § 16 odst. 1 správního řádu citujeme: „V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém 
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jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce 
slovenském.“ Správní řád tedy účastníkům řízení neumožňuje jednat pouze v jazyce 
latinském.  

Je nám známo, že u některých druhů zvířat může být uvedení českého názvu problematické. 
Případy, kdy v žádosti bude uveden pouze latinský název u druhů zvířat, by měly být pouze 
výjimečné.  

V žádosti lze uvést český název a k němu v závorce vědecký název v latině.  

V každém řádku formuláře uvádějte pouze jeden druh pokusných zvířat.  

Pokud uvádíte v příloze žádosti delší seznamy zvířat, řaďte v nich druhy zvířat abecedně dle 
českého názvu. Je třeba zvířata rozdělit do jednotlivých tříd a v rámci tříd provést abecední 
řazení.  

 

Maximální denní stavy pokusných zvířat a kapacita místností 

Je třeba uvést v příslušných kolonkách žádosti druhy pokusných zvířat určených 
k chovu, dodávce nebo použití, jejich maximální denní stavy celkem a v jednotlivých 
místnostech, stájích nebo obdobných částech zařízení, a hmotnostní kategorii zvířat, 
ke které se maximální denní stav zvířat vztahuje. 

Je nutné rozlišovat maximální denní stavy pokusných zvířat (a jejich hmotnostní kategorie): 

• celkem,  

• v jednotlivých místnostech, stájích nebo obdobných částech zařízení. 

Tento údaj (maximální denní stav) je nutno uvést jako denní stav, nikoliv jako stav za celou 
dobu platnosti rozhodnutí o udělení oprávnění, rovněž nikoliv jako stav za celou dobu trvání 
projektu pokusů. Maximální denní stav vyjadřuje maximální počet jedinců daného druhu 
zvířete a uvedené hmotnostní kategorie podle denní ustájovací kapacity prostor uživatele, 
chovatele nebo dodavatele pokusných zvířat. 

U maximálních denních stavů zvířat uvádějte čísla, která jsou reálná z hlediska kapacity 
zařízení, nebo z hlediska počtu zvířat, která se vyskytují ve volné přírodě. Nelze například 
denně použít k pokusu 100 medvědů, neboť tento počet medvědů se ve volné přírodě v České 
republice nevyskytuje.  

Hmotnostní kategorii zvířat lze v žádosti specifikovat dvěma způsoby: 

• Pokud hodláte chovat, dodávat nebo používat zvířata různých hmotnostních kategorií, 
uveďte do žádosti maximální počty pokusných zvířat v nejmenší a největší 
hmotnostní kategorii, např. myš laboratorní – 3 824 ks o hmotnosti do 20 g, nebo 
2 223 ks o hmotnosti nad 30 g. Není nutné do žádosti uvádět počty zvířat ve všech 
hmotnostních kategoriích, to bude uvedeno v dokumentech, které se předkládají 
posuzovatelům při posuzování.  

Doplňte, zda budou v zařízení vždy zvířata pouze jedné hmotnostní kategorie nebo 
zároveň zvířata ve více hmotnostních kategoriích. 

• Další možností je uvést, že daný maximální počet pokusných zvířat platí pro všechny 
hmotnostní kategorie. 

Hmotnostní kategorie není třeba uvádět u zvířat používaných ve volné přírodě.  

Z důvodové zprávy k novele zákona na ochranu zvířat citujeme: 

„Pokud je s jedním druhem zvířat manipulováno v různých místnostech (žadatel má více 
místností určených k používání pokusných zvířat, k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce 
pokusných zvířat), je nutné uvést, kolik zvířat bude v jednotlivém zařízení a místnosti. 
V takovém případě není možné uvádět pouze počty zvířat souhrnně. V rozhodnutí o udělení 
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oprávnění jsou jednak rozděleny a uvedeny druhy a počty zvířat podle jednotlivých místností, 
jednak souhrnně za celé zařízení.  

