
"§ 17a 

 

Podmínky péče o pokusná zvířata 
 

(1) Chovatel je povinen chovat laboratorní zvířata pouze v zařízeních, na která bylo pro 

chovná a dodavatelská zařízení uděleno osvědčení nebo byla pro uživatelská zařízení 

udělena akreditace. 

 

(2) Chovatel je dále povinen, pokud to umožňují zvláštní právní předpisy
2e)

 a 

nevylučuje-li to cíl pokusů stanovený podle schváleného projektů pokusů, 

 

 

a)  

pro vybavení prostor pro zvířata používat materiály a prostředky, které jsou pro 

pokusná zvířata zdravotně nezávadné, nedráždivé a nenarušují jejich pohodu, 

b)  

zabezpečit, aby všechna pokusná zvířata byla umístěna způsobem prospěšným 

jejich zdravotnímu stavu a pohodě, za vhodných podmínek prostředí a při 

umožnění volnosti pohybu a aby se jim dostávalo náležité péče, zdravotně 

nezávadných krmiv a vody, která neohrožuje jejich zdravotní stav, 

c)  

zabezpečit, aby možnosti pokusných zvířat uspokojovat jejich fyziologické a 

etologické potřeby byly omezovány jen potud, pokud je to nevyhnutelně 

potřebné; zabezpečit prostorové a v případě potřeby i akustické a optické 

oddělení jedinců nebo druhů zvířat, které se z jakýchkoli důvodů vzájemně 

nesnášejí, 

d)  

zabezpečit nejméně jednou za 24 hodin, nejedná-li se o zvířata volně žijící, 

pravidelnou kontrolu pohody a zdravotního stavu pokusných zvířat tak, aby 

nedocházelo ke zbytečnému utrpení; odstranit v nejkratší možné době každou 

zjištěnou závadu tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život zvířat, 

e)  

zabezpečit nejméně jednou za 24 hodin pravidelnou kontrolu funkcí technického 

vybavení, včetně automatické signalizace závad a stavu prostředí, v němž jsou 

zvířata chována, včetně včasného odstraňování závad, 

f)  

zabezpečit objekt před únikem chovaných zvířat a vniknutím jiných živočichů, 

g)  

vyloučit přístup nepovolaných osob a osob, které jsou stiženy zjevnými příznaky 

onemocnění přenosných na pokusná zvířata, 

h)  

zabezpečit v bariérových systémech vstup pouze přes propust a přemísťování 

veškerého materiálu pouze podle stanoveného standardního operačního postupu 

nebo postupu, podle kterého se zajišťuje, kontroluje a eviduje soubor 



navazujících úkonů spojených s opakovanou činností související s chovem 

zvířat, zejména provozem a využitím technologického vybavení (dále jen 

"technologický postup"), 

i)  

zabezpečit, aby osoby, které do prostor pro zvířata vstupují, používaly 

technologickým postupem stanovený pracovní oděv, obuv a další ochranné 

pomůcky, 

j)  

dodržovat zákaz kouření v prostorách pro zvířata a minimalizovat působení 

dráždivých podnětů, zejména pachů a toxických plynů a ozdobných předmětů u 

osob manipulujících se zvířaty, 

k)  

zabezpečit dezinfekci, dezinsekci, deratizaci a při pokusech s radioaktivními 

látkami též dezaktivaci, jakož i úklid a čištění prostor, technologického 

vybavení, nástrojů, nářadí, pracovních pomůcek, přepravních prostředků a 

osobních ochranných prostředků osob podle technologického postupu tak, aby 

přitom byly minimalizovány pro zvířata dráždivé podněty, vést o tom evidenci a 

uchovávat ji po dobu 3 let, 

l)  

zřídit samostatné prostory a stanovit technologický postup pro skladování a 

úpravu tekutin a krmiv, podestýlky a pomůcek, 

m)  

