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Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely (VOZPVU) byl vytvořen 

v souladu s § 20b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů, a to s účinností od 18. 1. 2013.  Od tohoto dne pracuje ve 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, statutu i činnosti informuje veřejnost prostřednictvím 

webových stránek eagri.cz.  

 

Výbor se pravidelně schází na řádném zasedání. V naléhavých případech je možno 

řešit problémy písemnou formou, případně pomocí elektronických prostředků. 

Administrativní zázemí poskytuje výboru oddělení ochrany zvířat Ministerstva 

zemědělství, které komunikuje s výborem především prostřednictvím jeho předsedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


V roce 2020 byla práce výboru významně ovlivněna restrikcemi spojenými 

s nákazovou situací koronavirem SARS-CoV-2 v České republice i v ostatních zemích 

Evropské unie. Nemohlo se uskutečnit pravidelné výroční pracovní setkání zástupců 

státních orgánů příslušných ke schvalování projektů pokusů (SOPSPP), které již 

několik let výbor pravidelně pořádá ve spolupráci s oddělením ochrany zvířat 

Ministerstva zemědělství (MZe-OOZ). Tohoto setkání se kromě členů výboru pro 

ochranu zvířat používaných pro vědecké účely zúčastňují také zástupci rezortních 

odborných komisí pro schvalování projektů pokusů (ROKSPP) a zástupci MZe-OOZ. 

Z důvodů výše uvedených tedy proběhly jen individuální konzultace při řešení 

naléhavých problémů.  

V rámci poradenské činnosti pro orgány státní správy byl VOZPVU účastníkem 

připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o 

ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb. Připomínky k materiálu 

byly předány prostřednictvím MZe-OOZ. 

VOZPVU se dle svého statutu podílí na výměně zkušeností s ostatními národními 

výbory pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely (National Committees - NC) 

v rámci EU. VOZPVU komunikoval s NC Holandska, který se po výměně předsedy 

začal intenzívně zabývat problematikou vycházející ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/63/EU, o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely: 

Role NC při šíření osvědčených postupů ve vlastní zemi a mezi členskými státy. 

Na začátku roku 2020 výbor sdílel informaci Evropské komise, že byl zahájen program 

MOOC (Massive Open Online Course) „The Three R‘s and Animal Use in Science“. 

Jedná se o modulární výcvikový kurz s otevřeným přístupem zaměřený na učitele 

biologických věd na středních školách, ale jeho obsah je přínosný i pro ostatní 

zúčastněné strany, jako jsou učitelé jiných oborů, komunita uživatelů zvířat, nevládní 

organizace a tvůrci politik. V dubnu byl VOZPVU ze strany Evropské komise 

informován, že bylo zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/569, kterým 

se zavádí společný formát a informační obsah pro předkládání informací podávaných 

členskými státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně 

zvířat používaných pro vědecké účely a zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise 

2012/707/EU; jde o povinnost členských států podávat zprávy podle směrnice 

2010/63/EU, o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Tento dokument byl 

adaptován do právního řádu ČR.   



Nedílnou součástí činnosti Výboru je i edukační proces. Proto se jedna z jeho členek i 

nadále podílí na výuce problematiky 3R.  

V roce 2021 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 to zvláště při 

zavádění novely tohoto zákona, která nabyla účinnosti dne 1. února 2021. V rámci 

mezinárodní spolupráce bude komunikovat se zástupci NC ostatních členských států 

EU za účelem zlepšování životních podmínek zvířat používaných pro vědecké účely a 

šíření strategie 3R.  

 

 

V Praze dne 5. 2. 2021  

 


