Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely

Zpráva o činnosti v roce 2019

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

Výbor pro 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 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 o svém právním zakotvení, o statutu i o činnosti informuje veřejnost
prostřednictvím

webových

stránek

Ministerstva

zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/system-ochrany-zvirat-v-cr/vybor-proochranu-zvirat-pouzivanych-pro/.

Výbor se pravidelně schází 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 2019 se ve spolupráci s oddělením ochrany zvířat Ministerstva zemědělství
(MZe-OOZ) uskutečnilo pravidelné výroční pracovní setkání zástupců státních
orgánů příslušných ke schvalování projektů pokusů (SOPSPP). Schůzky se kromě
členů výboru pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely zúčastnili také
zástupci rezortních odborných komisí pro schvalování projektů pokusů (ROKSPP) a
zástupci MZe-OOZ.
Hlavním tématem bylo seznámení účastníků s navrhovanými změnami právní úpravy
na úseku ochrany zvířat formou novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, která je v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou
parlamentu jako sněmovní tisk č. 514. Hlavním cílem úpravy je přesná a doslovná
transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září
2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Kromě toho je součástí
novely zákona i odstranění některých aplikačních a výkladových problémů. Nejvíce
diskutovanou novinkou bylo zavedení správního poplatku za schválení projektu
pokusů, a to ve výši 2 000 Kč. Z diskuse vyplynula obava o nárůst administrativy
spojené se schvalováním těchto projektů. Hrozí nebezpečí, že z důvodu snahy o
snížení nákladů budou předkladatelé projektů slučovat více experimentů do jedné
žádosti. To by mohlo významným způsobem zhoršit možnost objektivního posouzení
všech aspektů předkládaných projektů.
Dalším

bodem

jednání byla

informace o

schválených

změnách směrnice

2010/63/EU. Změny se týkají především povinnosti vést a zpřístupnit celounijní
databázi netechnických shrnutí projektů pokusů, postupu a časového harmonogramu
poskytování statistických údajů a o způsobu informování o výjimkách udělených
podle čl. 6 odst. 4 písm. a) směrnice.
Zástupci SOPSPP byli též seznámeni s navrženými změnami prováděcího
rozhodnutí Komise č. 2012/707/EU.
VOZPVU se dle svého statusu podílí na výměně zkušeností s výbory ostatních
členských států (NCs) v rámci EU. V roce 2019 by řešen dotaz nizozemského NC
ohledně označování pokusných laboratorních zvířat, a to především žádosti o
informace týkající se metody „toe clipping“ u hlodavců za účelem identifikace zvířat a
genotypizace. VOZPVU doporučil jako nejlepší praxi použití ušních známek či
vrubování uší. U bílých variant pokusných zvířat lze v některých případech použít i
označení pomocí nezávadných barev.

K dalším činnostem VOZPVU patří i spolupráce na tvorbě a úpravách směrnice
2010/63/EU. Výbor v rámci svého jednání zpracoval a prostřednictvím MZe-OOZ
zaslal Evropské komisi připomínky a doporučení k navrhovaným jednotným
formulářům netechnického shrnutí projektu pokusů a zpětného posouzení projektu
pokusů. Zástupci EK některé podněty přijali, u jiných návrhů změn podali vysvětlení.
Koncem roku 2018 EK oznámila, že bude použit 1 000 000 € na sdílení a edukaci
alternativních metod a vytvoření otevřených interaktivních modulů týkající se
alternativních metod. Výbor na základě výzvy EK připomínkoval tři předložené
návrhy modulů.
Nedílnou součástí činnosti výboru je i edukační proces. Proto se jedna z jeho členek
podílí na výuce problematiky 3R při využívání zvířat k pokusům.
V roce 2020 bude VOZPVU pokračovat v naplňování směrnice 2010/63/EU, která je
transponována do zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Současně
bude i nadále poskytovat státním orgánům odborná stanoviska a v rámci
mezinárodní spolupráce bude komunikovat se zástupci NCs ostatních členských
států EU za účelem zlepšování životních podmínek zvířat používaných pro vědecké
účely a snižování jejich počtů.
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