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, 

n)  

kontrolovat mikrobiologické a chemické parametry zdroje napájecí vody 

laboratorním vyšetřením nejméně dvakrát ročně. V případech, kdy kvalita 

napájecí vody musí splňovat zvláštní požadavky vyplývající z nároků daného 

druhu zvířat, ze systému chovu nebo stanovené projektem pokusů, zabezpečí 

chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení její vyšetření v souladu s požadavky 

technologického postupu nebo projektu pokusů; výsledky vyšetření uchovává po 

dobu nejméně 3 let, 

o)  

zpracovat, dodržovat a kontrolovat soubor personálních, materiálních a 

technických opatření a zařízení zabezpečujících provoz zařízení a ochranu 

pokusných zvířat podle písmen a) až m) (provozní řád zařízení), 

p)  

operace a metody práce pro opakované pracovní postupy zpracovat ve formě 

technologického postupu [písmeno n)] a stanovit způsob jejich kontroly. 

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem bližší podmínky chovu a 

využití pokusných zvířat, kontroly, způsobu označování pokusných zvířat a způsobu 



vedení evidencí s tím souvisejících. 

 

§ 17b 

 

Preventivní péče o zdraví pokusných zvířat 
 

(1) Chovná a uživatelská zařízení jsou povinna zajišťovat veterinární péči o zvířata,
2)

 

zejména pravidelné preventivní kontroly jejich zdravotního stavu a kontrolu prostředí 

chovných prostor, o kterých vede záznamy a uchovává je po dobu nejméně 3 let. 

 

(2) Chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení jsou povinna ustavit osobu odpovědnou 

za péči o zvířata. 

 

(3) Podrobnosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 

 

§ 17c 

 

Podmínky ochrany při přemísťování a přepravě 

pokusných zvířat 
 

(1) Do chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení lze přemisťovat laboratorní 

zvířata pouze z chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení, kterým bylo 

uděleno osvědčení či akreditace, při přemisťování ostatních druhů pokusných zvířat 

musí být dodrženy podmínky podle zvláštního právního předpisu.
2)

 Dovoz, tranzit nebo 

vývoz laboratorních zvířat, psů, koček nebo lidoopů lze uskutečnit, pouze je-li kontejner 

označen nálepkou "laboratorní zvíře," a to v jazyce českém a anglickém, a tato 

skutečnost je vyznačena v průvodní dokumentaci. 

 

(2) Přemísťovat v chovných, dodavatelských a uživatelských zařízeních a přepravovat 

mezi chovnými, dodavatelskými a uživatelskými zařízeními lze jen zvířata v dobré 

kondici, klinicky zdravá z míst prostých nákaz v souladu se zvláštním právním 

předpisem
2)

 se zřetelem na potřeby daného druhu, systém chovu, místa jejich původu 

nebo způsobu získávání, není-li studium infekce součástí projektu pokusů. 

 

(3) Není-li to v rozporu s účelem pokusu, navykají se před jeho zahájením zvířata na 

nové prostředí. 

 

(4) Podrobnosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 

 

§ 17d 

 

Podmínky pro udělení akreditace uživatelskému zařízení 
 

(1) Akreditace se uděluje na základě žádosti o udělení akreditace uživatelskému 

zařízení, která se podává k ústřední komisi. Vzor žádosti o udělení akreditace 

uživatelskému zařízení stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 

 

(2) Ústřední komise udělí akreditaci, splňuje-li uživatelské zařízení stanovené 



podmínky. Ústřední komise rozhoduje na základě posudků v písemné zprávě 

posuzovatelů nebo na základě vlastního šetření. 

 

(3) Akreditace se uděluje na dobu určitou, při prvním udělení akreditace však nejdéle na 

3 roky, při každém dalším udělení akreditace nejdéle na dobu 5 let. 

 

(4) Rozhodnutí o akreditaci obsahuje 

 

 

a)  

identifikační údaje uživatelského zařízení, 

b)  

druh činnosti, 

c)  

druhy zvířat a jejich maximální denní stavy, 

d)  

identifikaci osoby zodpovědné za péči o pokusná zvířata, 

e)  

datum vydání rozhodnutí a dobu platnosti. 

(5) Ústřední komise zašle rozhodnutí o akreditaci žadateli, příslušnému státnímu orgánu 

[§ 19 odst. 1 písm. d)] a příslušnému orgánu veterinární správy (§ 22 odst. 1). 

