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Úvod 

 

 Tématem této diplomové práce je právní úprava pokusů na zvířatech. Zvířata 

jsou součástí našeho života, ať chceme nebo ne, ať je máme rádi nebo nám jsou 

lhostejná. Člověk si podmanil a domestikoval divoká zvířata, vyšlechtil nové rasy, 

některé jedince geneticky pozměnil a v neposlední řadě je používá k výzkumným 

a studijním účelům. Vztah člověka ke zvířeti byl vždy vztahem nadřízenosti 

a podřízenosti. Musí být proto vytvořeny a nastaveny mantinely, které hájí zájmy zvířat, 

ale také umožňují vědcům či podnikatelům naplnit jejich záměry. Zvířata si zaslouží 

naši ochranu, péči a dobré životní podmínky. O tom, že se vztah lidí ke zvířatům 

celkově zlepšuje, svědčí i zájem zákonodárných autorit, které se zvířaty zabývají 

a přijímají k jejich ochraně zákony. 

Kapitola první této práce nejprve ve stručnosti představí historický vývoj pokusů 

prováděných na zvířatech a historický vývoj legislativy k jejich ochraně. Bude zde 

vyložena tzv. zásada 3R a definovány svobody zvířat. V této části práce bude uveden 

též vývoj nadnárodní právní úpravy a evropské právní úpravy ochrany zvířat. Závěr 

první kapitoly pak představí historický vývoj právních předpisů k ochraně zvířat a zvířat 

používaných pro pokusné a jiné vědecké účely na území České republiky s naznačeným 

vývojem do budoucna.  

Obsahem druhé kapitoly této práce bude nejprve definovat základní pojmy 

a východiska, která budou v této práci užita a analyzovat jejich právní zakotvení. 

K vymezení těchto pojmů budou užity veřejnoprávní normy týkající se ochrany zvířat 

a z práva soukromého občanský zákoník. Dále zde bude analyzován přístup práva 

soukromého a práva veřejného v otázce pojetí zvířete jako věci. V rozsahu soukromého 

práva bude zjišťováno, jakým způsobem k této problematice přistupují jiné státy. 

V závěru této kapitoly budou představeny některé možné alternativní metody 

nahrazující pokusy na zvířatech.  

Stěžejní části této práce jsou uvedeny v kapitolách tři a čtyři. První z nich bude 

analyzovat právní úpravu ochrany pokusných zvířat a přiblíží povinnosti chovatelů, 

dodavatelů a uživatelů pokusných zvířat. Kapitola čtvrtá se bude věnovat správnímu 

trestání v oblasti související s pokusnými zvířaty. V závěru této kapitoly bude nastíněna 

trestní odpovědnost za neoprávněné provádění pokusů na zvířatech. Poslední kapitola 
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práce se bude zabývat příslušnými státními orgány ochrany zvířat v České republice 

a vymezením jejich kompetencí a dále nestátními orgány a přiblížením jejich aktivit 

v oblasti ochrany zvířat. 

 Cílem této práce bude objasnit právní postavení zvířete jak v právu veřejném 

tak v právu soukromém a přiblížit právní úpravu soukromého práva i v jiných státech 

a analyzovat právní úpravu ochrany zvířat a zvláště pokusných zvířat, identifikovat 

ty její oblasti, které se jeví jako problémové, a nabídnout možná řešení, jak de lege lata, 

tak de lege ferenda.  

V závěru této práce budou shrnuty poznatky, ke kterým jsem v průběhu této 

práce dospěla.  

 Podkladem ke zpracování této práce jsou zákony České republiky, prameny 

sekundárního práva Evropské unie, důvodová zpráva vlády České republiky k novému 

občanskému zákoníku, k zákonu o veterinární péči a k novelizaci zákona na ochranu 

zvířat proti týrání, odborná literatura, vybrané internetové zdroje a osobní konzultace 

na Ministerstvu zemědělství.  

 Uvedené téma jsem si zvolila z toho důvodu, že problematika pokusů 

na zvířatech mi není lhostejná. O tuto problematiku jsem se začala zajímat jako 

spotřebitel kosmetických produktů uváděných na trh. Posléze můj zájem přerostl 

v zájem profesionální. Zpracování tohoto tématu přispělo k prohloubení mých znalostí 

této problematiky. 

 

Diplomová práce je ukončena dle právního stavu platného ke dni 24. května 2013. 
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Kapitola I. Historie pokusů na zvířatech a vývoj relevantní 

právní úpravy  

 

1.1 Historický vývoj pokusů prováděných na zvířatech 
 

 Historie pokusů na zvířatech sahá až do starověkého Řecka. Alcmaeon 

Crotoniata
1
 patřil mezi první představitele badatelů, kteří vykonali pitvy na zvířatech. 

Při svých výzkumech objevil zrakové nervy, které vedly k mozku. To jej přivedlo 

k myšlence, že mozek je centrum myšlení, které je spojené se všemi smyslovými orgány 

pomocí zvláštních drah (poroi). Byl také objevitelem ušního kanálu.
2
 Hérofilos 

z Chalkedónu
3
 prováděl pitvy na zvířatech a byl první, kdo provedl pitvu na mrtvém 

člověku. Odlišil nervy od šlach, nervy pak rozdělil na smyslové a pohybové. Podle 

anatomické stavby rozlišil tepny od žil.
4
 Studoval vnitřní orgány, zejména mozek, játra, 

míchu apod.
5
 Erasistratos z Kéu

6
 popsal srdeční chlopně a jejich mechanismus 

při činnosti srdce. Zastával hypotézu o inteligenci zvířat, která je závislá na počtu 

a složitosti jejich mozkových závitů. Mozek dělil na velký mozek a mozeček 

(cerebellum). Pokusy uskutečňoval na zvířatech a lidech.
7
 Autorem 153 latinských 

a řeckých povětšině medicínských spisů byl Claudios Galenos.
8
 Mezi jeho významná 

autorská díla se řadí Techné iatriké (Lékařské umění). Zkušenosti čerpal z pitev zvířat, 

hlavně opic a prasat nebo skotu. To vedlo k některým nesprávným představám 

při aplikaci živočišné anatomie na anatomii humánní. Galenos se domníval, že člověk 

má sedmidílnou dělohu. Lidské pitvy neprováděl.
9
  

                                                           
1
 Alcmaeon z Crotonu, přelom 6. a 5. stol. př. Kr., patřil k žákům nejstarší řecké filosofické školy, 

soustředěné kolem filosofa a matematika Pythagora.  
2
 Starověké Řecko. [online]. [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.sci.muni.cz/botany/bures/dejbiol/B_anti.pdf, též z: Huffman, Carl, "Alcmaeon", The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition). 
3
 Hérofilos z Chalkedónu, 335 př. n. l - 280 př. n. l., vyrostl na ostrově Kós, vystudoval lékařskou školu. 

4
 Rozlišení tepen od žil provedl již jeho učitel na Kóu, Praxagoras. 

5
 Starověké Řecko. [online]. [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.sci.muni.cz/botany/bures/dejbiol/B_anti.pdf  
6
 Erasistratos z Kéu, 310 př. Kr., považovaný za syna dcery Aristotelovy, zemřel kolem r. 250 př. Kr. 

7
 Zpravodaj OHZ, Vivisekce - část I, Původ iracionálního kultu, č. 15, 5/2005, s 4. 

8
 Claudios Galenos, 129 - 199 nebo 200 n. l., pocházel z maloasijského Pergamonu, vystudoval medicínu, 

v roce 157 působil jako lékař gladiátorů. 
9
 Starověké Řecko. [online]. [cit. 2013-03-22] Dostupné z: 

http://www.sci.muni.cz/botany/bures/dejbiol/B_anti.pdf 
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Výzkum srdečního a krevního oběhu prezentoval William Harvey
10

 na College 

of Physicians v roce 1616, v roce 1628 vydal své poznatky v díle Exercitatio Anatomica 

de Motu Cordis et sanguinis v Animalibus (Anatomická studie o pohybu srdce a krve). 

Výzkumy prováděl nejen na živých ptácích, rybách, prasatech a mnoha dalších druzích 

zvířat, ale také na odsouzencích na smrt. Se zvířaty ani odsouzenci se nezacházelo nijak 

laskavě. Operace byly prováděny bez anestezie a vivisekce patřily mezi běžné pracovní 

metody.
11

 Marcello Malpighi studoval za pomoci mikroskopu živé tkáně odebírané 

z pokusných zvířat. Zastával teorii analogie ve stavbě živočišných orgánů. Malpighi byl 

první, kdo vědomě užil první alternativní metody.
12

  

Mechanika a racionalita se stala rysem sedmnáctého století. Jejím představitelem 

byl René Descartes,
13

 matematik a filosof. Zastával názor, že vše se řídí mechanickými 

zákony, lidské tělo je stroj, které je obdařeno duší a vědomím, zato zvířata žádnou duši 

a vědomí nemají. Jsou to pouhé stroje, které nejsou schopné pociťovat radost, strach 

či bolest a jejich sténání je skřípáním porouchaného stroje. Jeho filozofie měla z toho 

důvodu pro zvířata dlouhodobé následky, především při provádění pokusů.
14

 Existovaly 

výjimky, ne každý se ztotožňoval s tím, že zvířata nejsou schopná pociťovat bolest. 

Mezi ně se řadil např. Louis Pasteur.
15

 Zabýval se studiem nakažlivých chorob u zvířat, 

např. studiem antraxu (snětí slezinnou). Dospěl k obecnému závěru, že všechny nákazy 

způsobují mikroby. Při výzkumu cholery drůbeže využil poznatky Edwarda Jennera
16

 

a dokázal, že infekce organismu oslabenou kulturou choroboplodných zárodků 

nezpůsobí smrt, ale vyvolává odolnost proti příslušnému onemocnění. Takto vytvořil 

                                                           
10

 BBC, History, William Harvey (1578 - 1657). [online]. [cit. 2012-11-12]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/harvey_william.shtml. William Harvey anglický lékař, 

objevitel krevního oběhu, objev byl publikován ve spisu Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et 

Sanguinis in Animalibus (Anatomické cvičení o pohybu srdce a krve u zvířat).  
11

 SINGER, P., Osvobození zvířat, Kapitola 5, Člověk, vládce tvorstva, Práh, 2001, ISBN 80-7252-042-3, 

též: [online]. [cit. 2012-11-12]. Dostupné z: 

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/harvey_william.shtml 
12

 Velký lékařský slovník, Malpighi Marcello. [online]. [cit. 2012-11-12]. Dostupné z: 

http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/malpighi-marcello-1628-2. Marcello Malpighi, 1628–1694, 

italský profesor anatomie v Boloni, Pise a Messině, lékař papeže Inocence XII. považovaný 

za zakladatele histologie a popisné embryologie, jako jeden z prvních systematicky využíval mikroskop 

pro studium tkání. Jeho hlavním objevem bylo kapilární spojení arterií a vén, jehož existenci předpověděl 

Harvey. 
13

René Descartes, zakladatel moderní kritické epistemologie, racionalistické filosofie, mechanistického 

výkladu přírody a analytické metody moderní vědy. 
14

 PRCHALOVÁ, J., Právní ochrana zvířat, Praha: Linde, 2009, s. 21, ISBN: 978-80-7201-763-8. 
15

 Louis Pasteur, 1877-1881, francouzský biolog, chemik a lékař. Člen Francouzské akademie přírodních 

věd a Francouzské akademie lékařských věd. 
16

 Edward Jenner, 1749–1823, lékař, objevitel očkovacího séra proti pravým neštovicím a propagátor 

důsledného očkování, které zavedl v roce 1796. 
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základy aktivní imunizace, jako metody preventivního očkování proti nakažlivým 

chorobám. Zvířatům vytvářel přiměřené životní podmínky, včetně dobrého zacházení. 

Byl také „otcem“ vakcíny proti vzteklině. První pokusy se prováděly na již 

infikovaných psech. V roce 1885 byla poprvé tato vakcína vyzkoušena na člověku.
17

 

Jeho současníkem byl Claude Bernard.
18

 Na základě pitev prováděných na králících, 

objevil funkci slinivky břišní a funkci jater včetně teorie o vzniku cukrovky. Zabýval se 

účinky jedů na živé organismy a zkoumal možnosti využití anestezie.
19

  

Koncem 19. století se stoupenci experimentální medicíny prosadili 

také na univerzitách. Výsledky získané při pokusech na zvířatech pak byly aplikovány 

ihned na lidech. Tento postup okamžité aplikace v mnoha případech nepřinesl žádné 

pozitivní výsledky. Teprve až klinická zkušenost rozhodla, zda bude možné získané 

poznatky úspěšně použít i u lidí.
20

  

Počátkem 20. století se ruský psycholog Ivan Petrovič Pavlov
21

 snažil dokázat 

existenci podmíněných reflexů. Pokus spočíval v opakování určitého podnětu, v tomto 

případě při krmení psů zazněl zvuk zvonku. Psi pak při pouhém zazvonění, aniž by jídlo 

viděli nebo cítili, začali slintat.
22

 Další objev této doby učinili Frederick Bantingem
23

 

a Charles Best. Izolovali inzulín ze slinivky břišní pokusných psů, který byl schopen 

regulovat hladinu cukru v krvi a léčit tak nemocné postižené cukrovkou.
24

  

Ve druhé polovině 20. století se dosud náhodný výběr zvířat začal více 

zaměřovat na výběr cílený, tj. na zvířata, která by pro daný pokus byla nejvhodnější. 

Z toho důvodu v tomto období vznikly první chovné stanice. Zpočátku to byla zvířata 

chovaná v zájmových chovech, později se tato zvířata chovala již jen k pokusným 

                                                           
17

 Historie, lékařství, medicína. [online]. [cit. 2012-11-21]. Dostupné z: http://galenus.cz/historie-

prehled.php  
18

 Claude Bernard, francouzský lékař a jeden z nejvýznamnějších francouzských vědců, průkopník 

experimentální medicíny a fyziologie. 
19

 Encyclopedia Britanica, Claude Bernard. [ online]. [cit. 2012-11-21]. Dostupné z: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/62382/Claude-Bernard  
20

 Svoboda zvířat CZ, Zpravodaj 1/2011. [online]. [cit. 2012-11-21]. Dostupné z: 

http://www.protisrsti.cz/dokumenty/SvZv%20Zpavodaj%20I_11%20web%20nahled%20obsah.pdf  
21

 Ivan Petrovič Pavlov, ruský fyziolog, psycholog a lékař. Zabýval se studiem trávicích procesů a s nimi 

spojených reflexů. Nositel Nobelovy ceny (1904) za fyziologii a medicínu. 
22

 Celý svět CZ, Ivan Petrovič Pavlov. [online]. [cit. 2012-11-21]. Dostupné z: http://www.celysvet.cz/i-

p-pavlov.php  
23

 Frederick Banting a John Macleod obdrželi Nobelovu cenu za objev inzulínu. To se nelíbilo 

Bantingovi, který považoval přínos Johna Macleoda za minimální. Macleod pracoval jako přednosta 

ústavu University of Toronto, ale na objevu se přímo nepodílel. Banting naopak označil Charlese Besta, 

svého laboratorního spolupracovníka, za toho, kdo měl cenu také získat. 
24

 Práva zvířat. [online]. [cit. 2012-11-21]. Dostupné z: http://www.differentlife.cz/pokusy01.htm 
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účelům. Ke studiu samotných zvířat se začala užívat i zvířata divoká. Po druhé světové 

válce dochází k rozmachu chovů pokusných zvířat, která se pak používala pro základní, 

vojenský a biomedicínský výzkum a farmaceutický průmysl. Rozvoj chovu zvířat se 

vydal třemi základními směry. První směr byl veden k získání modelů na úrovni 

buněčných a tkáňových kultur. Druhý směr měl snahu o zlepšení experimentální práce, 

zejména používáním nových druhů zvířat (křečík čínský, vačice opossum, krysa 

bavlníková, fretka apod.). Třetí směr vystihuje rozvoj a produkci inbredních
25

 

a outbredních
26

 kmenů a usiluje o zlepšení zdravotního stavu pokusných zvířat.
 27

  

 V osmdesátých letech díky výsledkům studia myších embryí a zárodečných 

buněk vznikla první transgenní zvířata,
28

 u nichž je gen předáván z generace 

na generaci. Transgenní zvířata přinášejí pro vědu nové možnosti, ale také řadu 

problémů ať už etických či bezpečnostních.
29

 

 

1.2 Vývoj nadnárodní právní úpravy ochrany zvířat 

 

První zákonná norma obsahující nařízení související s chovem domácích zvířat, 

pochází z období vlády Lipit-Ištara, vladaře Isinu v období 1934–1924 př. n. l. 

Zákony Lipit-Ištarovy se dochovaly na hliněných deskách, uložených dnes 

v Univerzitním muzeu ve Filadelfii, a na tabulce s prologem, uložené v Louvru. 

Nejstarší sbírkou zákonů v akkadštině jsou Zákony z Ešnunny, které byly dochovány 

na dvou hliněných tabulkách nacházejících se v muzeu v Bagdádu. Tyto zákony pouze 

řeší případy, při kterých došlo k poranění zvířat či lidí.
30

,
 31

 Dílo krále Chammurapiho, 

                                                           
25

 Inbrední jedinec záměrně vyšlechtěný příbuzenskou plemenitbou. 
26

 Outbrední jedinec, kde nedochází k příbuzenskému křížení. 
27

 JEBAVÝ, L., Chov laboratorních zvířat: text pro vyučovaný předmět Chov laboratorních zvířat, Praha: 

Česká Zemědělská univerzita, 1. vyd., 2011, kapitola I., s. 4, ISBN 978-80-213-2178-6, též: [online]. [cit. 

2012-12-11]. Dostupné z: http://www.unium.cz/materialy/czu/fappz/skripta-1-2-na-zkousku-staci-

m13463-p1.html  
28

 Transgenní organismus je typ geneticky modifikovaného organismu. 
29

 JEBAVÝ, L., cit. dílo, s. 4. 
30

 Např. čl. 53 řeší případ, kdy jedno dobytče potrkalo druhé tak, že pošlo; vlastníci dobytčat se v tomto 

případě rozdělili rovným dílem o výtěžek s prodeje přeživšího kusu a o maso uhynulého zvířete. 
31

 Komora veterinárních lékařů, Některé významné historické skutečnosti z pohledu vztahů člověk-zvíře. 

[online]. [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: 

http://www.vetkom.cz/content/showArticle/id/289/articleId/nektere-vyznamne-historicke-skutecnosti-z-

pohledu-vztahu-clovek-zvire-1123  
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je vrcholem právních norem staré Mezopotámie. Zvířata jsou v něm zmiňována 

např. při ochraně soukromého vlastnictví.
32

  

Ve středověku bylo zvíře v karteziánském pojetí srovnáváno se stroji. Během 

tohoto vývoje se objevily vzácné výjimky např. František z Assisi
33

 a lesní poustevníci 

ochraňovali zvířata před lovci, či svatý Antonín z Padovy,
34

 který se pro svůj postoj 

ke zvířatům stal jejich patronem.
35

 Také v období renesance se nazírání na postavení 

zvířat nezlepšilo. Erazim Kohák
36

 uvádí, že zvířata si ve vědomí lidí oproti středověku 

značně pohoršila, přestala být chápána jako níže postavené bytosti, ale byla vnímána 

pouze jako surovina.
37

  

Na podnět Richarda Martina
38

 v roce 1822 vznikl ve Velké Británii zákon 

o ochraně před krutým a neodborným zacházením s dobytkem (Act to Prevent the Cruel 

and Improper Treatment of Cattle), který byl v roce 1835 novelizován. Tato novelizační 

úprava spočívala např. ve stanovení způsobu přepravy zvířat, způsobu jejich usmrcení, 

zákazu kohoutích zápasů nebo bytí zvířat, které bylo považováno za přestupek s horní 

hranicí trestní sazby 5 liber a odškodněním až 10 liber. Zákon se nevztahoval 

na ochranu volně žijících zvířat.
39

 V roce 1849 byl zrušen a nahrazen zákonem 

proti týrání zvířat Cruelty to Animals Act.
40

 Jeho účelem bylo stanovit účinnější 

opatření, které by zabránilo týrání zvířat.
41

 Další novelizace tohoto zákona 

se uskutečnila v roce 1876 a zavedla systém licencí pro pokusy na zvířatech. Zákon 

byl nahrazen o 110 roků později zákonem o vědeckých postupech (The Animals 

(Scientific Procedures) Act 1986), který upravuje veškeré pokusné nebo jiné vědecké 

postupy a zakazuje provádět pokusy v případech, pokud existují vědecky vhodné 

                                                           
32

 Tamtéž. 
33

 František z Assisi byl vybrán za patrona zvířat. Viděl v nich tvory, kteří mu někdy rozuměli lépe 

než lidé.  
34

 Antonín z Padovy, portugalský františkánský mnich, teolog a kazatel. 
35

 CHAPOUTHIER,G., Les droits de l’animal, Paris, PUF 1992, s. 125. [online]. [cit. 2012-11-11]. 

Dostupné z: 

http://www.actaeon.cz/Knihy/ChapouthierGZv%C3%AD%C5%99ec%C3%ADpr%C3%A1va.aspx  
36

 Erazim Kohák, nar. 21. 5. 1933, profesor filozofie na FF UK v Praze a publicista. 
37

 KOHÁK, E., Zelená svatozář, 2. vyd. Praha: Slon, 2006, s. 73. ISBN 80-85850-63-X. 
38

 Plukovník Richard Martin 1754 - 1834, irský politik a aktivista za práva zvířat. 
39

 Animal Rights-Humane History Timeline. [online]. [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: 

http://www.animalrightshistory.org/animal-rights-law/romantic-legislation/1822-uk-act-ill-treatment-

cattle.htm  
40

 Skripta ½, ASA12E - Chov laboratorních zvířat. [online]. [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: 

http://www.unium.cz/materialy/czu/fappz/skripta-1-2-na-zkousku-staci-m13463-p1.html  
41

 Animal Rights-Humane History Timeline: Cruelty to Animals Act, 1835,Great Britain Parliament. 

[online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z: http://www.animalrightshistory.org/animal-rights-law/romantic-

legislation/1835-uk-act-cruelty-to-animals.htm  
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alternativy. Zákon o vědeckých postupech definuje "chráněné zvíře" jako každého 

živého obratlovce, kromě člověka a vztahuje se na savce, ptáky, plazy, ryby, 

obojživelníky a bezobratlé. Bezobratlí se do zákona začlenili až v novelizovaném znění 

v roce 1993.
42

  

Významným rysem osvíceného přístupu k užití a chovu pokusných zvířat 

se stala snaha o minimalizaci utrpení zvířat během pokusu a omezení počtu užitých 

zvířat nebo jejich nahrazení. V roce 1959 vymezili William Russell a Rex Burch 

tzv. princip 3R (Replacement, Refinement, Reduction).
43

  

 

Princip 3R zahrnuje: 

 

Nahrazení a omezení – alternativní metoda, která nevyžaduje použití živého zvířete, 

popřípadě omezí jeho používání na nejmenší možnou míru. Nahrazení se provádí, 

pokud je dosažený výsledek na srovnatelné úrovni jako pokus na zvířeti. 

Zmírňování - upravení procedur tak, aby se snížila bolest, stres a další utrpení zvířete, 

a to po celý jeho život. Šetrným zacházením se snižuje bolest a další stresové faktory, 

které mohou vést k fyziologickým změnám, jež mohou ovlivnit proměnlivost výsledků 

pokusů.  

Snižování - v případě neexistence alternativní metody, která je uznána právními 

předpisy Evropské unie, lze počet zvířat snížit použitím jiných metod.
44

 

V současné době je výše uvedený princip 3R zakotven v ustanovení zákona 

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti 

týrání“).
45

  

Také v období nacistického Německa byly vydávány právní předpisy týkající 

se ochrany zvířat a přírody. Byly detailně propracovány a měly vysokou lékařskou 

a právní úroveň.
46

 Přísně postihovaly týrání zvířat (užívání psů při honech, regulace 

                                                           
42

 The version of the Animals (Scientific Procedures) Act 1986. [online]. [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/116865/aspa_amendment_

regulations.pdf  
43

 Tento princip vytvořený Williamem Russelem a Rexem Burchem byl v roce 1959 publikovaný v knize 

Principy humánních experimentálních technik (The Principles of Humane Experimental Technique). 
44

 Bionova, novinky, hlavní strana. [online]. [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://www.bioinova.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0003.html 
45

 Viz § 15 odst. 4 písm. a) zákona n ochranu zvířat proti týrání. 
46

 SAX, B., Zvířata ve Třetí říši, Dokořán, 2003, s. 126, ISBN 80-86569-49-7. 
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kastrace zvířat, maximální množství práce na poli apod.). Pokusy na zvířatech se směly 

provádět jen výjimečně s výslovným povolením ministerstva vnitra.
47

  

Životní podmínky zvířat chovaných v intenzivních chovech (tzv. továrních 

chovech) se staly námětem knihy Ruth Harrisonové Animal Machines (Zvířecí stroje). 

