
 

 

 

Univerzita Karlova 

Právnická fakulta 

Katedra práva životního prostředí 

 

 

Karolína Kropíková 

 

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA POKUSŮ NA ZVÍŘATECH 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: 

Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.     Praha, duben 2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení  

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracovala samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu.  

 

 

V Praze dne ……….. ……..      Karolína Kropíková 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji doc. JUDr. Vojtěchu Stejskalovi, Ph.D. za odborné metodické vedení, připomínky 

a cenné rady, trpělivost a ochotu při zpracování této práce. Rovněž děkuji za pomoc 

JUDr. Petře Humlíčkové, Ph.D., se kterou jsem tuto práci rovněž konzultovala.



 

Obsah 
Úvod ................................................................................................................................................. 6 

1. Prameny právní úpravy ochrany pokusných zvířat .................................................................. 8 

1.1. Mezinárodní úroveň ........................................................................................................ 8 

1.2. Prameny práva na úrovni Evropské unie ......................................................................... 9 

1.3. Vnitrostátní předpisy ..................................................................................................... 11 

1.4. Rozhodovací činnost soudů ........................................................................................... 12 

2. Zásady provádění pokusů na zvířatech .................................................................................. 14 

2.1. Koncept 3 R .................................................................................................................... 14 

2.2. Zákonné zásady .............................................................................................................. 16 

3. Teoretická východiska a klíčové pojmy v oblasti pokusů na zvířatech .................................. 19 

3.1. Pojem pokus .................................................................................................................. 19 

3.2. Welfare .......................................................................................................................... 21 

3.3. Postavení živého zvířete v právním řádu České republiky a pojem „zvíře“ ................... 22 

3.3.1. Pojem zvíře a postavení zvířete v právním řádu ČR .................................................. 23 

3.3.2. Pojem „pokusné zvíře“ .............................................................................................. 24 

3.3.3. Kam až lze zajít v procesu dereifikace zvířete?.......................................................... 25 

3.4. Etická otázka a alternativy testování na zvířatech ......................................................... 25 

4. Provádění pokusů na zvířatech v České republice ................................................................. 29 

4.1. Oprávnění k používání pokusných zvířat a další oprávnění ........................................... 29 

4.1.1. Žádost o udělení oprávnění ....................................................................................... 30 

4.1.2. Odborná způsobilost ................................................................................................. 30 

4.2. Chovatel, dodavatel a uživatel pokusných zvířat ........................................................... 31 

4.3. Přípustnost pokusu ........................................................................................................ 32 

4.3.1. Účel pokusu ............................................................................................................... 32 

4.3.2. Pokusná zvířata a zásada subsidiarity........................................................................ 33 

4.3.3. (Ne)možnost dospět k výsledku jiným způsobem ..................................................... 33 

4.3.4. Horní hranice bolesti ................................................................................................. 33 

4.4. Pokusná zvířata .............................................................................................................. 35 

4.4.1. Druhy zvířat používané k pokusným účelům ............................................................. 36 

4.4.2. Záznamy o pokusných zvířatech, jejich označování a identifikace ............................ 38 

4.5. Projekt pokusů ............................................................................................................... 39 



 5 

4.6. Provádění pokusu .......................................................................................................... 42 

4.6.1. Vedoucí projektu pokusů ........................................................................................... 42 

4.6.2. Zahájení pokusu ......................................................................................................... 42 

4.6.3. Vlastní provedení pokusu .......................................................................................... 43 

4.6.4. Ukončení pokusu a usmrcení zvířete ......................................................................... 44 

5. Deliktní odpovědnost v oblasti provádění pokusů na zvířatech ............................................ 46 

5.1. Správní odpovědnost ..................................................................................................... 46 

5.1.1. Přestupky a jiné správní delikty ................................................................................. 47 

5.1.2. Správní řízení ............................................................................................................. 48 

5.1.3. Zvláštní opatření ........................................................................................................ 49 

5.2. Trestní odpovědnost ...................................................................................................... 49 

5.2.1. Současná úprava trestných činů ................................................................................ 50 

5.2.2. Návrh nové skutkové podstaty .................................................................................. 51 

Závěr ............................................................................................................................................... 54 

Resumé ........................................................................................................................................... 57 

Klíčová slova ................................................................................................................................... 59 

Seznam použitých zkratek .............................................................................................................. 61 

Zdroje .............................................................................................................................................. 63 

Přílohy ............................................................................................................................................. 69 

 

  



 6 

Úvod 
 

Ústřední téma této diplomové práce představují pokusy na zvířatech a ochrana 

pokusných zvířat. Ať zaujímá člověk ke zvířatům jakýkoli vztah, zvířata tvoří nedílnou 

součást planety, kterou spolu s nimi obýváme. Lidé postupem času zvířata domestikovali, 

omezovali jejich životní prostor a využívají je při obstarávání své obživy, či je přímo 

konzumují. Tyto důvody by měly v zájmu většiny vést k toleranci vůči zvířatům, k jejich 

ochraně a k zajištění co nejlepších životních podmínek zvířat. Lidé užívají či používají 

přípravky, produkty a chemické látky testované na zvířatech, proto by pokusná zvířata 

měla požívat takové zákonné ochrany, aby při provádění pokusů na nich zvířata netrpěla 

či nebyla k pokusům využívána pouze na základě libovůle člověka bez jakéhokoli dalšího 

opodstatnění. Tyto počiny se v současnosti poměrně daří, ochraně pokusných zvířat se 

věnují zákonodárci jak na úrovni vnitrostátní, tak na úrovni Evropské unie. 

První kapitola této práce nastiňuje právní úpravu ochrany pokusných zvířat, a to 

od mezinárodních až k vnitrostátním předpisům. Část kapitoly se věnuje judikatuře 

v oblasti ochrany pokusných zvířat a provádění pokusů. 

Druhá kapitola rozebírá zásady provádění pokusů, se zaměřením na koncept 3 R 

a zákonné zásady, ze kterých se v rámci legislativního procesu vychází a které se 

promítají do stěžejních právních předpisů ochrany pokusných zvířat. 

Teoretické aspekty a základní pojmy analyzuje třetí kapitola, která objasňuje 

základní pojmy a rozebírá postavení zvířete v právním řádu České republiky s důrazem 

na pojem pokusné zvíře. Rovněž se zabývá otázkou, zda by pokusy na zvířatech měly být 

prováděny, a pokud ano, tak s jakými omezeními, či zda by provádění pokusů mělo být 

striktně zakázáno. Závěr kapitoly poukazuje na alternativní metody k provádění pokusů 

na zvířatech a popisuje proces jejich validace na úrovni Evropské unie. 

Stěžejní čtvrtá kapitola si všímá provádění pokusů na zvířatech v České republice 

a podmínek, za nichž je provádění pokusů přípustné, a rozebírá pojem projektu pokusů 

včetně netechnického shrnutí. Část této kapitoly se zabývá samotnými pokusnými zvířaty, 

především výčtem používaných druhů. Uvádí i průběh pokusu, od jeho započetí až po 

ukončení, a následný osud pokusných zvířat. 

 Pátá kapitola popisuje správní a trestní odpovědnost. Při studiu trestní 

odpovědnosti autorku překvapilo, že v českém právním řádu neexistuje kromě obecného 

týrání zvířat žádný trestný čin, jehož skutková podstata by obsahovala neoprávněné 
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provádění pokusů na zvířatech. Z toho se autorka pokusí možnost zahrnutí takového 

trestného činu nastínit. 

 Závěr textu stručně shrnuje poznatky, k nimž se v průběhu práce dospělo, a 

rozebírá otázku nutnosti pokusů. 

 Cíl této práce spočívá v analýze právní úpravy provádění pokusů na zvířatech 

s důrazem na Českou republiku, dále v rozboru postavení pokusných zvířat a prostředků 

jejich ochrany a ve vytvoření uceleného přehledu podmínek k provádění pokusů na 

zvířatech. 

 V práci bylo využito několik metod, především metoda analytická při práci 

s právními předpisy, metoda komparativní při srovnávání různých právních úprav a bylo 

užito i literární rešerše. 

 Mezi podklady k vypracování této práce se řadí zákony a podzákonné předpisy 

České republiky, důvodové zprávy k nim, sekundární předpisy Evropské unie, judikatura 

českých i evropských soudů, odborná literatura, internetové zdroje a osobní konzultace 

s lékaři za účelem zjištění jejich názoru na provádění pokusů na zvířatech. 

 Předmětné téma si autorka zvolila z důvodu jeho důležitosti, dále kvůli faktu, že 

se mu odborná literatura věnuje jen v omezené míře, a v neposlední řadě z osobního zájmu 

Autorka se o problematiku pokusů na zvířatech zajímala již v minulosti v souvislosti 

s používáním kosmetických produktů a později se s ní setkala i v rámci své praxe 

v advokátní kanceláři. Prvotně okrajový zájem tedy vyústil až v zájem akademický 

a odborný. 
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1. Prameny právní úpravy ochrany pokusných zvířat 
 

Právní úprava ochrany zvířat jako celku je velmi roztříštěná na několik úrovní 

od mezinárodních až k vnitrostátním předpisům. Jedná se o velmi mladý obor, což 

dokládá i skutečnost, že první opravdové pokusy o právní regulaci experimentů 

na zvířatech proběhly až v 70. letech 19. století v Anglii, a to v podobě aktivit společnosti 

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Tato organizace mimo jiné 

vydala doporučující postupy pro osoby provádějící vivisekce, tedy pokusy na živých 

neuspaných zvířatech, či se významně podílela na vzniku anglického zákona o ochraně 

zvířat proti týrání z roku 1876.1 

Ačkoliv se tato práce zabývá především aspekty právní regulace testování na 

zvířatech, je nezbytné věnovat se i obecným předpisům sloužícím k ochraně zvířat, neboť 

právě z nich většina předpisů věnujících se úpravě experimentů na zvířatech vychází. 

I přes skutečnost, že v oblasti ochrany a práva životního prostředí mají své jisté 

místo prameny materiální, tedy společenské, kulturní a hospodářské poměry i morální 

hlediska či vyspělost lidstva a technologií, bude se tato kapitola věnovat především 

pramenům materiálním, formálních se dotkne pouze okrajově. 

 

1.1. Mezinárodní úroveň 

Na mezinárodní úrovni se ochraně zvířat věnuje několik dokumentů, neboť 

k žádné kodifikované úpravě této oblasti prozatím nedošlo. Neexistuje ani žádná 

celosvětově závazná úmluva zaměřená na ochranu zvířat v lidské péči, tedy ani zaměřená 

na zvířata pokusná, naopak se často jedná o úpravu více či méně regionální. V Evropě 

byly takové dohody sjednávány především v rámci Rady Evropy (jejímž je Česká 

republika členem od roku 1993) a jako celek představují poměrně komplexní úpravu 

ochrany zvířat v lidské péči. Pro dohody sjednaných v rámci Rady Evropy platí, že jsou 

obtížně vynutitelné a minimálně kontrolované. 2  Nevynutitelnost, právní nezávaznost 

                                                             
1  LYONS, Dan. The Politics of Animal Experimentation. Palgrave Macmillan, 2013. 

ISBN 9781349346837, s. 117 a násl. 

2  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 153. 
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a fakt, že v rámci mezinárodního práva životního prostředí se často jedná o tzv. soft law 

je typickým rysem pro celou oblast ochrany životního prostředí jako celku.3 

Pro oblast pokusů na zvířatech platí jako klíčová Evropská dohoda o ochraně 

obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely, jež byla podepsaná 

18. března 1986 a v platnost vstoupila 1. ledna 1991.4 Česká republika k ní přistoupila 

1. října 2003 sdělením č. 116/2003 Sb. m. s. a v roce 1998 byla dohoda doplněna 

o Dodatkový protokol.5 Signatářské státy v ní uvádějí, že je nezbytné respektovat všechna 

zvířata a brát v úvahu jejich případné utrpení, nicméně že je, v rámci nových poznatků 

a v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví lidí, v určitých případech nezbytné využívat 

zvířata k testování. Signatáři se zároveň zavazují k tomu, že pokud je proveditelná 

přijatelná alternativa pokusu na živém zvířeti, použijí tu.6  

Závazky z této dohody byly v rámci Evropského společenství provedeny směrnicí 

č. 86/609/EHS ve znění směrnice č. 65/2003/ES. V nedávné době byla ale tato směrnice 

nahrazena novou směrnicí, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 

22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, kterou se budu podrobněji 

zabývat v další kapitole. 

 

1.2. Prameny práva na úrovni Evropské unie 

Právo Evropské unie je značně ovlivněno právem mezinárodním, o kterém je 

pojednáváno výše, a z velké části z něj také vychází a naopak evropské právo značně 

ovlivňuje vnitrostátní úpravu členských států. Podhadů až 80% vnitrostátních předpisů 

v oblasti životního prostředí vychází z unijního práva.7 

Pro oblast práva životního prostředí obecně, tak i pro oblast ochrany zvířat, se 

uplatňuje sdílená pravomoc, členské státy tedy vykonávají svou činnost v takovém 

rozsahu, ve kterém ji Evropská unie nevykonala na své úrovni.8 

Primární právo Evropské unie se zabývá ochranou zvířat ve Smlouvě o fungování 

Evropské unie na velmi obecné úrovni. Dle této smlouvy zohledňuje EU v rámci své 

                                                             
3 JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: obecná část, Brno: Masarykova univerzita, 

2016, ISBN: 978802108366, s. 33. 
4 Řada evropských smluv č. 123. 
5 V České republice vyhlášen sdělením č. 118/2006 Sb. m. s. 
6 Preambule Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely. 
7 JANČÁŘOVÁ, Ilona a kolektiv. Právo životního prostředí: obecná část, Brno: Masarykova univerzita, 

2016, ISBN: 978802108366, s. 79.  
8 Tamtéž, s. 90. 
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činnosti „požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí“.9 Ve 

Smlouvě o fungování Evropské unie je tedy závazek ochrany zvířat vyjádřen velice 

obecně.  

Naopak v sekundárním právu Evropské unie se již vyskytují předpisy 

upravujícími konkrétně ochranu zvířat pokusných.  

Pravděpodobně nejvýznamnější právní předpis Evropské unie týkající se pokusů 

na zvířatech představuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 

22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Tato směrnice se aplikuje 

na všechny živé obratlovce s výjimkou člověka a na živé hlavonožce. 10  Vzhledem 

k tomu, že tato směrnice byla implementována do českého právního řádu, budou se jejím 

obsahem podrobněji zabývat následující kapitoly. 

Dále nařízení Evropského parlamentu a Rady 1223/2009/ES ze dne 

30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích s účinností od 1. ledna 2013 zakázalo 

uvádět na trh kosmetické přípravky, které byly testovány na zvířeti za účelem ověřování 

jejich snášenlivosti, popřípadě pokud byly na zvířeti testovány součásti či přísady 

kosmetického přípravku. Nařízení ukládá, že experimenty na zvířatech mají být 

nahrazeny alternativními metodami. Nařízení rovněž zakazuje testovat na zvířatech 

kosmetické přípravky či jejich součásti na území Evropské unie pro jiné než zdravotní 

účely. Toto nařízení nahradilo směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976, jež 

byla mnohokrát novelizována, čímž se stala i dle znění nařízení o kosmetických 

přípravcích nesrozumitelnou a nepřehlednou, což byl jeden z důvodů nutnosti nové 

úpravy. 

Problematice pokusných zvířat se věnuje i nařízení REACH, které upravuje 

podmínky uvádění chemických látek na trh Evropské unie. Toto nařízení podporuje 

alternativní metody provádění pokusů na zvířatech a stanovuje, že provádění experimentů 

na obratlovcích za účelem otestování chemických látek má být až poslední možností 

a dále uvádí, že je nezbytné zamezit dvojímu testování stejné, které je zbytečné.11 

Evropský parlament dále přijal dne 26. listopadu 2015 usnesení o nové strategii 

v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období let 2016 – 2020. Na jeho základě 

měla Evropská komise připravit strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 

                                                             
9 Čl. 13 SFEU. 
10 Jako důvod zahrnutí hlavonožců do působnosti směrnice je v textu směrnice uveden důvod, že je vědecky 

doložena jejich schopnost cítit bolest a z toho důvodu by měly být pokusy na nich regulovány. 
11 Článek 25 nařízení REACH. 
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na období 2016 - 2020, nicméně Komise tak ani přes urgence Evropského parlamentu 

dosud neučinila.12 Z toho důvodu je stále ještě aktuální strategie Evropské unie v oblasti 

ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012 – 2015.13 

 

1.3. Vnitrostátní předpisy 

Stěžejním vnitrostátním předpisem České republiky upravujícím problematiku 

testování na zvířatech je bezpochybně zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OZT“). Ačkoli název tohoto 

zákona odkazuje konkrétně na týrání zvířat, tento předpis se zabývá i jinými oblastmi, 

jako například ochranou zvířat při přepravě, ochranou hospodářských zvířat či pro tuto 

práci klíčovou oblastí ochranou pokusných zvířat a tzv. welfare zvířat obecně. Tento 

zákon představuje základní stavební kámen právní regulace ochrany zvířat v České 

republice, a to i z toho důvodu, že upravuje nejen důsledky protiprávního zacházení se 

zvířaty, ale i podmínky legálního nakládání s nimi.14  Aktuální úprava tohoto zákona 

týkající se pokusů na zvířatech a obecně využití zvířat pro vědecké účely vychází 

ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně 

zvířat používaných pro vědecké účely, o níž se již pojednávalo výše.15 Novela, která 

inkorporovala tuto směrnici do právního řádu České republiky, byla přijata v roce 2012 

s účinností od 1. ledna 2013. 