Maximální denní stavy zvířat jsou závislé na tom, o jakou hmotnostní kategorii zvířat se jedná. 
Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, v příloze č. 7 stanoví různé rozměry 
pro klece a kotce v závislosti na konečné tělesné hmotnosti zvířat (na hmotnostní kategorii). 
Do žádosti o udělení oprávnění je nutné uvést hmotnostní kategorii zvířat, která hodlá žadatel 
chovat, dodávat nebo používat k pokusům. Bez uvedení hmotnostní kategorie zvířat vznikají 
někdy problematické výklady, na jaký počet zvířat se oprávnění vztahuje. Některá zařízení 
aplikovala výklad, kdy chtěla zvyšovat počet chovaných zvířat nad rámec uděleného oprávnění 
s tím, že se uvedený počet vztahuje na nejvyšší hmotnostní kategorii a v zařízení je proto 
možno chovat více zvířat v nejnižší hmotnostní kategorii. Takový výklad je obcházením 
zákona. Pokud hodlá žadatel o udělení oprávnění chovat, dodávat nebo používat zvířata 
různých hmotnostních kategorií, uvede do žádosti maximální počty zvířat v nejmenší a největší 
hmotnostní kategorii a doplní, zda budou v zařízení vždy zvířata pouze jedné hmotnostní 
kategorie nebo zároveň zvířata ve více hmotnostních kategoriích, případně též maximální 
možný stav zvířat ve všech hmotnostních kategoriích současně. Další možností je uvést, že 
daný maximální počet zvířat uvedený v žádosti platí pro všechny hmotnostní kategorie. 

Z žádosti musí být zřejmé, zda budou všechny místnosti sloužit alternativně k používání všech 
druhů zvířat uvedených v žádosti, nebo jsou některé místnosti určeny jen pro některý druh 
zvířat.“ 

V žádosti uveďte u jednotlivých místností: 

• které druhy zvířat v nich mohou být chovány, dodávány nebo užívány,  

• maximální kapacitu z hlediska chovaných, dodávaných nebo užívaných druhů zvířat, 

• zda budou zvířata jednotlivých druhů v místnosti umístěna střídavě (alternativně) nebo 
zároveň. Z žádosti musí být zřejmé, zda budou všechny místnosti sloužit střídavě 
(alternativně) pro všechny druhy zvířat uvedené v žádosti, nebo jsou některé místnosti 
určeny jen pro některý druh zvířat.  

K žádosti lze přikládat přílohy. Seznam druhů pokusných zvířat nebo seznam místností 
s jejich kapacitou lze uvést také v příloze k žádosti. Přílohu zpracovávejte ve Wordu (ideálně 
font Arial, velikost písma 11, orientace papíru na výšku). 

 

V. Žádosti o udělení výjimek ze zákona na ochranu zvířat 

 

• Žádost o udělení výjimky z povinnosti provádět pokusy pouze ve schválených 
zařízeních uživatele pokusných zvířat (§ 15a odst. 2 zákona na ochranu zvířat) 

Podle § 15a odst. 2 zákona na ochranu zvířat mohou být pokusy prováděny pouze ve 
schválených zařízeních uživatele pokusných zvířat. Ministerstvo může udělit výjimku 
z požadavku uvedeného ve větě první, pokud uživatel pokusných zvířat prokáže, že je to 
vědecky odůvodněno. Udělit výjimku k provádění pokusů mimo schválené zařízení uživatele 
pokusných zvířat bez uvedení adresy místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji činnost, je 
možné pouze v případě provádění pokusů ve volné přírodě. 