Kniha ovlivnila i britskou vládou k sestavení speciální komise tzv. Brambellovy 

komise, která na základě šetření vydala zprávu, že „zvíře by mělo mít alespoň možnost 

svobodného pohybu tak, aby se bez obtíží mohlo otočit, pečovat o čistotu těla, vstát, 

lehnout si a natáhnout končetiny“.
48

 Brambellova zpráva se stala podkladem pro britský 

Zemědělský zákon vydaný v roce 1968.
49

 Britská Rada pro pohodu (neboli welfare
50

) 

hospodářských zvířat (Farm Animal Welfare Council, dále jen „britská Rada“), byla 

zřízena v roce 1979 jako poradní orgán vlády. Britská Rada na základě zjištění poznatků 

o zvířatech chovaných v intenzivních chovech definovala pět svobod, které by zvířatům 

měly být přiznány: 

 

1. Svoboda od hladu a žízně nerušeným přístupem k čerstvé vodě a krmivu 

zaručujícímu plné zdraví a tělesnou zdatnost. 

2. Svoboda od nepohodlí poskytnutím odpovídajícího prostředí včetně úkrytu 

a pohodlného místa k odpočinku. 

3. Svoboda od bolesti, zranění a onemocnění prevencí anebo rychlou diagnózou 

a léčením. 

4. Svoboda od strachu a stresu ujištěním takového prostředí a zacházení, které 

vylučují psychické strádání. 

5. Svoboda projevit přirozené chování poskytnutím dostatečného prostoru, 

vhodného prostředí a společnosti zvířat téhož druhu.
51

 

 

                                                           
47

 SAX, B. cit. dílo, s. 130. 
48

 ŠONKOVÁ, R., Welfare v ekologickém zemědělství - Šance pro lepší život hospodářských zvířat. Prah: 

Ústav zemědělských a potravinářských informací. 2006. s. 6., ISBN 80-7271-176-8. 
49

 ŠONKOVÁ, R., cit. dílo, s. 6 a 7. 
50

 ŠONKOVÁ, R, cit, dílo, s. 8. „Welfare v obecné rovině je stav dokonalého mentálního a fyzického 

zdraví, kdy zvíře žije v souladu se svým prostředím. Velmi dobře vystihuje jeho podstatu prof. J. Webster 

v knize z r. 1994, Welfare, životní pohoda zvířat aneb střízlivé kázání o ráji: „Pohoda zvířete je určena 

jeho schopností vyhnout se strádání a zachovat si zdatnost“. (John Webster, přední odborník na welfare 

zvířat z Bristolské univerzity). 
51

 ŠONKOVÁ, R., cit. dílo, s. 6. 
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Prof. John Webster navrhl přidat ještě šestou svobodu, zaručující zvířatům 

možnost vykonávat svobodně a osobně kontrolu nad vlastní životní pohodou. Podle 

Webstera není pro životní pohodu zvířete ve skutečnosti nutné, aby bylo úplně 

osvobozeno od hladu, zimy, bolesti nebo strachu apod., ale je potřebné, aby se zvíře 

mohlo s těmito problémy vypořádat vlastní činností a tím se vyhnout nejen utrpení, 

ale i stavu umrtvující nečinnosti. Při posuzování problémů životní pohody všech zvířat 

chovaných v zajetí k jakémukoliv účelu je užitečné mít na paměti i tuto důležitou 

zásadu, i když není tak určitá, pragmatická a praktická jako prvních pět svobod.
52

 

 

Vývoj mezinárodněprávní úpravy ochrany zvířat 

 

 V roce 1973 byl ve Francii sepsán první text Všeobecné deklarace zvířecích 

práv, který byl s některými změnami přijat Národní radou na ochranu zvířat (Conseil 

national pour la Protection des Animaux). Vyhlášena byla až roce 1978 v sídle 

UNESCO v Paříži.
53

 Nejedná se o právně závazný text, ale pouze soft law. První 

úmluvou přijatou na půdě Rady Evropy byla Evropská úmluva na ochranu zvířat 

při mezinárodní přepravě (European Convention for the Protection of Animals 

during International Transport CETS No.: 065), která stanoví povinné normy pro 

prostor, větrání a hygienu, dopravní prostředky, jídlo a vodu, nakládání a vykládání 

zvířat a veterinární pomoc pro mezinárodní přepravu zvířat.
54

 Tato úmluva byla 

nahrazena revidovanou Evropskou úmluvou o ochraně zvířat při mezinárodní 

přepravě (European Convention for the Protection of Animals during International 

Transport ETS no. 193), která vstoupila v platnost 14. 3. 2006.
55

 Ochrana pokusných 

zvířat je zakotvena v Evropské dohodě o ochraně obratlovců používaných pro pokusné 

                                                           
52

 ŠONKOVÁ, R., cit. dílo, s. 7. 
53

 Všeobecná deklarace zvířecích práv. [online].[cit. 2013-05-05]. Dostupné z: 

http://www.actaeon.cz/Pojmy/V%C5%A1eobecn%C3%A1deklaracezv%C3%AD%C5%99ec%C3%ADc

hpr%C3%A1v1978.aspx 
54

 Evropská úmluva na ochranu zvířat při mezinárodní přepravě. [online].[cit. 2013-05-15]. Dostupné z: 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=065&CM=8&DF=15/05/2013

&CL=ENG 
55

 Evropská úmluva na ochranu zvířat při mezinárodní přepravě. [online].[cit. 2013-05-23]. Dostupné z: 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=193&CM=8&DF=26/05/2013

&CL=ENG 
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a jiné vědecké účely.
56

 Předmětná dohoda se týká zvířat, jež se používají v pokusných 

nebo jiných vědeckých procedurách. Nevztahuje se na zvířata v běžné zemědělské 

a veterinární praxi a která se nepoužívají pro pokusné účely. Dohoda byla přijata dne 

18. 3. 1986 ve Štrasburku, vstoupila v platnost dne 1. 1. 1991.  

 

Vývoj evropské právní úpravy ochrany zvířat  

 

Dne 25. 3. 1957 byly v Římě podepsány tzv. Římské smlouvy. Jednou z nich 

byla Smlouva o založení evropského hospodářského společenství. „Posláním 

Společenství je vytvořením společného trhu a postupným odstraňováním rozdílů mezi 

hospodářskými politikami členských států podporovat harmonický rozvoj 

hospodářských činností ve Společenství, nepřetržitý a vyvážený růst, vyšší stabilitu, 

rychlejší zvyšování životní úrovně a užší kontakty mezi členskými státy. Společný trh 

je založen na proslulých „čtyřech svobodách“, kterými jsou volný pohyb osob, služeb, 

zboží a kapitálu“.
57

 Na zvířata je v předmětné smlouvě pohlíženo jako na zboží nebo 

produkty.
58

 Změna v postavení zvířete nastala přijetím Amsterodamské smlouvy 

pozměňující Smlouvu o Evropské unii, smlouvy o založení Evropských společenství 

a související akty,
59

 která obsahuje ustanovení, podle něhož „při stanovování 

a provádění politik Společenství v zemědělství, v dopravě, v oblasti vnitřního trhu 

a ve výzkumu berou Společenství a členské státy plně v úvahu požadavky na dobré 

životní podmínky zvířat; přitom zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti 

členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi 

a regionálním dědictvím“.
60

 

V polovině osmdesátých let se začala dostávat do popředí zájmu i zvířata 

pokusná. Směrnice č. 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských 

států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (dále 

jen „směrnice č. 86/609/EHS“) byla přijata s cílem harmonizovat postupy v oblasti 

                                                           
56

 Sdělení č. 116/2003 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské dohody o ochraně 

obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (č. 123) ve znění sdělení č. 118/2006 Sb.m.s. 
57

 Čl. 2 Smlouvy EHS.  
58

 Čl. 38, seznam F Smlouvy EHS, popis zboží: živí koně k porážce, živý skot k porážce (jiná 

než plemenná čistokrevná zvířata), živá prasata (jiná než plemenná čistokrevná zvířata), ryby apod. 
59

 Amsterodamská smlouva (97/C 340/01), C. Protokoly připojené ke smlouvě o založení evropského 

společenství, Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat. 
60

 KRÁL, R., Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR, Praha: C. H. Beck, s. r. o., 

2002, s. 3, ISBN: 80-7179-688-3. 
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pokusů na zvířatech v Evropské unii. Vymezila pokusná zvířata a jejich ochrana dostala 

již určitou podobu. Státy v rámci Evropské unie postupně implementovaly směrnici 

č. 86/609/EHS do svých právních řádů, přičemž volba formy a prostředků byla 

ponechána vnitrostátním orgánům jednotlivých států a nebránila učinit přísnější opatření 

na ochranu zvířat užívaných k pokusným účelům. Směrnice č. 86/609/EHS obsahovala 

27 článků. Např. čl. 2 definoval pojmy (zvíře, pokusné zvíře apod.), čl. 3 vymezil 

důvody, pro které se pokusy prováděly, nebo čl. 4 zakazoval pokusy na ohrožených 

druzích zvířat.
61

  

V březnu 1998 bylo přijato Radou rozhodnutí 1999/575/ES o uzavření Evropské 

úmluvy o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (dále jen 

„úmluva“).
62

 Požadavky úmluvy byly do evropské legislativy začleněny směrnicí 

č. 2003/65/ES, která novelizovala směrnici č. 86/609/EHS. Dne 15. 5. 2006 byl přijat 

revidovaný dodatek „A“ této úmluvy, který obsahuje obecné pokyny pro umístění 

pokusných zvířat a péči o ně. Pokyny byly začleněny do doporučení Komise 

2007/526/ES pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči 

o ně. Ke dni 8. 11. 2010 pozbyla platnost. Byla nahrazena směrnicí č. 2010/63/EU 

o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (dále jen „směrnice o ochraně zvířat 

používaných pro vědecké účely“), která stanovila např. pravidlo nahrazení a omezení 

používání zvířat k pokusům a šetrného zacházení při jejich chovu, umístění a péči o ně, 

dále pravidla týkající se schvalování projektů pokusů a jejich hodnocení a pravidla 

usmrcování pokusných zvířat. Článek 61 této směrnice nařizuje členským států přijmout 

právní a správní předpisy, které jsou nutné, aby bylo dosaženo souladu s touto směrnicí. 

Lhůta byla stanovena do 10. 11. 2012 a účinnost stanovena ode dne 1. 1. 2013. Z toho 

důvodu byla tato směrnice implementována do zákona na ochranu zvířat proti týrání.
63

  

 V roce 2007 vstoupilo v platnost nařízení č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek (tzv. nařízení REACH), které upravuje 

                                                           
61

 Čl. 4: „Každý členský stát musí zakázat pokusy na zvířatech, která jsou podle přílohy I Úmluvy 

o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících zvířat a planě rostoucích rostlin a podle 

přílohy C části 1 nařízení (EHS) č. 3626/82 považována za ohrožené druhy, kromě případů, kdy jsou tyto 

pokusy v souladu s uvedeným nařízením a slouží některému z těchto účelů: bádání zaměřenému 

na zachování dotyčných druhů, závažným biomedicínským účelům, pokud dotyčné druhy přicházejí 

pro tyto účely výjimečně jako jediné v úvahu“. 
62

 Úř. věst. L 222, 24. 8. 1999, s. 29., rozhodnutí 1999/575/ES o uzavření Evropské úmluvy o ochraně 

obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely Společenstvím. 
63

 CODEXIS ACADEMIA, legislativa České republiky, sbírka zákonů, zákon na ochranu zvířat 

proti týrání, literatura, důvodová zpráva, volební období 2010 – 2014, 582/0. 
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uvádění chemických látek, přípravků a produktů, které je obsahují na evropský trh. 

Nařízení REACH se týká všech chemických látek bez ohledu na to, zda jsou vyráběny, 

dováženy, používány jako meziprodukty nebo uváděny na trh samostatně, v přípravcích 

nebo v předmětech. Nařízení REACH je přínosné i pro pokusná zvířata, jelikož 

podporuje alternativní metody zkoušení chemikálií. V nařízení se uvádí, že „Komise, 

členské státy, průmysl a další partneři by měli nadále přispívat k podpoře alternativních 

zkušebních metod na mezinárodní i vnitrostátní úrovni, a to včetně metod využívajících 

výpočetní techniku, metod in vitro, případně metod založených na toxikogenomice 

a dalších příslušných metod. Strategie Společenství na podporu alternativních 

zkušebních metod je prioritou a Komise by měla zajistit, že prioritním tématem zůstane 

i v rámci jejích budoucích výzkumných rámcových programů a iniciativ, jako je akční 

plán Společenství na ochranu zvířat a zajištění jejich dobrých životních podmínek. 

Je třeba usilovat o zapojení partnerů a iniciativ zahrnujících všechny zúčastněné 

osoby“.
64

 Nařízení REACH také uvádí, že z důvodu zamezení zkoušek chemikálií 

na zvířatech se zkoušky na obratlovcích provádějí pouze jako poslední možnost. 

Je rovněž nutné přijmout opatření, kterými se omezí zdvojování jiných zkoušek.
65

 

Adaptačním předpisem pro nařízení REACH je v České republice zákon 

č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích. Na tomto místě je 

důležité se zmínit, že zákon na ochranu zvířat proti týrání nařízení REACH ani zákon 

o chemických látkách a chemických směsích v souvislosti s pokusy na zvířatech 

nezmiňuje, přesto že bod 37 nařízení REACH uvádí, že zkoušky na zvířatech, mají být 

prováděny v souladu s příslušnými požadavky na ochranu pokusných zvířat 

stanovenými ve směrnici o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 

Směrnice Rady 76/768/EHS z roku 1976 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se kosmetických prostředků
66

 byla několikrát podstatně 

změněna. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti byla přepracována a vydána v novém 

znění, a to Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických 

přípravcích (dále jen „nařízení o kosmetických přípravcích“). Nové znění stanoví jasná 

pravidla, jež nenechávají prostor pro rozdílné provedení jednotlivými členskými státy. 

Nařízení o kosmetických přípravcích stanovuje, že právní požadavky budou v celém 
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 Bod 40 preambule nařízení REACH. 
65

 Čl. 25 nařízení REACH. 
66

 Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 169. (3). 
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Společenství, resp. v celé Evropské unii, provedeny současně. Jeho cílem 

je zjednodušení postupů a úprava terminologie, které povedou k odstranění nejasností. 

Nařízení o kosmetických přípravcích se vztahuje pouze na kosmetické přípravky, 

a nikoli na léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo biocidní přípravky. Nařízení 

o kosmetických přípravcích postupně zajišťuje bezpečnost přísad používaných 

v kosmetických přípravcích použitím alternativních metod, které nevyužívají pokusů 

na zvířatech. S cílem dosáhnout nejvyššího možného stupně ochrany zvířat je stanovena 

lhůta pro zavedení zákazu zkoušení kosmetických přípravků na zvířatech s konečnou 

platností.
67

 Podle čl. 40 se nařízení o kosmetických přípravcích použije ode dne 

11. 7. 2013 s výjimkou některých článků, které již v platnost vstoupily.
68

 V Čl. 2 tohoto 

nařízení jsou upraveny definice, týkající se kosmetických, chemických a jiných látek. 

Vzhledem k tématu této práce zde bude uvedena jen definice kosmetického přípravku, 

kterým se rozumí „jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského 

těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo 

se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, 

parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo 

úpravy tělesných pachů“. Pro účely této práce zde bude uveden pouze čl. 18, zabývající 

se zkouškami na zvířatech. Článek 18 zakazuje uvádět na trh kosmetické přípravky 

obsahující přísady nebo kombinace přísad, jejichž konečné složení bylo zkoušeno 

na zvířatech jinou než alternativní metodou poté, co taková alternativní metoda byla 

validována. Dále je zakázáno provádět v Evropské unii zkoušky konečných 

kosmetických přípravků, přísad nebo kombinací přísad na zvířatech za účelem splnění 

požadavků nařízení o kosmetických přípravcích, a to po dni, do nějž musí být tyto 

zkoušky nahrazeny jednou nebo více validovanými alternativními metodami. Komise 

stanovila harmonogram provádění včetně lhůt pro postupné vyřazování různých 

zkoušek. Zkoušky toxicity po opakované dávce, toxicity pro reprodukci 

a toxikokinetiky, pro něž dosud nejsou zvažovány žádné alternativní metody, se směly 

provádět do 11. 3. 2013. Nařízení stanovuje ve výjimečných případech, pokud jde 

o bezpečnost určité existující přísady kosmetických přípravků, možnost udělení 

odchylky. „Odchylka může být udělena pouze tehdy, pokud a) je přísada široce 

                                                           
67

 Bod 42 preambule nařízení o kosmetických přípravcích. 
68

 Čl. 15 odst. 1 a 2, které se používají od 1. 12. 2010, a články 14, 31 a 32 v rozsahu nezbytném pro 

uplatnění čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 16 odst. 3 druhý pododstavec, které se používají ode dne 11. 1. 2013. 
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používána a nelze ji nahradit jinou přísadou s obdobnou funkcí; b) je prokázán zvláštní 

problém ve vztahu k lidskému zdraví a je odůvodněna potřeba provést zkoušky 

na zvířatech doložená podrobným protokolem pokusu navrženým jako základ 

pro hodnocení“.
69

 Nařízení o kosmetických přípravcích nahradí ode dne 11. 7. 2013 

ustanovení § 15 odst. 6 zákona na ochranu zvířat proti týrání, které stanoví, 

že „provádět na zvířatech pokusy za účelem vývoje nebo zkoušení kosmetických 

prostředků, jejich prototypů, ingrediencí nebo kombinací ingrediencí je zakázáno“. 

Na tomto místě je nezbytné podotknout, že zákon na ochranu zvířat proti týrání toto 

nařízení o kosmetických přípravcích jako přímo použitelný předpis Evropské unie nikde 

neuvádí, ačkoliv zákonodárce s tímto nařízením počítá.  

 

1.3 Vývoj právní úpravy ochrany zvířat a zvířat používaných 

pro pokusné a jiné vědecké účely na území České republiky 

 

Pravidla chování ke zvířatům se v minulosti řídila pouze zásadou morálky 

a dobrovolnosti a jejich porušování nebylo zákonem postižitelné. V průběhu vývoje naší 

společnosti však byly některé zásady chování ke zvířatům vyjádřeny státem uznanou 

normou a byla stanovena jejich vynutitelnost státní mocí. Morální norma se tak stala 

normou právní. Prvním významným předpisem proti týrání zvířat bylo nařízení 

č. 31/1855 ř. z., ze dne 15. 2. 1855, které upravovalo vztah člověka ke zvířatům.
70

 

Jednotlivé země pak vydaly k ochraně zvířat samostatné vyhlášky, např. ve Slezsku 

vyhláška č. 8/1899 (ve znění nařízení č. 18/1926) obsahovala zákaz zlého nakládání 

se zvířaty při živnostenském provozu. Na Moravě byla vydána vyhláška č. 61/1901 

obsahující ustanovení proti týrání zvířat ve znění vyhlášky č. 51/1914. V Čechách 

to byla vyhláška č. 45/1902 o zamezení týrání zvířat.
71

 Zmiňované právní předpisy 

o ochraně zvířat plynule převzala první republika. V roce 1939 bylo vydáno nařízení 

č. 106/1939 Sb. o ochraně zvířat proti týrání, které bylo v průběhu dalších dvou let 

novelizováno. Změny byly provedeny nařízením č. 108/1941 Sb. a týkaly se trestání 

                                                           
69

 Čl. 18 odst. 2 nařízení o kosmetických přípravcích. 
70

 Nařízení č. 31/1855 ř. z. ze dne 15. 2. 1855, dostupné též z: 

http://www.vetkom.cz/content/showArticle/id/289/articleId/nektere-vyznamne-historicke-skutecnosti-z-

pohledu-vztahu-clovek-zvire-1123 (2013-03-29) 
71

 http://www.vetkom.cz/content/showArticle/id/289/articleId/nektere-vyznamne-historicke-skutecnosti-

z-pohledu-vztahu-clovek-zvire-1123 (2013-03-30) 
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za týrání zvířat.
72

 Tento dokument pozbyl účinnosti 31. 7. 1950.
73

 Druhá novelizace 

výše uvedeného vládního nařízení, která byla uskutečněna nařízením č. 109/1941 Sb., 

obsahovala podrobnější předpisy o ochraně zvířat proti týrání, např. stanovila 

povinnosti při používání zvířat k pracím, chovu zvířat v hospodářství nebo domácnosti, 

vymezila povinnosti při nakládání se zvířaty při dopravě a hnaní zvířat a povinnosti, 

jsou-li zvířata předmětem obchodu. Nařízení zahrnovalo též ustanovení o zbytečném 

trestání zvířat či užívání zvířat v dolech. Užívání zvířat k vědeckým, léčebným 

a vyšetřovacím účelům bylo upraveno v celé části VI. Část VII. se zabývala 

usmrcováním zvířat, část VIII. pak ochranou ryb a jiných studenokrevných zvířat před 

týráním. Nařízení též obsahovalo ustanovení o pověření občanských osob dozorem 

nad zachováním některých předpisů o ochraně zvířat. Stejně jako předchozí nařízení 

pozbylo účinnosti 31. 7. 1950.
74

 Zvířata přesto nezůstala zcela bez ochrany. Trestní 

zákon správní č. 88/1950 Sb., ze dne 12. 7. 1950, kterým byla výše uvedená nařízení 

derogována, se v oddíle 4 zabýval ochranou zemědělství a lesnictví a obsahoval 

ustanovení o ochraně zvířat proti týrání.
75

  

V roce 1966 byl přijat zákon o veterinární péči č. 66/1966 Sb., jenž neobsahoval 

žádná ustanovení, která by chránila zvířata samotná. Účelem zákona bylo upravit 

veterinární péči tak, aby odpovídala potřebám živočišné velkovýroby, zabezpečila chov 

zvířat a předcházela chorobám přenosným na člověka. Tento zákon byl nahrazen 

zákonem č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, obsahující jediné ustanovení na ochranu 

zvířat, a sice § 6, ve kterém je stanoveno, že „zvířata nesmějí být týrána“. Co je 

považováno za týrání, však zákon dále nezmiňoval. V roce 1999 byl nahrazen zákonem 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 

„veterinární zákon“). K rozsáhlejší novelizaci provedenou zákonem č. 131/2003 Sb., 

                                                           
72

 Např. v § 4 nařízení č. 108/1941 Sb., se za surové týrání zvířat ukládá trest „pro přečin tuhým vězením 

do dvou let“ a je stanoveno, že „kdo neoprávněně vykonává se živými zvířaty nebo na nich pokusy, 

při nichž se působí zvířeti značná bolest, jeho poškození tělesné nebo smrt, bude potrestán soudem 

pro přečin tuhým vězením do 6 měsíců. Stejně bude potrestán, kdo zabíjí teplokrevná zvířata bez 

předchozího omráčení, Kdo jinak přestoupí některé ustanovení tohoto nařízení, nebo nařízení nebo 

příkazů nebo zákazů podle nich vydaných, bude potrestán okresním (vládním policejním) úřadem 

peněžitou pokutou do 10.000 K nebo vězením do jednoho měsíce. Za nedobytnou pokutu vyměří se 

zároveň náhradní trest vězení podle míry zavinění až do jednoho měsíce“. 
73

 CODEXIS ACADEMIA, legislativa České republiky, sbírka zákonů, vládní nařízení č. 108/1941 Sb. 
74