Druhým předpisem týkajícím se ochrany pokusných zvířat v České republice je 

vyhláška Ministerstva zemědělství č. 299/2014 Sb., o ochraně pokusných zvířat. Ta 

                                                             
12 Evropský parlament urgoval Evropskou komisi k vypracování strategie prostřednictvím ústních otázek. 

Nevyhotovení Strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016-2020 odůvodnila 

Komise EU tím, že je stále ještě aktuální strategie vyhotovená pro období 2012-2015 a že prioritou Komise 

je především dokončení závazků vyplývajících z této strategie než vypracovávání strategie nové. Celý 

přepis debaty ze dne 23. 11. 2015 uskutečněné ve Štrasburku je k dispozici 

na http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20151123&secondRef=ITEM-

014&language=EN&ring=O-2015-000141#top, citováno 28. 10. 2016. 
13  Celý text strategie pro období 2010 - 2015 je dostupný online 

na https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu_strategy_19012012_en.pdf. 

14 STEJSKAL, Vojtěch a Martin LESKOVJAN. Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?: aktuální právní a věcné 

otázky nakládání se zvířaty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. 

ISBN 9788087146330, s. 8. 
15 Důvodová zpráva k zákonu č. 359/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20151123&secondRef=ITEM-014&language=EN&ring=O-2015-000141#top
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20151123&secondRef=ITEM-014&language=EN&ring=O-2015-000141#top
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu_strategy_19012012_en.pdf
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q&tocid=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q&tocid=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q&tocid=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q&tocid=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q
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nahradila vyhlášku č. 207/2009 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat. Tato 

vyhláška je prováděcím předpisem zákona na ochranu zvířat proti týrání. Vyhláška se 

zabývá převážně welfare a podmínkami chovu pokusných zvířat a provozu zařízení, 

ve kterém jsou zvířata chována a ve kterém probíhají vlastní pokusy, zatímco zákon 

upravuje převážně podmínky pro vznik a existenci takového zařízení. Vyhláška dále 

upravuje formuláře k žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat, k chovu 

pokusných zvířat či k žádosti o schválení projektu pokusů. Tyto dva předpisy se vzájemně 

doplňují a spolu s předpisy Evropské unie tvoří funkční celek ochrany pokusných zvířat. 

 

1.4. Rozhodovací činnost soudů 

 Rozhodovací činnost soudů v oblasti ochrany pokusných zvířat a pokusů 

na zvířatech obecně není příliš častá, a to především z toho důvodu, že provádění pokusů 

je založeno na povolovacím principu, a tedy není příliš prostoru pro následné spory, neboť 

ke kontrole a posouzení dochází už před započetím činnosti. Pokud k porušení povinností 

chovatele, dodavatele či uživatele pokusných zvířat k porušení dojde, řeší se tyto situace 

především ve správním řízení a v případě soudních sporů bývá problematika pokusů 

na zvířatech řešena jako pouze okrajové téma. 

 Takovým rozsudkem je i rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

26. dubna 2007, sp. zn. 6 As 15/2006, jehož hlavním předmětem sporu bylo právo 

na informace a vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

a zákona OZT. Předmětem sporu bylo poskytnutí seznamu členů Resortní komise 

pro ochranu zvířat a poskytnutí informací o projektech pokusů na zvířatech, což 

požadovalo občanské sdružení Svoboda zvířat Plzeň. Projektů pokusů se občanské 

sdružení dožadovala proto, že dle tehdejší úpravy nebyly vypracovávány netechnická 

shrnutí pokusů, a občanské sdružení tedy nemělo jinou možnost, jak se k informacím 

o pokusech dostat, než prostřednictvím žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Nejvyšší správní soud zde dovodil, že některé z požadovaných údajů měly být žalobci 

poskytnuty a u ostatních mělo být alespoň odůvodněno, z jakého důvody poskytnuty být 

nemohou, předmětem vlastního výroku rozhodnutí tedy zákon OZT ani problematika 

pokusů na zvířatech nebyly. 

 Autorce se nepodařilo dohledat žádnou judikaturu českých soudů, která by se 

věnovala pokusům na zvířatech v souvislosti s týráním zvířat. Médii přesto před rokem 

proběhla kausa věnující se týrání pokusných zvířat, nicméně tento případ, známý jako 



 13 

případ Green Hill, se odehrál v Itálii. Pracovníci chovného zařízení, ve kterém byla 

chována pokusná zvířata, konkrétně bíglové, byli soudem v Brescii odsouzeni za týrání, 

krutost a zabíjení zvířat. V letech 2008 až 2012 v zařízení mělo dojít nejméně k 6000 

úmrtí bíglů, která soud považoval za zbytečná, neboť zvířata, která onemocněla pouze 

banálními chorobami, byla usmrcována namísto toho, aby jim byla poskytována 

adekvátní veterinární péče. Přeživší zvířata byla následně zabavena a umístěna 

do zájmového chovu v rodinách. Případ Green Hill se nicméně prozatím nedá považovat 

za uzavřený, neboť odsouzení se odvolali a proces stále probíhá v rámci odvolacího 

řízení.16 

 Podobně jako u českých soudů, nejsou pokusy předmětem rozhodování 

obvykle ani v případech soudů evropských. V případu Lucembursko vs. Komise 

Evropských společenství rozhodl Soudní dvůr Evropské unie ve věci C-95/08 o tom, že 

Lucembursko nesplnilo své povinnosti vyplývající z článku 3 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/9/ES ze dne 11. února 2004 o inspekci a ověřování správné 

laboratorní praxe, tím, že nezřídilo orgány pro kontrolu laboratorní praxe a uložil 

Lucembursku náhradu nákladů řízení. 

 SDEU se problematikou pokusů na zvířatech, konkrétně testováním 

kosmetických produktů na zvířatech, zabýval i v řízení o předběžné otázce.17 Předmětem 

řízení byly otázky týkající se čl. 18 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady 1223/2009/ES ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích, které 

zakazuje uvádět na trh EU kosmetické přípravky obsahující přísady testované 

na zvířatech jinou než alternativní metodou, pokud byly takto testovány za účelem 

splnění požadavků tohoto nařízení a pokud taková alternativní metoda existuje a byla 

validována. Soud, který předběžnou otázku položil18, měl za problematické a nejasné 

spojení „za účelem splnění požadavků tohoto nařízení“, neboť předmětné kosmetické 

přípravky byly testovány na zvířatech mimo EU za účelem jejich uvedení na trh 

                                                             
16  Článek Italian court finds beagle breeders guilty in politically motivated trial, dostupný online 

na https://speakingofresearch.com/2015/01/23/courts-find-beagle-breeders-guilty-in-politically-

motivated-trial/, citováno 26. 3. 2017, tisková zpráva organizace  Lega Anti.Vivisezione dostupná online 

na http://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/Green%20Hill%20defeated,%20an%

20extraordinary%20victory%20for%20animal%20rights_23Jan2015.pdf, citováno 26. 3. 2017 a článek 

Green Hill rulin affirmed in Court of Appeals dostupný online na http://eara.eu/en/green-hill-ruling-

affirmed-in-court-of-appeals/, citováno 26. 3. 2017. 
17 Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 21. 9. 2016 ve věci C – 592/14.  
18 Jednalo se o High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) 

– Nejvyšší soud Velké Británie (pro Anglii a Wales), Queen’s Bench Divison (správní senát). 

https://speakingofresearch.com/2015/01/23/courts-find-beagle-breeders-guilty-in-politically-motivated-trial/
https://speakingofresearch.com/2015/01/23/courts-find-beagle-breeders-guilty-in-politically-motivated-trial/
http://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/Green%20Hill%20defeated,%20an%20extraordinary%20victory%20for%20animal%20rights_23Jan2015.pdf
http://www.lav.it/cpanelav/js/ckeditor/kcfinder/upload/files/files/Green%20Hill%20defeated,%20an%20extraordinary%20victory%20for%20animal%20rights_23Jan2015.pdf
http://eara.eu/en/green-hill-ruling-affirmed-in-court-of-appeals/
http://eara.eu/en/green-hill-ruling-affirmed-in-court-of-appeals/
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v Japonsku a Číně a nebylo jasné, zda lze takové kosmetické přípravky uvést i na trh EU. 

SDEU v této věci uvedl, že ustanovení je nezbytné vykládat v kontextu unijní úpravy 

a cílů, kterým je ochrana zvířat a zvýšení její úrovně, a z toho důvodu považuje testy 

provedené na zvířatech uvedené ve zprávě o bezpečnosti kosmetického přípravku 

za dostačující bez ohledu na to, zda bylo vlastní testování provedeno za hranicemi EU 

a není tedy třeba provádět žádné další testy na území EU. SDEU zde vyjádřil jasný názor 

podporující ochranu zvířat a snahu o snížení počtu prováděných pokusů na nich, což 

autorka hodnotí jednoznačně pozitivně. 

  

2. Zásady provádění pokusů na zvířatech 

Zásady či principy, jež se uplatňují v oblasti ochrany zvířat lze z hlediska teorie 

rozdělit na etické a zákonné. Etické zásady byly zastoupeny konceptem 3 R, jenž jako 

pouze etický rámec vznikl, s postupem času jej ale zahrnulo do svých právních řádů velké 

množství států, až se rozdíly mezi těmito etickými zásadami a právními principy začaly 

stírat. Právní zásady jsou pravidly, jež dávají základ určitému právnímu odvětví ,19 což 

v současné době jednoznačně dávají i původně etické zásady 3 R. Převážně tedy pouze 

pro přehlednost rozděluje tato práce zásady provádění pokusů na zvířatech do dvou 

podkapitol – zásady 3 R a zákonné principy. 

 

2.1. Koncept 3 R 

 Zásady 3 R byly zformovány W. M. S. Rusellem a R. L. Burchem v roce 1959 a 

jejich účelem bylo dát konkrétní rámec tomu, co by měly humánní pokusy na zvířatech 

naplňovat a k čemu by obecně mělo lidstvo v oblasti testování na zvířatech směřovat. 

Následně se pak staly vodítkem pro legislativce v tvorbě zákonů na ochranu pokusných 

zvířat. 20 Na těchto třech principech je postaveno mnoho právních předpisů upravujících 

testování na zvířatech a odvolává se na ně i Evropská unie, a to i přesto, že 3 R byly 

formovány téměř před šedesáti lety.21 V právu Evropské unie ovšem 3 R nemají dlouhou 

                                                             
19  KÜHN, Zdeněk, BOGUSZAK, Jiří. Právní principy. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. 

ISBN 8090106455, s. 91-103. 
20  Webové stránky britského Národního centra pro podporu zásady 3R (National Centre for the 

Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research); https://www.nc3rs.org.uk/the-3rs, 

citováno 10. 12. 2016. 
21  Článek zvířata používaná pro vědecké účely dostupný online 

na  http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/alternative_en.htm, citováno 10. 12. 2016. 

https://www.nc3rs.org.uk/the-3rs
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/3r/alternative_en.htm
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tradici, EU je poprvé zahrnula do svých předpisů až se směrnicí 2010/63/EU o ochraně 

zvířat používaných pro vědecké účely. V ní jsou zásady 3 R v rámci předpisů Evropské 

unie poprvé popsány a vysvětleny a se staly i zákonným požadavkem dle článku 

4 směrnice.22 Implementací této směrnice se koncept 3 R promítl i do českého právního 

řádu. Tyto principy jsou platné v dnešní době proto, že se v současné době nejen odborná 

veřejnost více zaměřuje na rozvoj alternativních metod pokusů na zvířatech namísto 

„klasického“ testování. 

Zásady 3 R obsahují tři konkrétní zásady; reduction, replacement a refinement.23 

 Zásada reduction, neboli omezení, říká, že je nezbytné omezit používání zvířat 

k pokusům pouze na ty nejnutnější případy. S touto zásadou souvisí i snaha vytěžit 

z jednoho zvířete co nejvíce informací a poznatků, což má rovněž omezit velké množství 

zvířat používaných k experimentům. Zásadě reduction je blízká zásada subsidiarity, 

o které je pojednáváno níže. 

 Zásada replacement, čili nahrazení, doporučuje v těch případech, kdy je to možné, 

nahradit pokusy na zvířatech jinými postupy bez použití živých zvířat, například 

počítačovými modely, použitím tzv. umělé kůže nebo dalšími alternativními metodami. 

 Refinement znamená zlepšení či zjemnění a má za cíl zlepšit životní podmínky 

pokusných zvířat co nejšetrnějšími postupy snižujícími jejich bolest a utrpení, a to od 

jejich narození až do smrti. Během provádění pokusu je dle této zásady důležitá 

odpovídající manipulace se zvířetem, použití vhodných analgetik a anestetických 

přípravků i péče o zvíře po provedení pokusu, tedy pooperační péče.24 Rovněž tato zásada 

se značně promítla i do české právní úpravy, do zákona na ochranu zvířat proti týrání, 

a to především ve formě podmínek a povinností týkajících se chovu a péče o pokusná 

zvířata i samotného provádění pokusů.25 

 Někteří odborníci ke konceptu 3 R přidávají ještě čtvrté „R“ ve smyslu zásady 

responsibility, tedy odpovědnost. Její přijetí znamená odpovědný přístup ke zvířatům, 

k provádění pokusů na nich.26 

                                                             
22 Tamtéž. 
23 Výčet a popis zásad 3 R: webové stránky britského Národního centra pro podporu zásady 3R (National 

Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research) 

https://www.nc3rs.org.uk/the-3rs, citováno 20. 2. 2017. 
24 MÜLLEROVÁ, Hana, ČERNÝ, David, DOLEŽAL, Adam a kol.. Kapitoly o právech zvířat: „my a oni“ 

z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016. ISBN: 9788020026019, s. 682. 

25 Základní definice zásad z MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: 

Academia, 2013. ISBN 9788020023179, s. 59. 
26 PRCHALOVÁ Jana, Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, ISBN 978-807-2017-638, s. 114. 

https://www.nc3rs.org.uk/the-3rs
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2.2. Zákonné zásady 

Mezi nejzásadnější principy v oblasti ochrany pokusných zvířat a provádění 

pokusů na nich patří bezpochyby i obecné zásady ochrany životního prostředí jako princip 

trvale udržitelného rozvoje, princip nejvyšší hodnoty či princip informovanosti veřejnosti 

a další.27 V této oblasti práva ochrany životního prostředí se nicméně uplatňují i do jisté 

míry speciální zásady. Těm se tato kapitola věnuje pouze ve stručnosti, neboť o zásadách 

pojednávají i následující kapitoly vždy u příslušného ustanovení zákona, v němž se 

zásady uplatňují.  

Jedním z nejpodstatnějších principů uplatňujících se v oblasti pokusů na zvířatech 

je bezpochybně zásada subsidiarity, jež úzce souvisí s výše zmíněným konceptem 3 R, 

a to především se zásadou reduction. Dle principu subsidiarity by se k pokusům 

na zvířatech mělo přistupovat až v případě, kdy není možná žádná alternativní metoda 

pokusu. 28  Princip subsidiarity se do zákona o ochraně zvířat proti týrání promítá 

v ustanovení § 18a odst. 1 a vychází ze směrnice EU o ochraně zvířat používaných 

pro vědecké účely. Dle ustanovení § 18a odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání 

nesmí státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů daný pokus povolit, pokud 

se k dosažení stejného výsledku nabízí jiná dostupná jiná metoda, která nevyužívá živé 

pokusné zvíře a která je uznána podle předpisů Evropské unie. Na základě tohoto 

ustanovení mají tedy nad dodržováním principu subsidiarity v České republice v oblasti 

pokusů na zvířatech kontrolu státní orgány povolující projekty pokusů.  

Pokus na zvířeti může být proveden pouze tehdy, pokud se ověří, že 

při současném stavu nelze jiným způsobem či postupem zajistit poznatky z něj plynoucí, 

a že je nezbytné, aby utrpení, strach a bolest zvířat byly pro provedení pokusu i z etického 

hlediska odůvodnitelné. 29  Pokus se může provést také pouze za účelem uvedeným 

v zákoně OZT. Výše popsané náležitosti provádění pokusů lze shrnout jako princip 

nezbytnosti a etické opodstatněnosti pokusu.30 

                                                             
27 Výčet zásad z DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2010, ISBN 9788074003387, s. 49-54. 
28  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 309. 
29 MÜLLEROVÁ, Hana, ČERNÝ, David, DOLEŽAL, Adam a kol.. Kapitoly o právech zvířat: „my a oni“ 

z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016. ISBN: 9788020026019, s. 683. 
30 Tamtéž. 
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Dalším principem je zásada povolovací, ta se promítá do § 15a zákona OZT. Dle 

něj je oprávněna chovat, dodávat či používat pokusná zvířata pouze ta osoba, které bylo 

k těmto činnostem uděleno oprávnění. Tím je také zabezpečena přehled a kontrola nad 

těmito osobami. Obdobně nesmí být proveden pokus na zvířeti bez předchozího schválení 

státním orgánem příslušným ke schvalování projektu pokusů.31 

Dalším zásadou související jak s ochranou zvířat obecně, tak s pokusnými zvířaty 

je princip vysoké hodnoty zvířat. Ten do jisté míry vychází z principu nejvyšší hodnoty, 

dle něhož životní prostředí představuje nejvyšší a nenahraditelnou hodnotu.32 Obdobně 

lze zvíře chápat jako dílčí aspekt živočišné říše a rovněž lze jej vnímat jako 

nenahraditelnou hodnotu vysokého významu, jež by měla být chráněna.33 Princip vysoké 

hodnoty zvířat lze chápat jako skutečnost, že „zvířata jako živé a cítící bytosti mají 

hodnotu sama o sobě a tuto jejich hodnotu nelze měřit jejich užitečností pro člověka“.34 

Tento princip se nepromítá pouze v některých z ustanovení zákona OZT a jeho 

prováděcích předpisů, naopak prostupuje je celé, neboť jeho účelem je v zásadě přispět 

ke zvýšení ochrany zvířat a chovat se, i když se zřetelem na lidské potřeby a cíle, převážně 

v zájmu zvířat.  