 

(6) Uživatelské zařízení oznamuje ústřední komisi změnu údajů uvedených v rozhodnutí 

o akreditaci. Změna údajů podle odstavce 4 písm. a), b) nebo c) zakládá povinnost podat 

novou žádost. 

 

 

§ 17e 

 

Podmínky pro udělení osvědčení chovnému 

a dodavatelskému zařízení 
 

(1) Chovné zařízení a dodavatelské zařízení může svou činnost provádět jen na základě 

osvědčení vydaného ústřední komisí. 

 

(2) Osvědčení se uděluje na základě žádosti o udělení osvědčení pro chovné zařízení 

nebo žádosti o udělení osvědčení pro dodavatelské zařízení, která se podává ústřední 

komisi. 

 

(3) Ústřední komise udělí osvědčení chovnému nebo dodavatelskému zařízení, splňují-li 

stanovené podmínky, přičemž rozhoduje na základě posudků v písemné zprávě 

posuzovatelů nebo na základě vlastního šetření. 

 

(4) Osvědčení chovnému nebo dodavatelskému zařízení se uděluje na dobu určitou, při 

prvním udělení však nejdéle na 3 roky, při každém dalším udělení osvědčení nejdéle na 



dobu 5 let. 

 

(5) Osvědčení chovného nebo dodavatelského zařízení obsahuje 

 

 

a)  

identifikaci zařízení, 

b)  

druh činnosti, 

c)  

druhy zvířat a jejich maximální počty, 

d)  

identifikaci osoby zodpovědné za péči o pokusná zvířata, 

e)  

datum vydání osvědčení a dobu platnosti. 

(6) Ústřední komise zašle kopii rozhodnutí o osvědčení chovného nebo dodavatelského 

zařízení příslušnému státnímu orgánu [§ 19 odst. 1 písm. d)] a příslušnému orgánu 

veterinární správy (§ 22 odst. 1). 

 

(7) Chovné a dodavatelské zařízení oznamuje ústřední komisi změnu údajů uvedených v 

rozhodnutí o vydání osvědčení. Změna údajů podle odstavce 5 písm. a), b) nebo c) 

zakládá povinnost podat novou žádost. 

 

(8) Dodavatelské zařízení, které žádá o vydání osvědčení pro obchod s jedinci druhů 

volně žijících zvířat, rozšíří údaje o podmínky orgánu ochrany přírody a o schválení 

veterinárních podmínek příslušným orgánem dozoru nad ochranou zvířat. 

 

(9) Dodavatelské zařízení dodává laboratorní zvířata akreditovaným uživatelským 

zařízením pouze z chovných zařízení, která mají osvědčení. 

 

(10) Podrobnosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.  

 

§ 17f 

 

Posuzovatelé 
 

(1) Uživatelské zařízení v akreditačním řízení nebo chovné a dodavatelské zařízení v 

řízení o vydání osvědčení před rozhodnutím ústřední komise posoudí nejméně 2 

posuzovatelé. 

 

(2) Posuzovatele jmenuje ústřední komise. 

 

(3) Jmenování může být zrušeno rozhodnutím ústřední komise při neplnění povinností 

posuzovatele, na základě jeho žádosti nebo po jeho úmrtí. 

 



(4) Před posouzením konkrétního uživatelského, chovného nebo dodavatelského 

zařízení zašle předseda ústřední komise posuzovateli písemné pověření k posouzení 

určeného zařízení, s požadavkem na zpracování posudku. 

 

(5) Posuzovatel 

 

 

a)  

je povinen 

 

 

1.  

vykonávat svou činnost osobně a v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcími 

právními předpisy, 

2.  

šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob, 

3.  