 Tamtéž, vládní nařízení č. 109/1941 Sb. 
75

 Tamtéž, sbírka zákonů č. 88/1950 Sb., trestní zákon správní, § 50 „Kdo jedná proti opatřením 

k ochraně ptactva a zvířat užitečných pro zemědělství, bude potrestán pokutou do 10 000 Kčs nebo 

odnětím svobody až na čtrnáct dnů,“ § 60 „Kdo bez rozumného důvodu způsobí zvířeti bolest nebo jiné 

utrpení, bude potrestán pokutou do 5 000 Kčs nebo odnětím svobody až na sedm dnů“. 
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která byla spojena s první etapou harmonizace českého právního řádu v oblasti 

veterinární péče s právem ES, došlo v roce 2003. Hlavním novelizačním účelem bylo 

dosažení souladu s veterinární legislativou ES. Předmětné úpravy vytvořily prostor pro 

postupnou transpozici a implementaci veterinárních zásad, požadavků a podmínek 

komunitárního práva, které byly stanoveny ve více než 60 klíčových směrnicích Rady 

EHS (ES), ale také dalších právních aktů ES (především rozhodnutí). Změny 

realizované uvedenou novelou se týkaly např. doplnění a zpřesnění povinností 

chovatelů hospodářských zvířat, zpřesnění povinností osob, které zacházejí 

s živočišnými produkty, upřesnění veterinárních a hygienických požadavků na tyto 

produkty nebo nové regulace veterinárních podmínek při obchodování se zvířaty 

a živočišnými produkty s členskými státy. Druhá etapa harmonizace českého právního 

řádu byla provedena novelizačním zákonem č. 48/2006 Sb., kterou došlo k zapracování 

příslušných předpisů ES do veterinárního zákona.
76

  

 Zákon na ochranu zvířat proti týrání účinný ode dne 1. 1. 1993, byl v historii 

našeho státu (po nařízení č. 109/1941 Sb.) prvním zákonem, který se zabýval 

pokusnými zvířaty. Původní zákonná definice pokusného zvířete uváděla, 

že: „pokusným zvířetem je zvíře, které je použito k pokusným účelům; je s ním 

manipulováno a jsou vytvářeny podmínky a navozovány procesy, které v přirozených 

podmínkách neexistují“. Projektem základního výzkumu byl „soubor pokusů 

na zvířatech zaměřený na získávání nových poznatků“, testací byly myšleny „přesně 

popsané standardní techniky, které se periodicky neměnně opakují“ a vyhledávacím 

výzkumem „pokusy na zvířatech sloužící k ověření vědecké domněnky“. Zákon 

na ochranu zvířat proti týrání vymezil okruh zákroků, které se směly na zvířatech 

provádět, a stanovil podmínky povolování pokusů. Ode dne účinnosti zákona v jeho 

původní podobě bylo a stále je zakázáno provádět na zvířatech pokusy určené k „vývoji 

zkoušení zbraní, munice a k nim příslušných zařízení“. Dále zákon stanovil povinnosti 

právnických a fyzických osob provádějících pokusy na zvířatech a okruh osob 

oprávněných je řídit a kontrolovat, určil povinnosti pro chovná, dodavatelská 

a uživatelská zařízení a způsoby vedení záznamů. Byly ustaveny orgány ochrany zvířat, 

vymezeny správní delikty chovatelů a přestupky občanů. Např. za provedení pokusu 
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 Tamtéž, zákon o veterinární péči, literatura, důvodová zpráva, volební období 2002 – 2006, 917/0. 
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na zvířatech bez povolení mohla být udělena pokuta do výše 10 000 Kčs.
77

 Zákon 

pak prošel mnoha novelizačními úpravami. Novela č. 77/2004 Sb. přinesla zvířatům 

též osvobození od pokusů za účelem vývoje nebo zkoušení kosmetických látek 

a přípravků.
78

 Další novela provedená zákonem č. 77/2006 Sb. do zákona zavedla 

odkazy na některé přímo použitelné předpisy Evropských společenství.
79

 V roce 2008 

bylo cílem novely č. 312/2008 Sb. dosáhnout provázanosti a zapracování příslušných 

předpisů ES
80

 a mezinárodních smluv v oblasti ochrany zvířat v návaznosti na přímo 

použitelné předpisy ES.
81

 Novelizace specifikovala a rozšířila základní pojmy. 

Pokusným zvířetem se stalo „každé zvíře, které je nebo má být použito k pokusům, 

včetně volně žijícího zvířete, samostatného života schopné larvální formy nebo 

rozmnožování schopné larvální formy“.
82

 Nově bylo definováno zvíře laboratorní, kdy 

tato definice vycházela z článku 2 písm. c) směrnice č. 86/609/EHS. „Laboratorním 

zvířetem je zvíře, které bylo odchováno v chovném zařízení speciálně pro pokusné 

účely“.
83

 Pokusnými zvířaty se zabývalo celé ustanovení § 15. Obsahovalo osm 

odstavců, ve kterých byly vymezeny účely pokusů např. odvrácení nebo prevence 

nemocí, provádění diagnostiky nebo léčby onemocnění, ochrany životního prostředí, 

provádění výuky, provádění vědeckého výzkumu a podobně. Bylo stanoveno, že pokusy 

smí provádět jen osoba provozující uživatelské zařízení, které bylo Ministerstvem 

zemědělství uděleno k tomuto účelu oprávnění. Ustanovení též vymezilo povinnost 

přednostně používat k pokusům zvířata chovaná k těmto účelům a zakazovalo provádět 

                                                           
77

 Za porušení § 28 odst. 1 písm. a) se ukládá pokuta podle § 28 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti 

týrání, v původním znění. 
78

 § 15 odst. 6 zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb. 
79

 Např. nařízení Rady č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty 
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č. 1255/1997, pokud jde o použití míst zastávek, nařízení Rady (ES) č. 411/98 o doplňkových 

požadavcích na ochranu zvířat u silničních vozidel používaných pro delší než osmihodinovou přepravu 
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chovaných pro hospodářské účely. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES, kterou se mění 

směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 

ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely 
81

 Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty 

uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS. Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003, kterým se mění nařízení 

Rady (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek. Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat 

během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení Rady 
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 § 3 písm. j) zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/2008 Sb. 
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 Tamtéž, § 3 písm. l). 
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na zvířatech pokusy za účelem vývoje nebo zkoušení zbraní apod., provádět 

na zvířatech pokusy za účelem vývoje nebo zkoušení kosmetických prostředků apod. 

a zakazovalo provádět pokusy na zvířatech, která jsou považována za jedince zvláště 

chráněného druhu nebo ohroženého druhu. Pro chráněné a ohrožené druhy zvířat však 

byly stanoveny výjimky, za kterých bylo provádění pokusů možné. V posledním 

odstavci tohoto ustanovení byly vyjmenovány činnosti, které se za pokusy nepovažují. 

Velká pozornost byla v zákoně na ochranu zvířat proti týrání věnována 

přestupkům fyzických osob. Horní sazba pokut do 200 000 Kč byla stanovena 

pro „fyzickou osobu, která řídí, provádí nebo kontroluje pokusy na zvířatech 

bez osvědčení podle § 17 odst. 1, nebo v rozporu s § 17 odst. 3 manipuluje s pokusným 

zvířetem nebo provede zákrok, aniž k tomu získala osvědčení o odborné způsobilosti“.
84

 

Maximální sazba pokuty 50 000 Kč, pak mohla být uložena za přestupek, kterého se 

dopustil vedoucí pokusu nebo zástupce vedoucího pokusu, kdy „vedoucí pokusu nebo 

zástupce vedoucího pokusu se účastní na zpracování stanoviska v rozporu 

s § 18a odst. 4“.
85

 Zároveň se také rozšířil okruh správních deliktů právnických 

a podnikajících fyzických osob s horní sazbou do 500 000 Kč, které „provedou pokus 

na zvířeti bez akreditace v rozporu s § 15 odst. 2“.
86

 Horní sazba do 200 000 Kč byla 

stanovena např. v případě, že právnická nebo fyzická osoba „v rozporu s § 15 odst. 4 

použije k pokusu toulavé nebo opuštěné zvíře“
87

 a pokuta do výše 50 000 Kč mohla být 

udělena tomu, kdo neuchoval stanovené záznamy nebo nevedl řádnou evidenci 

a podobně.
88

 Dosud nejrozsáhlejší novelizační úprava tohoto zákona byla provedena 

zákonem č. 359/2012 Sb., a to zejména z nutnosti adaptovat právní řád České republiky 

na nařízení Rady ES č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování a implementovat 

směrnici o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Tento zákon nabyl účinnosti 

ode dne 1. 1. 2013.  
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 Tamtéž, za porušení § 27 písm. h) se ukládá pokuta podle § 27 odst. 10 písm. b). 
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Kapitola II. Základní právní východiska 

 

2.1 Pojem zvíře a právní povaha zvířete 

  

 „Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni 

pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany 

člověka“.
89

 

Georges Chapouthier
90

 se ve své knize Les droits de l'animal (Práva zvířete) 

zabývá mimo jiné též vymezením pojmu „zvíře“ a uvádí, že přesnější termín je „zvířata 

jiná než člověk“ nebo „mimolidská zvířata“
91

, neboť zvířetem je z pohledu biologie 

i člověk. 

 Zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje zvíře z několika pohledů, vedle 

obecného vymezení pojmu zvíře zde nalezneme pojmy zvíře volně žijící, v lidské péči, 

hospodářské, v zájmovém chovu, handicapované, zvíře vyžadující zvláštní péči, toulavé 

nebo opuštěné a zvíře pokusné. Legální definice uvádí, že „zvířetem je každý živý 

obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo“.
92

  

Vedle pojmu zvíře jsou pro právní úpravu ochrany zvířat relevantní i pojmy 

živočich a zvěř. Zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách (dále jen „zákon 

o zoologických zahradách“) obsahuje dva pojmy významné v tomto směru, a to „zvíře 

domácí“, které je definováno jako „živočich, který patří k biologickému druhu, jenž 

vznikl činností člověka domestikací a žije převážně v přímé závislosti na péči člověka, 

případně druhotně zdivočelý živočich původně domestikovaného druhu nebo 

poddruhu,“ a „volně žijící živočich“, kterým se rozumí „jedinec takového živočišného 

druhu, jehož populace se udržuje anebo udržovala, v případě druhů v přírodě 

nezvěstných nebo vyhynulých, v přírodě samovolně; může jít i o jedince chovaného 
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 Preambule zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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 Georges Chapouthier, francouzský neurobiolog a filozof, emeritní ředitel francouzského Národního 
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v lidské péči anebo závislého na péči člověka“.
 93

 Základní definice pojmu „volně žijící 

živočich“ je uveden v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedná se 

o „jedince živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, 

a to včetně jedince odchovaného v lidské péči vypuštěného v souladu s právními 

předpisy do přírody. Živočichem se rozumí všechna vývojová stadia daného jedince. 

Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za volně žijícího živočicha 

nepovažuje“.
94

 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti (dále jen „zákon o myslivosti“) 

„zvěří rozumí obnovitelné přírodní bohatství představované vymezenými populacemi 

druhů volně žijících živočichů“.
95

 Tyto se pak s ohledem na stupeň ochrany, která je jim 

přiznána, dělí na druhy, které lze obhospodařovat lovem
96

 a které lovit nelze, mezi 

něž patří druhy vymezené „podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika 

vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv“.
97

  

 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., (dále jen „občanský zákoník“) pojem zvíře 

neobsahuje (s výjimkou ustanovení věnovaného sousedským vztahům). Zvířata 

s ohledem na svou povahu se pokládají za věci movité. Z tohoto zřetele zvířata nejsou 

rozdělována do zvláštních kategorií. Obecně tedy mohou být zvířata předmětem 

vlastnictví. V tomto směru ale nastává významná změna s přijetím zákona 

č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „nový občanský zákoník“), který 

na zvířata již pamatuje a jejich právní situaci mění. Podle nového občanského zákoníku 

nejsou zvířata nadále věcmi, ale přesto ustanovení o věcech bude možno na zvířata 

s určitými omezeními aplikovat. V novém občanském zákoníku je uvedeno, že „živé 

zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není 

věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém 

to neodporuje jeho povaze“.
98

 Ze soukromoprávního hlediska jsou za zvířata 

považováni obratlovci, ale i bezobratlí, jsou-li schopni cítit bolest nebo stres. Tento 

přístup je přímo v zákonném textu vyjádřen poukazem na povahu živého tvora.
99

 

Problém by však mohl nastat ve zhodnocení situace, kdy bude na zvířata možné 
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aplikovat ustanovení o věcech. Je zřejmé, že zvíře, například pes, nebude do budoucna 

moci být užit jako věc zástavy, jelikož jako tvor nadán schopností cítit stres by tímto byl 

stresu vystaven. Sporná situace by pak mohla nastat v případech, kdy se bude jednat 

o bezobratlé, když stávající ani nový občanský zákoník nerozlišuje kategorie zvířat. 

Je možné předpokládat, že judikatura, která bude určovat, která ustanovení se na zvířata 

mohou aplikovat a která již ne, se bude vytvářet řadu let. Situace, kdy nebude jasné, jak 

a která ustanovení na ně aplikovat, však není z hlediska ochrany zvířat žádoucí. 

Z hlediska soukromého práva jsou tedy bezobratlí považováni za živé tvory, jsou-li 

schopni cítit bolest nebo stres, nicméně ve veřejnoprávním sektoru se jim nadále žádné 

ochrany před špatným zacházením nedostává. Je otázkou, do jaké míry bude ustanovení 

o zvláštní povaze zvířat využíváno u bezobratlých, na které se navíc nevztahuje 

příslušná veřejnoprávní úprava. 

 V některých evropských zemích v soukromém právu nejsou zvířata považována 

za věci, ale za živou bytost mající své potřeby, proto nejsou řazena do kategorie věcí. 

Tento proces se označuje jako dereifikace zvířat.
100

 Prvním státem, který v roce 1999 

do svého právního řádu
101

 přijal práva lidoopů, byl Nový Zéland.
102

 Novozélandský 

zákon za zvíře pokládá jakékoliv živé zvíře, které je savec, pták, plaz, obojživelník, 

ryba, chobotnice, krab, humr, rak (včetně sladkovodních raků), nebo jiného člena 

živočišné říše. Mezi státy, které zvířata nepovažují za věci, patří též např. Rakousko, 

které v občanském zákoníku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) v § 285a uvádí: 

„Zvířata nejsou věci, jsou chráněna zvláštními zákony. Předpisy platící pro věci se 

na zvířata uplatní pouze v případě, že obsahují příznivější úpravu“.
103

 Obdobné 

ustanovení se nachází v německém občanském zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch) 

v § 90a,
104

 či ve švýcarském občanském zákoníku (Zivilgesetzbuch) v čl. 641a.
105
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Opakem toho je ze soukromoprávního hlediska postavení zvířete ve Slovenské 

republice. Zákon č. 40/1964 Zb., občianský zákonník, se zvířaty nezabývá. Jediné 

ustanovení, které zmiňuje zvíře v soukromoprávním sektoru, se týká sousedských 

vztahů.
106

 Jedná se o stejný zákon, který je dosud platný v České republice. 

Srovnáme-li soukromoprávní úpravu Nového Zélandu, Německa, Rakouska 

nebo Švýcarska, dojdeme k závěru, že Česká republika se uznáním zvířete za živou 

bytost schopnou cítit a vnímat, v novém občanském zákoníku vydala tím správným 

směrem.  

 

 2.2 Pojem pokusné zvíře a použití zvířat k pokusům 

 

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání se pokusným zvířetem podle platné 

právní úpravy rozumí „živý obratlovec, s výjimkou člověka, včetně samostatně 

se živících larválních forem a plodů savců od poslední třetiny jejich běžného vývoje, 

který je nebo má být použit k pokusům; za pokusné zvíře se považuje také zvíře, které 

je v ranějším stadiu vývoje, než je stadium samostatně se živících larválních forem 

a plodů savců od poslední třetiny jejich běžného vývoje, pokud má být zvířeti umožněno 

žít nad rámec tohoto stadia vývoje a v důsledku prováděných pokusů je pravděpodobné, 

že po dosažení tohoto stadia vývoje je postihne bolest, utrpení, strach nebo trvalé 

poškození. Za pokusné zvíře se považují také živí hlavonožci“.
107

 

V případě pojmu „pokusné zvíře" je obecná definice v zákoně na ochranu zvířat 

proti týrání rozšířena navíc o hlavonožce. 

Na základě směrnice Rady 86/609/EHS
108

 byl v letech 2008 až 2012 pro účely 

zákona na ochranu zvířat proti týrání, zaveden termín laboratorní zvíře. Poslední 

novelizace tohoto zákona definici laboratorní zvíře vypustila z důvodu transpozice 

                                                                                                                                                                          
105

 „Zvířata nejsou věci. Pokud zvláštní úprava nestanoví jinak, platí pro zvířata právní předpisy 

vztahující se na věci“ (Art. 641a1 1 Tiere sind keine Sachen. 2 Soweit für Tiere keine besonderen 

Regelungen bestehen, gelten für sie die auf Sachen anwendbaren Vorschriften). Schweizerisches 

Zivilgesetzbuch: [online]. [cit. 2012-11-03]. Dostupné z:http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/a641a.html  
106

 § 127 odst. 1 zákona č. 40/1964 Zb.,občiansky zákonník, „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím 

by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. 

...nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok“.... 
107

 § 3 písm. j) zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
108

 Čl. 2 písm. c) směrnice č. 86/609/EHS. 
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směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, která nerozlišuje zvířata 

pokusná a zvířata laboratorní. Z toho důvodu se tento pojem stal nadbytečným.
109

 

Mezi obvyklá pokusná zvířata se řadí myš laboratorní a potkan laboratorní, kteří 

bývají používáni hlavně ve farmakologii, toxikologii a onkologii, potkani pak také 

v experimentální chirurgii,
110

 morče domácí, křeček zlatý, křečík čínský, pískomil 

mongolský, králík domácí, pes domácí, kočka domácí, drápatka vodní a tropická, 

skokan hnědý a levhartí nebo danio pruhovaná a subhumánní primáti. Všechna tato 

zvířata mohou být používána k pokusům pouze tehdy, byla-li k tomuto účelu 

chována.
111

,
112

 Subhumánním primátům je z hlediska jejich použití pro pokusy 

věnována zvláštní pozornost. Subhumánní primáti uvedení v příloze A nařízení 

(ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, 

na které se nevztahuje čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení, se nesmějí používat k pokusům, 

avšak jsou stanoveny výjimky. Tyto výjimky prakticky zahrnují téměř všechny 

povolené účely pokusů v případě, že je vědecky prokázáno, že účelu pokusu nelze 

dosáhnout jiným způsobem než za použití subhumánních primátů.
113

  

V preambuli směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely 

je uvedeno, že „vzhledem k současnému stavu vědeckého poznání je používání 

subhumánních primátů k vědeckým postupům v rámci biomedicínského výzkumu stále 

nezbytné. V důsledku genetické podobnosti subhumánních primátů s lidmi a jejich 

vysoce rozvinutých sociálních schopností vyvstávají při jejich používání k vědeckým 
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 CODEXIS ACADEMIA, legislativa České republiky, sbírka zákonů, zákon na ochranu zvířat proti 

týrání, literatura, důvodová zpráva, k § 3 písm. l), volební období 2010 – 2014, 582/0. 
110

 JEBAVÝ, L., Chov laboratorních zvířat: text pro vyučovaný předmět Chov laboratorních zvířat, 

Praha: Česká Zemědělská univerzita, 1. vydání, 2011, s. 51 a 61, ISBN 978-80-213-2178-6, též § 17f 

odst. 1, zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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 Tamtéž § 17f odst. 1. 
112

 Osobní konzultace na ministerstvu zemědělství s vedoucím oddělení ochrany zvířat MVDr. Jiřím 

Krumlem a odbornými asistenty Ing. Jiřím Novákem a Mgr. Kateřinou Konečnou, konaná dne 

24. 1. 2013. K otázce odchytu volně žijících primátů: Je pravděpodobné, že k odchytům volně žijících 

subhumánních primátů dochází, nicméně z hlediska efektivity výsledku pokusu jsou tato zvířata naprosto 

nevhodná. Aby byl pokus úspěšný a měl vypovídající hodnotu, musí být k těmto pokusům používána 

zvířata geneticky co možná nejpodobnější a se známým původem. Zvíře odchycené ve volné přírodě má 

neznámý původ a též zdravotní historii, nepřesně určený věk a prostředí, ve kterém doposud žilo, a tyto 

faktory mohou velmi nežádoucím způsobem ovlivňovat výsledek pokusu. Pouze u některých pokusů je 

nutné použít zvíře z volné přírody, ale je zde podmínka, že není jiné východisko. 
113

 § 17c zákona na ochranu zvířat proti týrání. Subhumánní primáti uvedení v příloze A nařízení (ES) 

č. 338/97, na které se nevztahuje čl. 7 odst. 1 uvedeného nařízení, se k pokusům nesmějí používat, 

s výjimkou pokusů, které splňují podmínky, používání subhumánních primátů podléhá omezení. Použití 

lidoopů (šimpanzů, bonobů, goril a orangutanů) je zakázáno. Mezi subhumánní primáty řadíme např. 

poloopice (např. lemuři či ksukolové), opice tzv. nového světa (např. kosmani a chápani) či opice 

tzv. Starého světa (např. makakové, paviáni, guerézy). 
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postupům specifické etické a praktické problémy spojené s nutností uspokojit 

v laboratorním prostředí jejich behaviorální, environmentální a sociální potřeby. 

Používání subhumánních primátů by tudíž mělo být povoleno pouze v těch oblastech 

biomedicíny, které mají zásadní přínos pro člověka a v nichž dosud nejsou k dispozici 

žádné alternativní náhradní metody. Jejich používání by mělo být povoleno pouze 

za účelem základního výzkumu, zachování příslušných druhů subhumánních primátů, 

nebo pokud se činnosti, včetně xenotransplantace, provádějí v souvislosti se stavy 

ohrožujícími lidský život, nebo pokud jde o případy, jež mají vážný dopad 

na každodenní život člověka, tj. oslabují ho“.  

Používání lidoopů, mezi které patří šimpanzi, bonobové, gorily a orangutani 

je zakázáno. Ovšem zákon stanovuje pro používání lidoopů výjimky, a to z důvodu 

uvedeného v ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) bodě 1, § 18 odst. 1 písm. c) nebo e), 

pokud účelu pokusu nelze dosáhnout použitím jiných druhů zvířat než lidoopů nebo 

použitím alternativních metod.
114 

Tyto výjimky prakticky znamenají, že se mohou 

používat téměř ke všem povoleným účelům pokusů. Toto ustanovení o udělení výjimek 

pro používání lidoopů k pokusům vede proto k zamyšlení, zda je toto ustanovení 

pro lidoopy zásadně přínosné, když v praxi to znamená, že zakázané zůstávají pouze 

pokusy za účelem ochrany přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních 

podmínek lidí nebo zvířat, vyššího vzdělávání nebo odborné přípravy za účelem získání, 

udržení nebo zlepšení odborných znalostí a trestního řízení a jiného soudní řízení, 

ale např. pokusy při vývoji, výrobě nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti 

léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků se po udělení výjimky provádět 

mohou.
115

 Přitom udělování výjimek se neřídí žádným nadstandardním správním 

řízením, ale podléhají režimu udělování schválení projektu pokusů.
116

  

Ustanovení o zákazu používání subhumánních primátů a lidoopů pro pokusy lze 

tedy považovat za značně alibistické, neboť stávající právní úprava přes veškerá zdání 

nezaručuje těmto druhům o moc vyšší míru ochrany, než jiným pokusným zvířatům. 

Ani ohrožené druhy zvířat na tom nejsou lépe. Pokusy na ohrožených druzích 

zvířat jsou zakázané a jsou tak jako u výše uvedených stanoveny výjimky, 

např. translační nebo aplikovaný výzkum, který předchází nebo zabraňuje onemocnění, 

                                                           
114

 § 17c odst. 3 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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 Více o schválených účelech pokusů je uvedeno v oddíle 2.3.2. 
116

 Více o schvalování projektů pokusů je uvedeno v podkapitole 3.3.  
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špatnému zdravotnímu stavu, anomáliím a jejich následkům jak u lidí, tak u zvířat nebo 

rostlin.
117

 Zakázané jsou též pokusy na zvířatech odchycených ve volné přírodě. Režim 

udělování výjimek je prakticky stejný jako u ohrožených druhů, tedy v případě, 

kdy je vědecky doloženo, že nelze cíle dosáhnout na zvířeti chovaném pro pokusné 

účely.
118

 Obdobný režim udělování výjimek se vztahuje na opuštěná a toulavá zvířata 

domestikovaných druhů. Pokusy se smějí provést pouze v případě, že jsou prováděny 

studie týkající se zdraví a dobrých životních podmínek těchto zvířat, také v případě, 

že účelu pokusu může být dosaženo pouze za použití opuštěného nebo toulavého 

zvířete, a tento účel je vědecky doložen nebo v případě ohrožení zdraví lidí, zvířat nebo 

životního prostředí.
119

 Dle sdělení MVDr. Jiřího Krumla, může být takovou výjimkou 

např. testování vhodných preparátů určených na odčervení zvířat umístěných v útulcích, 

jelikož pokusná zvířata by se musela těmito parazity uměle nakazit.  