S výše popsanou zásadou souvisí i princip respektování přirozených potřeb 

zvířete. Dle něj by se mělo se zvířetem zacházet s ohledem na jeho přirozené chování 

a potřeby, což bývá v případech chovu pokusných zvířat problematické. O této zásadě 

bude pojednáváno i dále, neboť přirozené potřeby zvířat a péče o ně úzce souvisí 

s pojmem welfare. Welfare se věnuje kapitola 3.2. 

Další princip, opět úzce související s předešlými dvěma principy, představuje 

princip péče. Tento princip se do právní úpravy ochrany pokusných zvířat promítá 

poměrně široce, neboť velká část přepisů se věnuje právě péči a životním podmínkám 

zvířat. Tento princip vychází z domněnky, že člověk jakožto „pán tvorstva“ nese 

odpovědnost za současné životní podmínky zvířat, a to především s přihlédnutím k tomu, 

že je nejprve domestikoval a dnes je využívá právě k provádění pokusů. Zvířata mu tak 

de facto slouží, tudíž by o ně měl i pečovat, a to ideálně s přihlédnutím k jejich 

                                                             
31 Ust. § 16 zákona OZT. 
32  DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010, 

ISBN 9788074003387, s. 50. 
33  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 304-305. 
34 Tamtéž. 
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přirozenosti.35 Příkladem toho, jakým způsobem se princip péče promítá do ochrany 

pokusných zvířat, je vyhláška o ochraně pokusných zvířat. Její příloha č. 7 detailně 

rozebírá minimální nutné rozměry ploch životního prostoru konkrétního zvířete 

v závislosti na příslušnosti k druhu a podobně. 

Se zásadou vysoké hodnoty zvířete souvisí i princip zákazu usmrcení bez 

zákonného důvodu. Člověk nemá být tím, kdo dle své libovůle rozhoduje o životě zvířat, 

proto dává  zákon taxativní výčet důvodů, pro které mohou být zvířata usmrcena. Taková 

úprava s využitím taxativního výčtu není pravidlem a český právní řád tím dává zvířatům 

větší ochranu v porovnání s právními řády jiných států.36  

Dalším principem je princip snižování utrpení. Jeho účelem je jak zabránit týrání 

zvířat, tak omezit jejich bolest, utrpení a strach v rámci legálního provádění pokusů 

na nich.37 S tímto principem souvisí i zásada refinement z konceptu 3 R, dle níž se mají 

zvířatům podávat vhodná analgetika a zmírňovat tak jejich utrpení. 

S obecnou zásadou práva životního prostředí, kterou je zásada informovanosti 

veřejnosti, souvisí princip transparentnosti. Veřejnost má právo na informace o provádění 

pokusů na zvířatech, což se v popisované oblasti projevuje především zpracováváním 

netechnického shrnutí projektu pokusů, které bývá následně veřejně dostupné 

na stránkách Ministerstva zemědělství. V souladu s tímto principem zveřejňuje 

Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené orgány na svých webových stránkách mnohé 

informace od statistik provádění pokusů až po výroční zprávy Výboru pro ochranu zvířat 

používaných pro vědecké účely.38 

V oblasti ochrany pokusných zvířat se uplatňují další dvě zásady, a to zásada 

odpovědnosti chovatele a zásada odbornosti a kvalifikace. Těm je dán velký prostor v 

následujícím textu. 

 

 

 

                                                             
35 Tamtéž. 
36 Tamtéž. 
37 Tamtéž. 
38 Tyto informace lze dohledat na webových stránkách Ministerstva zemědělství ve složkách Ochrana zvířat 

– Aktuální témata v ochraně zvířat – pokusná zvířata, dostupné online 

na http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/, citováno 22. 3. 2017. 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/


 19 

3. Teoretická východiska a klíčové pojmy v oblasti pokusů 

na zvířatech 
 

3.1. Pojem pokus 

V prvé řadě je nezbytné vymezit rozdíl mezi pojmy vivisekce a pokus, neboť 

tyto pojmy bývají často účelově zaměňovány.39 

Vivisekce v původním smyslu slova obnáší řezání do těla zvířete, které není 

tlumeno anestetiky, naopak je zcela při vědomí.40 Při takovém zacházení zvíře velice trpí 

a nezřídka pak umírá. Vivisekce není v dnešní době podle ustanovení §18 písm. b) zákona 

na ochranu zvířat proti týrání možné provádět. Zmíněné ustanovení ukládá, že 

pokusnému zvířeti, u kterého dochází k vážným zraněním způsobujícím mu značnou 

bolest, musí být provedeno znecitlivění. To tedy vylučuje provádění vivisekcí 

v původním smyslu slova.  

Naproti tomu pokus je dle § 3 písm. t) zákona na ochranu zvířat proti týrání chápán 

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 

působit bolest, utrpení, strach nebo trvalé poškození nejméně o intenzitě odpovídající 

vpichu jehly podle běžné veterinární praxe. Pokusem se rozumí rovněž jakýkoli způsob 

jednání, který má nebo může vést k tomu, že se zvíře narodí nebo se 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“. Tato definice 

pokusu byla převzata ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU, konkrétně 

z článku 3, odst. 1 směrnice, doslova překládá vymezení pokusu uvedeného v tomto 

článku, ačkoli v něm je používán pojem „postup“ namísto „pokus“. 

V § 4 zákona na ochranu zvířat proti týrání jsou popsané způsoby zacházení se 

zvířaty považované za týrání. Namátkou se jedná například o vyvolání nepřiměřeného 

působení stresových vlivů na zvíře,41 podávání dopingových a jiných látek zvířeti, které 

                                                             
39 Příklad účelového zaměnění těchto dvou pojmů ve snaze ovlivnit názor čtenářů lze najít například 

v článku od Lenky Šínové, Vivisekce – násilí páchané na zvířatech, dostupném 

na http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=712, citováno 2. 12. 2016 
40 CHAPOUTHIER, Georges. Zvířecí práva. Praha: Triton, 2013, ISBN: 9788073876074, s. 88. 
41 § 4 odst. 1 písm. j) zákona OZT. 
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mu mohou poškodit organismus s cílem změnit jeho výkon nebo vzhled42 či činit vůči 

zvířeti jiná zakázaná jednání, v důsledku kterých dojde k utrpení zvířete43. 

Způsoby zacházení se zvířaty v rámci provádění pokusů na zvířatech by dle zákona 

na ochranu zvířat proti týrání měly být považovány za týrání zvířat, § 4 odst. 2 písm. a) 

zákona OZT však zákroky provedené dle schváleného projektu pokusu z týrání zvířat 

vylučuje.  

Aby bylo možno zákrok za pokus považovat, musí být naplněno několik podmínek, 

a sice druh činnosti, účel a průvodní jevy použití. 44  Druhem činnosti se rozumí 

dle zákonné definice pokusu invazivní či neinvazivní použití zvířete. Účel má být 

pokusný či vědecký, a to jak se známým nebo neznámým výsledkem, a průvodními jevy 

se myslí způsobení bolesti, utrpení, strachu nebo trvalého poškození nejméně o intenzitě 

vpichu jehly. 

Definice je dále upřesněna tím, co se za pokus považuje a co již nikoli. Pokusem 

není usmrcení zvířete pouze pro využití jeho orgánů nebo tkání. Výklad tohoto ustanovení 

je i přes jeho zdánlivou jednoduchost mezi odborníky nejasným, neboť není jednoznačné, 

co je usmrcením výhradně pro využití orgánu a tkání myšleno. 45  Jednou možností 

výkladu dovětku je, že zákon, respektive směrnice, ze které vychází, pod tímto spojením 

myslí porážku hospodářských zvířat. V případě porážky je zcela zřejmé, že se nejedná 

o pokus a proto se dovětek může zdát nadbytečným. Spojení lze také chápat tak, že 

takovým usmrcováním je myšleno získávání orgánů a tkání pro další výzkum, respektive 

pokusy. V případě aplikace tohoto výkladu by byla snížena ochrana takto usmrcovaných 

zvířat, což pravděpodobně nebylo úmyslem zákonodárce, a někteří odborníci tento výklad 

z důvodu snížení ochrany zvířat striktně odmítají.46 Výklad této části ustanovení tedy 

zůstává nejasným. 

 

                                                             
42 § 4 odst. 1. písm. e) zákona OZT. 
43 § 4 odst. 1 písm. w) zákona OZT. 

44  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 365. 
45  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 365 a 366. 
46 Tamtéž. 
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3.2.Welfare 

Klíčovým východiskem pro ochranu zvířat a posouzení jejich stavu je pojem 

welfare. Světová organizace pro zdraví zvířat, World Organization for Animal Health, 

známá pod zkratkou OIE, definuje pojem welfare takto: „Welfare zvířat je stav, jak se 

zvíře vyrovnává s podmínkami, v nichž žije. Zvíře je v dobrém welfare stavu pokud je 

(dle vědeckých ukazatelů) zdravé, v pohodlí, dobře živené, v bezpečí, schopné se chovat 

dle jeho přirozenosti a pokud netrpí nepříjemnými stavy jako je bolest, strach a stres. 

Pro stav welfare je nezbytná prevence nemocí a veterinární péče, vhodný přístřešek, 

výživa, zacházení, jak se humánní zacházení a humánní porážku/zabití. Welfare odpovídá 

stavu zvířete; zacházení, jakým se se zvířetem jedná, lze popsat pojmy jako je péče o zvíře, 

chov a humánní zacházení.“47 

Český ekvivalent pojmu welfare se nepoužívá, nicméně pokud by byl překlad 

nutný, nejvíce pojmu welfare odpovídá výraz „pohoda zvířat“. Jak definice OIE, tak 

český překlad pojmu, napovídají, že pro welfare zvířete je nutná psychická a fyzická 

pohoda zvířete a naplňování welfare záleží i na systému chovu či způsobilosti pečujících 

osob.48 Nutno podotknout, že welfare znamená ideální stav naplňovaný pouze v úrovni 

teoretické, nikoli praktické, protože nelze objektivně zjistit, zda už je ideální stav 

u konkrétního zvířete naplněn, neboť není možné se ho zeptat na jeho pocity.49 

Welfare je pro každé zvíře více či méně odlišný stav, nicméně pro jeho 

konkrétnější určení stanovila Britská rada pro ochranu hospodářských zvířat (FAWC) pět 

podmínek, které jsou použitelné univerzálně. Tyto podmínky, které byly formovány 

v 70. letech 20. století a novelizovány v roce 1993, se nazývají Five Freedoms (česky Pět 

svobod) a upřesňují ideální stav welfare. Ten se naplní docílením těchto pěti podmínek: 

odstranění hladu a žízně, odstranění příčin nepohody, odstranění příčin vzniku bolesti, 

zranění a nemoci, vytvoření podmínek pro uskutečňování přirozeného chování, 

odstranění příčin strachu a deprese.50 Na základě naplnění těchto „pěti svobod“ vytvořila 

                                                             
47  Definice OIE dostupná online na http://www.oie.int/doc/ged/D5517.PDF, citováno 5. 12. 2016, 

přeloženo autorkou. 
48 Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future. Farm Animal Welfare Council, 2009, 

s. 3, dostupné online na http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/ppf-report091012.pdf, 

citováno 5. 12. 2016. 
49 MÜLLEROVÁ, Hana, ČERNÝ, David, DOLEŽAL, Adam a kol.. Kapitoly o právech zvířat: „my a oni“ 

z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016. ISBN: 9788020026019, s. 639. 
50  Five Freedoms, článek dostupný online 

na http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121007104210/http:/www.fawc.org.uk/freedoms.htm, 

citováno 5. 12. 2016. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/ppf-report091012.pdf
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FAWC tříbodovou klasifikaci kvality života zvířete, která, ačkoliv je primárně určena 

pro posuzování kvality úrovně hospodářských zvířat, dá vztáhnout i na zvířata pokusná. 

Dle této klasifikace může zvíře prožít good life – dobrý život, life worth living – život, 

který stojí za to žít a life not worth living – život, který nestojí za to žít.51 

Welfare lze obecně rozdělit na několik úrovní od úrovně welfare požadované 

zvířaty přes úroveň morální, právní a ekonomickou až po úroveň postačující k pouhému 

zachování života, přičemž tyto úrovně jsou seřazeny od nejpříznivější k nejméně 

příznivé.52  

 Co se týče welfare pokusných zvířat, je zřejmé, že vzhledem k účelu jejich využití, 

není možné docílit úrovně welfare ve srovnatelné míře jako například u domácích 

mazlíčků. Evropská unie a společně s ní i Česká republika přesto přijaly v rámci ochrany 

pokusných zvířat a současného zachování pokusů na zvířatech ve jménu pokroku opatření 

směřující k omezení pokusů na zvířatech a k zavedení alespoň minimálních požadavků 

na umístění zvířat a podmínek jejich chovu. Již ze zákonné definice pokusu dle zákona 

na ochranu zvířat proti týrání, vyplývá, že se určitá úroveň strachu, bolesti a poškození 

zvířete v rámci provádění pokusů de facto předpokládá. V ochraně pokusných zvířat se 

tedy činí značné výjimky ve jménu lidských potřeb, které jsou vůči těm zvířecím 

upřednostňovány. Přesto je oblast pokusů velmi regulována, aby se utrpení zvířat 

zabránilo, s čímž souvisí i tzv. zásady 3 R, uváděné v samostatné kapitole. 

Obecně lze říci, že dle klasifikace welfare se pokusná zvířata pohybují na úrovni 

3, tedy na úrovni právní, neboť jejich úroveň welfare z velké části zaručují právní 

předpisy. Je zřejmé, že dle klasifikace kvality života dle FAWC pokusné zvíře ze své 

podstaty neprožije good life – dobrý život, nicméně by měla být snaha, aby prožilo 

alespoň life worth living – život, který stojí za to žít. 

 

3.3. Postavení živého zvířete v právním řádu České republiky a pojem „zvíře“ 

I přes to, že nejstarší známá právní úprava zabývající se vztahu člověka ke zvířeti 

vznikla před více než 4 000 lety vládcem Lipit-Ištarem, postavení zvířete v právu není 

                                                             
51 Farm Animal Welfare in Great Britain: Past, Present and Future. Farm Animal Welfare Council, 2009, 

s. 3. dostupné na http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/ppf-report091012.pdf, citováno 

15. 3. 2017. 
52 VEČEREK, Vladimír, VEČERKOVÁ, Eva a kol. Ochrana zvířat. Brno: Veterinární a farmaceutická 

univerzita, 2001. ISBN: 8073054124, s. 10 a 11. 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/animalwelfare/ppf-report091012.pdf
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dodnes uspokojivě vyřešeno, a to i z toho důvodu, že zvíře na jednu stranu nemůže a ani 

není schopno být subjektem práv a na druhou stranu je zřejmé, že není ani věcí.53  

 

3.3.1. Pojem zvíře a postavení zvířete v právním řádu ČR 

V českém právním řádu se nacházejí pojmy „živočich“54, „zvěř“55, „zvíře“56, 

přičemž pojem „zvíře“ je chápán v různých předpisech dvěma způsoby, tzn. pouze 

obratlovec nebo jako i bezobratlí. „Zvíře“ se dále větví na různé druhy - hospodářské, 

divoké, zkrocené či zajaté zvíře. Tyto pojmy nejsou v českém právním řádu jednotné, 

přičemž veřejnoprávní a soukromoprávní úprava se v kategorizaci zvířat zcela liší. 

V českém právním řádu lze nalézt zákony, které sice s pojmem „zvíře“ či „živočich“ 

pracují, avšak ve svém textu jej nijak nedefinují. Například vedle zákona č. 40/2009 Sb., 

trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen trestní zákoník) nijak 

nedefinuje pojem zvířete ani zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární 

zákon“), což se zdá poněkud překvapivé vzhledem ke skutečnosti, že zvíře představuje 

základní pojmem tohoto předpisu. Jediný předpis na úrovni zákona, jenž definuje pojem 

„zvíře“, je pro oblast regulace pokusů na zvířatech klíčový zákon na ochranu zvířat proti 

týrání. Podle něj se za zvíře považuje každý obratlovec, kromě člověka.57 V případech 

posuzovaných dle ostatních zákonů či podzákonných předpisů je nezbytné vždy logickým 

výkladem dovodit, zda zákon pojednává pouze o obratlovcích nebo i o bezobratlých, 

přičemž tento výklad je třeba činit tím způsobem, aby bylo v daném případě dosaženo co 

nejvyšší možné ochrany zvířat.58 

S pojmem „zvíře“ pracují i soukromoprávní předpisy, v nich výklad pojmu doznal 

v nedávné době značných změn. Zatímco dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bylo zvíře považováno za věc, posun v oblasti 

                                                             
53 STEJSKAL, Vojtěch a Martin LESKOVJAN. Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?: aktuální právní a věcné 

otázky nakládání se zvířaty. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. 

ISBN 9788087146330, s. 26. 
54 Tento pojem užívá např. zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně 

některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů. 
55 Tento pojem užívá například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 
56 Tento pojem užívá například občanský zákoník, z veřejnoprávní úpravy trestná zákoník a zákon OZT.  
57 § 3 písm. a) zákona OZT. 
58 MÜLLEROVÁ, Hana. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. In 

České právo životního prostředí č.1 (35). Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí, 2014. 