Z důvodové zprávy k novele zákona na ochranu zvířat citujeme:  

„Dochází k upřesnění ustanovení § 15a odst. 2 ve vztahu k pokusům prováděným mimo 
schválené zařízení uživatele pokusných zvířat. Ministerstvo zemědělství se při provádění 
správních řízení opakovaně setkalo se žádostmi o udělení výjimky pro všechny zemědělské 
podniky v České republice bez uvedení konkrétních míst, kde by měly být pokusy na zvířatech 
prováděny. Udělování takových výjimek by vedlo k tomu, že by provádění pokusů na 
pokusných zvířatech bylo v těchto případech nekontrolovatelné a uživatel pokusných zvířat by 
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mohl provádět pokusy téměř kdekoliv. Takový stav není žádoucí. Vyjádření krajské veterinární 
správy k provozu daného zařízení nepostačuje, v takovém případě by totiž oprávnění 
k používání pokusných zvířat vydávané Ministerstvem zemědělství de facto bylo nahrazeno 
vyjádřením krajské veterinární správy, které se nevydává v klasickém správním řízení. Udělit 
výjimku k provádění pokusů mimo schválené zařízení uživatele (mimo zařízení, které uživatel 
vlastní, nebo které sám výlučně užívá), je bez uvedení konkrétní adresy místa možné pouze 
v případě provádění pokusů ve volné přírodě. Konkrétní specifikaci území ve volné přírodě 
nelze ve správním řízení o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat provést, neboť 
v řadě případů nelze předem stanovit, kde se volně žijící zvíře, na kterém mají být pokusy 
prováděny, bude vyskytovat v průběhu 5 let, na které se oprávnění obvykle uděluje. Naproti 
tomu není žádný problém uvést konkrétní adresy míst, kde jsou chována hospodářská zvířata, 
na kterých mají být prováděny pokusy. Nahodilost výskytu, která je u volně žijících zvířat, 
nepřichází u hospodářských zvířat v úvahu.“ 

Žádost o udělení výjimky z povinnosti provádět pokusy pouze ve schválených 
zařízeních uživatele pokusných zvířat podle § 15a odst. 2 zákona na ochranu zvířat 
podává: 

- uživatel, který hodlá provádět pokusy ve volné přírodě, 

- uživatel, který hodlá provádět pokusy mimo zařízení uživatele pokusných zvířat 
– u spolupracujících subjektů na základě smlouvy, apod. 

Formulář „Žádosti o udělení výjimky z povinnosti provádět pokusy pouze ve schválených 
zařízeních uživatele pokusných zvířat podle § 15a odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů“ je k dispozici na výše uvedených 
internetových stránkách.  

Formulář žádosti uvedený v přechozím odstavci je přílohou žádosti o udělení oprávnění 
k používání pokusných zvířat. 

Vědecké odůvodnění žádosti o udělení výjimky podle § 15a odst. 2 zákona na ochranu zvířat: 

- uveďte podrobně, proč žádáte o udělení výjimky, 

- odůvodněte z vědeckého hlediska žádost o udělení výjimky (neuvádějte důvody 
ekonomické nebo organizační), 

- uveďte a doložte, ze kterých vědeckých studií nebo jiných materiálů dovozujete nutnost 
provádět pokusy mimo schválené zařízení uživatele pokusných zvířat, 

- podrobně uveďte, proč nelze provádět pokusy ve schváleném zařízení uživatele 
pokusných zvířat, 

- podrobně uveďte, proč je nutné provádět pokusy mimo schválené zařízení uživatele 
pokusných zvířat a jaké přínosy to má přinést. 

 

• Žádost o udělení výjimky z povinnosti používat k pokusům pokusná zvířata 
uvedená v § 17f odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, pouze tehdy, byla-li pro použití k pokusům chována 

Upozorňujeme na ustanovení § 17f odst. 1 zákona na ochranu zvířat. Toto ustanovení uvádí: 
„Myši laboratorní (Mus musculus), potkani laboratorní (Rattus norvegicus), morčata domácí 
(Cavia porcellus), křečci zlatí (Mesocricetus auratus), křečíci čínští (Cricetulus griseus), 
pískomilové mongolští (Meriones unguiculatus), králíci domácí (Oryctolagus cuniculus), psi 
domácí (Canis familiaris), kočky domácí (Felis catus), subhumánní primáti, drápatky vodní 
a tropické (Xenopus laevis a tropicalis), skokani hnědí a levhartí (Rana temporaria a pipiens) 
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nebo danio pruhované (Danio rerio) smějí být používáni k pokusům pouze tehdy, byli-li pro 
použití k pokusům chováni.“  

K pokusům lze používat zvířata uvedených druhů, pouze pokud pocházejí ze schválených 
chovných zařízení.  