Definici pokusného zvířete v zákoně na ochranu zvířat proti týrání lze považovat 

za vyhovující. Zákon vymezuje druhy zvířat, která se smějí používat k pokusným 

účelům. Udělování výjimek pro používání subhumánních primátů, lidoopů, ohrožených 

druhů zvířat, toulavých a opuštěných zvířat je však sporné, jak již bylo uvedeno výše. 

 

2.3 Pojem pokus a povolené účely pokusů 
 

2.3.1 Pokus 

  

Používání a péče o žijící pokusná zvířata se řídí mezinárodně uznávanými 

zásadami uvedenými ve směrnici o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, které 

byly transponovány do zákona na ochranu zvířat proti týrání, jenž stanovuje pravidla 

určující možnost pokus na zvířatech provést.  

 Zákon na ochranu zvířat proti týrání definuje pokus jako „jakékoli invazivní 

či neinvazivní použití zvířete pro pokusné nebo jiné vědecké účely se známým nebo 

neznámým výsledkem nebo pro vzdělávací účely, které může zvířeti způsobit bolest, 

utrpení, strach nebo trvalé poškození nejméně o intenzitě odpovídající vpichu jehly 

podle běžné veterinární praxe. Pokusem se rozumí rovněž jakýkoli způsob jednání, který 
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 § 18 odst. 1 písm. b) bod 1 nebo v § 18 odst. 1 písm. c) nebo e), zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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 Tamtéž, § 17d odst. 2. 
119

 Tamtéž, § 17e odst. 2. 
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má nebo může vést k tomu, že se zvíře narodí nebo vylíhne nebo že vznikne 

a je zachována geneticky modifikovaná linie zvířete v takovém stavu; usmrcení zvířete 

pouze pro využití jeho orgánů nebo tkání se za pokus nepovažuje“.
120

 Zákon dále 

upřesňuje úkony, na něž se právní regulace pokusů nevztahuje, byť by se týkaly 

pokusných zvířat. Jedná se o pozorovací studie v komerční zemědělské praxi, postupy 

a technologie vykonávané veterinárními lékaři při plnění jejich profesních povinností, 

odebírání vzorků krve zvířete, sledování reprodukce, značkování zvířat, vážení, měření 

a podobně.
121

 

Pro pochopení právní úpravy má význam i pojem „projekt pokusů“, kterým se 

rozumí „pracovní program s definovaným vědeckým cílem, jehož součástí je jeden nebo 

více pokusů“.
122

 Platné definice pojmů pokus a projekt pokusů vycházejí ze směrnice 

o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.
123

 Zajímavostí je, že směrnice používá 

pojem „postup“. Do právního řádu České republiky se tento pojem nepoužil, jelikož 

slovo „postup“ je v českém jazyce homonymem, tedy slovem s více významy. 

Z důvodu zachování jednoznačnosti právní normy pro její adresáty se pojem postup 

nahradil pojmem pokus, který nezpůsobuje při výkladu zákona problémy.
124

 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání též upravuje účely pokusů. Oproti směrnici 

o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely zůstalo v české právní úpravě 

zachováno ustanovení o zákazu provádět na zvířatech pokusy za účelem vývoje nebo 

zkoušení zbraní, bojových látek nebo munice a k nim příslušných zařízení.
125

 Dále 

je zakázáno provádět na zvířatech pokusy za účelem vývoje nebo zkoušení 

kosmetických prostředků, jejich prototypů, ingrediencí nebo kombinací ingrediencí.
126

 

Toto ustanovení pozbude účinnosti s nabytím účinnosti nařízení o kosmetických 

přípravcích, které pokusy k těmto účelům zakazuje pro všechny státy Evropské unie.
127
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 § 18 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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Zákon se dále zabývá klasifikací závažnosti pokusů
128

 z důvodu usnadnění 

schvalování projektů. Každý pokus musí být za použití kritérií uvedených v prováděcím 

právním předpise
129

 klasifikován podle kategorie závažnosti, „která musí zohledňovat 

veškeré zákroky na pokusných zvířatech nebo zacházení s nimi v rámci definovaného 

postupu, vycházet z nejzávažnějších účinků, které jednotlivá pokusná zvířata 

pravděpodobně pocítí po použití všech příslušných zmírňujících postupů, zohledňovat 

druh pokusu a faktory uvedené v odstavci 2 a 3, všechny tyto faktory se musí posuzovat 

pro každý jednotlivý případ“.
130

 Upraveno je i opětovné použití pokusných zvířat.
131

 

Zvířata, která jsou opětovně použita k pokusům, nesmí být např. použita v případě, 

že předchozí pokus byl spojen se značnými bolestmi, strachem nebo utrpením. Zákon se 

též zabývá ukončením pokusu.
132

 Po ukončení pokusu se zvířata umístí do chovu nebo 

jsou vypuštěna do volné přírody.
133

 Zvířata, u nichž by se životní podmínky mohly 

zhoršit, tj. nadále by přetrvávala bolest, budou utracena.  

 

2.3.2 Povolené účely pokusů 

 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání stanovuje v § 18 důvody, pro které lze 

na zvířatech provádět pokusy. 

Pokusy na zvířatech se mohou provádět za účelem základního výzkumu. 

Vymezení tohoto pojmu ale není uvedeno v zákoně na ochranu zvířat proti týrání. 

Nalezneme jej však v zákoně č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále 

jen „zákon o podpoře výzkumu“). Legální definice uvádí, že základním výzkumem, 

„jsou experimentální nebo teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o 

základech či podstatě pozorování jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů při 

využití získaných poznatků“.
134

  

Dalším povoleným pokusem je translační nebo aplikovaný výzkum. Cíle tohoto 

výzkumu jsou podle zákona na ochranu zvířat proti týrání „1. zabránit a předejít 
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 § 18c zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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 Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. 
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 Tamtéž, příloha č. 9. 
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 Tamtéž, § 18e. 
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 § 2 odst. 1.1 zákona o podpoře výzkumu. 
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onemocnění, špatnému zdravotnímu stavu nebo jiným anomáliím nebo jejich následkům 

u lidí, zvířat nebo rostlin a diagnostikovat je nebo léčit, 2. posoudit, zjistit, regulovat 

nebo upravit fyziologické předpoklady lidí, zvířat nebo rostlin, nebo 3. zlepšit životní 

podmínky a podmínky produkce zvířat chovaných k zemědělským účelům“.
135

 Výše 

uvedené výzkumy se používají při vývoji, výrobě nebo zkoušení kvality, účinnosti 

a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků.  

Zákon o podpoře výzkumu, aplikovaným výzkumem rozumí „experimentální 

nebo teoretické práce prováděné s cílem získání nových poznatků zaměřených 

na budoucí využití v praxi; ta část aplikovaného výzkumu, jehož výsledky se 

prostřednictvím vývoje využívají v nových výrobcích, technologiích a službách, které 

jsou určeny k podnikání podle zvláštního právního předpisu, se označuje jako 

průmyslový výzkum“.
136

  

Definice aplikovaného výzkumu je tedy uvedena jak v zákoně na ochranu zvířat 

proti týrání tak v zákoně o podpoře výzkumu. Autorka práce se domnívá, že by bylo 

účelné na tento zvláštní zákon odkázat v zákoně na ochranu zvířat proti týrání 

a popřípadě používanou terminologii sjednotit. 

Povolené pokusy se dále provádějí za účelem ochrany přírodního prostředí, 

zdraví nebo dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat, dále pro výzkum zaměřený 

na zachování druhů nebo pro účely vzdělávání nebo odborné přípravy za účelem 

získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostí a výzkum prováděný pro účely 

trestního řízení. 

Zákona na ochranu zvířat proti týrání vysloveně zakazuje: 

 „provádět na zvířatech pokusy za účelem vývoje nebo zkoušení zbraní, bojových látek 

nebo munice a k nim příslušných zařízení“
137

, 

„provádět na zvířatech pokusy za účelem vývoje nebo zkoušení kosmetických 

prostředků, jejich prototypů, ingrediencí nebo kombinací ingrediencí“.
138

 

 

 

                                                           
135

 § 18 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
136

 § 2 odst. 1.2, zákona o podpoře výzkumu. 
137

 § 18 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
138

 Tamtéž, § 15 odst. 6. Pozn. autorky. Ustanovení § 18 stanovuje účely pokusů a jmenuje důvod pokusu, 

který je zakázaný. Ustanovení o zákazu kosmetických zkoušek je však uvedeno zcela mimo toto 

ustanovení (v § 15 odst. 6). Vzhledem k tomu, že toto ustanovení pozbude dne 11. 7. 2013 platnost, bylo 

by nadbytečné navrhovat přesunutí tohoto ustanovení. 
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2.3.3 Alternativní přístupy 

 

Zvířata i lidé se od sebe odlišují jak anatomií a fyziologií, tak i metabolismem. 

Každý živočišný druh reaguje odlišně na různé podněty, přičemž se některé reakce 

mohou velmi lišit, jiné si mohou být podobné nebo i shodné. Z toho důvodu není možné 

vždy předvídat, zda reakce lidského organizmu na testované látky budou stejné nebo 

odlišné jako u pokusných zvířat. Mimo to jsou u testovaných zvířat onemocnění často 

vyvolávána uměle, tedy za jiných okolností, než vznikají u lidí. Příkladem může být 

tzv. rakovinová myš, která byla pokládána za dlouho hledaný klíč v boji se zhoubnými 

nádory. V polovině osmdesátých let vědci z Harvardské univerzity úspěšně vložili 

lidský gen způsobující rakovinu do genomu myši, z toho důvodu se pak u nich 

ve zvýšené míře objevovaly nádory. Tato geneticky změněná myš byla dokonce prvním 

savcem, který byl patentován, a to v roce 1988 ve Spojených státech amerických 

a v roce 1992 v Evropě. Od té doby byly desetitisíce rakovinových myší vyléčeny, 

ale metody léčby zdárné u těchto myší, u lidí selhaly. Vezmeme-li v úvahu tato fakta, 

je patrné, že pokusná zvířata nemohou být vždy spolehlivým modelem. Řada 

nevládních organizací, mezi nimi například německá organizace „Lékaři proti pokusům 

na zvířatech“
139

 varovala před spoléháním se pouze na experimenty uskutečněné 

na zvířatech. Testy na zvířatech nechrání stoprocentně před nebezpečnými vedlejšími 

účinky. Příkladem může být preparát TRASYLOL® testovaný na zvířatech.
140

 

Preambule směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely hovoří 

v několika bodech o alternativních metodách. Aby se zaručilo, že zvířata jsou chována 

a používána k pokusům a je o ně pečováno způsobem, který je v souladu s ostatními 

mezinárodními a vnitrostátními normami, měly by být systematicky zohledňovány 

zásady nahrazení a omezení používání zvířat a šetrného zacházení s nimi.
141

 

                                                           
139

 Německá organizace Lékaři proti pokusům na zvířatech (Ärzte gegen Tierversuche), byla založena 

v roce 1979. Jedná se o charitativní organizaci několika stovek lékařů a vědců, kteří pracují v oblasti 

zdravotnictví. 
140

 MANDANGO, D. T. et al: New England Journal of Medicine 2006, s. 345, 353-365, citace: Tisková 

zpráva Lékařů proti pokusům na zvířatech, Zpravodaj, č. 27, září 2008, dostupné z: 

http://www.ohz.cz/attachments/101_zpravodajohz27.pdf, Trasylol je přípravek, používaný proti ztrátám 

krve při kardiologických operacích – srdeční bypass. Jedna kanadská studie zjistila na vzorku 4 300 

pacientů s bypassem zvýšenou úmrtnost a dvakrát tak velké riziko selhání ledvin oproti případům, kdy 

tento přípravek nebyl nasazen. Trasylol byl na tomto základě doprovázen varováními a jeho aplikace byla 

omezena.  
141

 Více o principu 3R je uvedeno v kapitole I. 
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Společnost FRAME (Fond pro nahrazení zvířat v lékařských experimentech) 

alternativní metody definovala takto: „Alternativy zahrnují všechny postupy, které 

mohou buď úplně nahradit pokusy na zvířatech, nebo snižovat počet používaných zvířat, 

nebo alespoň zmenšovat jejich utrpení v pokusech, které podstupují zvířata proto, 

aby byly uspokojeny základní potřeby člověka, nebo jiných zvířat“.
142

 

 

Metoda in vitro  

 

Metoda in vitro je prováděna na buněčných eventuálně tkáňových kulturách 

vypěstovaných v laboratorních podmínkách. Lidské buňky jsou odebírány bezbolestně 

od lidských dobrovolníků biopsií v průběhu operace nebo posmrtně. Buňky jsou 

pěstovány ve zvláštních miskách naplněných výživným roztokem. Buněčné kultury 

v dnešní době patří mezi nejpoužívanějších biologické modely užívané ve výzkumu. 

Slouží také jako zdroj materiálu v biotechnologických aplikacích včetně např. produkce 

monoklonálních protilátek.
143

 V porovnání s jinými pokusnými objekty mají ty výhody, 

že jsou lépe definovány, umožňují pracovat jen s jediným typem buněk, ale mají i svá 

proti, tj. buňky se kultivují za nefyziologických podmínek, chybí jim okolí obvyklé 

v tkáních.
144

 

 

Predikční toxikologie 

 

Tato metoda stanovuje toxicitu a toxické indexy chemických látek, které nebyly 

dosud testovány experimentálně. Jsou to metody typu in vitro a in silico
145

 prováděné 

na tkaních a nižších organismech. Každý typ má svá specifická pravidla, charakter 

                                                           
142

 BALLS, M. Koncepce Tří R., Alternativy k pokusům na zvířatech: Alternatives to animal 

experimentation sborník příspěvků ze setkání řešitelů společného evropského projektu TEMPUS JEP 

1485, Alternativy k pokusům na zvířatech ve výuce lékařství," Hradec Králové: Nucleus HK, 1995, s. 15-

18. ISBN 80-901753-0-9.  
143

 KREJSEK, J., KOPECKÝ, O., Klinická imunologie, Nucleus HK, 2004, ISBN-10: 80-86225-50-X. 

Monoklonální protilátky (MAbs, Monoclonal Antibodies) jsou produktem jediného klonu B lymfocytů, 

jsou homogenní, reagují proti stejným antigenním determinantám a jsou totožné i co do ostatních 

biologických vlastností. Na počátku jejich tvorby je jediný aktivovaný B lymfocyt, který je následně 

klonálně zmnožen a je zdrojem absolutně totožných protilátek.  
144

 VEJRAŽKA, M., buněčné kultury, přednáška. [online]. [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://bioprojekty.lf1.cuni.cz/3381/sylaby-prednasek/bunecne-kultury.pdf  
145

 Alternativní metody odhadu toxicity - IN SILICO. [online]. [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://www.ekomonitor.cz/seminare/2008-09-30 
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i testovací objekty. Cílem těchto metod je získat informaci o nebezpečnosti chemických 

látek. Laboratoře predikční toxikologie se zabývají zejména výpočtovými metodami 

typu QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationships)
146

 a jednoduchými rychlými 

laboratorními metodami jako je stanovení akutní toxicity pomocí oligochaeta Tubifex 

tubifex (nitěnky) nebo primárních hepatocytů z jater potkana.
147

  

 

Mikroorganismy 

 

Bakterie a kvasnice poskytují velkou možnost dalšího nahrazení testů 

na zvířatech. Například bakterie salmonely jsou používány v testu, který určuje 

schopnosti určitých chemikálií ničit genetický materiál. Stejně tak lze pro určení 

karcinogenity využít změny v počtu chromozómů a mutace kvasinek místo použití testů 

na zvířatech. Kvasnice se také využívají ke stanovení fototoxicity, což je reakce kůže 

na chemikálii při vystavení kůže světlu. Bakterie jsou též využívány v genetickém 

inženýrství k výrobě očkovacích látek, inzulínu nebo růstových hormonů.
148

 

 

Počítačové systémy a matematické modely 

 

Lékový design pomocí počítače (computer-assisted drug design) znamená 

nejnovější využití výpočetní techniky v procesu navrhování nových léčiv. Je nezbytné 

se zmínit, že výpočetní technika nemůže zcela nahradit biologický produkt. Počítačové 

systémy mohou poskytnout pomoc při pochopení chemické a biologické stránky 

problému.
149

 Počítačové systémy mohou nahradit zvířata matematickou simulací 

vzájemného působení chemikálie a lidského těla např. oběhového nebo dýchacího 

systému. Tímto postupem dojde ke zjišťování působení léků a k testování toxicity. 
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 Analýza kvantitativních vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou účinností. 
147

 TICHÝ M., RUCKI M., HANZLÍKOVÁ I., Roth Z.: ATLA–Altern. Lab. Anim. s. 35, 229 (2007). 

[online]. [cit. 2013-03-25]. Dostupné z http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/predikcni-toxikologie  
148

 Pomáhejte pomáhat, úvod, testování na zvířatech, alternativy. [online]. [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: 

http://www.help-for-all.estranky.cz/clanky/testovani-na-zviratech/__alternativy__.html 
149

 STAROBOVÁ, O. a kol., Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci, Masarykova univerzita, lékařská 

fakulta, Farmakologický ústav LF MU, Brno. [online]. [cit. 2013-03-25]. Dostupné z: 

http://www.portal.med.muni.cz  



39 

 

Počítačové modely se již využívají ve farmakologickém průmyslu k vytváření nových 

léků a k odhadu toxicity.
150

 

 

Pokusy na rostlinných tkáních  

 

Některé rostliny mohou být použity ve výzkumu jako náhrada testování 

na zvířatech. Jedná se např. o kořeny cibule, které jsou velmi citlivé na znečistění. 

Je možné je používat při zjišťování, které chemikálie znečišťují životní prostředí, 

při kontrole toxicity průmyslového odpadu nebo testování pitné vody jako náhrada 

používání živých ryb. Jedním z nejúspěšnějších alternativních testů je EYTEX, 

vytvořený jako náhrada k „DRAIZEHO“ testu dráždivosti, který je založen na kapání 

testované chemikálie do oka králíka. EYTEX test používá proteinový roztok získaný 

z fazolí, kdy je do roztoku přidána testovaná látka. Výsledek, který značí poškození 

má za následek zakalení roztoku.
151

 

 

Neinvazivní zobrazování 

  

Vývoj nových snímacích technik poskytl možnost přesně a podrobně zobrazit 

vnitřek těla bez potřeby invazivních technik. To umožňuje velké množství studií 

na lidech. Touto technikou je možné vidět změny toku krve v mozku, a to umožnilo 

např. výzkum určení oblastí mozku. Existuje mnoho snímacích technik s různou 

citlivostí a kapacitou. Např. počítačová tomografie (CAT),
152

 pozitronová emisní 

tomografie (PET),
153

 která může poskytovat velmi přesné obrazy specifických oblastí. 

Tyto zobrazovací techniky otevírají zcela nové způsoby provádění biologického 

výzkumu.
154
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 Pomáhejte pomáhat, úvod, testování na zvířatech, alternativy. [online]. [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: 

http://www.help-for-all.estranky.cz/clanky/testovani-na-zviratech/__alternativy__.html 
151

 Tamtéž. 
152

 CAT je nebolestivá vyšetřovací metoda, pomocí které může lékař prohlédnout vnitřní orgány celého 

těla. Poskytuje odborníkovi důležité informace například o mozku, páteři, kloubech apod. 
153

 PET je lékařské vyšetření z oboru nukleární medicíny, které se v klinické medicíně používá teprve 

od nedávné doby. Zobrazuje rozdílné tkáně na základě jejich rozdílného metabolismu. Využívá se 

v onkologii, v neurologii či kardiologii. 
154

 Netestováno na zvířatech, alternativy k pokusům na zvířatech. [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: 

http://www.netestovanonazviratech.cz/alternativy-k-pokusum-na-zviratech.htm  
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2.4 Chovatel, dodavatel a uživatel pokusných zvířat 

 

Vzhledem k transpozici směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké 

účely
155

 byly nahrazeny pojmy chovné zařízení za chovatele pokusných zvířat, 

dodavatelské zařízení za dodavatele pokusných zvířat a pojem uživatelské zařízení 

se nahrazuje pojmem uživatel pokusných zvířat. Tyto definice lépe korespondují 

s právním řádem. Nositelem povinností je chovatel, dodavatel nebo uživatel pokusných 

zvířat, nikoli samotné zařízení. 

Legální definice uvádí, že „chovatelem pokusných zvířat se rozumí fyzická nebo 

právnická osoba, která chová zvířata uvedená v § 17f odst. 1 pro následné použití 

k pokusům nebo proto, aby jejich tkáně nebo orgány byly použity pro vědecké účely, 

nebo která chová jiná zvířata především pro tyto účely, ať již v zájmu dosažení zisku 

či nikoli; dodavatelem pokusných zvířat fyzická nebo právnická osoba jiná než chovatel 

pokusných zvířat, která dodává pokusná zvířata pro použití k pokusům nebo proto, aby 

jejich tkáně a orgány byly použity pro vědecké účely, ať již v zájmu dosažení zisku 

či nikoli; a uživatelem pokusných zvířat fyzická nebo právnická osoba, která používá 

pokusná zvířata k pokusům, ať již v zájmu dosažení zisku či nikoli“.
156

 

 

Kapitola III. Právní úprava ochrany pokusných zvířat  

 

Ochrana zvířat je obsažena v právních normách, které „vymezují, zakazují 

a postihují činnosti považované za týrání zvířat“.
157

 Ochrana pokusných zvířat 

je obsažena v části páté zákona na ochranu zvířat proti týrání, dále ve vyhlášce 

č. 419/2012 Sb. o ochraně pokusných zvířat (dále jen „vyhláška o ochraně pokusných 

zvířat“), vyhlášce č. 22/2013 Sb. o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání (dále 

jen „vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat“), směrnici o ochraně zvířat 

používaných pro vědecké účely a některých přímo použitelných předpisech Evropské 

unie. 
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 Transpozice čl. 3 odst. 4 až 6 směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 
156

 § 3 písm. v) w) x) y) zákona o ochraně zvířat proti týrání. 
157

 CODEXIS ACADEMIA, legislativa České republiky, sbírka zákonů, zákon o ochraně zvířat proti 

týrání, literatura, důvodová zpráva, volební období 2010 – 2014, 582/0. 
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3.1 Zajištění odbornosti provedení pokusu 

 

Žadatelé, kteří chtějí chovat, dodávat a používat pokusná zvířata musí nejprve 

získat k těmto činnostem oprávnění. K získání tohoto oprávnění musí žadatelé 

postupovat v souladu např. se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, vyhláškou 

o ochraně pokusných zvířat, vyhláškou o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti 

týrání, směrnicí o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely a přihlédnout 

k doporučení Komise č. 2007/526/ES, které se týká pokynů pro umístění zvířat 

používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně. Pro vykazování spotřeby 

pokusných zvířat bude do budoucna důležité řídit se prováděcím rozhodnutím Komise 

č. 012/707/EU, kterým se zavádí společný formát pro předkládání informací podle 

směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.
158

 Pro zjednodušení 

podávání žádostí k udělení oprávnění chovat, dodávat a používat pokusná zvířata proto 

stanovilo Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZE“) pokyny pro žadatele o oprávnění, 

které obsahují potřebné informace a formuláře žádostí o udělení oprávnění k používání, 

chovu nebo k dodávce pokusných zvířat a formulář plné moc k zastupování ve správním 

řízení o udělení oprávnění.
159

 

 

3.1.1 Oprávnění k chovu, dodávce a k používání pokusných zvířat 

 

Pro chov, dodávky a používání pokusných zvířat je nutné vlastnit oprávnění, jak 

bylo uvedeno výše. Předchozí znění zákona na ochranu zvířat proti týrání tato oprávnění 

označovalo jako „akreditaci pro používání pokusných zvířat“ a „osvědčení pro chov 

a dodávky pokusných zvířat“. Důvodem pro vypuštění pojmů akreditace a osvědčení 

bylo uvedení terminologie do souladu se směrnicí o ochraně zvířat používaných 

pro vědecké účely, která užívá termín oprávnění. Pojem osvědčení je dále používán 

v souvislosti se vzděláváním na úseku ochrany zvířat proti týrání. Pojem akreditace se 
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 Podle čl. 54 odst. 1 směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely mají členské státy 

zasílat Komisi informace o uplatňování uvedené směrnice do 10. listopadu 2018 a poté každých 5 let. 