ISSN: 1213-5542, s. 10. 
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vnímání zvířat přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“). Ten v § 494 uvádí, 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“. Toto ustanovení bylo 

inspirováno právními předpisy jiných evropských zemí, a to například Rakouska, 

Německa či Švýcarska.59 Zvíře je díky tomuto ustanovení nyní chápáno nikoli jako věc, 

ale jako zvláštní právní kategorie stojící na pomezí věci a člověka.60 Tento posun, který 

je odrazem chápání zákonodárců nutnosti ochrany zvířat a celkové změny vztahu člověka 

k přírodě, odborná literatura označuje jako dereifikaci, neboli odvěcnění, zvířete. 61 

Ačkoli se za zvíře podle občanského zákoníku považují i bezobratlí, ti rovněž cítí bolest 

nebo stres 62 , je zřejmé, že ani u bezobratlých ani u zvířat pokusných nemůže být 

formulace deklarující, že „zvíře má zvláštní význam a hodnotu“ plně použitelná, neboť ta 

se vztahuje především na zvířata domácí.63 

 

3.3.2. Pojem „pokusné zvíře“ 

Pro zvířata, na kterých jsou prováděny experimenty, existuje dle zákona na 

ochranu zvířat proti týrání vlastní kategorie „pokusných zvířat“. Pojem „pokusné zvíře“ 

upravuje zákon OZT. Dle jeho znění se za pokusné zvíře považuje „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 zvíře 

pokusné se považují také hlavonožci“.64 Tato definice vychází ze směrnice EU o ochraně 

zvířat používaných pro vědecké účely.  Ze srovnání definice pokusného zvířete 

a obecného pojmu „zvíře“ dle stejného zákona vyplývá, že „pokusné zvíře“ je pojmem 

širším, neboť zahrnuje i bezobratlé živočichy a embrya savců. Z vytvoření zvláštní 

kategorie pokusných zvířat odlišné od ostatních a člověkem jinak užívaných zvířat 

vyplývají určité právní povinnosti vlastníka i držitele těchto zvířat. Právě za účelem 

                                                             
59 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
60  KESSLER, Tomáš. Přestává být zvíře věcí? Aneb krátký exkurz do právní úpravy zvířat v novém 

občanském zákoníku. Praha: epravo.cz, 2012, dostupné online 

na http://www.epravo.cz/top/clanky/prestava-byt-zvire-veci-aneb-kratky-exkurz-do-pravni-upravy-zvirat-

v-novem-obcanskem-zakoniku-82444.html, citováno 30. 11. 2016. 
61 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 

ISBN: 9788074005299, s. 1748. 
62 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
63 Tamtéž. 
64 § 3 písm. j) zákona OZT. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/prestava-byt-zvire-veci-aneb-kratky-exkurz-do-pravni-upravy-zvirat-v-novem-obcanskem-zakoniku-82444.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/prestava-byt-zvire-veci-aneb-kratky-exkurz-do-pravni-upravy-zvirat-v-novem-obcanskem-zakoniku-82444.html
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ochrany pokusných zvířat se pojem „pokusné zvíře“ liší od jiných kategorií zvířat 

uvedených jak v zákoně OZT, tak v dalších vnitrostátních předpisech. 

 

3.3.3. Kam až lze zajít v procesu dereifikace zvířete? 

Ačkoli jak český právní řád, tak zákony dalších evropských a západních států 

i postoj lidského myšlení se v posledních desítkách let značně proměnily ku prospěchu 

ochrany přírody a zvířat, někteří odborníci zastávají názor, že by se v procesu dereifikace 

zvířete mělo zajít ještě dál. Například francouzský právník a bývalý předseda francouzské 

advokátní komory Albert Brunois za svého života uváděl65, že zvířata by měla mít svého 

vlastního zástupce v ochraně svých práv, stejně jako ho mají například nezletilí, lidský 

plod či choromyslní. Byl toho názoru, že by zvíře mělo být zastoupeno i v soudním řízení, 

kde by jeho zástupce zastupoval nejen osobní zájem zvířat a individuální potřeby 

konkrétního zvířete, ale i by za „zvíře-oběť“ přijímal případné odškodnění.66  

Uvedený názor se nabízí k polemizování. Ačkoli lidstvo čeká v souvislosti 

ochrany zvířat i přírody ještě dlouhá cesta k dokonalému stavu, institut případného 

zástupce zvířete v soudním řízení se jeví jako neúčelný a v praxi neproveditelný. Jakým 

způsobem by se případné „zvíře - oběť“ odškodňovalo? Peněžitá forma by byla spíše 

přínosná onomu zástupci zvířete, pokud by mu například z náhrady škody byla vyplácena 

odměna, než zvířeti samotnému. Varianta odškodnění zvířete ve formě potravy či nového 

„pelíšku“ by ze soudního řízení udělalo spíše frašku. Jedním z motivů člověka podání 

žaloby na náhradu škody je mimo jiné i případný pocit zadostiučinění, pokud mu soud 

náhradu přizná. Zvíře však takový stav nemůže cítit, co více, není schopno ani 

komplikované soudní řízení pochopit. Z těchto důvodu vyhlížejí dle mínění autorky 

myšlenky Alberta Brunoise utopisticky. 

 

3.4. Etická otázka a alternativy testování na zvířatech 

Otázka nutnosti pokusů na zvířatech rozděluje laickou i odbornou veřejnost na dva 

tábory. Zatímco v otázce testování na zvířatech v kosmetickém průmyslu panuje obecná 

shoda v názoru, že takové pokusy jsou zbytečné a nijak nepřispívají pokroku ve vědě ani 

                                                             
65 Albert Brunois zemřel v roce 1995. 
66 CHAPOUTHIER, Georges. Zvířecí práva. Praha: Triton, 2013, ISBN: 9788073876074, s. 52-55. 
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v medicíně, a proto jsou například v Evropské unii zakázány67 , otázka experimentů 

v oblasti vědy a medicíny prozatím takto radikálně vyřešena není. Ochránci práv zvířat, 

například organizace PETA, zastávají názor, že by na zvířatech neměly probíhat žádné 

pokusy, a to nejen v rámci kosmetického průmyslu, ale ani za účelem pokroku ve vědě či 

zdravotnictví.68 Na druhé straně vědci a další odborníci tvrdí, že určité množství pokusů 

na zvířatech je pro lidský pokrok nezbytné provádět.69 Tento názor zastává i většina 

lékařů, s kterými autorka při psaní této práce o problematice pokusů na zvířatech 

diskutovala.70 

Postoj Evropské unie k pokusům na zvířatech je takový, že EU se sice hlásí 

k myšlence omezení a následného ukončení pokusů na zvířatech, v současné době je to 

ale dle slov EU nemožné, přijímá tedy alespoň opatření k omezení pokusů na zvířatech 

a ke zvýšení welfare pokusných zvířat.71  

Ve snaze omezit množství zvířat, na kterých jsou prováděny pokusy, se přistupuje 

k alternativním metodám, a to jak za použití zvířat či bez jakéhokoli využití zvířete. 

Využívání alternativních postupů úzce souvisí s konceptem 3 R, především se zásadou 

replacement, a zásadou subsidiarity. Alternativními metodami se dle definice FRAME 

rozumí „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 byla uspokojeny základní potřeby člověka nebo jiných 

zvířat“.72  

                                                             
67 V EU zakázáno nařízením Evropského parlamentu a Rady 1223/2009/ES ze dne 30. listopadu 2009 

o kosmetických přípravcích. 
68  Tento postoj organizace PETA lze vyčíst například z článku dostupného online 

na http://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/animal-testing-bad-science/, kde se uvádí 

zbytečnost testování na zvířatech ve výzkumu rakoviny apod., citováno 11. 12. 2016. 
69  V minulosti byl velkým podporovatelem vivisekcí a pokusů na zvířatech například zakladatel 

experimentální medicíny Claude Bernard, který ve svých studiích pojednával o jejich prospěšnosti 

pro lidstvo. In BERNARD, Claude., An Introduction to the Study of Experimental Medicine. Dover 

Publacations: New York, 1957, s. 50. Postoje Claude Bernarda lze nicméně považovat ve vztahu 

ke zvířatům až za extrémní. 
70  Tento názor zastává například MUDr. Tereza Šmrhová, odbornice na gynekologii, porodnictví a 

prenatální péči, která každoročně navštěvuje konference zaměřené na vývoj plodu. Jako příklad dokazující 

určitou nutnost provádění pokusu na zvířatech uvádí skutečnost, že bez provádění pokusů na zvířatech by 

stále nebylo možné s uspokojivými výsledky vyšetřovat a léčit např. rozštěpy páteře lidského plodu 

v těhotenství. 
71  Ochrana laboratorních zvířat, článek dostupný online 

na www.europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/sa0027_cs.htm, citováno 

12. 12. 2016. 
72 BALLS, Michael, Koncepce Tří R. In: Alternativy k pokusům na zvířatech: sborník příspěvků ze setkání 

řešitelů společného evropského projektu TEMPUS JEP 1485. Hradec Králové: Nucleus HK, 1995, 

ISBN: 8090175309, s. 15 – 18. 

http://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/animal-testing-bad-science/
http://www.europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/sa0027_cs.htm
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Podpora, výzkum a využívání alternativních metod provádění pokusů bez využití 

zvířat se jeví jako zásadní téma i pro Evropskou unii. Ta tento cíl vyjadřuje například 

ve směrnici EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely73 a k jeho naplnění také 

vyhrazuje nemalé finanční prostředky.74 V roce 2011 byla založena Referenční laboratoř 

Evropské unie (The European Union Reference Laboratory), známá také pod zkratkou 

EURL-ECVAN. Ta v rámci své činnosti alternativní metody k provádění pokusů na 

zvířatech validuje.75  

Validace alternativních metod představuje schvalovací proces alternativních 

metod, jehož cílem je ověření spolehlivosti a průkaznosti alternativních postupů.76 Proces 

validace se skládá z několika kroků, které zahrnují mimo jiné prvotní posouzení 

navrhované alternativní metody a její přezkoumání. Výsledkem tohoto procesu je 

doporučení Referenční laboratoře EU týkající se validované alternativní metody. Toto 

doporučení obsahuje popis alternativní metody, jejího užití a doporučující postupy pro 

provádění metody v praxi. V rámci validačního procesu je dán i prostor připomínkám 

veřejnosti.77 Oficiální informace o procesu validace i o již validovaných alternativních 

metodách zveřejňuje EURL-ECVAN v databázi alternativních metod78. Nejčastěji jsou 

zkoumány alternativy k testování kosmetiky na zvířatech a k testování v oblasti nařízení 

REACH,79 což je dle názoru autorky logické, neboť právě provádění pokusů za účelem 

testování kosmetiky či chemických látek bývá veřejností nejvíce kritizováno.80 

V českém právním řádu se alternativním metodám věnuje opět pro tuto oblast 

stěžejní zákon na ochranu zvířat proti týrání. Dle ustanovení § 18a zákona OZT nesmí 

být schválen takový projekt pokusu, a takový pokus tedy nesmí být ani proveden, pokud 

                                                             
73 Konkrétně v bodě 10. 
74 Vyplývá tak ze Strategie Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat 

pro období 2012 – 2015, v níž se uvádí, že z finančních prostředků EU k podpoře welfare zvířat se 

vynakládá největší část právě na výzkum a validaci alternativních metod provádění pokusů na zvířatech. 

Strategie je stále účinná (podrobněji viz kapitola 1.2.) Celý text strategie je dostupný 

na https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu_strategy_19012012_en.pdf, citováno 

18. 3. 2017. 
75 Webové stránky EURL-ECVAM dostupné na https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu , citováno 18.3.2017. 
76  EURL ECVAM`s Validation Process, článek dostupný na webových stránkách EURL-ECVAN, 

https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/validation-regulatory-acceptance/eurl-ecvams-validation-process, 

citováno 18. 3. 2017. 
77 Tamtéž. 
78  EURL ECVAM Database on ALternative Methods (DB-ALM) dostupná online na https://ecvam-

dbalm.jrc.ec.europa.eu/# , citováno 18. 3. 2017. Tato databáze je veřejná, nicméně k jejímu použití je nutná 

registrace. 
79  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 371. 
80 Více v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. . 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu_strategy_19012012_en.pdf
https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/
https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/validation-regulatory-acceptance/eurl-ecvams-validation-process
https://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu/
https://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu/
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k dosažení stejného výsledku existuje jiná alternativní metoda, jež nevyžaduje použití 

živého zvířete a je uznána podle předpisů Evropské unie. Takovou uznanou metodu 

představuje metoda validovaná Evropskou unií tak, jak je popsáno v této kapitole výše. 

Právní úprava v této oblasti se ve srovnání se zněním před novelizací zákona OZT 

zákonem č. 359/2012 Sb. zpřísnila, neboť před implementací směrnice EU o ochraně 

zvířat používaných pro vědecké účely postačilo pouze prověřit, zda neexistuje nějaká 

alternativní metoda, s jejímž využitím by nebylo nutné provést pokus na živém zvířeti.81 

Kromě popsaného zpřísnění právní úpravy zavedla novelizace zákona OZT ještě 

jednu změnu v oblasti alternativních metod, a sice nové kontaktní místo, jež má 

poskytovat poradenství v oblasti právní a v oblasti vhodnosti alternativních přístupů, 

které jsou navrhovány k validaci. 82  Takovým kontaktním místem je Státní zdravotní 

ústav83, jenž poskytuje své služby v této oblasti bezúplatně i za úplatu, bezplatně státním 

orgánům příslušným ke schvalování projektů pokusů a za úplatu odborným komisím pro 

zajišťování dobrých životních podmínek zvířat, jež jsou ze zákona zřizovány chovateli, 

dodavateli a uživateli pokusných zvířat.84 

Alternativní metody se dají rozdělit do dvou skupin – s využitím zvířete a zcela 

bez použití zvířat, přičemž druhá skupina alternativních metod se bezesporu jeví jako 

ideální varianta. Cíl metod s použitím zvířat spočívá především ve snížení jejich utrpení, 

a to buď použitím co nejmenšího počtu zvířat,85 nebo využitím živočicha nejnižšího 

stupně vývoje, pokud se s jeho využitím dá dosáhnout srovnatelně uspokojivých 

výsledků. Ačkoliv v této metodě se nezmenší počet jedinců podrobených pokusům,  sníží 

se utrpení zvířat, neboť nižší živočichové mají jednodušší nervovou soustavu, a tedy 

nevnímají bolest a utrpení tak silně jako živočichové vyšších tříd.86 

Druhou skupinu alternativních metod představují metody bez použití zvířat, ty 

jsou bezpochyby ideálním řešením a východiskem do budoucna. Vzhledem k rozvoji 

                                                             
81 Před novelizací zákona OZT zákonem č. 359/2012 Sb., tak bylo upraveno v § 15 odst. 2 zákona OZT. 
82 Ustanovení § 16g zákona OZT. 
83 Ministerstvo zemědělství tak oznámilo v oznámení ve Věstníku Ministerstva zemědělství, ročník 2013, 

číslo 3, dostupné online na  http://eagri.cz/public/web/file/284239/vestnik_2013_3_1.pdf, citováno 

19. 3. 2017. 
84 Povinnost zřídit takovou odbornou komisi vyplývá z § 15 g zákona OZT. 
85 Příkladem takové alternativní metody je test orální toxicity, v rámci něhož se testovaná látka podává 

pouze 6 jedincům. In BARTOŠ, Luděk a kol. Ochrana, chov a využití pokusných zvířat. Brno: Veterinární 

a farmaceutická univerzita, 2007, ISBN: 9788073050009, s. 248. 
86 Za nahrazení „vyššího živočicha“ živočichem „nižším“ se považuje již nahrazení např. psa potkanem. 

Ideálním řešením je ale provádět pokusy na jednobuněčných organismech. Zdroj: JEBAVÝ Lukáš. Chov 

laboratorních zvířat: [učební text pro vyučovaný předmět Chov laboratorních zvířat]. Praha:Česká 

Zemědělská univerzita, 2011. ISBN 978-80-213-2178-6, s. 145. 

http://eagri.cz/public/web/file/284239/vestnik_2013_3_1.pdf
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vědy a techniky je dnes možné pomocí počítačů a strojů simulovat velké množství 

procesů probíhajících v živých organismech. Typickým příkladem takových 

alternativních metod je tkáňové inženýrství nebo metody in vitro, „ve zkumavce“.87  

Ačkoliv dnes využívání alternativních metod bez využití zvířat velmi komplikuje 

skutečnost, že nepřináší tak dobré výsledky, jako provádění pokusů na zvířatech, a to 

zejména proto, že kousky tkáně či počítačové simulaci nereagují při testování dostatečně 

podobně jako živý organismus, do budoucna lze vzhledem ke stále dynamičtějšímu 

rozvoji vědy očekávat, že alternativní metody bez použití živého zvířete budou více a více 

nahrazovat pokusy na živých zvířatech. V ideálním případě již nebudou testy způsobující 

pokusným zvířatům nepřiměřenou bolest či utrpení vůbec nutné, a že zvířata budou 

naopak využívána pouze k bezbolestným pokusům. 

 

4. Provádění pokusů na zvířatech v České republice 

Definice pojmu pokus i teoretické aspekty provádění pokusů na zvířatech jsou již 

rozebrány výše. Tato kapitola se věnuje pokusům na zvířatech z praktického hlediska, 

a to na území České republiky, rozebírá oprávnění k jejich dodávání, užívání, chovu či 

klíčovou otázku přípustnosti pokusu. Rovněž popisuje druhy využívaných pokusných 

zvířat, péče o ně a vlastní provádění pokusu včetně projektu pokusů a jeho schvalování 

příslušnými orgány. 

4.1. Oprávnění k používání pokusných zvířat a další oprávnění 

Provádění pokusu je v České republice založeno na tzv. povolovacím principu, 

k provedení pokusu na zvířeti musí být uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat 

(dále jen jako „oprávnění“). Tuto povinnost upravuje především ustanovení § 15a zákona 

OZT a vedle zmíněného oprávnění upravuje i oprávnění k chovu a oprávnění k dodávce 

pokusných zvířat. 

Díky povolovacímu principu je zajištěno, že pokusy na zvířatech bude provádět 

pouze autorizované zařízení splňující všechny zákonné náležitosti. 

Dle § 15b odst. 2 zákona OZT má každý, kdo splní náležitosti předepsané zákonem, 

právní nárok na získání příslušného oprávnění. Osoby, které oprávnění k používání 

pokusných zvířat nemají, pokusy na zvířatech provádět nesmějí a pokud tomu tak činí, 

                                                             
87 Tamtéž. 
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mohou se dopustit přestupku nebo trestného činu. Důsledky porušení povinností osoby 

provádějící pokusy na zvířatech a sankce za takové chování rozebírá kapitola níže, a to 

včetně trestněprávních důsledků. 