Podle § 17f odst. 3 zákona na ochranu zvířat může Ministerstvo zemědělství udělit výjimku 
z § 17f odstavců 1 a 2, je-li uživatelem pokusných zvířat prokázáno, že je to vědecky doloženo.  

Formulář „Žádosti o udělení výjimky z povinnosti používat k pokusům pokusná zvířata uvedená 
v § 17f odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů, pouze tehdy, byla-li pro použití k pokusům chována“, je k dispozici na výše 
uvedených internetových stránkách.  

Formulář žádosti uvedený v přechozím odstavci je přílohou žádosti o udělení oprávnění 
k používání pokusných zvířat. 

 

VI. Odůvodnění žádosti o udělení oprávnění s vysvětlením důvodů podání žádosti 
a provedených změn 

 

• Podání další žádosti po krátké době od vydání předchozího rozhodnutí 

Znovu zde opakujeme, že žadatel musí zvážit, o co bude žádat, uvažovat v dlouhodobějším 
horizontu a mít koncepci své činnosti. Žádat o další oprávnění, protože žadatel na něco 
v předchozí žádosti zapomněl, je neefektivní a neekonomické jak pro žadatele, tak pro státní 
orgán.  

Pokud žadatel podává ve vztahu ke stejným prostorám další žádost po krátké době od vydání 
předchozího rozhodnutí, musí se správní orgán zabývat také důvodem takové žádosti 
a posuzovat, zda zde není překážka věci pravomocně rozhodnuté.  

Je třeba, aby žadatel v příloze k žádosti (v průvodním dopise) uvedl, co je důvodem podání 
takové žádosti, k jakým změnám v zařízení došlo, které jsou nové prostory, které nové druhy 
zvířat požaduje, u kterých druhů zvířat dochází k navýšení počtu a o jaké navýšení se jedná, 
zda došlo k nákupu nového vybavení a jakého.  

Na jedno shodné zařízení (shodné prostory) se nemohou vztahovat dvě rozhodnutí o udělení 
oprávnění k chovu, dodávce nebo k používání pokusných zvířat. Z tohoto důvodu je nutné, 
aby žadatel požádal o odnětí dosavadního rozhodnutí o udělení oprávnění, a to ke dni nabytí 
právní moci nového rozhodnutí (pokud bude uděleno). Tuto žádost je nutné odůvodnit a poslat 
samostatnou zprávou v datové schránce. V opačném případě by platila překážka věci 
pravomocně rozhodnuté a nové rozhodnutí ve věci by nebylo možné vydat.  

Přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou. 
(§ 48 odst. 2 správního řádu). Jedná se o překážku věci pravomocně rozhodnuté (res iudicata). 

 

• Podání další žádosti z důvodu blížícího se konce platnosti dosavadního 
rozhodnutí 

Odůvodnění žádosti zasílejte také v případě, kdy sice žádáte o další udělení oprávnění 
z důvodu blížícího se konce platnosti dosavadního rozhodnutí, ale v zařízení došlo ke změnám 
oproti předchozímu stavu.  

V ostatních případech je na vašem uvážení, zda žádost odůvodníte.  

 

aspi://module='ASPI'&link='246/1992%20Sb.%252317f'&ucin-k-dni='%208.12.2019'
aspi://module='ASPI'&link='246/1992%20Sb.%252317f'&ucin-k-dni='%208.12.2019'
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VII. Usmrcení zvířete pouze pro využití jeho orgánů nebo tkání  

 

Povinnost mít oprávnění k chovu nebo k dodávce pokusných zvířat: 

Osoba, která chová zvířata proto, aby jejich tkáně nebo orgány byly použity pro vědecké účely, 
musí mít oprávnění k chovu pokusných zvířat.  