Podle čl. 54 odst. 2 směrnice mají členské státy každoročně shromažďovat a zveřejňovat statistické 

informace o používání zvířat k postupům. Uvedené statistické informace mají členské státy předložit 

Komisi do 10. listopadu 2015 a poté každý rok. 
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 eAGRI, Ochrana zvířat. [online]. [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/pokusna-zvirata/prehled-potrebnych-materialu/ 
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dále používá pro školící pracoviště, která chtějí pořádat kurzy na úseku ochrany zvířat 

proti týrání.  

Postup k získání oprávnění stanovuje zákon na ochranu zvířat proti týrání.
160

 

Cílem právní úpravy je zabránit tomu, aby pokusy na zvířatech, chov a dodávky 

pokusných zvířat byly prováděny osobou k těmto úkonům nezpůsobilou.
161

 Rozhodnutí 

o udělení oprávnění k chovu, dodávce a k používání pokusných zvířat
162

 bylo oproti 

směrnici o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely rozšířeno, zejména aby 

poskytovalo adresátům dostatečnou právní jistotu o průběhu správního řízení 

a požadavcích, které jsou na ně kladeny. Směrnice na ochranu zvířat používaných 

pro vědecké účely stanoví pouze základní požadavky na udělení oprávnění. Úprava 

správního řízení, ve kterém se rozhoduje o udělení oprávnění k chovu dodávce nebo 

k používání pokusných zvířat, vychází také i z předešlé právní úpravy.
163

 Rozhodnutí 

o udělení oprávnění k chovu, dodávce
164

 a k používání
165

 pokusných zvířat uděluje 

MZE na základě žádosti. Žádost o udělení oprávnění musí krom obecných náležitostí 

uvedených v zákoně č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „správní řád“), splňovat 

kritéria uvedená v zákoně na ochranu zvířat proti týrání.
166

  

MZE stanovilo doporučený postup ve správním řízení o udělení oprávnění 

k používání pokusných zvířat nebo o udělení oprávnění k chovu nebo dodávce 

pokusných zvířat. Jelikož se jedná o správní řízení, postupuje se při řízení podle 

správního řádu. Žádosti se podávají na předepsaných formulářích.
167

 MZE rozhoduje 

nejdéle do 120 dnů ode dne zahájení řízení.
168

 

 V souvislosti s problematikou správního řízení o udělení výše uvedených 

oprávnění jsou stanovena kritéria pro jmenování posuzovatele.
169

 Princip spočívá v tom, 

že jedním z podkladů pro rozhodnutí o udělení oprávnění jsou posudky, které 
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 § 15a zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
161

 Transpozice čl. 12 odst. 1 směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 
162

 Tamtéž, transpozice čl. 20. 
163

 Viz § 17d a § 17e zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve znění platném do 31. 12. 2012. 
164

 Vyhláška č. 419/2012 Sb. o ochraně pokusných zvířat, příloha č. 2. 
165

 Tamtéž, příloha č. 1. 
166

 § 15b odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
167

 Formuláře jsou obsaženy v přílohách č. 1 a 2 vyhlášky o ochraně pokusných zvířat. 
168

 § 20 odst. 4 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
169

 Posuzovatel je osoba jmenovaná a odvolávaná MZE, jedná se lékaře, veterinárního lékaře nebo osobu 

s jiným vysokoškolským vzděláním v oblasti biologických oborů, prokazatelně seznámenou s metodami 

chovu a práce na pokusných zvířatech, s jejich ochranou a s vyhledáváním a používáním alternativních 

metod, odborně způsobilou na základě osvědčení. 
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zpracovávají posuzovatelé, zda zařízení splňuje všechny požadavky stanovené zákonem 

na ochranu zvířat proti týrání
170

 a právními předpisy vydanými k jeho provedení. 

Žadatel je povinen předložit posuzovatelům údaje vztahující se k provozu zařízení 

stanovené prováděcím právním předpisem
171

 a vyplněný formulář žádosti s vyjádřením 

orgánu veterinární správy k chovu, dodávce nebo používání pokusných zvířat. 

Oprávnění se uděluje na dobu 3 let v případě prvního udělení oprávnění, při každém 

dalším udělení oprávnění na dobu 5 let.
172

 

 

3.1.2 Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a osvědčení 

o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech a péče o tato 

zvířata 

 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání stanovuje povinnosti chovatelům, 

dodavatelům a uživatelům pokusných zvířat mít dostatečný počet zaměstnanců, aby 

byla zajištěna řádná péče o pokusná zvířata, kterou budou vykonávat osoby odborně 

způsobilé k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata 

a usmrcování pokusných zvířat. Povinnost mít náležitou odbornou způsobilost byla 

stanovena z části podle předchozí právní úpravy.
173

 Tyto osoby musí před prováděním 

těchto úkonů absolvovat náležité vzdělávání a odbornou přípravu. Navrhování pokusů 

a projektů pokusů mohou provádět pouze lékaři, veterinární lékaři a osoby s jiným 

vysokoškolským vzděláním v oblasti biologických oborů, kteří mohou prokázat, že jsou 

obeznámeni s metodami chovu pokusných zvířat, práce na pokusných zvířatech a jejich 

ochranou a s vyhledáváním a používáním alternativních metod a kteří absolvovali kurz 

odborné přípravy a získali osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů 

a projektů pokusů. Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů 

pokusů vydává MZE na dobu 7 let.
 174

  

Životní podmínky zvířat používaných k pokusům závisejí na kvalitě a odborné 

kvalifikaci pracovníků, kteří pokusy provádějí, pracovníků, kteří na pokusy dohlížejí, 

anebo pracovníků, kteří dohlížejí na osoby, jež o zvířata denně pečují. Kurzy k získání 
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 § 15c zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
171

 Vyhláška o ochraně pokusných zvířat. 
172

 § 15b zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
173

 Viz § 17 a § 18f zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve znění platném do 31. 12. 2012. 
174

 § 15d zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání stanovuje MZE prováděcím právním 

předpisem, kterým je vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat. Vyhláška 

je rozdělena do pěti částí a její součást tvoří přílohy. Jednotlivé kurzy mají předepsán 

určitý počet hodin stanovených podle náročnosti kurzu. Účastník kurzu je povinen 

doložit školicímu pracovišti doklad o odpovídajícím vzdělání, které stanovuje zákon. 

Kurz je zakončen vydáním osvědčení o odborné způsobilosti, která je specifikována 

daným kurzem. Dále vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 

stanovuje podmínky na kvalifikaci lektorů a předepisuje náležitosti odborné 

způsobilosti, např. povinnost doložit odbornou praxi uskutečněnou v oblasti ochrany 

zvířat a péče o ně, nebo doložit 3 roky odborné praxe při používání a chovu pokusných 

zvířat a dále osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů. 

 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů 

pokusů 

 

Před zahájením pokusu má uživatel pokusných zvířat povinnost absolvovat kurz 

odborné přípravy zakončený získáním osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování 

pokusů a projektů pokusů a kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné 

způsobilosti k provádění pokusů
175

 na pokusných zvířatech, péči o tato zvířata 

a usmrcování pokusných zvířat. Součástí kurzů jsou postupy a způsoby usmrcování 

pokusných
176

 zvířat.
177

 

Rozsah kurzu k získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů 

a projektů pokusů je 35 hodin a jeho cílem je seznámit žadatele se zákonem na ochranu 

zvířat proti týrání a prováděcími právními předpisy, zejména pak částmi zabývajícími 

se ochranou pokusných zvířat, vybranými částmi veterinárního zákona, trestního 

zákoníku, předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami na úseku ochrany zvířat 

proti týrání apod., které upravují ochranu pokusných zvířat. Kurz nastiňuje také etické 

otázky týkající se vztahu člověka a pokusných zvířat. Žadatel je seznámen se základní 
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 § 15b zákona na ochranu zvířat proti týrání. Jedná se o transpozici čl. 20 směrnice o ochraně zvířat 

používaných pro vědecké účely. Směrnice stanoví pouze základní požadavky na udělení oprávnění. 
176

 Podle předešlého znění zákona na ochranu zvířat proti týrání byla osoba, která byla odborně způsobilá 

k řízení a kontrole pokusů na zvířatech, oprávněna utratit jakékoliv zvíře, nejen zvíře pokusné. 
177

 CODEXIS ACADEMIA, legislativa České republiky, sbírka zákonů, zákon na ochranu zvířat proti 

týrání, literatura, důvodová zpráva, k § 3 písm. p), volební období 2010 – 2014, 582/0. 



45 

 

biologií ve vztahu k anatomii, fyziologickým znakům, genetice pokusných zvířat 

a podobně. V kurzu jsou probírány základní metody péče, zacházení a hygieny 

pokusných zvířat. Posluchači kurzu jsou seznámeni s potřebami pokusných zvířat, jejich 

druhově specifickým strachem, bolestí a utrpením. Dále jsou v kurzu probírány metody 

snižující bolest a metody usmrcování pokusných zvířat. Důraz je kladen na požadavek 

nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi. Část 

kurzu je věnována návrhu pokusů a projektů pokusů, vedení, evidenci, statistice, výživě 

apod. a specifikou pokusů na hospodářských zvířatech a volně žijících zvířatech mimo 

zařízení uživatele pokusných zvířat. Osvědčení o odborné způsobilosti vydává MZE 

na dobu 7 let. Toto osvědčení je možno prodloužit o dalších 7 let po absolvování kurzu 

k prodloužení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů v rozsahu 

10 výukových hodin. Kurz obsahuje zejména změny, které nastaly od doby získání 

osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů.  

 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných 

zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat 

 

Odborná způsobilost v předešlé právní úpravě rozlišovala dvě úrovně. 

Po novelizaci zákona zůstaly tyto úrovně zachovány, ale přesto došlo k lehkému 

pozměnění. Dřívější osvědčení, které se vydávalo na dobu neurčitou, pozbývá platnosti 

uplynutím 2 let ode dne nabytí novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Stávající 

právní úprava tyto úrovně nazvala osvědčením o odborné způsobilosti k provádění 

pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat. 

Toto osvědčení se vydává nejdéle na dobu 7 let.
178

 Nová právní úprava stanovuje 

některé povinnosti přímo vedoucímu projektu pokusů, zejména z tohoto důvodu, aby 

konkrétní vedoucí projektu pokusů byl v případě porušení zákona na ochranu zvířat 

proti týrání postižitelný. Obsahem a rozsahem se tento kurz neliší od kurzu získání 

osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů. Jediným 

rozdílem je, že neobsahuje přednášku o navrhování pokusů a projektů pokusů 

a nevysvětluje specifika pokusů na hospodářských zvířatech a volně žijících zvířatech 

mimo zařízení uživatele pokusných zvířat. Předmětné osvědčení je možno prodloužit 
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 § 16d zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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o 7 let po absolvování kurzu odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení 

o odborné způsobilosti.  

 

3.2 Chov pokusných zvířat a péče o tato zvířata 

 

Pro chov, dodávky a také užívání pokusných zvířat je nezbytné, aby pro pokusná 

zvířata bylo vytvořeno zázemí v zařízení, které bude odpovídat jejich specifickým 

požadavkům. Obecné podmínky péče o pokusná zvířata stanovuje § 17a zákona 

na ochranu zvířat proti týrání. Chovatelé, dodavatelé a uživatelé pokusných zvířat mají 

povinnost pokusná zvířata vhodně umístit, poskytnout jim krmivo, vodu a odpovídající 

péči v souvislosti s jejich zdravotním stavem. Musí jim být zajištěno uspokojování 

fyziologických, a etologických potřeb. Z toho důvodu jsou prováděny každodenní 

kontroly. V případě zjištění nedostatků, kdy zvířata jsou vystavena strachu, stresu, 

apod., musí být okamžitě učiněno opatření sloužící k jejich odstranění. Pokusným 

zvířatům musí být také zajištěna péče při jejich přepravě. Znamená to, že pokusná 

zvířata musí být přepravována za vhodných podmínek a ve speciálně označených 

kontejnerech. Mezi další povinnosti chovatelů, dodavatelů a uživatelů pokusných zvířat 

patří zajištění dodržování technologických postupů, používání stanovených ochranných 

oděvů, obuvi a dalších ochranných pomůcek, apod.
179

 

Pokusy mohou být prováděny pouze ve schválených zařízeních uživatele 

pokusných zvířat. Dodávat pokusná zvířata může jen osoba, která k tomu má oprávnění, 

a to osobě, která je držitelem oprávnění k používání pokusných zvířat. Tato zvířata musí 

mít původ pouze z chovného zařízení osoby, která je držitelem oprávnění k chovu 

pokusných zvířat.
180

 

 

3.2.1 Požadavky na prostory a vybavení zařízení  

 

Zvířata určená k pokusům by měla mít v ideálním případě původ v chovných 

zařízeních, čímž je myšlena stavba, budova nebo jiné prostory, které nejsou úplně 

oplocené nebo zastřešené nebo i pohyblivá zařízení, v nichž je provozována činnost 
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 Tamtéž, § 17a. 
180

 Tamtéž, § 15a. 
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se zvířaty.
181

 Obecně musí prostory zařízení vyhovovat kritériím specifikovaným 

ve vyhlášce o ochraně pokusných zvířat. Konstrukce zařízení musí být přizpůsobena 

jednotlivým druhům pokusných zvířat, která jsou v nich umístěna a zařízení musí být 

zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Majitelé těchto prostor jsou povinni 

zajistit pravidelnou údržbu a preventivní kontrolu zařízení. V zařízení se musí nacházet 

izolační místnost pro nově získaná pokusná zvířata a oddělené prostory pro poraněná 

nebo nemocná pokusná zvířata. Požadavky na chovné prostory se týkají především 

dodržování hygienických standardů, důraz je kladen na odolnost materiálu nacházející 

se na stěnách a podlahách, který musí být pro pokusná zvířata zdravotně nezávadný. 

U druhů pokusných zvířat, která jsou přirozenými nepřáteli, např. predátor a jeho 

případná kořist, je dbáno na oddělené umístění, tj. aby se vzájemně neviděla, necítila 

ani neslyšela. Stejně tak je tomu i s druhy zvířat, které vyžadující odlišné životní 

podmínky (teplota v prostorách ustájení, vlhkost vzduchu apod.). V prostorách určených 

pro provádění pokusů musí být k dispozici laboratoř s potřebným vybavením 

a minimálně jedna místnost určená pro pooperační zotavení. Provozní prostory musí 

obsahovat zvláštní oddělené skladovací prostory na krmiva, steliva a ostatní materiály 

a prostory pro čištění a mytí a dezinfekci použitého vybavení. Zařízení jsou povinna 

také zabezpečovat hygienické ukládání a bezpečné odstraňování těl mrtvých pokusných 

zvířat a živočišného odpadu. Prostředí, v němž jsou pokusná zvířata umístěna, musí 

splňovat požadavky na větrání, teplotu, osvětlení a je nutné dodržovat přiměřenou 

hladinu hluku, včetně ultrazvuku. V neposlední řadě zařízení musí být také vybaveno 

poplašnými systémy.
182

  

 

3.2.2 Požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat 

 

U koček, psů a subhumánních primátů, je kladen velký důraz na jejich sociální 

pohodu. Např. kočky
183

 se nemohou umisťovat jednotlivě na dobu přesahující 24 hodin 

bez přestávky. Agresívní jedinci se umístí samostatně pouze v případě, že není možné 

nalézt jedince, s nímž se snesou. Pes jakožto smečkové zvíře se nesmí umisťovat 

samostatně na dobu delší než 4 hodiny bez přestávky. Zároveň pokud je to možné musí 
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 Tamtéž, § 3 písm. v). 
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 § 6 odst. 1, příloha č. 6 vyhlášky o ochraně pokusných zvířat. 
183

 Tamtéž, příloha č. 7, 3. 
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mít psi k dispozici venkovní výběhy.
184

 Subhumánní primáti jsou v důsledku svých 

vysoce rozvinutých sociálních schopností a své podobnosti s lidmi kategorií, na jejíž 

ochranu je kladen zvláštní důraz. Prostředí, v němž jsou chováni, jim musí umožňovat 

vykonávat všechny denní činnosti. Pokud jsou drženi v uzavřeném prostoru, musí jim 

být poskytnut pocit bezpečí a dostatečně rozmanité prostředí, v němž mají dostatek 

podnětů pro různé činnosti.
185

 

Nejasná kritéria jsou však stanovena pro zvířata hospodářská,
186

 kde není 

zdůrazněno, že se jedná o stádová zvířata, která by neměla být chována jednotlivě, jako 

je např. stanoveno u psů. Většina býložravců jsou prokazatelně svým zaměřením 

typicky stádová zvířata. Stádový pud je u nich silně vyvinut. Izolované zvíře vykazuje 

známky psychického stresu, což se projevuje omezením příjmu krmiva a vody.
187

 

Z toho důvodu by bylo žádoucí, aby vyhláška o ochraně pokusných zvířat stanovovala, 

že kozy, ovce, koně a skot nemají být izolováni od ostatních jedinců svého druhu.
188

 

Mezi hospodářská zvířata jsou zařazena též prasata a miniprasata. Prase je jediným 

zástupcem zvířecího druhu, jehož srdce bylo úspěšně transplantováno člověku.
189

 „Jsou 

to velmi společenští tvorové, kteří žijí nejčastěji v tlupách složených z několika rodin. 

Co se týče sociálního uspořádání, dodržují přísnou hierarchii“.
190

 Prase či miniprase 

je zvířetem se značnými sociálními vazbami.
191

 Životní podmínky prasat a miniprasat 

by měly být upraveny obdobně, jako např. podmínky psů nebo subhumánních primátů, 

se zřetelem na jejich specifické sociální potřeby.  

Co se týče podmínek pro péči a umístění myší, potkanů, pískomilů, křečků, 

morčat, králíků, fretek, ptáků, obojživelníků, plazů a ryb se zdají být kritéria určená 

vyhláškou o ochraně pokusných zvířat dostatečná.  

 Pokusným zvířetem je též hlavonožec. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat 

nestanovuje žádná kritéria na prostory pro umístění a péči o hlavonožce. Z toho důvodu 

                                                           
184

 Tamtéž, příloha č. 7, 4. 
185

 Tamtéž, příloha č. 7, 6. 
186

 Tamtéž, příloha č. 7. 
187

 ŠONKOVÁ, R., Welfare v ekologickém zemědělství - Šance pro lepší život hospodářských zvířat. 

Prah: Ústav zemědělských a potravinářských informací. 2006, ISBN 80-7271-176-8. 
188

 § 6 odst. 2 a příloha č. 7, vyhlášky o ochraně pokusných zvířat. 
189

 Zdravotnické noviny, historie transplantace srdce. [online]. [cit. 2013-02-24]. Dostupné z: 

http://www.zdravky.cz/zpravodajstvi/z-domova/historie-transplantaci-srdce  
190

 Masarykova univerzita, fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií. [online]. [cit. 

2013-02-24]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/209436/fss_m/diplomka_-_text.pdf  
191

 Rodina 21, Prasátko v obýváku, Proč ne. [online]. [cit. 2013-02-24]. Dostupné z: 

http://rodina21.cz/zvirena-a-mazlove/prasatko-v-obyvaku-proc-ne  
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by bylo řešením tato kritéria určit a neprodleně zapracovat do vyhlášky o ochraně 

pokusných zvířat.  

V rámci péče o zvířata odchycená ve volné přírodě musí být věnována zvláštní 

pozornost jejich přivykání, karanténě a následnému umístění, jejich základním 

genetickým, biologický a behaviorálním charakteristikám.
192

 Co se týče úpravy 

prostředí, je nutné jim zajistit prostor, který co nejvíce umožňuje běžné chování. 

Pozornost je také věnována krmení, napájení, prostorům pro odpočinek a spánek 

a manipulaci s nimi.
193

 Tak jako u ostatních pokusných zvířat je nutné pravidelně 

kontrolovat jejich zdravotní stav. Tyto prohlídky provádí osoba odpovědná za péči 

o pokusná zvířata.
194

 

 

3.3 Schválení, průběh a ukončení pokusu 

 

3.3.1 Projekt pokusů a jeho schválení  

 

Žádný pokus nesmí být uskutečněn bez schváleného projektu k pokusu. Projekt 

pokusu je „pracovní program s definovaným vědeckým cílem, jehož součástí je jeden 

nebo více pokusů“.
195

 

Projekt pokusu musí obsahovat kromě obecných náležitostí také 

např. podrobnou charakteristiku cílů studie s uvedením konkrétního očekávaného 

přínosu, charakteristiky aplikovaných látek, účel plánovaných pokusů, popis pokusu 

a činnosti se zvířaty, prohlášení uživatele, že nelze pokus na pokusném zvířeti nahradit 

alternativními metodami, způsob značení zvířat, umístění pokusných zvířat během 

pokusu, časový plán, způsob ukončení pokusu apod. Podrobnosti jsou stanoveny 

ve vyhlášce o ochraně pokusných zvířat.
196

  

Žádost o schválení projektu pokusů je zasílána státnímu orgánu příslušnému 

ke schvalování projektů pokusů (dále jen „příslušný orgán“). Pravidla pro určení 

příslušného orgánu ke schvalování projektů pokusů jsou stanovena zákonem na ochranu 

                                                           
192

 Bod 20 preambule směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 
193

 § 7, příloha č. 8 vyhlášky o ochraně pokusných zvířat. 
194

 § 15f zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
195

 Tamtéž, § 3 písm. u). 
196

 Tamtéž, § 18. 
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zvířat proti týrání.
197

 Jedná se o ústřední orgán státní správy věcně příslušný podle 

předmětu činnosti uživatele pokusných zvířat. Pro schvalování projektů pokusů 

na volně žijících zvířatech je tímto orgánem Ministerstvo životního prostředí. V případě 

použití jedinců druhů volně žijících zvířat musí být přílohou žádosti také vyjádření 

místně příslušného orgánu ochrany přírody. Ke schvalování projektů pokusů v kurzech 

na úseku ochrany zvířat proti týrání je příslušným orgánem Ministerstvo zemědělství 

a ke schvalování projektů pokusů prováděných veřejnou výzkumnou institucí je tímto 

orgánem Akademie věd ČR.
198

  

Obecná zásada pro schvalování a provádění projektů pokusů je obsažena 

v § 16 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Žádost musí obsahovat kromě obecných 

náležitostí stanovených správním řádem také náležitosti, uvedené v zákonu na ochranu 

zvířat proti týrání.
199

 Žádost se podává na předepsaných formulářích uvedených 

ve vyhlášce o ochraně pokusných zvířat.
200

 Nedílnou součástí žádosti o schválení 

projektu pokusu je také stanovisko Odborné komise pro zajišťování dobrých životních 

podmínek pokusných zvířat k předloženému projektu pokusů.
201

 Přílohy žádosti jsou 

pak plná moc osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení, doložení kvalifikace 

osob, které se budou na pokusu podílet, veterinární podmínky pro provádění pokusů 

stanovené příslušnou krajskou veterinární správou
202

 a netechnické shrnutí projektu 

pokusů (dále jen „NSPP“). Směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely 

doporučuje zveřejňovat objektivní informace o projektech, při nichž jsou používána 

živá zvířata. Informace o projektech jsou anonymní a neměla by tím být proto porušena 

vlastnická práva ani prozrazeny důvěrné informace. ČR z toho důvodu zapracovala toto 

doporučení do zákona na ochranu zvířat proti týrání a uživatel pokusných zvířat je 

povinen zpracovat NSPP.
203

 Tato nová povinnost je dána ustanovením § 16a zákona 

na ochranu zvířat proti týrání. MZE stanovilo doporučené postupy k vypracování 

                                                           
197

 Tamtéž, § 23. 
198

 Tamtéž, § 23 a 23a. 
199

 Tamtéž, § 16a. 
200

 Přílohy č. 4 a 5 vyhlášky o ochraně pokusných zvířat. 
201

 Více o Odborné komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat je uvedeno 

v kapitole V. 
202

 § 4 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona. 
203

 Bod 41 preambule směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 



51 

 

NSPP,
204

 které sumarizuje základní informace, uvedené v žádosti o schválení projektu 

pokusů a v návrhu projektu pokusů. Jedná se zejména o údaje zahrnující informace 

o cílech projektu pokusů, včetně předpokládané újmy a předpokládaného přínosu 

pokusu, údaje o počtu a druzích pokusných zvířat, která mají být použita, prokázání 

nezbytnosti pokusu, zdůvodnění a prokázání principu zásady nahrazení a omezení 

používání zvířat a šetrného zacházení s nimi.
205

 

Státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů musí vydat rozhodnutí 

o schválení projektu pokusů do 40 pracovních dnů po přijetí úplné žádosti. Tato lhůta 

zahrnuje i hodnocení projektu pokusů. Ve vyhodnocení projektu pokusů příslušný orgán 

uvede, zda projekt pokusů obdržel příznivé nebo nepříznivé hodnocení, a určí, zda 

a kdy by se měl projekt pokusů zpětně posoudit.
206

 Předešlá právní úprava takový 

postup neupravovala. Schválení projektu je uskutečňováno komplexním hodnocením 

projektu pokusů, při němž jsou zohledňovány etické aspekty používání zvířat. Toto 

hodnocení by mělo zaručit, že jsou v projektech používány zásady nahrazení a omezení 

používání zvířat a šetrného zacházení s nimi. Je důležité, aby bylo jak z vědeckého 

hlediska tak hlediska mravního zaručeno, že v každém případě je při použití zvířat 

důkladně vyhodnocena užitečnost a význam očekávaných výsledků. Pravděpodobná 

újma zvířat by měla být vyvážena očekávanými přínosy projektu.
207

 

O schválení projektu pokusů se rozhoduje ve správním řízení podle správního 

řádu. Směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely uvádí možnost 

členských států zavést zjednodušené správní řízení. Česká republika této možnosti 

nevyužila. „Z hlediska ochrany pokusných zvířat se takový postup jeví jako nežádoucí. 