O udělení oprávnění rozhoduje Ministerstvo zemědělství formou rozhodnutí a 

dle § 15b odst. 3 zákona OZT se oprávnění uděluje na dobu tří let v případě prvního 

udělení oprávnění, v dalších případech na pět let. Po uplynutí doby, na kterou je oprávnění 

uděleno, je nutné o něj znovu zažádat. Rozhodnutí o udělení oprávnění zasílá 

Ministerstvo zemědělství příslušné krajské veterinární správě a také státnímu orgánu 

příslušnému ke schvalování projektů pokusů. 

 Skutečnost, že oprávnění centrálně uděluje Ministerstvo zemědělství, umožňuje 

vést evidenci všech vydaných oprávnění, a tedy mít přehled o všech fungujících 

zařízeních, ve kterých jsou pokusy na zvířatech provozovány, i o chovatelích, 

dodavatelích i uživatelích pokusných zvířat. 

 

4.1.1. Žádost o udělení oprávnění 

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

musí kromě náležitostí stanovených správním řádem88 obsahovat dle § 15b zákona OZT 

popis a umístění prostor, ve kterých budou pokusy prováděny, druh a účel provádění 

pokusů, druhy pokusných zvířat včetně jejich maximálního denního stavu a osobní údaje 

osoby odpovědné za provádění pokusů a osobní údaje určeného veterinárního lékaře 

a osobní údaje statutárního orgánu právnické osoby zodpovědného za dodržování 

zákona. 

4.1.2. Odborná způsobilost 

V rámci udělování oprávnění k použití pokusných zvířat se posuzuje i odborná 

způsobilost osob, které mají pokusy provádět. Požadavek na odbornou způsobilost 

zajišťuje, že pokusy nebudou prováděny laiky a se zvířaty nebude neodborně zacházeno. 

Odbornost osob, které provádějí pokusy, navrhují projekty pokusů či usmrcují zvířata, 

zabezpečuje po celou dobu provozovatel zařízení. Provozovatel je mimo jiné povinen 

určit vedoucího projektu pokusů, osobu odpovědnou za péči o pokusná zvířata a 

                                                             
88 Tyto náležitosti jsou uvedené v §§ 37 a 45 správního řádu. Z žádosti musí být patrno, kdo je činí, které 

věci se týká a co žadatel žádá. V případě, kdy nemá žádost předepsané náležitosti, vyzve správní orgán 

žadatele k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, případně mu je pomůže odstranit. 
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veterinárního lékaře, který poskytuje poradenství týkající se dobrých životních podmínek 

zvířat a zacházení s nimi (viz kapitola 4.6.1.). Provozovatel je také povinen zřídit alespoň 

tříčlennou odbornou komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných 

zvířat. 

U osob pracujících s pokusnými zvířaty se vyžaduje rozdílná kvalifikace dle 

činnosti, kterou vykonávají. Osoby navrhující pokusy a projekty pokusů musí být lékaři, 

veterinární lékaři či musí být absolventy vysoké školy v oblasti biologických oborů, 

pokud se během studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce s pokusnými 

zvířaty.89 Osoby, které pokusy provádějí, o pokusná zvířata pečují či je usmrcují, nemusí 

mít vysokoškolské vzdělání, avšak jsou povinné vlastnit osvědčení o odborné 

způsobilosti. Toto osvědčení o odborné způsobilosti musí mít všechny výše zmíněné 

osoby včetně lékařů. Osvědčení vydává Ministerstvo zemědělství a platí 7 let, jeho 

platnost lze následně prodloužit.  

 

4.2. Chovatel, dodavatel a uživatel pokusných zvířat 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání rozlišuje v souvislosti s pokusnými zvířaty 

několik druhů osob pracujících nějakým způsobem s pokusnými zvířaty - chovatele 

pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat a uživatele pokusných zvířat. Účelem 

takového rozdělení osob je skutečnost, že chovatel, dodavatel a uživatel mají odlišné 

povinnosti v péči o pokusná zvířata. Takové rozdělení tedy usnadňuje určení 

odpovědnosti konkrétní osoby za porušení jednotlivých povinností; chovatel odpovídá za 

povinnosti chovatele, nikoli dodavatele apod. 

Tyto osoby mohou být právnickými i fyzickými osobami a jedna osoba může být 

zároveň chovatelem, dodavatelem i uživatelem pokusných zvířat, přičemž je vždy 

lhostejné, zda taková osoba provádí svou činnosti za účelem dosažení zisku či nikoliv. 

Chovatelem pokusných zvířat se dle zákona OZT rozumí osoba chovající pokusná 

zvířata pro použití k pokusům nebo pro využití jejich tkáně k vědeckým účelům. 

Dodavatelem pokusných zvířat je osoba dodávající pokusná zvířata pro užití k pokusům 

či k využití jejich tkání nebo orgánů. Uživatelem pokusných zvířat je osoba, která 

pokusná zvířata k provádění pokusů používá.90 

                                                             
89 § 15d odst. 3 zákona OZT. 
90 Definice těchto osob upravuje ust. § 3 zákona OZT. 
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Chovatel, dodavatel i uživatel pokusných zvířat jsou povinni zřídit odbornou 

komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek zvířat (dále jen „odborná komise“ či 

„komise“), jež musí mít alespoň tři členy, pokud je zřízena uživatelem pokusných zvířat. 

V případě, že je zřízena chovatelem či dodavatelem pokusných zvířat, postačí komise 

pouze dvoučlenná.91 Členové odborné komise jsou všechny osoby odpovědné za péči 

o pokusná zvířata a v případě odborné komise zřízené uživatelem pokusných zvířat 

i lékař, veterinární lékař či kvalifikovaný odborník. 92  Úkolem odborné komise je 

poskytování poradenství osobám, které zacházejí s pokusnými zvířaty, kontrola dobrých 

životních podmínek zvířat, sledování a kontrola probíhajících pokusů. Odborná komise 

se také vyjadřuje k projektu pokusů, dává na základě rozhodnutí státního orgánu 

příslušného ke schvalování projektu pokusů souhlas vedoucímu projektu pokusů 

k zahájení projektu pokusů, respektive pokusu a dále.93 Odborná komise tedy provádí 

dozor a kontrolu nad prováděnými pokusy a nad životními podmínkami pokusných zvířat. 

Jejím zřízením je rovněž z části zajištěn princip odbornosti a kvalifikace je vlastně 

vyloučen neodborný přístup ke zvířatům a zacházení s nimi. 

 

4.3. Přípustnost pokusu 

Aby mohl být pokus proveden, kromě nezbytného oprávnění, odborné 

způsobilosti a dalších náležitostí popsaných výše, musí být samotný pokus přípustný.  

Přípustný je takový pokus, který naplňuje zákonné požadavky na účel, druh zvířat, 

nemožnost dospět k výsledku jinak a horní hranici bolesti. Zatímco výše uvedené 

náležitosti byly administrativně-právního charakteru, tyto čtyři požadavky jsou 

charakteru věcného.94 

4.3.1. Účel pokusu 

Z definice pokusu, která je popsána výše, vyplývá, že pokusy lze provádět pouze 

pro pokusné či vědecké účely. Tyto účely dále specifikuje § 18 zákona OZT. Ten 

                                                             
91 Odborné komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat se věnuje § 15g zákona 

OZT. 
92 Takovým odborníkem je dle § 15f odst. 5 zákona OZT taková osoba, která je lékařem či má jiné 

vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie, pokud se během studia či následně prokazatelně seznámila 

s metodami chovu a práce s pokusnými zvířaty apod. a získala osvědčení o odborné způsobilosti 

k navrhování pokusů a projektů pokusů. 
93 Veškeré úkoly, jež plní odborná komise jsou vyjmenovány v § 15g zákona OZT. 
94  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 368. 
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vymezuje jak účely přípustné, tak nepřípustné, přičemž na základě jazykového 

a logického výkladu lze dovodit, že výčet přípustných účelů je taxativní a nepřípustných 

účelů pouze demonstrativní. 

Mezi přípustnými účely vyjmenovává zákon OZT základní výzkum, translační 

nebo aplikovaný výzkum s cílem zabránit či předejít onemocnění či špatnému 

zdravotnímu stavu, posouzení fyziologických potřeb, a to lidí, zvířat či rostlin nebo 

s cílem zlepšit životní podmínky hospodářských zvířat, to vše i při výrobě a zkoumání 

nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a dalších látek. Pokusy lze rovněž provádět za účelem 

ochrany přírodního prostředí, výzkumu zaměřeného na zachování druhů, v rámci 

vzdělávání a odborné přípravy či v rámci trestního a jiného soudního řízení. Všechny tyto 

účely jsou povoleny především z toho důvodu, že jsou morálně přípustné a přispívají 

rozvoji společnosti i ochrany planety. 

Naopak zcela nepřípustné je provádění pokusů na zvířatech za účelem vývoje či 

testování zbraní, munice a bojových látek. Tento zákaz je naprosto logický, neboť takové 

provádění pokusů by neprospívalo ani životnímu prostředí, ani rozvoji medicínského 

pokroku a veskrze by vyšlo jako naprosto nemorální. Zákon OZT nezmiňuje zákaz 

provádění pokusů za účelem testování snášenlivosti kosmetických prostředků, který 

vyplývá z evropské legislativy95. 

4.3.2. Pokusná zvířata a zásada subsidiarity 

Dalším požadavkem, který musí pokus naplnit, aby se stal přípustným, je druh 

použitých zvířat pro účely testování. Druhy i kategorie pokusných zvířat podrobně 

rozebírá níže kapitola 4.4.  

4.3.3. (Ne)možnost dospět k výsledku jiným způsobem 

Podmínkou nemožnosti dospět k výsledku jiným způsobem je v zákoně OZT 

zakotvena zásady subsidiarity, a to v § 18a, a jež je podrobně podrobněji popsána výše. 

4.3.4. Horní hranice bolesti 

Novela zákona OZT v roce 2013 v návaznosti na směrnici EU o ochraně zvířat 

používaných pro vědecké účely zavedla nový požadavek pro přípustnost pokusů, jenž lze 

                                                             
95  Především na základě směrnice nařízení Evropského parlamentu a Rady 1223/2009/ES ze dne 

30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích. 
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označit jako „podmínka horní hranice bolesti“.96  Věnuje se mu § 18c zákona OZT.  

Pomocí tohoto ustanovení se určuje klasifikace závažnosti pokusu, jež spočívá v míře 

bolesti, utrpení, strachu či trvalého poškození, které pokusné zvíře při provádění pokusu 

pravděpodobně pocítí.  

Závažnost pokusů dělí zákon OZT do čtyř stupňů od nejnižší po nejvyšší. Pokus 

s nízkým stupněm závažnosti je dle zákona OZT pokus, který se provádí v celkové 

anestezii a po jehož provedení zvíře již nenabude vědomí. Skutečnost, že takový pokus 

je dle zákona nejméně závažný se může zdát poněkud překvapivá vzhledem k tomu, že 

zvíře po provedení pokusu uhyne. Vzhledem k použití anestezie necítí zvíře žádnou 

bolest a pravděpodobně z toho důvodu zákonodárce označil tento pokus jako méně 

závažný než takové pokusy, které zvíře přežije. Zákon OZT dále rozlišuje pokus mírný, 

při něm pokusná zvířata pocítí pouze krátkodobou mírnou bolest, strach či utrpení a pokus 

nijak nezhoršuje životní podmínky a celkový stav pokusných zvířat. V průběhu provádění 

závažnějšího pokusu středního pokusná zvířata pociťují bolest krátkodobou středně 

intenzivní nebo dlouhodobou méně intenzivní. Následkem „středního“ pokusu již 

dle zákona OZT mohou utrpět životní podmínky a stav zvířete. Nejzávažnější kategorií 

je pokus „závažný“. V důsledku takového pokusu zvířata pravděpodobně ucítí značnou 

či dlouhodobou středně intenzivní bolest a obecně jejich bolest, utrpení či strach budou 

pravděpodobně na vyšší úrovni než u výše popsaných kategorií pokusů. Konkrétní 

faktory a metodu přiřazování stanovilo Ministerstvo zemědělství na základě zákona 

prováděcím právním předpisem, a sice vyhláškou o ochraně pokusných zvířat.97 Dle ní 

se při určení kategorií závažnosti pokusu zohledňují například druh zacházení 

a manipulace s pokusným zvířetem, navyklost zvířete na daný pokus či bránění 

v projevech přirozeného chování pokusného zvířete. Vyhláška také ve své příloze 

vyjmenovává, jaké postupy či zákroky konkrétní kategorie pokusu zahrnuje. 

Ustanovení zákona OZT zakazuje provádět závažné pokusy na základě výše 

popsané kategorizace závažnosti pokusů. Jedná se ale o takzvaný relativní zákaz, což 

znamená, že provádění takových pokusů je obecně zakázáno, z toho zákazu však existují 

výjimky.98 Pokus lze, obdobně jako v případě jiných relativních zákazů daných zákonem 

OZT, provést, pokud je z výjimečných a vědecky podložených důvodů nezbytné umožnit 

                                                             
96  Tento pojem je užíván například v MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat 

v právu. Praha: Academia, 2013. Společnost. ISBN 9788020023179. 
97 Konkrétně jejím ustanovením § 8 a přílohou č. 9. 
98 Tyto výjimky jsou uvedeny v § 18c odst. 4 zákona OZT. 
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provedení takového pokusu. Takové důvody je uživatel povinen prokázat a dokládá je již 

v rámci podání žádosti o schválení projektu pokusu. 

Oblasti provádění pokusů na zvířatech, respektive otázce horní hranice bolesti, se 

věnuje i veterinární zákon99, ten mezi mimořádnými veterinárními opatřeními uvádí 

omezení a zákaz provádění pokusů na zvířatech. Tento zákaz je ale uložen pouze 

v souvislosti s veterinární právní úpravou a nijak se nedotýká ochrany zvířat proti 

týrání.100 

 

4.4. Pokusná zvířata 

Druhům a kategoriím zvířat a podmínkám, za kterých se mohou používat 

k provádění pokusů, věnuje zákon OZT několik ustanovení. Zákon vyjmenovává druhy 

zvířat, které se k pokusům používat smí, a naopak negativně vymezuje některé kategorie 

zvířat, na kterých je provádění pokusů nepřípustné. U vybraných kategorií zvířat využívá 

zákon relativního zákazu.101 Provádění pokusů na těchto zvířatech je obecně zakázané, 

ledaže jsou splněny podmínky pro jeho povolení, přičemž použití relativního zákazu 

zaručuje větší ochranu dotčených skupin zvířat. 

Před novelou v důsledku začlenění směrnice EU o ochraně zvířat používaných 

pro vědecké účely do českého práva rozlišoval zákon OZT pojem pokusného 

a laboratorního zvířete. Za laboratorní zvíře bylo považováno zvíře odchované v zařízení 

přímo pro účely experimentů102 a pokusným zvířetem bylo jakékoli zvíře používané pro 

provádění pokusů. Dnešní úprava již pojem laboratorního a pokusného zvířete 

nerozlišuje, naopak pojmy sjednotila, a používá pouze výraz „pokusné zvíře“ nehledě na 

to, kde bylo původně chováno.  

 

                                                             
99 Ust. § 54 odst. 1 veterinárního zákona. 
100  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 372. 

101  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 369. 
102 Před změnou zákona OZT provedenou zákonem č. 359/2012 Sb. upravoval pojem laboratorního zvířete 

§ 3 písm. l) zákona OZT. 
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4.4.1. Druhy zvířat používané k pokusným účelům 

 Pokusy se provádějí na různých druzích zvířat od bezobratlých až po savce. 

Nejčastěji využívanou skupinu zvířat představují hlodavci 103 , konkrétně laboratorní 

potkan či laboratorní myš. Dalším často využívaným zvířetem je králík domácí. Všechny 

tyto tři druhy se používají nejčastěji k experimentům z oblasti farmakologie, toxikologie 

či onkologie104. Z dalších savců je se často využívají kočky a psi. V České republice byl 

dokonce v 50. letech 20. století kynologem Františkem Horákem vyšlechtěn Horákův 

laboratorní pes, který je jediným plemenem vyšlechtěným pouze pro pokusné účely.105 

Z přílohy č. 1 vyhlášky o ochraně pokusných zvířat vyplývá, že dalšími nejčastěji 

využívanými zvířaty v České republice jsou například křeček zlatý, křepelka obecná, 

pískomil mongolský a další.106  

 Kontroverzní i v současné době je otázka provádění pokusů na tzv. subhumánních 

primátech, tedy primátech vývojově velmi blízkých člověku. Zatímco v minulosti se 

k provádění pokusů hojně využívali subhumánní primáti a provádění výzkumu na tělech 

opic bylo prakticky jediným zdrojem nových poznatků v oblasti anatomie lidského těla, 

dnes je provádění pokusů na primátech blízkých člověku obecně zakázáno.107 Zákon OZT 

upravuje problematiku provádění pokusů na subhumánních primátech v §17c, tam je 

zakotven i zmíněný zákaz provádění pokusů na takových zvířatech. Tento zákaz je ale 

relativní, za určitých podmínek je tedy možné pokus na subhumánním primátovi provést, 

například pokud by se tak dělo za účelem výzkumů nemocí, které oslabují člověka nebo 

mohou ohrozit jeho život, v rámci základního výzkumu, či v rámci výzkumu zaměřeného 

na zachování druhů a pokud je vědecky doloženo, že účelu pokusů nelze dosáhnout jiným 

způsobem, čímž do zákona opět promítá zásada subsidiarity.108 

                                                             
103 Příloha č. 1, graf č. 2. 
104 JEBAVÝ Lukáš. Chov laboratorních zvířat: [učební text pro vyučovaný předmět Chov laboratorních 

zvířat]. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2011. ISBN 978-80-213-2178-6, s. 51, 61 a 86. 
105 PRCHALOVÁ Jana, Právní ochrana zvířat. Praha: Linde, 2009, ISBN 978-807-2017-638, s. 116.  
106 Jedná se o druhy, které jsou v příloze 1 vyhlášky o ochraně pokusných zvířat, tj. formuláři k žádosti 

o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat výslovně jmenovány (předtištěny). 
107 JEBAVÝ Lukáš. Chov laboratorních zvířat: [učební text pro vyučovaný předmět Chov laboratorních 

zvířat]. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2011. ISBN 978-80-213-2178-6, s. 109. 
108 Veškeré výjimky a podmínky, za kterých je možno pokus na konkrétním druhu subhumánního primáta 

provést, upravuje § 17c zákona OZT. 
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 Relativní zákaz platí i pro ohrožené druhy zvířat109, provádění pokusů na nich je 

opět obecně zakázáno, ledaže jsou splněny podmínky přípustnosti takového pokusu, 

obdobné s podmínkami přípustnosti pokusu na subhumánním primátovi. Pokus 

na ohroženém druhu zvířete lze provést pouze za účelem výzkumu nemocí ohrožujícími 

člověka, zvířata či rostliny, za účelem výzkumu léčiv, potravin, krmiv apod. a dále 

v rámci výzkumu zaměřeného na zachování druhů a v rámci vzdělávání či odborné 

přípravy, to vše pokud je současně vědecky doloženo, že účelu pokusu nelze dosáhnout 

za použití jiného neohroženého druhu zvířete.110  

 Obdobné postavení mají i zvířata odchycená ve volné přírodě, tedy volně žijící. 