Osoba, která dodává zvířata proto, aby jejich tkáně nebo orgány byly použity pro vědecké 
účely, musí mít oprávnění k dodávce pokusných zvířat. 

Osoba, která má ve svém zařízení živá zvířata, aby je sama následně usmrtila proto, aby jejich 
tkáně nebo orgány byly použity pro vědecké účely, je rovněž chovatelem pokusných zvířat, 
a rovněž musí mít oprávnění k chovu pokusných zvířat.  

 

VIII. Lhůty pro vydání rozhodnutí a datum posouzení zařízení posuzovateli 

 

• Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení o udělení oprávnění k chovu 
pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat 

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, 
k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat upravuje zákon na ochranu zvířat 
v ustanovení § 20 odst. 4: 

• Ministerstvo zemědělství ve správním řízení podle § 20 odstavce 1 písm. g) rozhodne 
nejdéle do 120 dnů ode dne zahájení řízení.  

• Požádá-li žadatel, kterému již bylo vydáno rozhodnutí podle § 20 odstavce 1 písm. g), 
o vydání dalšího rozhodnutí, které má na předchozí rozhodnutí navazovat, rozhodnutí 
nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto. Žádost je nutné podat 
minimálně 60 dnů přede dnem uplynutí platnosti vydaného rozhodnutí, jinak 
předchozí rozhodnutí zanikne uplynutím doby v něm stanovené. 

Správní orgán může řízení usnesením přerušit současně s výzvou k odstranění nedostatků 
žádosti podle § 45 odst. 2 [§ 64 odst. 1 písm. a) správního řádu]. Po dobu přerušení řízení činí 
správní orgán a účastníci úkony, kterých je zapotřebí k odstranění důvodů přerušení. Správní 
orgán může rovněž činit úkony podle § 137 odst. 1 a § 138. Lhůty týkající se provádění úkonů 
v řízení neběží. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem, kdy nastal 
některý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1, a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy 
přerušení řízení skončilo (§ 65 odst. 1 správního řádu). 

Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li 
sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží 
v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do 
prokazatelného zaplacení poplatku. (§ 5 odst. 5 zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).  

 

• Datum posouzení zařízení posuzovateli 

Datum, kdy bude provedeno posouzení zařízení chovatele pokusných zvířat, dodavatele 
pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat, určují posuzovatelé po dohodě 
s osobou zmocněnou k zastupování ve správním řízení.  

Ministerstvo zemědělství před posouzením konkrétního zařízení zašle posuzovatelům 
písemné pověření k posouzení určeného zařízení s požadavkem na zpracování posudku. 
V tomto pověření Ministerstvo zemědělství stanoví, do kdy musí být posudek posuzovatelů 
doručen ministerstvu (nikoliv přesný den provedení posouzení zařízení).  

aspi://module='ASPI'&link='246/1992%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='%208.12.2019'
aspi://module='ASPI'&link='246/1992%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='%208.12.2019'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252345'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%2523137'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%2523138'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='500/2004%20Sb.%252364'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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IX. Správní poplatky za vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných 
zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat 

• Správní poplatek: 

a) můžete uhradit po podání žádosti a před doručením výzvy k zaplacení správního 
poplatku (toto není povinné), 

b) musíte uhradit po doručení výzvy k zaplacení správního poplatku.  

Za vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných 
zvířat a k používání pokusných zvířat je nutno zaplatit správní poplatek podle zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkami v tomto 
zákoně uvedenými).  

Zákonem č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, došlo ke zvýšení správních poplatků na úseku ochrany pokusných 
zvířat. Správní poplatky ve správních řízeních zahájených po 1. 2. 2021 činí 15 000 Kč.  