Česká republika hodlá pokusným zvířatům poskytovat co nejvyšší ochranu. 

Zjednodušené správní řízení předpokládá, že uživatel pokusných zvířat by mohl 

provádět projekty pokusů již na základě žádosti, nikoliv na základě pravomocného 

rozhodnutí (čl. 36 odst. 1 směrnice). Takový postup je v rozporu s českým právním 

řádem“.
 208
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 eAGRI, Ministerstvo zemědělství, doporučení pro tvorbu netechnického shrnutí projektu pokusů. 

[online]. [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/186235/_2013Netech_shrn_pok.pdf  
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 § 16e zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
206

 Tamtéž, podle § 16d. 
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 Bod 38 a 39 preambule směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 
208

 CODEXIS ACADEMIA, legislativa České republiky, sbírka zákonů, zákon na ochranu zvířat proti 

týrání, literatura, důvodová zpráva, k bodu 56, k § 16a až § 16g: volební období 2010 – 2014, 582/0. 



52 

 

Rozhodnutí o schválení projektu pokusů nesmí být uděleno na delší dobu, 

než je platnost rozhodnutí o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat, nejdéle 

však na dobu 5 let.
209

 Směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely 

z důvodu snížení administrativní zátěže a zvýšení konkurenceschopnosti výzkumu 

a průmyslu Evropské unie uvádí, že v rámci jednoho skupinového schválení, lze 

schválit také vícenásobné generické projekty prováděné za využití zavedených metod 

pro účely zkoušek, diagnostické účely nebo pro účely produkce, aniž by však byly tyto 

pokusy osvobozeny od hodnocení projektu.
210

  

 

3.3.2 Průběh pokusu  

 

Samotný průběh pokusu jako takový není upraven právními předpisy. Zákon 

na ochranu zvířat proti týrání stanovuje pouze základní kritéria, např. povinnost použití 

prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, a to vždy, dochází-li k vážným 

poraněním pokusného zvířete, která mu mohou způsobit bolest, a povinnost 

podávat zvířatům preventivně nebo pooperačně prostředky snižujících bolest, pokud 

je to slučitelné s účelem pokusu.
211

 Vyhláška o ochraně pokusných zvířat pokusy pak 

rozděluje podle závažnosti na základě faktorů, jež se vztahují k danému druhu pokusu. 

V případě, že fyzická nebo právnická osoba, splní veškeré náležitosti předepsané 

zákonem na ochranu zvířat proti týrání, tj. získá oprávnění k používání pokusných 

zvířat, osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů, 

na pokusných zvířatech a péči o tato zvířata a osvědčení o odborné způsobilosti 

k usmrcování pokusných zvířat a dosáhne schválení projektu pokusů s kladným 

hodnocením, dochází následně k vlastnímu procesu pokusu. Každé zařízení 

si samostatně stanovuje standardní postupy pro určený pokus. Jeho průběh a ukončení 

pokusu je vázáno vnitřními předpisy. Jako příklad bude uveden chirurgický zákrok 

mozku na živém zvířeti, prováděný oddělením Neurofyziologie paměti 

při Fyziologickém ústavu AV ČR, v.v.i.
212

,
213
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 § 16d odst. 3 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
210

 Tamtéž, § 16d odst. 4. 
211

 Tamtéž, § 18b. 
212

 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. se zabývá vědeckým výzkumem fyziologických 

a patofyziologických procesů u živočichů a člověka, zejména v oblastech neurofyziologie, 

kardiovaskulární fyziologie a v oblasti studia molekulárních a buněčných mechanismů fyziologických 
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Každý operační zákrok na zvířeti musí být součástí projektu pokusu. 

Chirurgickému zákroku předchází předoperační příprava, jedná se o tzv. handling čili 

přivyknutí zvířete na fyzický kontakt s experimentátorem. Tato procedura trvá 4 - 5 

minut přímého kontaktu po dobu tří až čtyř dnů.
214

 Každé zvíře je před operací zváženo, 

zejména při použití injekční anestezie. Dvanáct hodin před operací už zvíře není 

krmeno, voda musí být k dispozici až do doby těsně před operací. Zvíře se v boxu 

přenese do místnosti, kde bude probíhat operace minimálně 30 minut před začátkem 

manipulace, aby si přivyklo na prostředí. Začátek operace se zahajuje upnutím hlavy 

zvířete do stereotaxického aparátu. Poté se aplikuje anestezie. Dalším postupem 

je příprava operačního pole (vyholením), které se provádí až po upnutí hlavy zvířete 

do stereotaxického aparátu a aplikaci ochranné vrstvy vazelíny nebo oční antiseptické 

masti na oči zvířete, následně se provede desinfekce operačního pole. Před započetím 

operace se zkontroluje, zda zvíře nevnímá bolest a zkontroluje se poloha lebky zvířete. 

Následuje vlastní chirurgický zákrok, při kterém se provádí kontrola krvácení z rány. 

Po skončení operace se rána zašije sterilními stehy. Sešitá rána se zkontroluje a očistí 

a zvíře se vyjmeme ze stereotaxického aparátu a jsou mu podávána pooperační 

analgetika. Po ukončení operace se zvíře umístí samostatně nebo s jiným operovaným 

zvířetem, dle potřeby. Zdravotní stav operovaného zvířete je kontrolován denně, 

po dobu dvou až tří dnů po operaci. „Pokus, jehož součástí je stereotaxická implantace 

kanyl, elektrod nebo injekce toxinu při permanentních lézích, vyžaduje zpětnou 

histologickou kontrolu umístění kanyl nebo elektrod, popřípadě rozsahu léze. Bez této 

kontroly jsou data získaná v pokusu obtížně publikovatelná a tedy téměř bezcenná 

a proto je velice důležité po skončení těchto pokusů mozky zvířat uchovat a podrobit 

histologické kontrole“.
215

 

                                                                                                                                                                          
funkcí, s cílem prohlubovat teoretické základy humánní medicíny. Ústav přispívá ke zvyšování úrovně 

poznání a vzdělanosti a využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. V ústavu působí řada světově 

uznávaných odborníků, kteří dosahují významných ocenění a publikačních výsledků. 
213

 Standardní operační postupy jsou interními dokumenty laboratoře 32. FgÚ AV v.v.i. Slouží 

k standardizaci experimentálních činností, manipulace s laboratorními zvířaty, chemikáliemi, farmaky, 

laboratorními a měřicími přístroji a aparaturami. Cílem je sjednotit úroveň práce, hodnocení 

výsledků, validace metod i publikační aktivity. Za dodržování tohoto protokolu, proškolení personálu 

a studentů a jejich seznámení s tímto protokolem zodpovídá vedoucí projektu pokusů, v jehož rámci jsou 

operace prováděny. Dohled nad prováděním operací a pokusů vykonává vedoucí projektu pokusů, jeho 

zástupce a vedení laboratoře. 
214

 U myší handling příliš nefunguje. Myši projevují známky zvýšené agitace při každém kontaktu. 
215

 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Neurofyziologie paměti. [online]. [cit. 2013-03-19]. 

Dostupné z: http://memory.biomed.cas.cz/332/www332_CZ/intranet.html  
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3.3.3 Ukončení pokusu 

 

 Na rozdíl od průběhu pokusu je ukončení pokusu pevně stanoveno zákonem 

na ochranu zvířat proti týrání.
216

 „Pokus je považován za ukončený, nemají-li být v jeho 

rámci provedena žádná další pozorování, nebo pokud jde o nově geneticky 

modifikované linie pokusných zvířat, jestliže již nejsou u potomstva pozorovány nebo 

očekávány bolesti, utrpení, strach nebo trvalé poškození, jež nejméně odpovídají bolesti, 

utrpení, strachu nebo trvalému poškození způsobeným vpichem jehly“.
217

 

 O tom, zda bude zvíře ponecháno naživu nebo zda bude usmrceno, rozhoduje 

veterinární lékař, nebo osoba odborně způsobilá k tomuto úkonu. V případě, 

že je rozhodnuto, že pokusné zvíře bude ponecháno naživu, je povinností uživatele 

pokusných zvířat tomuto zvířeti poskytnout péči a umístění buď do zájmového chovu, 

nebo jej vrátit do volné přírody, pokud to umožňuje jeho zdravotní stav, není ohroženo 

zdraví ostatních zvířat ani životního prostředí či veřejné zdraví a byla přijata opatření, 

na základě kterých budou pokusnému zvířeti zajištěny dobré životní podmínky. Zvíře 

může být též umístěno do volné přírody v případě, že to umožňují právní předpisy 

ochrany přírody a krajiny, zákon o myslivosti nebo rybářství nebo zákon o obchodování 

s ohroženými druhy.
218

 

Pokus může být ukončen též usmrcením pokusného zvířete. Zákon na ochranu 

zvířat proti týrání taxativně vyjmenovává způsoby usmrcení pokusných zvířat.
219

 

Předmětné metody jsou pak stanoveny podle jednotlivých druhů zvířat prováděcím 

právním předpisem.
220

 Jak už bylo dříve v této práci uvedeno, mezi pokusná zvířata se 

řadí též hlavonožec. Způsob usmrcení hlavonožců vyhláška o ochraně pokusných zvířat 

neupravuje. Bylo by v tomto případě účelné způsob usmrcení hlavonožců do vyhlášky 

neprodleně zapracovat. Jiné metody usmrcení pokusných zvířat, než stanovené zákonem 

je možné použít v případě, kdy pokusné zvíře před smrtí nenabude vědomí, anebo jsou 

používána k zemědělskému výzkumu a zvířata jsou chována stejně jako zvířata 

hospodářská. V tomto případě pak mohou být usmrcena v souladu s požadavky Nařízení 

Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování. 
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3.3.4 Hodnocení projektu pokusů a zpětné posouzení 

 

Povinností státního orgánu příslušného ke schvalování projektů pokusů 

je hodnocení projektu pokusu. Předešlá právní úprava takový postup neupravovala. 

Projekt pokusů se hodnotí např. z hlediska cílů, předpokládaného vědeckého přínosu 

nebo vzdělávací hodnoty. Příslušný orgán posuzuje soulad pokusu s projektem pokusu, 

soulad s požadavkem nahrazení a omezení používání pokusných zvířat nebo analyzuje 

újmy a přínosy spojené s projektem pokusů. Tyto analýzy se provádějí za účelem 

posouzení, zda újma, která je pokusným zvířatům způsobena je obhajitelná z hlediska 

očekávaného výsledku při zohlednění etického hlediska a může být v konečném 

důsledku přínosem pro člověka, zvířata či životní prostředí. V konečném vyhodnocení 

projektu pokusů příslušný orgán uvede, zda projekt pokusů byl vyhodnocen kladně 

či záporně a určí, zda a kdy by se měl projekt pokusů zpětně posoudit.
221

 

Při rozhodování o tom, zda by mělo být zpětné posouzení provedeno, je nezbytné, 

aby se přihlíželo k době trvání, ke složitosti výzkumu a době nutné pro získání výsledků 

pokusu.
222

 

Zpětné posouzení, provede příslušný orgán v případě, že tak určí 

ve vyhodnocení projektu pokusů. Toto zpětné posouzení se provádí vzhledem 

k povaze projektu, použitého živočišného druhu a pravděpodobnosti dosažení 

zamýšlených cílů projektu. Na projekty pokusů zahrnující pouze pokusy klasifikované 

jako mírné nebo jako pokusy při nichž pokusné zvíře nenabude vědomí, se povinnost 

zpětného posouzení nevztahuje.
223

  

 

Kapitola IV. Deliktní odpovědnost na úseku ochrany 

pokusných zvířat  

 

V souladu s koncepcí správního trestání došlo k některým změnám v oblasti 

skutkových podstat přestupků a správních deliktů. Přestupku se může dopustit pouze 

fyzická osoba. V zákoně na ochranu zvířat proti týrání můžeme tyto osoby rozdělit 
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na jakoukoliv fyzickou osobu, fyzickou osobu v postavení chovatele, pořadatele nebo 

provozovatele útulku, fyzickou osobu odpovědnou za péči o pokusná zvířata 

a vedoucího projektu pokusů nebo jeho zástupce. Znamená to, že přestupku se může 

dopustit kdokoliv nebo fyzická osoba, která má zákonem zvlášť uloženou povinnost 

nebo je v určitém postavení. Vedle kategorie přestupků upravuje zákon správní delikty, 

kterých se může dopustit právnická nebo podnikající fyzická osoba. Stejně jako 

přestupky i správní delikty se dají rozdělit na ty správní delikty, kterých se může 

dopustit jakákoliv právnická či podnikající fyzická osoba a na ty, jež vyžadují, aby 

subjekt, který se jich dopustil, měl určitou vlastnost postavení nebo povinnost. 

 

4.1 Správní odpovědnost  

 

Přestupky, kterých se může dopustit jakákoliv fyzická osoba 

  

Mezi přestupky, kterých se může dopustit jakákoliv fyzická osoba a za které 

může být udělena pokuta do výše 500 000 Kč, patří např. provedení pokusu nebo 

projektu pokusů bez osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů, 

bez osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech 

a péči o tato zvířata nebo osvědčení o odborné způsobilosti k usmrcení pokusných 

zvířat. Stejně tak se dopustí přestupku ten, kdo provede pokus bez předchozího 

schválení státním orgánem příslušným ke schvalování projektu pokusů nebo kdo usmrtí 

pokusné zvíře jiným způsobem, než je stanoveno zákonem. Maximální výše pokuty 

200 000 Kč se uděluje za odchycení zvířete ve volné přírodě za účelem jeho použití 

k pokusům, aniž by splňovalo zákonem stanovené podmínky.
224

 

 

Přestupky způsobené fyzickou osobou, která má zákonem zvlášť uloženou 

povinnost nebo je v určitém postavení  

 

Mezi tyto přestupky, jejichž maximální výše pokuty je stanovena do 200 000 Kč 

se řadí jednání způsobené fyzickou osobou, která je odpovědná za péči o pokusná 

zvířata a např. nezajistí dohled nad životními podmínkami pokusných zvířat v zařízení 
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a péči o ně, přestupky způsobené vedoucím projektu pokusů anebo jeho zástupcem, 

kteří zanedbají povinnost dbát na dodržování podmínek ochrany pokusných zvířat proti 

zbytečné bolesti, utrpení, strachu nebo trvalému poškození, přestupky osob 

odpovědných za péči o pokusná zvířata. Za přestupek se také pokládá navrhování 

projektů pokusů bez oprávnění a podobně. Za přestupek, za který může být udělena 

pokuta do výše 50 000 Kč, se pokládá účast vedoucího projektu pokusů nebo jeho 

zástupce na zpracování stanoviska, které se týká jejich projektů pokusů, kdy jsou 

zároveň členy odborné komise, která toto stanovisko pro zajišťování dobrých životních 

podmínek pokusných zvířat zpracovává.
225

  

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

  

Správního deliktu, kde je stanovena horní sazba pokuty do 500 000 Kč se může 

dopustit subjekt tím, že např. chová, dodává nebo používá pokusná zvířata 

bez oprávnění k těmto činnostem nebo usmrtí pokusné zvíře v rozporu s požadavky 

zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nižší hranice pokuty do 200 000 Kč je stanovena 

např. za neposkytnutí informací nezbytných k provedení zpětného posouzení projektů 

pokusů státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektů pokusů. Hranice do výše 

50 000 Kč je pak stanovena např. za odchycení zvířete ve volné přírodě, které má být 

použito k pokusům, aniž splňuje podmínky stanovené zákonem.
226

  

 

Správní delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob, které mají 

zákonem zvlášť uloženou povinnost nebo jsou v určitém postavení 

 

Horní sazba pokuty do 500 000 Kč může být udělena např. za usmrcení 

pokusného zvířete v rozporu s požadavky zákona na ochranu zvířat proti týrání. 

Maximální výše pokuty 200 000 Kč může být udělena např. osobě, která v rozporu 

s § 17e odst. 1 nebo 2 použije k pokusu opuštěné nebo toulavé zvíře. Do výše 

50 000 Kč se může udělit pokuta za neoddělení zařízení určené k chovu a dodávce 

pokusných zvířat od zařízení určeného k používání pokusných zvířat.
227
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Na tomto místě je třeba podotknout, že v souvislosti s chovem, dodáváním nebo 

používáním pokusných zvířat bez oprávnění dochází k porušení zákona na ochranu 

zvířat proti týrání, zároveň ale může docházet i k porušení dalších právních předpisů 

např. daňových zákonů. V případě, že správní orgány nemají o těchto činnostech 

informace, tyto subjekty nad sebou nemají žádnou kontrolu a zvířata mnohdy chovají 

v nevyhovujících podmínkách, čímž u nich může docházet k nepřiměřenému utrpení, 

strachu, stresu nebo i trvalému poškození. Zařazení těchto skutků pod správní delikty 

je podle názoru autorky nedostačující vzhledem k závažnosti jednání, kterého se tím 

subjekty dopouští. Navrhovaným řešením by pak bylo zvážit přísnější právní úpravu 

v podobě nových trestných činů.
228

 

 

4.2 Trestní odpovědnost 

 

 MZE v rámci připomínkového řízení spolupracovalo na formulaci ustanovení 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „trestní zákoník“), která se týkají 

zpřísnění postihů za týrání a utýrání zvířat. Jednalo se o zvýšení trestní sazby trestu 

odnětí svobody a o rozšíření případů, které je možno postihnout jako trestný čin týrání 

zvířat. Trestný čin "týrání zvířat" je upraven v § 302 trestního zákoníku. Novým 

trestným činem se stalo "zanedbání péče o zvíře z nedbalosti," uvedené v § 303 

trestního zákoníku. Od 1. 1. 2010 tak některé skutky, které byly podle minulé právní 

úpravy projednávány obecními úřady obcí s rozšířenou působností pouze jako 

přestupky, jsou nyní projednávány orgány činnými v trestním řízení jako trestné činy. 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání v ustanovení § 4 odst. 1 vysloveně uvádí, 

jaké chování nebo činnosti se považují za týrání zvířat. Dle § 4 odst. 2 písm. b) tyto 

činnosti za týrání považovány nejsou, jsou-li prováděny podle projektu pokusů. 

Zde se nabízí otázka, proč v případě, kdy dotčený projekt pokusů není řádně schválen 

nebo není schválen vůbec, stále toto chování není považováno za týrání a není trestáno 

dle § 302 trestního zákoníku. Zákon na ochranu zvířat proti týrání toto chování 

považuje za přestupek, pokud se ho dopustila fyzická osoba, a za správní delikt 

v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby. Jedná-li se o přestupek např. účasti 

vedoucího projektu pokusů nebo jeho zástupce na zpracování stanoviska, které se týká 
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jejich vlastních projektů pokusů, je zařazení mezi přestupky dostatečné. Toto jednání 

svou společenskou nebezpečností nenaplňuje znaky trestného činu a nijak vážně 

neohrožuje společnost ani pokusná zvířata.  

Jiná situace ale nastává v případě řady jiných jednání dle 27a zákona na ochranu 

zvířat proti týrání, kdy může dojít k naplnění skutkové podstaty týrání zvířat, a to tím 

spíše, že při nelegálním pokusu mohou být způsobeny utrpení, trvalé následky či smrt 

mnoha desítkám či dokonce stovkám zvířat.
229

,
230

 

Jednání popsaná ve skutkových podstatách výše zmíněných správních deliktů, 

týkající se pokusných zvířat mohou podle názoru autorky v určitých případech 

odpovídat skutkové podstatě trestného činu týrání zvířat podle § 302 trestního 

zákoníku.
231

 Domnívám se, ale že toto ustanovení je spíše zaměřeno, na ochranu zvířat 

jakožto jednotlivců, jelikož v drtivé většině případů se týrání dotýká jediného zvířete, 

mimořádně většího množství zvířat, zřídka kdy překračujícího desítky. Provedení 

nelegálního pokusu může mít za následek poškození či usmrcení zvířat v řádech stovek. 

Nicméně vzhledem k zásadě subsidiarity trestní represe, dle které lze odpovědnost 

na úrovni trestného činu uplatňovat pouze tehdy, pokud nepostačuje uplatnění 

odpovědnosti podle jiného právního předpisu
232

, nelze tyto případy subsumovat 

pod tento trestný čin. Dalším znakem tohoto jednání může být i motivace případného 
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 Podle § 27a odst. 1 písm. h) i) k) „provede nebo přikáže provést projekt pokusů nebo pokus bez 
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zisku z nelegálního pokusu, který může mnohonásobně převyšovat maximální hranici 

pokuty. Z toho důvodu by mohla být pokuta dosahující maximálně 500 000 Kč, 

podnikatelem, který se dopouští nelegálního pokusu, vnímána jako přípustné riziko. 

Současně postih v podobě zákazu činnosti, propadnutí zvířete nebo zákazu chovu 

se ukládá na dobu max. 5 let, a to pouze u některých správních deliktů. Z výše 

uvedených důvodů by vyjmenované správní delikty měly být zrušeny a zobecněny 

do skutkové podstaty nového trestného činu, aby v případě postihu tohoto jednání 

pachateli hrozila nejen pokuta, ale také trest odnětí svobody spolu se záznamem 

v rejstříku trestů doprovázený zákazem činnosti.
233

 

Tato skutková podstata by mohla mít následující podobu:
234

 

 

§ 302a 

Neoprávněné provádění pokusů na zvířatech 

 

(1) Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede nebo přikáže provést projekt 

pokusů nebo pokus bez předchozího schválení státním orgánem příslušným 

ke schvalování projektů pokusů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo 

zákazem činnosti. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo usmrtí nebo nařídí usmrtit pokusné zvíře v rozporu 

s požadavky stanovenými jiným právním předpisem. 

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin 

uvedený v odstavci 1 a 2 na jedinci ohroženého druhu zvířat, nebo zvířeti, na kterých 

se pokusy provádět nesmějí podle jiného právního předpisu.  

(4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, 

a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1, 2 nebo 3 v posledních třech letech 

odsouzen nebo potrestán, nebo 

b) způsobí-li pokusnému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo 

smrt. 

(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,  
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a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1, 2, 3 nebo 4 b) na větším počtu zvířat,  

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, 

c) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný 

prospěch. 

(6) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, 

spáchá-li a) čin uvedený v odstavci 1, 2, 3 nebo 4 b) ve spojení s organizovanou 

skupinou působící ve více státech, 

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch 

velkého rozsahu. 