Provádění pokusů na nich je rovněž zakázáno a z tohoto zákazu opět existují výjimky.111 

Spolu se žádostí o schválení pokusu je nutné dodat vedle obecných náležitostí dle 

správního řádu a zákona OZT i vyjádření místně příslušného orgánu ochrany přírody.112 

Ministerstvo životního prostředí jakožto státní orgán příslušný ke schvalování projektu 

pokusů113, může udělit takovou výjimku pouze v případě, kdy je vědecky doloženo, že 

účelu pokusu nelze dosáhnout použitím zvířete, které je pro použití k pokusům chováno, 

tedy jiného zvířete než volně žijícího. Odchyt zvířete žijícího ve volné přírodě pak může 

provést pouze osoba odborně způsobilá a pouze za použití takových metod, které 

odchytávanému zvířeti nezpůsobí větší bolest, utrpení, strach a trvalé poškození větší, než 

je nevyhnutelné. Zatímco dříve, a sice před novelou zákona OZT zákonem č. 359/2012 

Sb., byla povinnost vypustit původně volně žijící zvířata zpět do přírody, nyní taková 

povinnost zákonem předepsána není. 114  Volně žijící zvířata požívají menší zákonné 

ochrany než zvířata ohrožená či subhumánní primáti, a to především proto, že u volně 

žijících zvířat nejsou obecné účely pokusu nijak více omezeny.  

 Předposlední kategorií druhů pokusných zvířat, jíž se zákon OZT výslovně 

věnuje, tvoří opuštěná a toulavá zvířata domestikovaných druhů. U nich se rovněž 

                                                             
109 Ohroženým zvířetem se myslí zvíře druhu uvedeného v příloze A nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 

9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu 

s nimi, na které se nevztahuje čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení. 
110 Přesné znění výjimek je uvedeno v § 17b zákona OZT. 
111 Problematice provádění pokusů na zvířatech odchycených ve volné přírodě se věnuje § 17d zákona OZT. 
112 Dle § 16a odst. 1, bod 12 písm. h) zákona OZT. 
113 Příslušnost Ministerstva životního prostředí je zde dána na základě ustanovení § 23 odst. 2 písm. a) 

zákona OZT. 
114  Je upravena pouze možnost vypustit zvíře do volné přírody, či ho umístit do zájmového chovu, a 

sice na základě § 18f zákona OZT. Lze tak učinit pokud takové vypuštění umožňuje zdravotní stav zvířete

, není tím ohroženo veřejné zdraví ani životní prostředí, byla přijata vhodná opatření k zajištění dobrých 

životních podmínek zvířete a takové vypuštění či umístění není v rozporu s právním předpisem upravující 

ochranu přírody a krajiny apod. 
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uplatňuje relativní zákaz provádění pokusů.115 Výjimku ze zákazu provádění pokusů, 

jehož předmětem jsou opuštěná či toulavá domácí zvířata, lze udělit, pokud uživatel 

takových zvířat prokáže, že je nezbytně nutné pokus provést, a to v souvislosti se studií 

týkající se zdraví a životních podmínek takových zvířat, dále pokud je vědecky doloženo, 

že účelu pokusu nemůže být dosaženo na jiném zvířeti či pokud ministerstvo povolilo 

použití těchto zvířat k provádění pokusů na nich.  

 Zákon OZT dále výslovně vyjmenovává určité druhy zvířat, mezi které patří 

například myš laboratorní, pes a kočka domácí, křečci a další. 116  Zákonem takto 

vyjmenovaná zvířata mohou být užita k pokusům pouze v tom případě, pokud byla 

pro použití pokusů i chována. Jiné druhy specifikované zákonem, například kosmana 

bělovousého, je možno k pokusům užít pouze v případě, že je jedinec potomkem 

subhumánních primátů chovaných v zajetí či pokud pochází z takzvané soběstačné 

populace.117 Neboť se opět jedná o relativní zákaz, je možné použít k pokusům i jiná 

zvířata těchto druhů, a to za předpokladu, že je opodstatněnost udělení výjimky vědecky 

doložena. 

 Institut relativního zákazu a výjimek z něj má přispět k ochraně zvířat, větší 

kontrolou nad druhy užívaných zvířat a v neposlední řadě i k ochraně životního prostředí 

jako celku.118 Rozsah a druh výjimek ze zákazu jsou u konkrétních kategorií pokusných 

zvířat rozděleny dle toho, jak vysokou ochranu by měla určitá skupina zvířat požívat, a to 

především z hlediska jejich ohroženosti. 

 

4.4.2. Záznamy o pokusných zvířatech, jejich označování a identifikace 

 Chovatel, dodavatel i uživatel pokusných zvířat jsou povinni vést o pokusných 

zvířatech záznamy, zaznamenávat informace a označovat je předepsaným způsobem.119 

Záznamy se vedou o počtu i druzích pokusných zvířat, o jejich původu, včetně údajů 

                                                             
115 Zákon OZT se opuštěným a toulavým zvířatům domestikovaných druhů věnuje v § 17e. 
116 Celý výčet druhů je uveden v § 17f zákona OZT. 
117 Výčet těchto druhů je uveden tamtéž. 
118 Důvodová zpráva k zákonu č. 359/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
119 Tyto povinnosti upravují především §§ 17g a 17h zákona OZT a dále vyhláška o ochraně pokusných 

zvířat. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q&tocid=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q&tocid=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q&tocid=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q&tocid=oz5f6mrqgezf6mzvhfpwi6q
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o tom, zda byla pro účely pokusů chována, dále o identifikačních údajích dodavatele 

pokusných zvířat atd. Výčet všech skutečností, o kterých je povinnost vést záznamy uvádí 

ustanovení § 17g zákona OZT. 

 Zákon na ochranu zvířat proti týrání dále upravuje vedení záznamů o psech, 

kočkách a subhumánních primátech.120 Informace a záznam vedené o těchto druzích 

zvířat jsou podrobnější než o jiných druzích pokusných zvířat. Kromě výše uvedených 

skutečností se o psech, kočkách a některých primátech zaznamenávají i místo a datum 

narození pokusných zvířat, podrobnosti o jejich identitě, a dále se o nich vede 

dokumentace, která sleduje celý život pokusného zvířete od jeho narození až po smrt. 

Tato dokumentace obsahuje údaje o reprodukci dotčených zvířat, a veterinární i sociální 

informace o konkrétním jedinci. 

   

4.5. Projekt pokusů 

Předtím, než pokus vůbec proběhne, musí být schválen tzv. projekt pokusů. Tomu 

se věnuje zákon OZT v § 16 a následujících ustanoveních, projekt pokusů je tedy 

nezbytnou formální náležitostí pro provedení vlastního pokusu. 121  Projekt pokusu je 

pracovním programem s určitým vědeckým účelem a sestává z jednoho či více pokusů.122 

Projekt pokusů schvaluje na žádost dle ustanovení § 16 zákona OZT státní orgán 

příslušný ke schvalování projektu pokusů. Takovým příslušným orgánem je 

dle § 23 odst. 1 zákona OZT ústřední správní orgán věcně příslušný podle předmětu 

činnosti uživatele pokusných zvířat. V praxi se může jednat například o různá 

ministerstva. Dle ustanovení § 23 odst. 2 zákona OZT je státním orgánem příslušným 

pro schvalování projektu pokusů prováděných na volně žijících zvířatech Ministerstvo 

životního prostředí a dále jím může být Akademie věd České republiky, a to pokud se 

jedná o pokusy na zvířatech prováděné v rámci této instituce. 

V praxi je tedy rozhodovací činnost v oblasti schvalování projektu pokusů velmi 

roztříštěná mezi několik správních orgánů bez jakéhokoli nadřízeného orgánu 

vykonávajícího dozor nad schvalováním projektu pokusů. Na základě ustanovení 

§ 20b odst. 1 zákona OZT byl sice zřízen Výbor pro ochranu zvířat používaných 

                                                             
120 Těmto druhům zvířat a jejich označování se věnuje § 17h zákona OZT. 

121  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 372. 
122 Ust. § 3 zákona OZT. 
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pro vědecké účely. Ten ale nemá pravomoc vykonávat nad jinými správními orgány 

dozor. Jeho hlavní činností je poradenská činnost vůči ostatním orgánům v oblasti 

problematiky pokusných zvířat, tvorbě pokynů pro vyplňování formulářů žádostí, a také 

přispívá svou činností v tvorbě právních předpisů týkajících se pokusných zvířat.123 Od 

roku 2014 se Výbor pro ochranu zvířat zasazuje o vytvoření jedné centrální komise pro 

schvalování projektu pokusů, ta má nahradit současné rezortní odborné komise.124 Výbor 

pro ochranu zvířat za tímto účelem každoročně pořádá pracovní setkání zástupců státních 

orgánů příslušných ke schvalování projektů pokusů, nicméně žádný společný orgán pro 

schvalování projektů pokusů prozatím nevznikl a jeho vytvoření se nedá očekávat ani 

v blízké budoucnosti.125 

Řízení o schválení projektu pokusů je správním řízením, postupuje se v něm tedy 

subsidiárně k zákonu OZT dle správního řádu. Jak již bylo naznačeno výše, příslušný 

orgán schválí projekt pokusů pouze na žádost. Tato žádost se podává na předepsaném 

formuláři, který dle zákona OZT stanoví Ministerstvo zemědělství svým prováděcím 

předpisem, tímto předpisem je vyhláška o ochraně pokusných zvířat. Žádost musí kromě 

obecných náležitostí126 obsahovat údaje o místě, kde bude uživatel pokusných zvířat 

provádět svou činnost, označení předchozího rozhodnutí o udělení oprávnění k používání 

pokusných zvířat a další údaje o samotném pokusu a přijatých opatřeních k omezení útrap 

a bolesti zvířat dle § 16a zákona OZT. Za zpracování projektu pokusů a jeho předložení 

odborné komisi pro zajišťování dobrých životních podmínek zvířat odpovídá vedoucí 

projektu pokusů. O jeho povinnostech pojednává kapitola 4.6.1. 

Nezbytnou náležitostí žádosti o schválení projektu pokusů dle § 16a zákona OZT 

je také tzv. netechnické shrnutí projektu pokusů. Tato náležitost žádosti se do české právní 

úpravy promítla s novelou zákona OZT v roce 2013 na základě transpozice směrnice EU 

o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Netechnické shrnutí projektu pokusů je 

anonymizované, neobsahuje tedy jména a adresy uživatele pokusných zvířat ani jeho 

zaměstnanců. Naopak musí obsahovat informace o cílech projektu pokusů, a to včetně 

předpokládané újmy a přínosu provedení pokusu, údaje o počtu a druzích pokusných 

zvířat, která mají být k pokusu použita a dále prokázání skutečnosti, že byly dodrženy 

                                                             
123 Zpráva o činnosti Výboru pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely za rok 2014 dostupná  

online na www.eagri.cz/public/web/file/352475/VOZPVU2014.pdf, citováno 8. 3. 2017. 
124 Tamtéž. 
125 Zpráva o činnosti Výboru pro ochranu zvířat používaných pro vědecké účely za rok 2016 dostupná 

online na www.eagri.cz/public/web/file/519322/Zprava2016.pdf, citováno 8. 3. 2017. 
126 Obecné náležitosti žádosti upravují § 37 odst. 2 a § 45 správního řádu. 

http://www.eagri.cz/public/web/file/352475/VOZPVU2014.pdf
http://www.eagri.cz/public/web/file/519322/Zprava2016.pdf
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zásady 3 R – reduction, replacement a refinement.127 Tato netechnická shrnutí pak státní 

orgán příslušný ke schvalování projektu pokusů zveřejňuje na internetu, a to nejpozději 

do 30 dní ode dne právní moci rozhodnutí o schválení projektu pokusů.128  Z tohoto 

ustanovení vyplývá, že se zveřejňují pouze netechnická shrnutí takových projektů 

pokusů, které byla schválena. Shrnutí projektů pokusů se zamítavými rozhodnutími, se 

nezveřejňují. 129  Účelem zveřejňování těchto netechnických shrnutí je zvýšení 

informovanosti veřejnosti a tím podpora principu transparentnosti provádění pokusů na 

zvířatech.130 

Po podání žádosti o schválení projektu pokusů následuje fáze hodnocení. Tu 

upravuje § 16b zákona OZT. V jejím rámci státní orgán příslušný ke schvalování projektů 

pokusů hodnotí, zda je projekt pokusů odůvodněný z vzdělávacího či vědeckého hlediska, 

popřípadě zda je provedení pokusu vyžadováno zvláštními právními předpisy a zda celý 

projekt pokusů odpovídá a zohledňuje zásady 3 R.131  Předmětem hodnocení je dále 

i otázka, jestli je projekt pokusů koncipován takovým způsobem, aby byly pokusy 

následně prováděny co nejcitlivěji vůči životnímu prostředí. Státní orgán příslušný 

ke schvalování pokusů v rámci hodnocení projektu pokusu zohledňuje i odborná 

stanoviska, například chovatelské postupy, či oblasti vědeckého použití, v nichž budou 

pokusy prováděny. 132  Po provedení hodnocení státní orgán příslušný ke schvalování 

projektu pokusů uvede, jestli projekt pokusů obdržel příznivé či nepříznivé hodnocení 

a dále může určit, zda by se v případě udělení příznivého hodnocení měl projekt pokusu 

následně zpětně posoudit.133 Udělení příznivého hodnocení tvoří nezbytný podklad pro 

vydání kladného rozhodnutí o schválení projektu pokusů.  

Státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů pak na základě žádosti 

pokus schválí, a to rozhodnutím o schválení projektu pokusů.134  

 

                                                             
127 Ustanovení § 16a zákona OZT. 
128 Ust. § 16a odst. 3 zákona OZT. 
129 Zveřejněné netechnické shrnutí týkající se projektů pokusů, o nichž rozhoduje ministerstvo,  je možné 

najít na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, konkrétně 

na www.eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/netechnicka-shrnuti-

projektu-pokusu, k 8. 3. 2017 bylo v roce 2017 zveřejněno prozatím 69 netechnických shrnutích. 
130  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 373. 
131 MÜLLEROVÁ, Hana, ČERNÝ, David, DOLEŽAL, Adam a kol.. Kapitoly o právech zvířat: „my a oni“ 

z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva. Praha: Academia, 2016. ISBN: 9788020026019, s. 684. 
132 Celý demonstrativní výčet je uveden v § 16b, odst. 3 zákona OZT. 
133 Ust. § 16b odst. 5 zákona OZT. 
134 Ustanovení § 16d odst. 1 zákona OZT. 

http://www.eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/netechnicka-shrnuti-projektu-pokusu
http://www.eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/netechnicka-shrnuti-projektu-pokusu
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4.6. Provádění pokusu 

Po získání kladného rozhodnutí od státního orgánu příslušného ke schvalování 

projektu pokusů, může uživatel pokusných zvířat přistoupit k provedení samotného 

pokusu. Před samotným zahájením provádění pokusu je ještě nutné, aby odborná komise 

pro zajišťování dobrých životních podmínek zvířat dala souhlas vedoucímu projektu 

pokusů k zahájení projektu pokusů. Bez tohoto souhlasu se nemůže s prováděním pokusu 

vůbec započít.135 

4.6.1. Vedoucí projektu pokusů 

Vedoucím projektu pokusů (dále také jen jako „vedoucí“) je osoba odpovědná 

za celkové provedení pokusu136  a za projekt pokusu jako celek. Vedoucí je povinen 

zajistit soulad provedení projektu pokusů s rozhodnutím o schválení projektu pokusů. 

Vedoucí projektu pokusů musí být odborně způsobilý k provádění takové činnosti 

a tuto způsobilost musí doložit osvědčením o odborné způsobilosti k navrhování pokusů 

a projektů pokusů či osvědčení o prodloužení doby platnosti takového osvědčení. Není 

nutné, aby vedoucí vykonával svou činnost pouze osobně, naopak si může 

v odůvodněných případech ustanovit zástupce, který pak vykonává činnost vedoucího 

v zastoupení. Vedoucí ani jeho zástupce se dle zákona OZT nesmějí účastnit jako členové 

odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek zvířat zpracovávání 

stanoviska komise týkajícího se projektu pokusů.137 Tímto zákazem je zajištěna určitá 

nezávislost odborné komise na vedoucím projektu pokusů, a tedy i objektivita jejího 

stanoviska.  