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech bezprostředně souvisejících s ochranou 

obchodního tajemství, ochranou autorských práv, nebo utajovaných skutečností, 

které upravují zvláštní právní předpisy,
5a)

 o kterých se dozvěděl při výkonu své 

činnosti a které nejsou v rozporu s tímto zákonem, 

4.  

prokázat se v určeném zařízení pověřením k posouzení vydaným předsedou 

ústřední komise, 

5.  

na základě pověření posoudit určené zařízení fyzickou kontrolou na místě, 

včetně posouzení stanovené dokumentace, o zjištěných skutečnostech zpracovat 

písemný posudek a zaslat jej ústřední komisi, 

6.  

oznámit neprodleně předsedovi ústřední komise skutečnosti, pro které by 

nemohl vypracovat posudek pravdivě nebo pro které je z činnosti posuzovatele 

vyloučen, 

7.  

předložit v souladu s platnými právními předpisy vyúčtování nákladů spojených 

s posuzováním určeného zařízení, 

8.  

na vyzvání předsedy ústřední komise se účastnit školení k dané problematice,  

b)  

je oprávněn 

 

 

1.  



vstupovat do určeného uživatelského, chovného nebo dodavatelského zařízení, 

do objektů v tomto zařízení, v nichž jsou chována zvířata, prováděny pokusy na 

zvířatech, prováděna obchodní a dodavatelská činnost se zvířaty, nebo do 

objektů a prostor, které s touto činností souvisejí, zejména sklady krmiv, 

prostředky pro přepravu zvířat, místa pro asanaci, a z hlediska ochrany zvířat 

kontrolovat jejich zabezpečení a vybavení, 

2.  

vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace, věcnou osobní a jinou 

pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti; tato pomoc je bezplatná, 

3.  

vyžádat si písemné stanovisko odpovědného pracovníka zařízení k posudku, 

který v souvislosti s posuzováním určeného zařízení zpracoval, 

4.  

účastnit se jednání ústřední komise při projednávání posudku, který na určené 

zařízení zpracoval. 

_______________________________ 

 

5a)  

Například zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), obchodní 

zákoník, zákoník práce, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných 

skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". 

76. § 18 včetně nadpisu zní: 

 

"§ 18 

 

Uživatelská zařízení 
 

(1) Uživatelská zařízení jsou povinna 

 

 

a)  

ustavit odbornou komisi zařízení, 

b)  

zajistit veterinární péči o pokusná zvířata a jejich ošetření, 

c)  

vést záznamy o všech používaných pokusných zvířatech, zejména o počtu a 

druhu pokusných zvířat, jejich původu a datu přijetí; tyto záznamy musí být 

uchovávány nejméně po dobu 3 let. 

(2) Osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata (§ 17b odst. 2) je povinna 

 

 



a)  

stanovovat a kontrolovat podmínky ochrany a péče o pokusná zvířata, které 

chová nebo využívá příslušné uživatelské zařízení, a vést záznamy o počtech 

zvířat použitých v pokusech; zjištěné závady oznámit odpovědnému 

pracovníkovi uživatelského zařízení a dbát na jejich neodkladné odstranění tak, 

aby bylo minimalizováno poškození zdraví nebo utrpení pokusných zvířat, 

b)  

v rozsahu stanoveném v projektu pokusů provádět jejich kontrolu a zjištěné 

skutečnosti zaznamenávat do protokolu pokusů; tento postup nevylučuje 

namátkové provádění kontrol probíhajících pokusů i mimo termíny stanovené 

projektem pokusů, 

c)  

kontrolovat činnost ošetřovatelů a ostatních pracovníků, kteří chovají nebo 

využívají v příslušném uživatelském zařízení pokusná zvířata, kontrolovat 

dodržování pracovního řádu a stanovených technologických postupů a vedení 

příslušné evidence a dokumentace, 

d)  

spolupracovat s orgány ochrany zvířat. 

(3) Odborná komise je složena nejméně ze 3 členů, jimiž jsou 

 

 

a)  

osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata, 

b)  

odborník s vysokoškolským vzděláním, specialista v oboru hlavní činnosti 

uživatelského zařízení, 

c)  

veterinární lékař. 

(4) U osob uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) se vyžaduje odborná způsobilost podle 

§ 17 odst. 1, u osob uvedených v odstavci 3 písm. c) se vyžaduje odborná způsobilost 

podle § 17 odst. 1 nebo § 26. 