 

Vzhledem k tomu, že za přestupky mohou být postihnuty jen fyzické osoby 

a naopak za správní delikty pouze právnické osoby a podnikající fyzické osoby, bylo by 

vhodné, aby se výše navržený trestný čin Neoprávněné provádění pokusů na zvířatech 

objevil nejen v trestním zákoníku, zařazen do druhé části, hlavy VIII. mezi trestné činy 

proti životnímu prostředí, hned za trestným činem týrání zvířat, ale aby se také objevil 

v taxativním výčtu trestných činů v § 7 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti 

právnických osob. Je pravděpodobné, že právnické osoby budou hlavní nositelé 

prospěchu z nelegálně prováděných pokusů, a nezařazením tohoto trestného činu 

k jejich postihu by došlo k ochraně toho subjektu, který je v mnoha případech právě 

strůjcem tohoto jednání.
235

 

 

Kapitola V. Institucionální zajištění ochrany pokusných 

zvířat  

 

5.1 Orgány státní správy ochrany zvířat  

 

Pravomoc a působnost správních orgánů musí být v souladu s čl. 1 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že „státní moc lze uplatňovat jen 

v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon“. 

                                                           
235

 Jedná se o vlastní názor autorky práce. 
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Působnost a pravomoc orgánů státní správy týkající se ochrany zvířat vyplývá 

z platné právní úpravy ČR, do které byly zapracované příslušné předpisy Evropské unie 

v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie. Ustanovení § 19 zákona 

na ochranu zvířat proti týrání stanovuje orgány ochrany zvířat. Mezi vykonavatele 

veřejné správy na úseku ochrany zvířat paří Ministerstvo zemědělství, Státní veterinární 

správa, státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů, Ministerstvo vnitra 

a Ministerstvo obrany v rámci své působnosti, obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností a ve vymezeném rozsahu také obce. 

Porovnáme-li původní znění zákona se zákonem platným dnes a povinnosti 

v něm vymezené, je zřejmé, že s rozvojem průmyslu ať už farmakologického, 

kosmetického nebo jiného, bylo nutné přikročit ke zpřísnění pravidel v zájmu ochrany 

zvířat, respektive zvířat pokusných. Z toho důvodu se kompetence příslušných orgánů 

musely rozšířit a zpřísnit. Pro tuto práci zde budou uvedeny jen příslušné orgány, které 

se zabývají zvířaty pokusnými. 

 

5.1.1 Ministerstvo zemědělství 

 

Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy ve věcech péče 

a ochrany zvířat proti týrání. Posláním MZE není řídit či plánovat jemu svěřené úseky 

státní správy, ale vymezit příslušnými právními předpisy mantinely a dohlížet nad jejich 

dodržováním. K prioritám MZE patří např. ochrana území před povodněmi, rozvoj 

venkova jako celku, podpora místní výroby potravin a prodej ze dvora nebo ochrana 

zemědělského půdního fondu.
236

 Ochrana zvířat proti týrání, ani ochrana zvířat 

používaných pro vědecké účely nejsou řazeny mezi priority MZE, ale i přesto je jim 

věnována značná pozornost. 

Mezi zcela nové kompetence MZE se řadí zavedení jednotné právní úpravy pro 

všechny kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání, které mohou pořádat pouze školicí 

pracoviště, která k tomu jsou akreditována. Školící pracoviště musí splňovat podmínky 

stanovené zákonem na ochranu zvířat proti týrání
237

, prováděcím předpisem
238

 a přímo 

                                                           
236

 eAGRI, Ministerstvo zemědělství. [online]. [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-naplnuje-

sve.html, a http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite 

dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf  
237

 § 26a zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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použitelným předpisem EU
239

 na úseku ochrany zvířat proti týrání. K získání akreditace 

k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání musí školicí pracoviště požádat 

MZE. Žádost, kromě obecných náležitostí, které stanovuje správní řád, musí obsahovat 

též název kurzu, který hodlá školicí pracoviště pořádat. Další součástí žádosti 

o akreditaci jsou oprávnění ke vzdělávací činnosti či doklad o tom, že školicí pracoviště 

má v předmětu činnosti vzdělávání, doklady o materiálním technickém a organizačním 

zabezpečení kurzu, údaje o počtu a kapacitě učeben a technickém vybavení učeben, 

vyplněné dotazníky odborných lektorů, údaje o jejich nejvyšším vzdělání a praxi, 

doklad o způsobilosti k lektorské činnosti, písemný souhlas lektora s účastní na kurzech, 

program kurzu, způsob zajištění zpětné vazby od absolventů kurzu a v neposlední řadě 

oprávnění uživatele pokusných zvířat, pokud jsou v rámci kurzu na úseku ochrany 

zvířat proti týrání používána živá zvířata.
240

 

Před novelizační změnou zákona na ochranu zvířat proti týrání nemělo MZE 

zákonnou možnost odmítnout spolupráci se školicím pracovištěm, které svoji činnost 

nevykonávalo kvalitně. Nově může MZE provádět též kontroly školicích pracovišť, 

především jejich činnosti a úrovně kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání. Ostatní 

kompetence k pořádání kurzů
241

 již MZE vykonávalo i před novelizací.  

Na základě požadavku Státní veterinární správy (dále jen „SVS“) je nově 

stanoveno, že MZE provádí zkoušky pro získání odborné způsobilosti v kurzech 

na úseku ochrany zvířat proti týrání ve spolupráci s orgány veterinární správy. 

Před novelizací zákona na ochranu zvířat proti týrání byl výslovně upraven pouze kurz 

pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat.
242,243

  

MZE a konkrétní státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů
244

 nově 

schvaluje používání opuštěných a toulavých zvířat k pokusům.
245,246

 Před novelizací 

                                                                                                                                                                          
238

 Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání. 
239

 Čl. 21 odst. 2 nařízení Rady (ES) 1099/2009. 
240

 Viz § 26a zákona na ochranu zvířat proti týrání, vychází z právní úpravy, která je již zavedená a je 

obsažena § 29 až 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
241

 § 20 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
242

 § 26 zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve znění platném do 31. 12. 2012 
243

 CODEXIS ACADEMIA, legislativa České republiky, sbírka zákonů, zákon na ochranu zvířat proti 

týrání, literatura, důvodová zpráva, volební období 2010 – 2014, 582/0. 
244

 Transpozice čl. 11 směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 
245

 § 17e zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
246

 Na základě osobní konzultace na ministerstvu zemědělství s vedoucím oddělení ochrany zvířat MVDr. 

Jiřím Krumlem a odbornými asistenty Ing. Jiřím Novákem a Mgr. Kateřinou Konečnou, konané dne 
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zákona na ochranu zvířat proti týrání bylo používání toulavých a opuštěných zvířat 

k pokusům zakázáno.
247

 Používání toulavých a opuštěných zvířat k pokusům po splnění 

stanovených podmínek umožnila transpozice směrnice o ochraně zvířat používaných 

pro vědecké účely.
248

 

Nové kompetence MZE jsou pro zvýšení ochrany zvířat přínosné.  

 

Odbor živočišných komodit, oddělení ochrany zvířat 

 

K uskutečňování cílů v oblasti ochrany zvířat zřídilo Ministerstvo zemědělství 

v rámci odboru živočišných komodit oddělení ochrany zvířat (dále jen „OOZ“). 

Na úseku týkajícím se pokusných zvířat se OOZ zabývá evidencí a zpracováním počtů 

použitých zvířat pro pokusné účely, vede seznam absolventů kurzů k získání odborné 

způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech. Dále vede seznam osob 

provozujících uživatelská zařízení, které se dříve ucházeli o udělení akreditace 

k provádění pokusů na zvířatech (dnes již oprávnění), a osob provozujících chovná 

a dodavatelská zařízení, které dříve žádali o udělení osvědčení (dnes již oprávnění). 

Již v minulosti se OOZ účastnilo připomínkových řízení k návrhům zákonů, vyhlášek 

a dalších právních předpisů od jiných subjektů, které se jakýmkoli způsobem dotýkaly 

ochrany zvířat. Mezi další kompetence tohoto orgánu patří vedení správních řízení při 

udělování oprávnění osobám provozujícím uživatelská zařízení a udělování oprávnění 

osobám provozujícím chovná a dodavatelská zařízení.
249

 

 

Ústřední komise pro ochranu zvířat 

 

Ústřední komise pro ochranu zvířat (dále jen „ÚKOZ“) je odborným poradním 

orgánem ministra zemědělství na úseku ochrany zvířat.
250

 Orgány ÚKOZ jsou předseda 

a Rada.
251

 Vzhledem k tomu, že se jedná o poradní orgán, není nositelem kompetencí. 

                                                                                                                                                                          
24. 1. 2013 se dle sdělení jmenovaných, na takových zvířatech provádějí výzkumy výskytu parazitů, 

zdravotního stavu apod. v souladu s čl. 11 směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 
247

 § 15 odst. 4 zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve znění platném do 31. 12. 2012. 
248

 Transpozice čl. 11 směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. 
249

 Ochrana zvířat, oddělení ochrany zvířat. [online]. [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/oddeleni-ochrany-zvirat/  
250

 § 21 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
251

 Informační bulletin Státní veterinární správy, č. 4 / 2012, s. 23. 



65 

 

 V roce 2011 patřilo k nejdůležitějším činnostem ÚKOZ např. součinnost 

na novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání a přípravě návrhů prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu. Zabývala se problematikou welfare prasat nebo 

problematikou utrpení zvířat při rituálních porážkách, vyjádřila se ke kauterizaci zobáků 

bažantích kuřat anebo vydala stanovisko k držení psa mimo lidský příbytek, eventuálně 

trvale na řetězu. V rámci své organizační struktury se ÚKOZ člení na poradní výbory, 

a to výbor pro ochranu pokusných zvířat (dále jen „VOPZ“), výbor pro ochranu 

hospodářských zvířat, volně žijících zvířat a zvířat v zájmových chovech. ÚKOZ kromě 

jiného též vede ústřední evidenci použitých pokusných zvířat. Podrobnosti o způsobu 

a metodách činnosti a rozhodování ÚKOZ stanovuje statut a jednací řád.
 252

  

 

Výbor pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely 

  

Podle § 20b odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání zřídilo MZE Výbor 

pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely (dále jen „VOZPVU“). Tento 

výbor není součástí Ústřední komise pro ochranu zvířat. VOZPVU byl zřízen 

za účelem poskytování poradenství státním orgánům příslušným pro schvalování 

projektů pokusů a odborným komisím zařízení pro dobré životní podmínky pokusných 

zvířat.
253

 Výbory členských států by měly spolupracovat na principu výměny 

osvědčených postupů na úrovni EU. V současné době však nejsou známy výsledky této 

spolupráce, zejména z důvodu krátké doby, která uplynula od zavedení této 

povinnosti.
254

 Členové VOZPVU by měly být osoby, které se ochranou pokusných 

zvířat zabývají na vědecké úrovni. 

 

 

 

 

                                                           
252

 Tamtéž, s. 23-25. Pozn. autorky práce: Z veřejně dostupných zdrojů není tento statut a jednací řád 

dostupný.
 
 

253
 Transpozice čl. 46, 49 a části čl. 54 č. 2010/63/EU. Bod 48 preambule směrnice k tomuto uvádí, 

že na vnitrostátní úrovni je třeba zajistit jednotný přístup k hodnocení projektů a strategiím pro přezkum. 
254

 Na základě osobní konzultace na MZE s vedoucím oddělení ochrany zvířat MVDr. Jiřím Krumlem 

a odbornými asistenty Ing. Jiřím Novákem a Mgr. Kateřinou Konečnou, konané dne 24. 1. 2013 bylo 

zjištěno, že k činnosti výboru vzhledem k velmi krátké době, která uplynula od přijetí účinnosti zákona na 

ochranu zvířat, nejsou v tuto chvíli žádné relevantní informace. 
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5.1.2 Státní veterinární správa 

 

SVS je zřízena podle zákona o veterinární péči. Je orgánem státní správy 

v rezortu zemědělství, jejímž úkolem je především ochrana spotřebitelů před možnými 

zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé 

nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území ČR, ochrana pohody zvířat 

a ochrana před jejich týráním.
255

 

Zabývá se též stanovováním veterinárních podmínek na úseku provádění pokusů 

na zvířatech. Též vykonává stálý dozor nad plněním povinností, které jsou určeny 

chovatelům, dodavatelům a uživatelům pokusných zvířat. Četnost kontrol 

je přizpůsobena výsledkům analýzy rizik u každého zařízení s přihlédnutím k počtu 

a druhu umístěných pokusných zvířat, dosavadnímu dodržování právních předpisů, dále 

počtu a typům projektů pokusů nebo informacím, které by mohly poukazovat 

na nedodržení zákona. Tento dozor je uskutečňován inspektory příslušných Krajských 

veterinárních správ (dále jen „KVS“), přičemž vyhodnocování je prováděno měsíčně. 

Povinností KVS je též stanovovat veterinární podmínky k provádění pokusů na 

zvířatech.
 256

 

Příkladem státního dozoru mohou být kontroly prováděné v rámci programu 

ochrany zvířat. Pro představu např. v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bylo 

provedeno celkem 120 kontrolních akcí týkajících se pokusných zvířat, při kterých bylo 

zkontrolováno 65 470 pokusných zvířat, 65 pokusů při kterých bylo zkontrolováno 

39 756 pokusných zvířat. V rámci těchto kontrol byly zjištěny 2 závady při kontrole 

pokusů, přičemž pouze jedna závada byla sankcionována ve správním řízení.
257

 Dále 

145 projektů pokusů, kde kontrolou prošlo 42 619 pokusných zvířat. Veškeré kontroly 

byly prováděny v rámci pravidelné kontrolní činnosti, pouze jedna kontrola byla 

provedena na základě podnětu. V období následujícím, tj. období od 1. 1. 2013 

do 28. 2. 2013 bylo provedeno celkem 11 kontrolních akcí týkajících se pokusných 

zvířat, při kterých bylo zkontrolováno 1 848 pokusných zvířat, 4 pokusy, při kterých 

                                                           
255

 Státní veterinární správa. [online]. [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://www.svscr.cz/ 
256

 § 4 odst. 3, zákona o veterinární péči. 
257

 Státní veterinární správa, výsledky kontrol za rok 2013. [online]. [cit. 2013-03-09]. Dostupné z: 

http://www.svscr.cz/index.php?art=2026 
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bylo zkontrolováno celkem 21 pokusných zvířat a 12 projektů pokusů, kde kontrolou 

prošlo 1 883 pokusných zvířat. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné závady.
258

 

 

5.1.3 Státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů 

 

O schválení projektu pokusů rozhoduje státní orgán příslušný ke schvalování 

projektů pokusů.
259

 Dle předešlé právní úpravy zněla definice „příslušný státní orgán" 

z čehož nebylo docela jasné, k čemu má být tento orgán příslušný. Došlo tedy 

k upřesnění názvu orgánu, který provádí správní řízení, ve kterém jsou schvalovány 

projekty pokusů. Označení orgánu bylo proto doplněno o slovní spojení "ke schvalování 

projektů pokusů“. Těmito orgány jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo 

zemědělství a Akademie věd ČR.  

 

5.1.4 Ministerstvo životního prostředí  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) bylo zřízeno 19. 12. 1989 

zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. k 1. 1. 1990 jako ústřední orgán státní správy a orgán 

vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Na úseku ochrany pokusných zvířat je 

příslušné ke schvalování projektů pokusů týkajících se volně žijících zvířat a vyjadřuje 

se v akreditačním řízení k žádostem osob provozujících uživatelská zařízení, která mají 

záměr provádět pokusy na volně žijících zvířatech.  

 

5.1.5 Akademie věd České republiky 

 

Akademie věd České republiky (dále jen AV) je státním orgánem příslušným 

ke schvalování projektů pokusů prováděných veřejnou výzkumnou institucí.
260

 

Na základě rozhodnutí České národní rady byla zřízena zákonem č. 283/1992 Sb. 

Nahradila Československou akademii věd, která navazovala na Českou akademii věd 

a umění, jež vznikla zásluhou českého architekta a stavitele a posléze i prvního 

prezidenta akademie Josefa Hlávky v roce 1890. Jejím předchůdcem byla Královská 

                                                           
258

 Tamtéž. 
259

 § 16a zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
260

 § 23 a 23a zákona na ochranu zvířat proti týrání. 
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česká společnost nauk založená v roce 1784, mezi jejíž zakladatele patřily významné 

osobnosti, jako Josef Dobrovský, Gelasius Dobner, Jan Evangelista Purkyně, František 

Palacký a mnoho dalších. Tvoří ji soustava 54 veřejných výzkumných pracovišť.
261

 AV 

se zaměřuje především na základní výzkum. Tím se rozumí specializované 

a interdisciplinární bádání. Jeho primárním úkolem je vyhovět nastaveným 

vnitrostátním a obzvláště mezinárodním standardům. AV se podílí na velké části 

projektů, které jdou často za hranice našeho státu.
262

  

 

5.2 Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek 

pokusných zvířat  

 

Nejvyšší prioritou v souvislosti s chovem a používáním zvířat by měla být podle 

bodu 31 preambule směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely otázka 

dobrých životních podmínek zvířat.
263

 Z toho důvodu zákon na ochranu zvířat proti 

týrání ukládá povinnost chovatelům, dodavatelům a uživatelům pokusných zvířat 

pro své zařízení zřídit odbornou komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek 

pokusných zvířat (dále jen "odborná komise").
264

 Odborná komise musí mít alespoň 

3 členy v případě, že zřizovatelem je uživatel pokusných zvířat. Členem této odborné 

komise musí být i vědecký pracovník, který je buď lékařem, veterinárním lékařem nebo 

osobou s odpovídajícím vzděláním.
265

 V případě dodavatele nebo chovatele pokusných 

zvířat pak musí mít odborná komise 2 členy, přičemž tyto osoby musí být odborně 

způsobilé k péči o pokusná zvířata. Mezi kompetence odborné komise např. patří 

poskytovat poradenství k uplatňování požadavku nahrazení a omezení používání 

pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi a poradenství týkající se dobrých 

životních podmínek pokusných zvířat. Odborné komise zavádějí, kontrolují 

a přezkoumávají vnitřní provozní postupy, sledují průběh a výsledky pokusů na úrovni 
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 Akademie věd ČR, poslání Akademie věd. [online]. [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: 

http://www.cas.cz/o_avcr/poslani/  
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 Tamtéž. 
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 Směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely nepoužívá termín pokusné zvíře, pouze 

zvíře. 
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 §15g zákona na ochranu zvířat proti týrání je transpozicí čl. 26 směrnice o ochraně zvířat používaných 

pro vědecké účely, která označuje tento subjekt jako „orgán pro dobré životní podmínky zvířat“. Toto 

označení však v zákoně na ochranu zvířat proti týrání nemohlo být použito. Jako orgány se v zákoně 

označují subjekty, které vykonávají státní správu na úseku ochrany zvířat. 
265 § 15d odst. 3 zákona na ochranu zvířat proti týrání. 



69 

 

zařízení. Odborné komise také projednávají a vyjadřují se k předloženému projektu 

pokusů a své stanovisko postupují státnímu orgánu příslušnému ke schvalování 

projektů. Činnost odborné komise musí být dokumentována a během inspekcí musí být 

možné podrobit je kontrole.
266

 

 

5.3 Nevládní organizace zabývající se ochranou zvířat 

 

Právnické osoby zabývající se ochranou nebo chovem zvířat vytvářejí 

organizace a spolky, které sdružují odborníky i dobrovolníky, jež mají jasné představy 

jakým způsobem zvířata chránit, pomáhat jim, léčit je, uspokojovat jejich potřeby, 

ulehčit jim jejich nelehké životní podmínky a v neposlední řadě apelovat na státní 

orgány a navrhovat nebo napomáhat k vytváření účinné legislativy k jejich ochraně. 

 

5.3.1 Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech 

 

Přibližně v roce 1960 vzniklo v České republice neformální seskupení odborníků 

– Sekce pro laboratorní zvířata, které od počátku spolupracovalo s Federací evropských 

vědeckých asociací pro pokusná zvířata (Federation of European Laboratory Animal 

Science Associations, dále jen „FELASA“). Toto neformální seskupení mělo jasné 

představy, co je pro welfare pokusných zvířat potřeba dělat. Organizovalo každoročně 

mezinárodní konference o pokusných zvířatech, udržovalo mezinárodní spolupráci a též 

organizovalo pravidelné vzdělávání ošetřovatelů a chovatelů, ke kterému vydávala 

i vlastní skripta. Po roce 1989 chtěla tato skupina odborníků vstoupit jako řádný člen 

do FELASA. Z toho důvodu vytvořila samostatný právní subjekt, který dostal dnešní 

název Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech (dále jen „SVLZ“) doporučila 

a sestavila první zákon na ochranu zvířat proti týrání. V návrhu zákona bylo též zřídit 

jako odborný poradní orgán MZE na úseku ochrany zvířat ÚKOZ. Dílem SVLZ bylo 

i školení pracovníků zabývajícími se pokusnými zvířaty na doporučení FELASA.
267

  

Do 31. 12. 2012 byla SVLZ uvedena v § 21 zákona na ochranu zvířat proti 

týrání jako organizace, která je poradním orgánem při volbě předsedy a členů ÚKOZ. 
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 Tamtéž, § 15g. 
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 Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech – SVLZ. [online]. [cit. 2013-01-11]. Dostupné z: 

http://svlz.eu24.cz/ 
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V současné době je již stanoveno, že předseda a členové ústřední komise jsou 

jmenováni ministrem zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí za účasti 

odborníků navržených příslušnými státními orgány a též právnickými osobami 

zabývajícími se ochranou nebo chovem zvířat. Důvodová zpráva uvádí, že SVLZ patří 

mezi právnické osoby zabývající se ochranou nebo chovem zvířat, proto výslovné 

uvedení tohoto subjektu v § 21 odst. 1 zákona na ochranu zvířat je nadbytečné.
268

 

 Ovšem pokud není SVLZ v zákonu na ochranu zvířat výslovně uvedena, nikdo 

nemůže MZE nutit, aby s ní spolupracovalo (může si vybrat jiné právnické osoby 

zabývající se chovem a ochranou zvířat).
269

 

 

5.3.2 Svoboda zvířat  

 

Svoboda zvířat (dále jen „SZ“) je celostátní nezisková organizace pro ochranu 

práv zvířat. SZ je členskou organizací Evropské koalice za ukončení pokusů 

na zvířatech (dále jen „ECEAE“), která sdružuje 24 evropských organizací na ochranu 

zvířat. SZ je nejaktivnější nestátní organizací, která propaguje a podporuje ochranu 

pokusných zvířat. Vzhledem k tomu, že nemá legislativní možnosti, její práce spočívá 

převážně v informování veřejnosti, např. vydává seznam netestované kosmetiky 

a prostředků pro domácnosti na zvířatech, upozorňuje studenty na právo odmítnutí 

pitvy či pokusu na zvířatech v případě, že je možná alternativní metoda, organizuje 

výstavy o pokusech na zvířatech a alternativních metodách, kromě toho pořádá 

kampaně a organizuje sbírky „Za nahrazení pokusů na zvířatech“. Dále vybízela 

spotřebitele kosmetiky nebo prostředků pro domácnost, aby apelovali na výrobce těchto 

prostředků, aby se připojili ke schématu HCS/HHPS.
270

 V neposlední řadě vyzývali 

k připojení se k celosvětové výzvě Cruelty Free International za ukončení testování 

kosmetiky na zvířatech ve všech zemích světa.
271

 SZ neustále aktivně bojuje za práva 
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 CODEXIS ACADEMIA, legislativa České republiky, sbírka zákonů, zákon č. 246/1992 Sb., literatura, 
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 Jedná se o názor autorky práce. 
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zvířat a snaží se změnit vztah lidí ke zvířatům. Naplňuje zcela myšlenku, kterou mají 

jako své motto: „nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce“.  

 

5.3.3 Ostatní nevládní subjekty zabývající se ochranou nebo chovem zvířat 

 

Mezi tyto organizace se řadí např. Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP. Jejím 

hlavním cílem je ochrana zvířat. Pomáhají zvířatům v nouzi, provádějí osvětu 

a výchovu informováním občanů a iniciují změny legislativy. Na svých internetových 

stránkách věnují pozornost vzdělávání a alternativním metodám k pokusům 

na zvířatech. 