4.6.2. Zahájení pokusu 

Jak již bylo naznačeno výše, vlastní pokus nemůže být započat před tím, než 

k tomu dá odborná komise souhlas. Současná právní úprava nijak neupravuje okamžik, 

ve kterém je pokus zahájen. Zákon OZT před novelizací zákonem č. 359/2012 však tento 

moment zahájení pokusu upravoval a považoval za něj okamžik, kdy bylo zvíře poprvé 

                                                             
135 Tuto podmínku upravuje ust. § 15g odst. 5 písm. b) zákona OZT; MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, 

Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. ISBN 9788020023179, s. 374. 
136 Zákona OZT v § 15f uvádí, že je jím „osoba odpovědná za [...] provedení projektu pokusů a za jeho 

soulad s rozhodnutím o schválení projektu pokusů“, dle názoru autorky lze ale logickým výkladem dovodit, 

že je tím pádem odpovědná za provedení celého pokusu. 
137 Ust. § 15f odst. 4 zákona OZT. 
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připravováno k použití. 138  Autorka je toho názoru, že ačkoliv bylo toto ustanovení 

zrušeno, za zahájení pokusu lze považovat tento okamžik i nadále. Za zahájení pokusu 

lze tedy považovat okamžik, kdy je zvíře poprvé používáno k použití v rámci provádění 

pokusů, respektive kdy za tímto účelem přijde do fyzického kontaktu s osobou, která 

pokus provádí.139 

4.6.3. Vlastní provedení pokusu 

Provedení pokusu musí být v souladu s právními předpisy a se schváleným 

projektem pokusů. Za tento soulad odpovídá vedoucí projektu pokusů s dohledem 

odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek zvířat. 

Průběh vlastního provádění pokusu není obdobně jako okamžik zahájení pokusu 

v zákoně nijak upraven a je tak nutno dodržet veškerá relevantní ustanovení, a to i přes 

jejich zdánlivou nesystematičnost z hlediska povinností ve vztahu k provádění pokusu.140 

Průběh pokusu je ale daný schváleným projektem pokusů. Ten obsahuje konkrétní plán 

a popsané jednotlivé fáze pokusu.141 Při provádění pokusu je nutné dodržovat zásady 

péče, transparentnosti a snižování utrpení, jež jsou popsány výše. 

V rámci provádění pokusu je rovněž nezbytné zacházet se zvířetem odborně 

a správně, a to jak z důvodu ochrany zvířete, tak z důvodu ochrany pracovníků před úrazy 

v podobě kousnutí či škrábanců. To má být zabezpečeno také dodržováním zásad 

a předpisů bezpečnosti ochrany a zdraví při práci.142 

Odborníci uvádějí, že vlastní pokus lze provést s využitím několika postupů – 

odběrů, aplikací látek a operací. Kromě těchto zákroků se využívají i další činnosti např. 

pozorování, neinvazivní vyšetřování pokusného zvířete a podobně.143  

 

                                                             
138 Před novelizací zákona OZT zákon č. 359/2012 tak bylo stanoveno v § 18c zákona OZT s názvem 

„Zahájení a ukončení pokusu“, toto ustanovení však bylo s účinností k 1. 1. 2013 bez náhrady zrušeno 

a nahrazeno ustanovením jiným. 
139 Jedná se pouze o domněnku autorky. Zákon ani podzákonné předpisy nicméně okamžik zahájení pokusu 

nikterak neupravují, a i z toho důvodu se autorka domnívá, že je tato domněnka správná a použitelná 

v praxi. 
140  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 374-375. 
141 Tamtéž. 
142 Ačkoliv je problematika BOZP v oblasti provádění pokusů na zvířatech poměrně širokým tématem, 

předmětem této práce je především ochrana pokusných zvířat a proto je téma BOZP pouze okrajově 

zmíněno bez dalších podrobností.  
143 Uvádí tak Jebavý In: JEBAVÝ Lukáš. Chov laboratorních zvířat: [učební text pro vyučovaný předmět 

Chov laboratorních zvířat]. Praha:Česká Zemědělská univerzita, 2011. ISBN 9788021321786. 
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4.6.4. Ukončení pokusu a usmrcení zvířete 

Pokus je ukončen ve chvíli, kdy v jeho rámci nemají být provedena žádná další 

pozorování. V případě, že výsledkem pokusu jsou nově geneticky modifikované linie 

pokusných zvířat tak, končí pokus v okamžik, kdy již u potomstva nejsou pozorovány 

nebo očekávány bolesti, utrpení, strach či trvalé poškození odpovídající alespoň 

poškození o intenzitě vpichu jehly.144 Pokus je také nutno ukončit, v případě výskytu 

nákazy, onemocnění či úhynů, pokud tyto projevy nejsou předmětem sledování 

stanoveným v projektu pokusů 145 , účelem takového nuceného ukončení pokusu je 

zamezit nákaze většího počtu zvířat. 

Po skončení pokusu rozhodne veterinární lékař či jiná způsobilá osoba o tom, zda 

bude zvíře ponecháno naživu či zda bude usmrceno, přičemž usmrceno má být takové 

zvíře, u něhož je pravděpodobné, že bude i po ukončení pokusu trpět střední a větší 

bolestí, utrpením, strachem či trvalým poškozením.146 Pokud má zvíře zůstat naživu, je 

nezbytné poskytnout mu vhodnou péči a umístění. 

Jestliže je pokusné zvíře ponecháno naživu, může být vypuštěno do volné přírody 

či umístěno do chovu, a to pokud to stav zvířete umožňuje a pokud tím není ohroženo 

veřejné zdraví ani zdraví zvířat a životní prostředí obecně.147 Takovému zvířeti musí být 

rovněž zabezpečeny dobré životní podmínky a nesmí tak být v rozporu s právními 

předpisy upravujícími ochranu přírody a krajiny.148 Vypuštění zvířete do volné přírody či 

jeho umístění do zájmového chovu je pro zvíře zpravidla vhodné, neboť se očekává, že se 

tím zlepší jeho životní podmínky.149 Tato domněnka je naprosto logická, neboť pro zvíře 

je bezesporu vhodnější dožít svůj život v přírodě či v zájmovém chovu než v prostředí 

chovných zařízení, pokud to samozřejmě jeho zdravotní stav umožňuje. V případě, že je 

zvíře umisťováno do zájmového chovu v rodinách, což se týká zpravidla nejčastěji psů či 

koček, je nezbytné, aby byla přijata opatření zajišťující mu dostatečnou socializaci tak, 

aby se předešlo zbytečnému strachu a stresu zvířete a současně aby byla zajištěna veřejná 

                                                             
144 Ust. § 18e odst. 1 zákona OZT. 
145 Ust. § 18e odst. 4 zákona OZT. 
146 Ust. § 18e odst. 2 zákona OZT. 
147 Podmínky upravuje § 18f zákona OZT. 
148 Především se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů či se zákonem 

č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
149 Důvodová zpráva k zákonu č. 359/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, s. 50. 
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bezpečnost.150  Jestliže je zvíře vypouštěno do volné přírody, je nezbytné, aby byl předtím 

zaveden proces rehabilitace, v opačném případě by zvíře mohlo ve volné přírodě uhynout 

z důvodu neschopnosti postarat se samo o sebe. 

Zákon ve svých úvodních ustanoveních říká, že důvodem k usmrcení zvířete je 

ukončení pokusu za předpokladu, že není v projektu pokusů stanoveno jinak.151 V dalším 

ustanovení si ale do jisté míry protiřečí v tvrzení, že o usmrcení zvířete má rozhodnout 

veterinární lékař či jiná odborně způsobilá osoba, a to bez přihlédnutí k tomu, co je 

předpokládáno v projektu pokusů. 152  Dle názoru odborníků je třeba přihlédnout 

k zájmům zvířete a postupovat vždy v jeho prospěch.153 Například pokud projekt pokusů 

předpokládá, že zvíře má být usmrceno, není nutno podle něj postupovat, naopak lze 

rozhodnout, že zvíře bude ponecháno naživu. 

 Pokud je oprávněnou osobou rozhodnuto, že má být pokusné zvíře po skončení 

pokusu usmrceno, musí tak být provedeno v souladu se zákonem a prováděcími 

předpisy.154 I při usmrcování zvířat je uplatňována zásada snižování utrpení. Chovatel, 

dodavatel i uživatel pokusných zvířat jsou povinni zajistit, aby zvíře při usmrcování bylo 

vystaveno co nejmenší možné bolesti, strachu a utrpení. Z toho důvodu je možné zvíře 

usmrtit pouze zákonem povolenými metodami, přičemž je upraveno, jakou metodu 

a za jakých podmínek lze použít na danou skupinu zvířat. Zákon OZT například povoluje 

metodu usmrcení zlomením vazu, vyhláška na ochranu pokusných zvířat ale dále 

upřesňuje, že tuto metodu lze provést pouze u ptáků, hlodavců a králíků s nízkou 

hmotností a ze šelem pouze u novorozených jedinců. Ačkoliv výčet povolených metod 

pro usmrcení zvířat dle zákona OZT je obecně taxativní, prostřednictvím čehož je 

zajištěna zásada zákazu usmrcování bez zákonného důvodu, za splnění určitých 

podmínek lze využít i jiné metody usmrcení, a to v případě, kdy zvíře není při vědomí 

a před smrtí vědomí již nenabude 155 , či pokud jsou pokusná zvířata za účelem cíle 

projektu pokusů chována jako zvířata hospodářská. V takovém případě je možno je 

                                                             
150 Tamtéž. 
151 Ust. § 5 odst. 2 písm. f) zákona OZT. 
152 Ust. § 18e odst. 2 zákona OZT. 
153  MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 377. 
154 Metody a podmínky usmrcování pokusných zvířat upravuje § 18g zákona OZT a příloha č. 10 vyhlášky 

na ochranu zvířat proti týrání. 
155 Ust. § 18g odst. 4 písm. a) zákona OZT. 
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usmrtit i jiným způsobem, než vyjmenovává zákon OZT.156 Státní orgán příslušný ke 

schvalování projektu pokusů může také udělit v rámci procesu schvalování projektu 

pokusů výjimku a povolit jinou metodu usmrcení, a to za předpokladu, že je použití 

takové metody odůvodněno, na základě vědeckých poznatků je metoda považována za 

humánní nebo pokud je vědecky doloženo, že účelu pokusu nelze dosáhnout za použití 

metody usmrcení uvedené v zákoně OZT. 

Jinou metodu usmrcení zvířete je rovněž možné použít v případě, kdy je pokusné 

zvíře třeba usmrtit z důvodu ochrany proti týrání nebo za účelem ochrany veřejného 

zdraví a bezpečnosti, zdraví zvířat či životního prostředí.157 

Pokusné zvíře má být usmrceno pouze veterinárním lékařem, či zletilou osobou 

pod jeho dohledem nebo odborně způsobilou osobou. Po usmrcení zvířete je nutné 

přesvědčit se, že je zvíře skutečně podle prokazatelných příznaků mrtvé.158 

 

5. Deliktní odpovědnost v oblasti provádění pokusů na zvířatech 

Zákon OZT a spolu s ním i podzákonné prováděcí předpisy dávají provádění 

pokusů na zvířatech poměrně ostré mantinely a striktně vymezují podmínky, za kterých 

lze pokusy provádět a jakým způsobem je nutno o zvířata pečovat, včetně náležitostí 

na jejich životní prostředí a výbavu chovných zařízení. Především za účelem potrestání 

a prevence nežádoucího nakládání s pokusnými zvířaty se v oblasti provádění pokusů 

na zvířatech uplatňuje správní i trestněprávní odpovědnost s tím, že trestněprávní 

odpovědnost se jako ultima ratio použije u nejzávažnějších porušení právních předpisů. 

5.1. Správní odpovědnost 

V rámci správní odpovědnosti se v oblasti ochrany pokusných zvířat uplatňují jak 

přestupky, tak jiné správní delikty. Přestupku se může dopustit pouze fyzická osoba, 

právnická osoba může být pachatelem pouze jiných správních deliktů, nikoliv přestupků. 

Oblast přestupků je v současnosti upravena přestupkovým zákonem,159 který ale bude 

s účinností k 1. 7. 2017 nahrazen dvěma novými zákony – zákonem o odpovědnosti 

                                                             
156 Ust. § 18g odst. 4 písm. b) zákona OZT. ve spojení s přílohou I. nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 

24. září 209 o ochraně zvířat při usmrcování je možné využít i některé další mechanické metody, metody 

užívající elektrický proud či jedovaté plyny. 
157 Ust. § 18g odst. 7 zákona OZT. 
158 Ust. § 5 zákona OZT. 
159 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 



 47 

za přestupky a zákonem o některých přestupcích.160 Dle této úpravy již nebude mezi 

pojmy „přestupek“ a „jiný správní delikt“ rozlišováno, naopak se sjednotí a souhrnně se 

budou nazývat pouze jako „přestupek“. V souvislosti s přijetím nové úpravy dozná 

určitých změn i zákon na ochranu zvířat proti týrání, a to za účelem sjednocení pojmů 

a právní úpravy správních deliktů jako celku. 

 

5.1.1. Přestupky a jiné správní delikty 

Zákon OZT dělí skutkové podstaty přestupků i jiných správních deliktů v části 

sedmé systematicky podle subjektu, tedy pachatele, který se porušení právních předpisů 

dopustil. K žádnému výraznějšímu členění, například z hlediska skupin chráněných 

zvířat nedochází. Skutkové podstaty přestupků i jiných správních deliktů jsou formovány 

výrazně kazuisticky a lze za ně uložit pokutu vy výši až 500 000 Kč, popřípadě zákaz 

činnosti, propadnutí zvířete nebo zákaz chovu zvířat. Zákon OZT vymezuje také některá 

zvláštní opatření. O nich se pojednává níže. 

Mezi přestupky, kterých se může dopustit jakákoli fyzická osoba bez ohledu 

na její postavení vůči pokusným zvířatům, patří například provedení pokusu, respektive 

projektu pokusu, bez osvědčení o odborné způsobilosti161 či provedení projektu pokusů 

bez jeho předchozího schválení státním orgánem příslušným ke schvalování projektů 

pokusů.162 Osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata se dopustí přestupku tím, že 

nesplní své povinnosti vymezené zákonem OZT, tedy například nezajistí dohled 

nad životními podmínkami pokusných zvířat.163  Přestupkem je i navrhování projektu 

pokusů ke schválení příslušným státním orgánem bez předchozího získání nutného 

oprávnění. Vedoucí projektu pokusů se dopustí přestupku tím, že nesplní své povinnosti, 

například nezajistí, aby pokusy probíhaly v souladu se schváleným projektem pokusů či 

pokud nezajistí vedení protokolu o průběhu pokusů.164 

Zákon OZT dále vymezuje správní delikty právnických a podnikajících fyzických 

osob. Skutkové podstaty zde vymezené jsou zpravidla totožné či obdobné se skutkovými 

                                                             
160 Jedná se o zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a o zákon č. 251/2016 Sb., 

o některých přestupcích. 
161 Ust. § 27 odst. 1 písm. j) zákona OZT. 
162 Ust. § 27 odst. 1 písm. k) zákona OZT. 
163 Ust. § 27 odst. 7 zákona OZT. 
164 Ust. § 27 odst. 8 zákona OZT. 
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podstatami přestupků, jež jsou popsány výše. 165  Pokud právnická osoba prokáže, že 

vynaložila veškeré úsilí, aby porušení zákonné povinnosti zabránila, za delikt 

neodpovídá.166  

Autorka zastává názor, že pokuty za některé správní delikty jsou příliš nízké a že 

například u přestupku, jehož skutkovou podstatou je provedení pokusu bez předchozího 

schválení projektu pokusů příslušným správním orgánem, 167  by měla být udělována 

pokuta vyšší než činí současná maximální výše daná zákonem. Pokud se někdo dopustí 

popsaného jednání a naplní tak skutkovou podstatu tohoto přestupku, může zvířeti vážně 

ublížit, zmrzačit či ho dokonce neodborně zabít. Takové jednání by být trestáno přísněji 

než pokutou ve výši pouhého půl milionu korun. Takové zvýšení ale zákonodárce 

považuje za zbytečné, neboť v praxi nebývají pokuty v nejvyšší možné výši běžně 

udělovány, naopak se pohybují spíše v oblasti spodní hranice.168  

5.1.2. Správní řízení 

Správní řízení o správních deliktech se zahajuje z moci úřední, přičemž správní 

orgán jej může zahájit i na základě podnětu. 169  Takové podněty v praxi pocházejí 

od občanů, od Policie ČR i od orgánů ochrany zvířat, včetně státní veterinární správy. Té 

skýtá možnost dávat podněty k zahájení správního řízení přímo zákon OZT.170 Správní 

orgán má povinnost veškeré takové podněty projednat, písemně o nich do jednoho měsíce 

od podání podnětu vyrozumět krajskou veterinární správu a následně jí zaslat i rozhodnutí 

o správních deliktech.171 V řízení o deliktu si správní orgán vyžádá odborné vyjádření 

krajské veterinární správy, to je pak v rámci řízení závazné a správní orgán se jím musí 

řídit.172 

Příslušnými orgány, jež správní řízení vedou a následně ukládají sankce 

a vymáhají pokuty, jsou zpravidla obecní úřady obcí s rozšířenou působností, na území 

                                                             
165 Tyto jiné správní delikty jsou vymezeny v § 27a zákona OZT. 
166 Ust. § 28 zákona OZT. 
167 Přestupek dle § 27 odst. 1 písm. l) zákona OZT. 
168 Důvodová zpráva k zákonu č. 359/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších 

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

zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
169 V souladu s § 42 správního řádu. 
170 Ust. § 22 odst. 1 písm. m) zákona OZT. 
171 Ust. § 24a odst. 4 zákona OZT. 
172 Ust. § 24a odst. 5 zákona OZT. 
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hlavního města Prahy pak městské části.173 Pokud byla porušena povinnost stanovená 

obecně závaznou vyhláškou obce, jsou pak příslušnými správními orgány obce.174 

5.1.3. Zvláštní opatření 

Zákon OZT vymezuje několik zvláštních opatření, která se mohou vedle sankcí 

ve správním řízení uplatnit. Tato opatření nemají charakter sankcí, jde o preventivní 

a nápravné prostředky a mohou být uloženy vedle sankcí.175 Jedná se o zákaz chovu176, 

propadnutí týraného zvířete177, zabrání týraného zvířete178, závazný pokyn k odstranění 

zjištěných nedostatků 179 , umístění zvířete do náhradní péče 180 , nařízení předběžné 

náhradní péče 181 , nařízení snížení počtu zvířat 182 , nařízení pozastavení činnosti 183 , 

nařízení utracení zvířete184 a nařízení chovateli umožnit provádění péče o zvíře jinou 

osobou.185 

Účelem těchto zvláštních opatření je především zabránit týrání zvířat 

a nežádoucímu nakládání s nimi do budoucna. Představují tedy vhodná doplňková 

opatření vedle sankcí v podobě pokut. 