 

(5) Odborná komise uživatelského zařízení je povinna 

 

 

a)  

kontrolovat plnění povinností uložených vedoucím pokusu a ostatním osobám, 

které se na činnosti s pokusnými zvířaty podílejí, 

b)  

projednávat a vyjadřovat se k předloženému projektu pokusů písemným 

stanoviskem s odůvodněním, které postoupí orgánu ochrany zvířat podle § 19 

odst. 1 písm. d), a současně o tomto písemně vyrozumí předkladatele; nemá-li 



projekt pokusů veškeré náležitosti, vrátí jej předkladateli k doplnění, přitom 

odpovídá za ověření všech náležitostí projektu pokusů, 

c)  

ověřovat odbornou způsobilost laborantů, techniků a ošetřovatelů pokusných 

zvířat pracujících s pokusnými zvířaty a vydávat o tom osvědčení, 

d)  

projednávat a předkládat zodpovědné osobě uživatelského zařízení návrhy 

provozního řádu, technologických postupů a návrhy na opatření k ochraně 

pokusných zvířat, 

e)  

kontrolovat stanovenou evidenci pokusných zvířat, 

f)  

kontrolovat, zda jsou o pokusech vedeny protokoly a jsou v nich 

zaznamenávány údaje stanovené příslušným projektem pokusů, 

g)  

zpracovat a odevzdat nejpozději do 15. ledna roku následujícího orgánu ochrany 

zvířat podle § 19 odst. 1 písm. d) souhrnnou zprávu za kalendářní rok o činnosti 

s uvedením 

 

 

1.  

identifikace zařízení, čísla rozhodnutí o akreditaci a doby její platnosti, 

2.  

příjmení, jména a čísla osvědčení podle § 17 odst. 1 nebo § 26 členů odborné 

komise, 

3.  

počtu projednaných a z toho doporučených projektů pokusů s označením účelů 

uvedených v § 15 odst. 1, 

4.  

evidence počtu pokusných zvířat použitých pro pokusy a počtu a druhu 

provedených pokusů, 

5.  

případně jiných údajů stanovených prováděcím právním předpisem nebo 

požadovaných ústřední komisí, 

h)  

povolovat pracovníkům uživatelského zařízení provádění pokusů na základě 

schválených projektů pokusů orgánem ochrany zvířat podle § 19 odst. 1 písm. 

d).". 

77. Za § 18 se vkládají nové § 18a až 18f, které včetně nadpisů znějí: 

 



"§ 18a 

 

Vedoucí pokusu 
 

(1) Vedoucím pokusu může být pouze osoba, která splňuje podmínky podle § 17 odst. 

1. 

 

(2) Povinností vedoucího pokusu je 

 

 

a)  

vytvořit a zajistit podmínky pro co možná nejšetrnější provedení pokusu na 

zvířatech, případně zákroku na živém zvířeti, jeho pozorování nebo manipulace 

s ním za účelem pokusu a činnost bezprostředně související a zabezpečit 

optimalizaci zdravotního stavu, pohody a hygieny zvířat v chovu, 

b)  

zpracovat projekt pokusů a předložit jej ke stanovisku odborné komisi, 

podmínky podle zvláštních předpisů projednat s příslušnými orgány, 

c)  

v případě schválení projektu pokusů to oznámit příslušnému orgánu veterinární 

správy, 

d)  

po zahájení pokusu vést protokol pokusu a potvrzovat v něm úkony stanovené 

projektem pokusu, umožnit osobě odpovědné za péči o pokusná zvířata a 

orgánům ochrany zvířat kontrolu plnění podmínek projektu pokusů, včetně 

provádění zápisů o této kontrole do protokolu pokusu,  

e)  

zabezpečit péči o zvířata v pokuse a kontrolovat činnost dalších pracovníků, 

zejména ošetřovatelů, kteří se na ní podílejí, 

f)  

pokus ukončit po dosažení cíle nebo nejpozději v termínu stanoveném projektem 

pokusů. 

(3) Vedoucí pokusu může v projektu pokusů stanovit svého zástupce, který plní jeho 

povinnosti v případě, kdy je nemůže sám plnit; tato osoba musí splňovat kvalifikační 

podmínky podle § 17 odst. 1. 