Ze zákona o správních poplatcích citujeme: 

„Položka 74 

c) Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat       Kč    15 000 

Položka 75 

a) Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat  

nebo k dodávce pokusných zvířat                                                                 Kč     15 000“.  

Za jedno rozhodnutí se platí jeden správní poplatek. Pokud je v jednom rozhodnutí povolen 
chov a dodávka pokusných zvířat, platí se jeden správní poplatek ve výši 15 000 Kč.  

Podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, poplatky 
stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání, nebo později, vždy 
však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, 
nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, 
aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení 
poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. 

Poplatky se hradí na účet České národní banky 19-1226001/0710. Při platbě se uvádí 
konstantní symbol 0558 a variabilní symbol 18134 (naše IČO 000020478). Ve výzvě 
k zaplacení správního poplatku uvádí Ministerstvo zemědělství variabilní symbol 
konkretizovaný pro konkrétní správní řízení.  

Pokud jste dosud neobdrželi od Ministerstva zemědělství konkrétní variabilní symbol, 
specifikujte (ve zprávě pro příjemce) zaslanou platbu tak, aby bylo možno přiřadit poplatek 
k příslušnému správnímu řízení.  

Nikdy nehraďte správní poplatky před podáním žádosti o udělení oprávnění k chovu 
pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat. 
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X. Vybrané české právní předpisy, které se vztahují ke správnímu řízení o udělení 
oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání 
pokusných zvířat 

 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

• ustanovení § 3 upravuje pojmy zákona na ochranu zvířat, 

• část pátá zákona na ochranu zvířat (§ 15 až § 18g) upravuje ochranu pokusných zvířat,  

• ustanovení § 15a zákona na ochranu zvířat upravuje oprávnění k chovu, oprávnění 
k dodávce a oprávnění k používání pokusných zvířat, 

• ustanovení § 15b zákona na ochranu zvířat upravuje rozhodnutí o udělení oprávnění 
k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce pokusných zvířat a oprávnění 
k používání pokusných zvířat, 

• ustanovení § 15c zákona na ochranu zvířat upravuje posuzovatele, 

• část šestá zákona na ochranu zvířat (§ 19 až § 24a) upravuje orgány ochrany zvířat 
a jejich kompetence, 

• ustanovení § 20a zákona na ochranu zvířat upravuje změnu, pozastavení nebo odnětí 
oprávnění nebo povolení udělených ministerstvem, 

• ustanovení § 27 a § 27a zákona na ochranu zvířat upravují přestupky fyzických osob 
a přestupky právnických a podnikajících fyzických osob. 

 

Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 
a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné 
správy (dále jen „správní orgán“). Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, 
nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. 

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen „poplatky“) a výkon jejich správy, zejména 
jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních 
samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní 
správy (dále jen „správní úřad“). 
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Příloha č. 1 k Metodické pomůcce ke správnímu řízení o udělení oprávnění k chovu 
pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k používání pokusných zvířat – 
Prostory, které musí žadatel například v zařízení zřídit 

 

Níže z právních předpisů citujeme, které prostory musí žadatel například v zařízení zřídit.  

Podle § 17a zákona na ochranu zvířat proti týrání je chovatel pokusných zvířat, dodavatel 
pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat dále povinen, například 

- zřídit samostatné prostory a stanovit technologický postup pro skladování a úpravu tekutin 
a krmiv, podestýlky a pomůcek, 

- zřídit a vybavit prostory a stanovit technologický postup pro neškodné ukládání a likvidaci 
používaných biologických materiálů, pomůcek a odpadů způsobem, který zabezpečuje 
ochranu pokusných zvířat a vnějšího prostředí. 