Další organizací jsou např. Liga na ochranu zvířat ČR, Nadace na ochranu 

zvířat, Český svaz ochránců přírody, různé regionální spolky ochránců zvířat, 

specializované spolky, např. záchranné stanice pro hendikepovaná zvířata, útulky apod. 

Tyto organizace se vesměs zabývají záchrannou týraných, zraněných nebo opuštěných 

zvířat, zvířaty v momentální nouzi apod. Pro účely této práce proto nebudou činnosti 

těchto organizací blíže specifikovány.  

 

5.4 Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech 

 

 The European coalition to end animal experiments (ECEAE) vznikla v roce 

1990 a sdružuje evropské organizace na ochranu zvířat. Prvotním účelem této 

organizace byl boj za zákaz pokusů na zvířatech prováděných pro kosmetické účely. 

Tohoto zákazu bylo posléze dosaženo, a tato organizace k tomuto cíli svými postoji 

a apelací do určité míry přispěla. Jako jediná organizace se zaměřuje pouze na ochranu 

pokusných zvířat na evropské úrovni. ECEAE shromažďuje veškeré dostupné expertízy, 

znalosti a zkušenosti evropských organizací na ochranu zvířat. Spolupracuje 

s europoslanci a úředníky a problematiku pokusných zvířat povyšuje na mezinárodní 

úroveň. Jejím cílem je humánní a moderní věda a pokroková legislativa a vzdělávací 

kampaně. Poskytuje společnostem certifikáty pro výrobky netestované na zvířatech 
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(HCS/HHPS). ECEAE sleduje provádění právních předpisů REACH.
272

 Jedním 

z nejdůležitějších cílů REACH je podpora alternativních metod.
273
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 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. 
273

 Více o nařízení REACH je uvedeno v kapitole I. 
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Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo popsat a analyzovat právní úpravu pokusů 

na zvířatech, včetně souvisejících otázek týkajících se oprávnění k chovu, dodávce 

a užívání pokusných zvířat, osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů, 

o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech a péči o tato zvířata, 

schvalovacího procesu k projektům pokusů a vytvoření uceleného přehledu 

o podmínkách chovu, užívání a ochraně pokusných zvířat. Dílčím, avšak velmi 

významným cílem autorky bylo navrhnout v rámci analýzy deliktní odpovědnosti 

na úseku ochrany pokusných zvířat možnou trestní odpovědnost za neoprávněné 

provádění pokusů na zvířatech. Menší prostor byl v práci dán též objasnění právního 

postavení zvířete jak v právu veřejném tak v právu soukromém, a to nejen v České 

republice, ale i ve vybraných zahraničních právních úpravách.  

 Kapitola první se zabývala vývojem pokusů prováděných na zvířatech, vývojem 

právní úpravy k ochraně zvířat a ochraně pokusných zvířat celosvětově a na území 

České republiky. Cílem tohoto historického exkurzu bylo přiblížit postavení zvířat 

a demonstrovat nezbytnost jejich ochrany a zdůraznit též normy morální, jelikož otázka 

morálky a etiky je pro ochranu zvířat a pokusných zvířat zásadní. Druhá část této 

kapitoly se ve stručnosti zabývala vývojem legislativy k ochraně zvířat a ochraně 

pokusných zvířat a byla přiblížena tzv. zásada 3R (Replacement, Refinement, 

Reduction), která byla vyhodnocena jako vysoce přínosná. V předposlední části této 

práce byl představen vývoj evropské právní úpravy s přesahem do budoucna, ve kterém 

bylo přiblíženo nařízení REACH, které omezuje zkoušky chemikálií na zvířatech. 

Nařízení stanovuje, že pokusy na obratlovcích se provádějí pouze jako poslední 

možnost. Další zásadní nařízení o kosmetických přípravcích zakázalo zkoušky toxicity 

po opakované dávce, toxicity pro reprodukci a toxikokinetiky, pro něž dosud nejsou 

zvažovány žádné alternativní metody. Zhodnocením nařízení o kosmetických 

přípravcích bylo zjištěno, že zcela a komplexně řeší úpravu testování kosmetických 

přípravků. Z toho důvodu bude ustanovení v zákoně na ochranu zvířat ode dne 

11. 7. 2013 zrušeno, jelikož bylo shledáno jako nadbytečné. Zákon na ochranu zvířat 

proti týrání v § 1 uvádí příslušné předpisy Evropské unie, které jsou do zákona 

zapracované, a upravuje mimo jiné též opatření pro ochranu pokusných zvířat, která 



74 

 

jsou používána pro vědecké nebo vzdělávací účely v návaznosti na přímo použitelné 

předpisy Evropské unie. V této části zákona, ani v žádné jiné části předmětného zákona 

nařízení REACH ani nařízení o kosmetických přípravcích uvedeno není. Bylo by proto 

účelné se zřetelem na význam uvedených nařízení v zákoně na ochranu zvířat proti 

týrání tato nařízení uvést. Poslední část této kapitoly analyzovala zákon na ochranu 

zvířat proti týrání z pohledu jeho vývoje. Bylo shledáno, že každá novelizační úprava 

přinesla zvířatům lepší ochranu. 

V Kapitole druhé byly představeny základní pojmy a východiska a jejich 

definiční vymezení a analyzováno právní zakotvení těchto pojmů. K vymezení těchto 

pojmů byly užity veřejnoprávní normy týkající se ochrany zvířat a z práva soukromého 

občanský zákoník se zřetelem ke znění nového občanského zákoníku. Analýzou 

relevantních právních předpisů bylo zjištěno, že použitá terminologie je nejednotná 

a v některých případech nejasná. V rámci zvýšení ochrany zvířat by se do budoucna 

měla použitá terminologie sjednotit. Dále zde byl objasněn rozdílný přístup práva 

soukromého a práva veřejného v otázce pojetí zvířete jako věci. Právo veřejné tuto 

problematiku nikdy neupravovalo. Z toho důvodu nebyla předmětná otázka v rámci 

novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání řešena. V rozsahu soukromého práva 

bylo uvedeno, jakým způsobem k této problematice přistupují vybrané jiné státy. 

Ze zkoumaných právních řádů evropských států a Nového Zélandu, bylo shledáno, 

že pouze Slovenská republika doposud nepřistoupila k odmítnutí pojetí zvířete jako 

věci. Česká republika tuto problematiku upravila v novém občanském zákoníku, který 

nabude účinnosti dne 1. 1. 2014, kde stanovila, že „živé zvíře má zvláštní význam 

a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se 

na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze“. 

Otázkou zůstává, kdy bude možné ustanovení o věcech na zvířata aplikovat. Je zřejmé, 

že zvíře, jako je například pes, nebude moci být do budoucna užito jako zástava, jelikož 

jako tvor nadán cítit stres by tímto byl stresu vystaven. Problém by pak mohl nastat 

v případech, kdy se bude jednat o hady či ryby, když nový občanský zákoník 

nerozlišuje kategorie zvířat. V tuto chvíli nelze hodnotit, do jaké míry se ustanovení 

o věcech na zvířata budou aplikovat a jaké právní důsledky a případné spory tato změna 

přinese. I z toho důvodu, jak bylo výše uvedeno, by rozlišení kategorií zvířat 

a sjednocení terminologie v jednotlivých zákonech bylo do budoucna žádoucí. V této 
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části práce bylo dále zjištěno, že zákon na ochranu zvířat proti týrání zahrnul živé 

hlavonožce pouze do kategorie pokusných zvířat. Právní ustanovení týkající se zvířete 

pokusného a jeho použití k pokusům a pokusu co do terminologie a stanovení druhů 

pokusných zvířat byla vyhodnocena jako dostatečná. Co se týče udělování výjimek 

pro používání subhumánních primátů, lidoopů, ohrožených druhů zvířat, toulavých 

a opuštěných zvířat k pokusům, bylo zde konstatováno, že za určitých okolností 

se výzkumy mohou provádět i na těchto zvířatech a povolování výjimek nemá žádný 

zvláštní režim. Tyto výjimky se udělují v rámci schvalování projektu pokusu. Dále zde 

byly posuzovány povolené účely pokusů. Bylo zjištěno, že zákon na ochranu zvířat 

se nezabývá definicí základního výzkumu. Bylo by účelné tuto definici do zákona 

začlenit, jelikož v extrémním případě se pod základní výzkum může skrýt téměř 

cokoliv. Definice základního výzkumu je uvedena pouze v zákoně o podpoře výzkumu. 

Další povolený účel pokusu je aplikovaný výzkum. Definice v zákoně na ochranu zvířat 

je odlišná od definice uvedené v zákoně o podpoře výzkumu. Bylo by účelné sjednotit 

tuto terminologii. V závěru této části práce jsou uvedeny zakázané pokusy. Zákon 

na ochranu zvířat však tyto zakázané pokusy neuvádí v jednom ustanovení, jak by se 

podle významu dalo předpokládat. Vzhledem k tomu, že ustanovení o zákazu provádět 

na zvířatech pokusy za účelem vývoje nebo zkoušení kosmetických prostředků, jejich 

prototypů, ingrediencí nebo kombinací ingrediencí bude od 11. 7. 2013 zrušeno, bylo by 

nadbytečné navrhovat sjednocení zakázaných pokusů do jednoho ustanovení. Další 

podkapitola této části práce představila některé možné alternativní metody nahrazující 

pokusy na zvířatech a jejich přínos byl analyzován jako prospěšný. Závěr této kapitoly 

se zabýval chovateli, dodavateli a uživateli pokusných zvířat kde jejich definiční 

vymezení bylo zhodnoceno jako dostatečné. 

 Kapitola třetí se zabývala právní úpravou ochrany pokusných zvířat. První část 

této kapitoly analyzovala správní řízení o udělení oprávnění k chovu dodávce 

a k používání pokusných zvířat. Bylo zjištěno, že oproti směrnici na ochranu zvířat 

používaných pro vědecké účely, byly stanoveny vyšší požadavky na získání těchto 

oprávnění. Druhá část této práce zkoumala správní řízení týkající se odborné 

způsobilosti k navrhování pokusů a osvědčení o odborné způsobilosti k provádění 

pokusů na pokusných zvířatech a péči o tato zvířata. Výše uvedená oprávnění, byla 

vyhodnocena jako zcela vyhovující s tím zřetelem, že administrativní zátěž pro žadatele 
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se jeví jako náročná. Další část této práce přibližuje kurzy a průběh kurzů k získání 

osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů, osvědčení o odborné 

způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech a péči o tato zvířata 

a osvědčení o odborné způsobilosti k usmrcování pokusných zvířat. Tyto specializované 

kurzy obsahují veškeré potřebné informace k získání uvedených osvědčení a byly 

vyhodnoceny jako dostatečné. Další podkapitola se věnovala požadavkům na umístění 

a péči o pokusná zvířata ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat v rámci 

zajištění co nejpřirozenějšího prostředí pro ně. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat 

stanovuje pro jednotlivé druhy zvířat standardy, kde zohledňuje jejich přirozené 

potřeby. V kategorii hospodářských zvířat, se ale na jejich sociální potřeby nebere 

zřetel. V důsledku jsou uvedené podmínky na ustájení nevyhovující, neboť 

neodpovídají zcela jejich přirozeným potřebám, není zde zdůrazněno, že se jedná 

o stádová zvířata, která by neměla být chována jednotlivě. Z toho důvodu by tyto 

podmínky o jejich ustájení měly být začleněny do předmětné vyhlášky. Bylo by tedy 

účelné, zapracovat do této vyhlášky o ochraně pokusných zvířat stejně tak jako 

např. u psů nebo subhumánních primátů, se zřetelem na inteligenci a potřeby těchto 

zvířat lepší sociální podmínky. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat nestanovuje žádná 

kritéria na umístění, péči a zacházení s živými hlavonožci a nestanovuje způsob jejich 

usmrcení. Z toho zřetele by bylo žádoucí tento nedostatek odstranit. Další podkapitola 

analyzovala schválení pokusu příslušným správním úřadem a průběh pokusu. Byly zde 

identifikovány správní orgány příslušné k těmto úkonům. Bylo zjištěno, že tento 

schvalovací proces je velmi náročný jak časově, tak administrativně avšak se zřetelem 

na účel by nebylo žádoucí tento proces zjednodušit. Samotný průběh pokusu jako 

takový není upraven právními předpisy. Zákon na ochranu zvířat proti týrání stanovuje 

pouze základní kritéria, a to povinnost použití prostředků pro celkové nebo místní 

znecitlivění. Vzhledem k nepřebernému množství druhů pokusů, by průběh pokusu 

stanoven být ani nemohl. Z toho důvodu kritéria, která stanovují povinnost použití 

prostředků pro znecitlivění, se zdají být dostatečná. V této části práci byl též představen 

standardní chirurgický zákrok mozku na živém zvířeti, jehož průběh byl stanoven 

vnitřními předpisy Akademie věd České republiky. Navazující podkapitoly pojednávaly 

o ukončení, hodnocení a zpětném posouzení pokusu. Právní úprava týkající se této 

problematiky byla shledána jako vyhovující, nicméně nesystematická. 
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 Kapitola čtvrtá se zabývala deliktní odpovědností fyzických a právnických osob. 

Bylo shledáno, že jednání zařazená pod správní delikty dosahují v některých případech 

takové závažnosti a společenské nebezpečnosti, že by je bylo možné v některých 

případech stíhat jako trestný čin týrání zvířat. Tato skutková podstata, ale zcela přesně 

neodpovídá faktickému jednání, které neoprávněné provádění pokusů na zvířatech 

představuje. Zahrnutí tohoto jednání pod tento trestný čin by bylo komplikované 

a nepřesné, a z důvodu zásady subsidiarity trestní represe, by bylo také nevyužívané, 

jelikož skutkové podstaty správních deliktů tomu odpovídají mnohem přesněji. Z toho 

důvodu je třeba správní delikty zobecněnit do skutkové podstaty nového trestného činu, 

aby pachateli hrozila jednak přísnějsí sankce, záznam v trestním rejstříku, ale také 

společenské odsouzení, které je často důsledkem trestního stíhání. Zárověn by bylo 

vhodné, za tento nový tresný čin postihovat nejen osoby fyzické, ale také osoby 

právnické, a zařadit tento nový trestný čin „Neoprávněné provádění pokusů 

na zvířatech“
274

 také do taxativního výčtu trestných činů v zákoně o trestní 

odpovědnosti právnických osob. Pokusná zvířata nejsou zvláštním druhem, který necítí 

bolest, strach nebo utrpení, jsou to jen zvířata, která jsou určena k tomu, že na nich bude 

prováděna určitá experimentální činnost. Neměla by proto být chráněna menší měrou 

než zvířata, která k pokusům určená nejsou. 

Poslední kapitola se zabývala institucionálním zajištěním ochrany zvířat. První 

část této kapitoly pojednávala o působnosti a pravomoci orgánů státní správy na úseku 

ochrany zvířat. Jednotlivé podkapitoly pak analyzovaly tyto orgány z hlediska jejich 

zaměření a kompetencí. V prvním oddíle této kapitoly byla přiblížena činnost 

ústředního orgánu ochrany zvířat, kterým je Ministerstvo zemědělství a představena 

jeho nová kompetence, kterou je zavedení jednotné právní úpravy pro všechny kurzy 

na úseku ochrany zvířat proti týrání, které mohou pořádat pouze školicí pracoviště, 

která k tomu jsou akreditována. Tato kompetence je pro zvýšení ochrany zvířat 

přínosná. Dále zde byla představena činnost odboru živočišných komodit a Ústřední 

komise pro ochranu zvířat, která je poradním orgánem Ministerstva zemědělství. Bylo 

zde pojednáno o Výboru pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely, jehož 

činnost v současné chvíli nelze hodnotit, vzhledem k uplynutí velmi krátké doby 

od jeho vzniku. Do zákona na ochranu zvířat byly zapracovány požadavky vycházející 
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 Návrh tohoto trestného činu byl vytvořen autorkou této práce. Blíže o něm je pojednáno na s. 60 - 61 

této práce. 
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z příslušných směrnic Evropské unie ve vztahu k této instituci. Dalším analyzovaným 

orgánem byla Státní veterinární správa. Byly zde uvedeny kompetence tohoto orgánu 

a příklady jeho kontrolní činnosti. Jako důležité byly shledány státní orgány příslušné 

ke schvalování projektů pokusů. K činnosti těchto orgánů patří schvalování projektů 

pokusů. Orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů na volně žijících 

zvířatech je Ministerstvo životního prostředí, které se také vyjadřuje v akreditačním 

řízení k žádostem osob provozujících uživatelská zařízení, která mají záměr provádět 

pokusy na volně žijících zvířatech a Akademie věd České republiky, která je orgánem 

příslušným ke schvalování projektů pokusů prováděných veřejnými výzkumnými 

institucemi. Z hlediska zákona na ochranu zvířat bylo zjištěno, že zákonná úprava 

kompetencí těchto orgánů je dostatečná. Na závěr práce byly představeny nestátní 

organizace zabývající se ochranou pokusných zvířat. Byla zde představena jejich 

činnost a zhodnocen přínos pro pokusná, potažmo všechna zvířata. Cílem této kapitoly 

bylo seznámit čtenáře s činnostmi orgánů ochrany zvířat a právnických osob zabývající 

se ochranou nebo chovem zvířat a také z hlediska soukromé iniciativy těchto subjektů. 

Činnost nestátních organizací se zdá být nanejvýš přínosná, a to jak z hlediska přímé 

pomoci zvířatům, tak z hlediska jejich osvětové a apelační činnosti. 

Po celkovém zhodnocení zákona na ochranu zvířat proti týrání bylo shledáno, že 

je v souladu s právem Evropské unie. Nicméně celková právní úprava ochrany 

pokusných zvířat je velice roztříštěná a nesystematická. Vyskytuje se v zákoně na 

ochranu zvířat proti týrání, kde její uspořádání není zcela logické 

a přehledné, v prováděcích právních předpisech a přímo použitelných předpisech 

Evropské unie, které ovšem nejsou v zákoně na ochranu zvířat kompletně uvedeny. 

Podle názoru autorky začíná být ochrana pokusných zvířat tak širokým tématem, že by 

bylo vhodné zvážit její rekodifikaci do nového zákona nebo alespoň v zákoně 

na ochranu zvířat proti týrání logicky uspořádat relevantní ustanovení. Co se týče 

vyhlášky na ochranu zvířat, bylo zjištěno, že stanovené podmínky chovu pokusných 

zvířat neodpovídají potřebám některých druhů zvířat. Z toho důvodu by měla být tato 

vyhláška novelizována, a tím by zjištěné nedostatky měly být odstraněny.   

Přístup ke zvířatům a problematika jejich dobrých životních podmínek je 

znakem vyspělosti lidského vývoje. Proto je třeba se v této oblasti neustále snažit 
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o zlepšení. Toto nejlépe vystihuje citát, jehož autorem je Mahátma Gándhí. „Velikost 

národa a jeho morální úroveň je možno posoudit podle toho, jak zachází se zvířaty.“ 
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Resumé 

 

 Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou pokusů na zvířatech. Skládá se 

z pěti kapitol, kde každá kapitola pojednává o různých aspektech ochrany zvířat a zvlášť 

zvířat pokusných. Kapitola první je rozdělena do tří podkapitol, kde je popsán vývoj 

pokusů prováděných na zvířatech, vývoj legislativy k ochraně zvířat a ochraně 

pokusných zvířat na úrovni mezinárodní a evropské a v poslední podkapitole na území 

České republiky. Kapitola druhá se zaměřuje na základní právní východiska a jejich 

právní zakotvení. Je rozdělena do čtyř podkapitol, kde se každá podkapitola věnuje 

jednotlivým pojmům, které zákon na ochranu zvířat užívá. Třetí podkapitola této části 

práce pak obsahuje oddíly věnované pokusům a alternativním metodám pokusů. Další 

část této práce, kapitola třetí se zaměřuje na právní úpravu ochrany pokusných zvířat 

a je rozdělena do tří podkapitol, týkajících se zajištění odbornosti provedení pokusu, 

chovu pokusných zvířat, péči o tato zvířata a schvalování, průběhu a ukončení pokusu. 

Každá podkapitola této části práce je pak rozdělena na oddíly, které se specializují 

na uvedené okruhy. Předposlední kapitola se zabývá deliktní odpovědností. Je rozdělena 

na tři podkapitoly, a to na přestupky a správní delikty související s pokusnými zvířaty 

a trestní odpovědností za neoprávněné provádění pokusů na zvířatech. Poslední kapitola 

této práce se zabývá orgány ochrany zvířat. Je rozdělena do čtyř podkapitol. První 

podkapitola pojednává o působnosti a pravomoci orgánů vykonávajících státní správu 

na úseku ochrany zvířat proti týrání. Jednotlivé oddíly pak analyzují tyto orgány státní 

správy z hlediska jejich zaměření a kompetencí. Druhá podkapitola přibližuje činnosti 

Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat. 

Předposlední podkapitola se zabývá působením nestátních organizací a analyzuje jejich 

přínos z hlediska přímé pomoci zvířatům, tak i z hlediska jejich osvětové a apelační 

činnosti. Poslední část této závěrečné kapitoly přibližuje činnost Evropské koalice 

za ukončení pokusů na zvířatech. 
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Summary 
 

Legal regulation of animal testing 

 The diploma thesis is analyzing current legislation in the field of animal 

experiments. It is formed by five chapters and each chapter is concerned with different 

aspects of animal protection, when focusing on experimental animals in particular. The 

first chapter is divided into three subchapters and it is successively describing 

development of animal experiments, progress of legislation dealing with animal 

protection and experimental animal protection on the international and European level, 

when analyzed is also Czech legislation in the last subchapter. Second chapter is 

focused on the basic legal sources and its legal foundation. It has four subchapters, 

when every subchapter explains relevant terms, which are being formulated in the 

experimental animal protection law. This chapter of the diploma thesis also involves 

sections dedicated to experiments and alternative methods of the experiments. 

Following chapter of the thesis (chapter nr. 3) describes legislation of the experimental 

animal protection and it is constituted by three subchapters, which are regarding 

ensuring expertness of the experiments, farming of and caring for the experimental 

animals and also approving, progress and finishing the process of the experiment. Every 

subchapter is then divided into sections specializing in stated topics. The next-to-last 

chapter focuses on offence/delinquency liability and it is divided into three subchapters. 

It is aimed to describe offences and administrative delinquency related to experimental 

animals and criminal liability of unjustified animal experiments. The last chapter of the 

thesis is concerning the authorities of animal protection and it is divided into three 

subchapters. The first subchapter is explaining a scope of authority of the involved 

authorities, which are carrying out a state administration in field of the animal 

protection against the cruelty to animals. Particular sections then analyze these 

authorities of the state administration with respect to their orientation and competences. 

The second subchapter clarifies activities of the Expert Commission for securing good 

living conditions of experimental animals. The following subchapter describes activities 

of non-state institutions and analyzes their contribution through a direct help to the 

animals, but also through the public education and appellate activity. The final part of 

the last chapter brings clarification of competences and activities of the European 

Coalition for animal experiments termination.       
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Seznam použitých zkratek 

 

AV Akademie věd České republiky  

Britská Rada  Britská Rada pro pohodu hospodářských zvířat 

BUAV Britská unie za zrušení pokusů na zvířatech  

ECEAE Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech  

ECHA The European Chemicals Agency  

ES Evropské společenství  

EU Evropská unie  

FELASA Federation of European Laboratory Animal Science 

 Associations  

GMO  Geneticky modifikované organizmy 

KVS Krajská veterinární správa   

MZE  Ministerstvo zemědělství   

MŽP Ministerstvo životního prostředí  

NETVAL Network for the Valorisation 

NRL  Národní referenční laboratoř   

NSPP Netechnické shrnutí projektu pokusu   

QSAR Quantitative Structure-Activity Relationship  

REACH  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

 Chemicals  

Smlouva EHS Smlouva o založení evropského hospodářského 

společenství 
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SVLZ Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech  

SVS Státní veterinární správa  

SZ Svoboda zvířat   

OOZ Oddělení ochrany zvířat  

Příslušný orgán Příslušný orgán ke schvalování projektů pokusů  

ÚKOZ Ústřední komise pro ochranu zvířat  

Úmluva Evropská úmluva o ochraně obratlovců používaných pro 

 pokusné a jiné vědecké účely  

Ústav Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

VOZPVU Výbor pro ochranu pokusných zvířat  
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