 

(4) Vedoucí pokusu nebo jeho zástupce nesmí 

 

 

a)  

při pokusu, který řídí, vykonávat činnost osoby zodpovědné za péči o pokusná 

zvířata, 

b)  



účastnit se na zpracování stanoviska, které se týká jeho projektu pokusů, jako 

člen odborné komise, komise příslušného státního orgánu [§ 19 odst. 1 písm. d)] 

nebo ústřední komise. 

 

§ 18b 

 

Projekt pokusů 
 

(1) Při schvalování projektu pokusů zpracuje odborná komise stanovisko o splnění 

podmínek podle § 15 a předloží jej příslušnému státnímu orgánu podle § 19 odst. 1 

písm. d). 

 

(2) Pokud příslušný státní orgán podle § 23 odst. 1 písm. a) povolí použití zvířat pro 

předložený projekt pokusů a projekt schválí, uvede ve svém povolení jeho číslo a dobu 

platnosti schváleného projektu pokusů. Povolení se stává nedílnou součástí projektu 

pokusů. 

 

(3) Neoznámení změny údajů v projektu pokusů týkající se změny vedoucího pokusu, 

změny druhu použitých zvířat, zákroku na zvířatech, manipulace se zvířaty a změny 

místa pokusu příslušnému státnímu orgánu se považuje za provádění pokusu bez 

povolení. 

 

(4) Existence údajů o pokusu souvisejících s ochranou obchodního tajemství, objevů, 

autorských práv, nebo utajovaných skutečností, které upravují zvláštní právní 

předpisy,
5a)

 není překážkou výkonu dozoru nad ochranou zvířat. 

 

(5) Náležitosti a obsah projektu pokusů, zásady jeho zpracování a vzorový formulář 

stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 

 

§ 18c 

 

Zahájení a ukončení pokusu 
 

(1) Pokus začíná, když je zvíře poprvé připravováno k použití, a končí, když v 

souvislosti s tímto pokusem není už třeba konat další pozorování v souladu s projektem 

pokusů. 

 

(2) Po ukončení pokusu se se zvířetem nakládá způsobem stanoveným projektem 

pokusů. 

 

(3) Hospodářské zvíře je možné vrátit po ukončení pokusu do původních podmínek 

chovu, odpovídá-li tomu jeho stav, a to z hlediska jeho zdraví, jeho další využitelnosti a 

nákazové situace v souladu se zvláštním právním předpisem.
2)

 

 

(4) Volně žijící zvíře odchycené za účelem pokusu je třeba po ukončení pokusu vrátit na 

místo původního výskytu, je-li to stanoveno projektem pokusů a umožňuje-li to 

zdravotní stav zvířete, podmínky prostředí a zvláštní právní předpis.
2e)

 

 



(5) Zvíře, které svým druhem odpovídá zvířatům zájmového chovu, může být po 

ukončení pokusu, je-li to stanoveno projektem pokusů a umožňuje-li to zdravotní stav 

zvířete, předáno do zájmového chovu, a to podle nákazové situace. 

 

(6) Při výskytu nákazy s klinickými projevy onemocnění, případně úhynů a při 

laboratorním průkazu nákazy přenosné ze zvířat na jiná zvířata nebo na člověka se 

pokus ukončí, pokud sledování uvedených projevů není stanoveno projektem pokusů. 

 

(7) Neškodné odstranění kadáveru není dovoleno dříve, než nastane posmrtná ztuhlost. 