Dále jsou požadavky na prostory uvedeny v příloze č. 6 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně 
pokusných zvířat: 

Požadavky na prostory a vybavení zařízení, pokud jde o jejich funkci a obecné uspořádání, 
chovné prostory, prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, provozní prostory, 
požadavky na prostředí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné 
systémy 

 (1) Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat 
zajistí, aby prostory zařízení splňovaly následující požadavky a aby byly prováděny následující 
činnosti, pokud se jedná o 

a) funkci a obecné uspořádání, kde 

1. všechna zařízení a vybavení musí být konstruována tak, aby druhům pokusných zvířat, 
které jsou v nich umístěny, poskytovala prostředí, které zohledňuje jejich fyziologické 
a etologické potřeby. Kromě toho musí být řešena a spravována tak, aby byla zabezpečena 
před vstupem nepovolaných osob, dále osob, které mají zjevné příznaky onemocnění 
přenosných na pokusná zvířata, a před vniknutím jiných zvířat či únikem pokusných zvířat zde 
umístěných,  

2. v zařízeních musí být zaveden aktivní program údržby zajišťující prevenci a nápravu všech 
škod na budovách nebo vybavení,  

3. musí být k dispozici zařízení a vybavení umožňující umístit nově získaná pokusná zvířata 
do izolace, dokud není zjištěn jejich zdravotní stav a zhodnoceno a minimalizováno případné 
riziko pro v zařízení žijící pokusná zvířata,  

4. musí být k dispozici oddělené prostory pro umístění nemocných nebo poraněných 
pokusných zvířat, 

b) chovné prostory, kde 

1. v zařízeních musí být zaveden pravidelný a účinný program čištění prostor a udržovány 
uspokojivé hygienické standardy,  

2. stěny a podlahy v prostorách musí být opatřeny obzvlášť odolným povrchem, který 
nepodléhá silnému opotřebování pokusnými zvířaty ani opotřebování čisticími pracemi. 
Materiál musí být pro pokusná zvířata zdravotně nezávadný a nesmí je zraňovat. Nástroje 
a vybavení musí být obzvláště chráněny, aby je pokusná zvířata nemohla poškodit nebo se 
o ně sama poranit,  

3. nesnášenlivé druhy pokusných zvířat, například predátor a jeho případná kořist, nebo 
pokusná zvířata vyžadující odlišné životní podmínky, nesmějí být umístěny ve stejné místnosti 
a v případě predátora a kořisti musí být v takové vzdálenosti, aby se vzájemně neviděla, 
necítila ani neslyšela, 
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c) prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, kde  

1. musí být k dispozici laboratoř s vybavením pro provádění jednoduchých diagnostických 
testů, postmortálních vyšetření nebo pro odběr vzorků, které budou jinde podrobeny 
důkladnějším laboratorním vyšetřením. Tam, kde jsou tyto činnosti prováděny, musí být 
k dispozici prostory pro provádění obecných a specifických pokusů,  

2. musí být k dispozici jedna nebo více vhodně vybavených místností a zařízení pro 
pooperační zotavení, pokud je nutné provádět chirurgické zákroky za sterilních podmínek,  

d) provozní prostory, kde 

1. musí být skladovací prostory řešeny, používány a udržovány tak, aby byla zajištěna kvalita 
krmiva a steliva. Tyto prostory musí být v rámci možností chráněny proti hmyzu a jiným 
škůdcům. Ostatní materiály, které by mohly být znečištěny nebo by mohly představovat 
nebezpečí pro pokusná zvířata či zaměstnance, musí být skladovány odděleně,  

2. musí být prostory pro čištění a mytí tak velké, aby do nich bylo možné umístit zařízení pro 
čištění a dezinfekci použitého vybavení. Proces čištění musí probíhat tak, aby čisté vybavení 
při manipulaci nepřišlo do styku se znečištěným a čerstvě vyčištěné vybavení se tak chránilo 
před kontaminací,  

3. musí zařízení zajišťovat hygienické ukládání a bezpečné odstraňování těl mrtvých 
pokusných zvířat a odpadu živočišného původu. 

 
 
 
 
 
%%%el_podpis%%% 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Petr Jílek 
ředitel odboru 

Otisk úředního razítka 
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