 

§ 18d 

 

Chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení 
 

(1) Chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení jsou povinna uchovávat po dobu tří let 

záznamy o kontrole a vést evidenci 

 

 

a)  

zootechnickou a o kontrole zdravotního stavu zvířat, 

b)  

o kontrole objektu a prostor, kde jsou zvířata umístěna, a o hodnotách 

mikroklimatu zjištěných při pravidelných kontrolách nebo záznamy 

automatických registračních přístrojů, 

c)  

o dezinfekci dopravních prostředků a přepravních obalů určených k přepravě a 

přemisťování zvířat, 

d)  

o dovozu a vývozu zvířat ze zahraničí a způsobu označování nakoupených nebo 

prodaných zvířat, která obsahuje údaje o zemi původu, o chovném, 

dodavatelském nebo uživatelském zařízení a o původu zvířat, 

e)  

o původu a označení psů, koček a lidoopů, včetně údajů o chovném, 

dodavatelském nebo uživatelském zařízení, ze kterého nebo do kterého byli 

jedinci těchto druhů dodáni, s vyznačením data přepravy či přemístění, 

f)  

o odborné způsobilosti zaměstnanců. 

(2) V každém chovném, dodavatelském nebo uživatelském zařízení musí být psi, kočky 

a lidoopi označeni trvale identifikačním prostředkem dříve, než jsou odstaveni od 

matky, s výjimkou případů, kdy tato zvířata jsou před odstavením převedena z jednoho 

zařízení do jiného a není z praktických důvodů možno zvíře předem označit; v tomto 

případě je přijímací zařízení povinno uchovat všechny údaje zejména o matce až do 

označení zvířete. 

 



(3) Ze záznamu každého chovného, dodavatelského nebo uživatelského zařízení musí 

vyplývat podrobnosti o identitě a původu každého psa, kočky a lidoopa. 

 

§ 18e 

 

Ochrana zvířat při provádění pokusů 
 

(1) K pokusu nelze použít zvířata s klinicky zjevnými příznaky onemocnění, pokud to 

není součástí schváleného projektu pokusů. 

 

(2) Znecitlivění nebo jiné metody tlumící bolest se řídí prospěchem zvířete se zřetelem 

na jeho druh a na účel pokusu. 

 

(3) Prostředky, které způsobují pouze ochrnutí svalů, se nepovažují za prostředky 

vhodné pro znecitlivění. 

 

§ 18f 

 

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti 

pro provádění pokusů na zvířatech 
 

(1) Odborná příprava k získání osvědčení o odborné způsobilosti se uskutečňuje formou 

specializovaného kurzu. 

 

(2) Znalosti absolventů kurzů k získání osvědčení odborné způsobilosti podle odstavce 

1 se ověřují před zkušební komisí v souladu se zkušebním řádem schváleným ústřední 

komisí. 

 

(3) Zkušební komisi pro získání osvědčení jmenuje předseda ústřední komise a tvoří ji 

předseda, který je členem ústřední komise, člen, lektor ze seznamu přednášejících a 

člen, odborný pracovník školícího pracoviště, kterým bylo uděleno osvědčení o odborné 

způsobilosti podle § 17 odst. 1. 

 

(4) O zkoušce vyhotoví zkušební komise protokol, který je evidován a uchovává se na 

školícím pracovišti. 

 

(5) Nejméně jedenkrát za 3 roky zajistí chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení 

školení a přezkoušení z odborné způsobilosti k péči o zvířata u svých laborantů, 

techniků a ošetřovatelů, kteří zacházejí se zvířaty. Nově přijatý pracovník musí zkoušku 

odborné způsobilosti složit do 6 měsíců po nástupu do zaměstnání.  

 

(6) Odborná příprava k získání osvědčení odborné způsobilosti podle § 17 odst. 1 se 

uskutečňuje pro veterinární lékaře, lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním v 

oblasti přírodních věd se zaměřením na biologické studijní obory formou dalšího 

celoživotního vzdělávání občanů na součástech vysokých škol zřízených podle 

zvláštních právních předpisů, které současně vytvořily předpoklady pro teoretické i 

praktické zajištění výuky a které mají udělenu akreditaci uživatelského zařízení ústřední 

komisí. 



 

(7) Odborná příprava k získání osvědčení odborné způsobilosti pro laboranty, techniky 

a ošetřovatele k péči o zvířata se uskutečňuje formou dalšího celoživotního vzdělávání 

občanů na vysokých školách nebo jiných školících zařízeních, které současně vytvořily 

předpoklady pro teoretické i praktické zajištění výuky a které mají udělenu akreditaci 

uživatelského zařízení ústřední komisí. 

 

(8) Ústřední komise jmenuje lektory na návrh školícího pracoviště. Lektoři musí 

splňovat podmínky osvědčení odborné způsobilosti podle § 17 odst. 1 a minimálně 5 let 

odborné praxe při využívání zvířat k pokusným účelům nebo činnosti v orgánu ochrany 

zvířat. 

 

(9) Podrobnosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.". 

 

78. V § 19 odst. 1 písm. c) se odkaz na poznámku pod čarou č. 6) nahrazuje odkazem na 

poznámku pod čarou č. 2) a současně se poznámka pod čarou č. 6) zrušuje. 

 

79. V § 19 odst. 1 písmeno d) zní: 

 

 

"d)  

ústřední orgány státní správy a Akademie věd České republiky, pokud do 

okruhu jejich působnosti spadá předmět činnosti právnických a fyzických osob, 

které provádějí pokusy na zvířatech, (dále jen "příslušné státní orgány"),". 

80. V § 19 odst. 1 se doplňují písmena e) a f), která znějí: 

 

 

"e)  

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti, 

f)  

obecní úřady obcí s rozšířenou působností.". 

81. V § 20 písm. c) se slova "občanskými sdruženími" nahrazují slovy "nevládními 

neziskovými organizacemi"; na konci písmene c) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 

se písmeno d), které zní: 

 

 

"d)  

schvaluje statut a jednací řád ústřední komise.". 

82. V § 21 odst. 3 písm. b) se slova "pro testace, bezpečnostní záruky, projekty 

základního výzkumu, vyhledávací výzkum a výuku" nahrazují slovy "podle § 15 odst. 

1". 

 

83. V § 21 odst. 3 písm. d) se na konci doplňují slova "a provádí jejich zkoušení". 

 

84. V § 21 odst. 3 písmeno e) zní: 

 

 



"e)  

rozhoduje o udělení, změně, pozastavení nebo odnětí osvědčení chovným nebo 

dodavatelským zařízením nebo akreditace uživatelským zařízením, a to i na 

základě řízení zahájeného z vlastního podnětu,". 

85. V § 21 odst. 3 písmeno g) zní: 

 

 

"g)  

schvaluje z hlediska dodržování tohoto zákona řády ochrany zvířat při chovu, 

řády ochrany zvířat při svodu nebo veřejném vystoupení; tyto řády jí musí 

žadatel předložit v písemné podobě i na technickém nosiči dat spolu s žádostí 

nejpozději do 3 měsíců od jeho zaregistrování podle zvláštního právního 

předpisu.". 

86. V § 21 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až l), 

která znějí: 

 

 

"h)  

vydává písemné vyjádření ve schvalovacím řízení zoologických zahrad,
1)

 

i)  

posuzuje po odborné stránce osnovy rekvalifikačních kurzů pro obchod se 

zvířaty určenými pro zájmové chovy a drezúry zvířat, 

j)  

může uhradit v případě potřeby vakcínu proti nemocím přenosným ze zvířat na 

člověka posuzovatelům chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení, 

k)  

navrhuje zkušební řády pro odbornou způsobilost osob pro přepravu zvířat a 

provádí zkoušky pro získání této odborné způsobilosti, 

l)  

jmenuje a odvolává posuzovatele pro akreditační řízení uživatelských zařízení a 

řízení pro vydání osvědčení chovným nebo dodavatelským zařízením, které 

metodicky řídí, kontroluje, organizačně a materiálně zabezpečuje jejich činnost a 

bezpečnost.". 

87. V § 21 odst. 4 se slova "včetně zvířat v zoologických zahradách" zrušují. 

 

88. V § 21 odstavec 5 zní: 

 

"(5) Ústřední komise je povinna ve správním řízení podle odstavce 3 písm. e) 

rozhodnout nejdéle do 120 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech může 

být řízení prodlouženo ministerstvem o dalších 60 dnů; proti rozhodnutí o akreditaci se 

nelze odvolat, je přípustná žádost o jeho přezkoumání soudem.". 

 

89. § 22 včetně nadpisu zní: 

 