5.2. Trestní odpovědnost 

Trestní právo má obecně povahu ultima ratio, a tudíž je třeba použít prostředky 

trestního práva až jako poslední možnost a pouze při postihu těch nejzávažnějších 

protiprávních jednání. 186  Jak již bylo naznačeno výše, většina protiprávních jednání 

na úseku ochrany pokusných zvířat se projednává ve správním řízení, pouze malou část 

prověřují orgány činné v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu.187 

Úloha a role trestního práva se stává významnější nejen v oblasti lidského života, zdraví 

                                                             
173 Ust. § 28 odst. 6 zákona OZT. 
174 Tamtéž. 
175 MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 387. 
176 Ust. § 27b odst. 1 zákona OZT.  
177 Ust. § 27b odst. 2 zákona OZT. 
178 Ust. § 27c zákona OZT. 
179 Ust. § 22 odst. 1 písm. l) zákona OZT. 
180 Ust. § 28a odst. 1 písm. a) a § 28b zákona OZT. 
181 Ust. § 28c zákona OZT. 
182 Ust. § 28a odst. 1 písm. h) zákona OZT. 
183 Ust. § 28a odst. 1 písm. c) zákona OZT. 
184 Ust. § 28a odst. 1 písm. d) zákona OZT. 
185 Ust. § 28a odst. 1 písm. e) zákona OZT. 
186 JELÍNEK, Jiří In: JELÍNEK Jiří a kol., Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 5 vydání. 

Praha: Leges, 2016. ISBN: 9788075021205, s. 24. 
187 CHMELÍK, J. Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení, Praha: Linde, 2005. ISBN: 

8072015435, s. 76. 
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a majetku, ale i v oblasti ochrany životního prostředí, a tedy i v oblasti ochrany zvířat 

a pokusných zvířat.188 

5.2.1. Současná úprava trestných činů 

Trestné činy, jejichž objektem je ochrana zvířat upravuje spolu 

s ostatními trestnými činy proti životnímu prostředí upraveny hlava osmá trestního 

zákoníku. Ochrany pokusných zvířat se dotýkají dva trestné činy, a to týrání zvířat189 

a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.190 

Trestného činu týrání zvířat se dopustí ten, kdo „týrá zvíře zvlášť surovým nebo 

trýznivým způsobem“ nebo tak činí veřejně. Bude potrestán odnětím svobody až na dvě 

léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Vyšší sazbou odnětí svobody bude 

pachatel potrestán, pokud byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen, způsobil 

svým jednáním zvířeti smrt nebo trvalé následky či se dopustil činu na větším počtu 

zvířat. Předchozí trestní zákoník191 stanovil trest odnětí svobody s nižší sazbou, což bylo 

hojně kritizováno, a proto byly trestní sazby s přijetím současného trestního zákoníku 

v roce 2009 navýšeny.192 

Náplň činnosti „týrání“ trestní zákoník nijak nevymezuje, obecně se jedná o „zlé 

nakládání s živým tvorem, které mu působí nějaké útrapy a příkoří.“193 Pojem „týrání“ 

lze objasnit rovněž tak, že se jedná o „takové zaviněné protiprávní jednání pachatele, ať 

již ve formě konání nebo opominutí konat, které směřuje vůči zvířeti obratlovci, a působí 

zvířeti jisté škodlivé následky vnímané zvířetem jako bolest, utrpení či jej poškozuje nebo 

zraňuje“.194 

Trestného činu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti se dopustí ten, kdo „zanedbá 

povinnou péči a zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, 

a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt“. Pachatel bude za tento trestný čin 

potrestán trestem odnětí svobody s trestní sazbou až na šest měsíců. Přísnější trest může 

                                                             
188 DAMOHORSKÝ, M. Trestní právo a ochrana životního prostředí v České republice. In 

DAMOHORSKÝ, M. Právo životního prostředí. Sborník z konference Rýchory, KRNAP 2000. Praha: 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakl. Vodnář, 2000. ISBN: 8085889374, s. 103. 
189 Ust. § 302 trestního zákoníku. 
190 Ust. § 303 trestního zákoníku. 
191 Zákon č. 140/1961 Sb. 
192 Důvodová zpráva k návrhu trestního zákoníku z roku 2009. 
193  
194 MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. 

ISBN 9788020023179, s. 405. 
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být uložen pachateli, který popsaný čin provedl na větším počtu zvířat či svým konáním 

způsobil zvířeti smrt či trvalé poškození. 

Pachatelem trestného činu týrání zvířat může být jakákoli fyzická osoba, 

nevyžaduje se zvláštní postavení subjektu, pachatel tedy nemusí být vlastníkem týraného 

zvířete ani mít k němu jakýkoli jiný vztah.195 Nicméně v případě pokusných zvířat je 

zcela zřejmé, že těchto trestných činů se budou dopouštět zejména osoby mající 

k pokusným zvířatům nějaký vztah, tedy chovatelé, dodavatelé a uživatelé pokusných 

zvířat, včetně vedoucího projektu pokusů. Pachatelem trestného činu zanedbání péče 

o zvíře z nedbalosti může být pouze speciální subjekt, a to vlastník zvířete či osoba 

povinná se o zvíře starat, v případě pokusných zvířat tedy obdobně vlastník, chovatel, 

dodavatel, uživatel pokusných zvířat, vedoucí pokusu či osoba odpovědná za péči 

o pokusná zvířata dle zákona OZT. Pachatelem obou popisovaných trestných činu mohou 

být i právnické osoby.196 

 

5.2.2. Návrh nové skutkové podstaty 

Autorka nepovažuje ochranu pokusných zvířat v rámci trestního práva za 

dostatečnou a ani úprava správních deliktů na úseku ochrany pokusných zvířat se dle 

jejího názoru nejeví jako ideální. 

Nedokonalost současné úpravy správních deliktů dle zákona OZT spatřuje autorka 

v příliš nízké horní hranici rozsahu možné pokuty. Pokuta ve výši 500 000 Kč 

za provedení pokusu bez osvědčení odborné způsobilosti a podobně není adekvátní 

vzhledem k tomu, kolika jedinců se může takové neodborné provádění pokusů dotknout. 

Naproti tomu k naplnění skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat dle trestního 

zákoníku postačí týrání pouze jednoho zvířete zvlášť surovým či trýznivým způsobem. 

Srovnatelné utrpení může zvířatům bezpochyby způsobit i neodborné a neoprávněné 

provádění pokusů na nich. Toto jednání se autorce jeví o to nebezpečnější, že na jeho 

základě může mít pachatel i majetkový prospěch či jiný užitek.197 Autorka se rovněž 

                                                             
195 PÚRY, F. In ŠÁMAL, P. a kol., Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2012. ISBN: 9878074004285, s. 3010 – 3011. 
196 Trestné činy dle §§ 302 a 303 trestního zákoníku nejsou vyjmenované v § 7 zákona TOPO. 
197 Tento majetkový prospěch spatřuje autorka například v tom, že pokud vlastník společnosti na výrobu 

kosmetických produktů provede nezákonně pokus za účelem ověření reakce živého organismu na 

výrobek, může na základě provedení pokusu následně složení výrobku upravit, uvést jej na trh a z jeho 

prodeje mít zisk. 
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domnívá, že preventivní funkci lépe naplňuje hrozba sankce odnětí svobody a následný 

záznam v rejstříku trestů než peněžitá pokuta v nepříliš vysoké částce. 

Z výše uvedených důvodů se autorka pokusila nastínit znění nového trestného 

činu neoprávněného provádění pokusů na zvířatech, jehož zákonné znění by mohlo znít 

například následovně: 

 

§ 303a 

Neoprávněné provedení pokusu na zvířeti 

 

(1)  Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede nebo přikáže 

provést projekt pokusů na zvířeti bez jeho předchozího schválení 

příslušným státním orgánem, nebo provede pokus na zvířeti, aniž by 

k tomu získal osvědčení o odborné způsobilosti dle jiného právního 

předpisu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem 

činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta nebo zákazem činnosti 

bude pachatel potrestán 

(a) byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech 

odsouzen nebo potrestán,  

(b) spáchá-li takový čin na větším počtu zvířat, nebo 

(c) způsobí-li takovým činem zvířeti smrt nebo trvalé následky 

na zdraví. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán 

(a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 s úmyslem opatřit pro sebe nebo 

pro jiného větší prospěch, nebo 

(b)  spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny. 

 

Číslo ustanovení je zvoleno tak, aby v trestním zákoníku logicky navazovalo 

na trestné činy, jejichž objektem je ochrana zvířat, záměrně bylo vloženo mezi obecnější 

trestné činy týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a konkrétnější pytláctví. 

Při vymezení skutkové podstaty autorka vycházela ze znění správních deliktů dle zákona 

OZT a trestní sazby jsou obdobné sazbám u trestných činů týrání zvířat a pytláctví. 

Autorka zastává názor, že za popsaný trestný čin by měly odpovídat i právnické osoby, 
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neboť se dá očekávat, že takové neoprávněné provádění pokusu bude prováděno i v zájmu 

právnických osob, proto by neměl být začleněn do znění § 7 zákona TOPO. 
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Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo zanalyzovat právní úpravu provádění pokusů na 

zvířatech v České republice a vytvoření uceleného přehledu podmínek k provádění 

pokusů na zvířatech a prostředků ochrany pokusných zvířat.  Dílčím cílem bylo vytvořit 

návrh nového trestného činu, který by zahrnoval čin neoprávněného provádění pokusů na 

zvířatech. 

Celá práce tedy rozebrala a zhodnotila českou právní úpravu provádění pokusů 

na zvířatech a ochrany pokusných zvířat, přičemž nutně pojednávala i o právních 

předpisech EU. Dle poznatků zjištěných v této práci lze říci, že česká úprava je v souladu 

s evropským právem.  

Právní předpisy České republiky poskytují a zaručují pokusným zvířatům 

poměrně dobrou ochranu a je dbáno i na řádnou a vyhovující péči o ně. Uplatňuje se 

rovněž princip subsidiarity, což vede ke snížení počtu prováděných pokusů. 

Úprava provádění pokusů na zvířatech, tedy zákon na ochranu zvířat proti týrání 

a jeho prováděcí předpisy, je poněkud nesystematická. Bylo by tedy vhodné zvážit, zda 

je nezbytné ponechávat oblast pokusů na zvířatech v kompetenci zákona OZT či zda 

přijmout zákon zcela nový určený pouze pro tuto oblast.  

Autorka se pokusila navrhnout alespoň nový trestný čin neoprávněného provádění 

pokusů na zvířatech. Ačkoliv se může zdát, že pokusná zvířata požívají maximální 

ochrany již prostřednictvím zákona OZT a nezákonné provádění pokusů je postihováno 

dostatečně již v rámci správního trestání, bylo by účelné zvážit, zda obdobný trestný čin 

do trestního zákoníku skutečně nepromítnout. Odpůrci by mohli namítat, že obdobné 

aktivity jsou postihovány dostatečně již díky zakotvení trestného činu týrání zvířat. 

Trestný čin týrání zvířat ale nepočítá se skutečností, že by se ho mohla dopustit osoba 

s úmyslem získat majetkový prospěch. V případě neoprávněného provádění pokusů na 

zvířatech se tento úmysl dá zcela bezpochybně očekávat a vzhledem pro jeho 

zavrženíhodnost by měl být postihován odpovídajícím způsobem. 

Otázkou zůstává, zda by měly být pokusy na zvířatech prováděny i nadále či 

nikoliv. Zde se dostávají do opozice dva aspekty, tedy úcta ke zvířatům a pokrok ve vědě 

a zdravotnictví. Jak pro zachování pokusů na zvířatech, tak pro jejich naprosté zastavení 

existuje mnoho argumentů pro i proti. 

 Jednoznačným argumentem pro pokračování v testování na zvířatech je velké 

množství objevů, ke kterým by se bez pokusů na zvířatech nedospělo, či by jejich 
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odhalení trvalo mnohem déle než s využitím pokusných zvířat. K objevení nových 

a efektivnějších způsobů využití inzulinu pro léčbu cukrovky přispěli F. Bantingovi 

a Ch. Bestovi krávy a psi, k výzkumu HIV a léčbě AIDS významně pomohly opice 

a A. Flemming využíval při studiu plísní myši, což vedlo k objevení penicilinu jako 

antibiotika. Pokusy na zvířatech umožnily obrovský pokrok ve vyšetřování a léčbě 

rozštěpů páteře plodů. Poznatky zjištěné na základě testů na zvířatech zachránily životy 

tisíce lidí a bezpochybně posunuly medicínu i ostatní vědy na další úrovně.  

 Pokusy na zvířatech jsou v dnešní době zásadně regulovány, smí se jich užívat jen 

za určitými účely a pouze pokud nejde výsledku dosáhnout jinou cestou. Také současná 

úroveň používaných analgetik a anestetik umožňuje, aby zvířata při pokusech netrpěla 

a neumírala v mučivých bolestech. Osoby, které pokusy provádějí, musí doložit svou 

odbornou způsobilost k takovému zacházení se zvířaty, čímž je vyloučeno neodborné, či 

dokonce laické zacházení s pokusnými zvířaty. 

 Odpůrci pokusů na zvířatech naopak argumentují tím, že člověk jako „pán 

tvorstva“ by neměl slabším, tedy zvířatům, ubližovat pouze za účelem svého prospěchu, 

na kterém akutně nestojí otázka přežití. Zájem člověka by tedy neměl být stavěn nad blaho 

a život zvířete. Skutečnost, že konkrétní lék zvířeti nijak neškodil, nemusí také nutně 

znamenat, že bude prospěšný i pro člověka a naopak, přípravek smrtelný pro zvíře může 

mít pro člověka léčivé účinky. Příkladem může být přípravek Contergan, u kterého byly 

na základě pokusů na myších prokázány pozitivní účinky na těhotenskou nevolnost, 

v případě jeho užití těhotnou ženou však způsoboval vady plodu. 

 Počet zvířat používaných pro pokusné účely za posledních několik let se 

nezvyšuje, ale stále je poměrně vysoký. Ovšem například v porovnání s počtem jatečných 

zvířat se jedná o zanedbatelný počet, přičemž je důležité si uvědomit, že ne všechna 

pokusná zvířata po provedení pokusu umírají, neboť do statistik jsou zahrnuty i prakticky 

nenásilné pokusy, které nezpůsobují zvířatům žádné utrpení, jako například využití 

zvířete pro výuku anatomie na veterinárních školách. I skutečnost, že počet pokusných 

zvířat se v průběhu posledních několika let nezvyšuje, je argumentem proti úplnému 

zákazu veškerých pokusů na zvířatech. 

 Autorka zastává názor, že v případě, kdy jsou pokusná zvířata využívána 

za účelem zachování druhů a zajištění jakéhosi „obecného blaha“, by se měly pokusy 

na zvířatech provádět i nadále. Je ale nezbytné důsledně dbát na dodržování zákonů 

i základních zásad, jako je koncept 3 R, co nejvíce omezit testování látek typu úklidových 
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prostředků či kosmetiky, což jsou bezpochyby výrobky, na kterých nezáleží lidský ani 

zvířecí život, a provádět pokusy převážně v oblasti vědy a zdravotnictví. Naopak by se 

měly co nejvíce zohlednit životní podmínky pokusných zvířat a to tak, aby dle tříbodové 

klasifikace kvality života zvířete dle FAWC žila pokusná zvířata alespoň live worth living 

– život, který stojí za to žít. Autorka se domnívá, že východisko do budoucna leží 

v alternativních metodách provádění pokusů bez využití zvířat, neboť se zvětšující se 

úrovní vědy a poznání budou velmi pravděpodobně objevovány další dosud neznámé 

metody a tím pádem nebude zvíře k provádění pokusů vůbec potřebné, či nutnost jeho 

využití bude alespoň minimalizována. 

Úplným závěrem by autorka ráda uvedla citát německého filozofa Arthura 

Schopenhauera, který dle jejího názoru v jedné větě vystihuje hlavní myšlenku a názor 

této práce: „Svět není továrna a zvíře není zboží k naší spotřebě.



Resumé 

Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou provádění pokusů na zvířatech 

a ochranou pokusných zvířat. Skládá se z pěti kapitol, z nichž se každá věnuje samostatné 

oblasti tématu. Kapitola první rozebírá prameny právní úpravy ochrany pokusných zvířat 

a je rozdělena do čtyř podkapitol, v nichž jsou popsány mezinárodní prameny, prameny 

práva na úrovni Evropské unie a vnitrostátní předpisy, kapitolu první uzavírá podkapitolu 

týkající se rozhodovací činnosti soudů. Druhá kapitola pojednává o zásadách provádění 

pokusů na zvířatech a její dvě podkapitoly pojednávají o konceptu 3R a o zákonných 

zásadách provádění pokusů na zvířatech. Třetí kapitola se týká teoretických východisek 

a klíčových pojmů v oblasti pokusů na zvířatech. Je rozdělena do čtyř celků, které se 

týkají pojmu pokusu, welfare, postavení živého zvířete v právním řádu České republiky 

a etické otázky a alternativách provádění pokusů na zvířatech. Každý z těchto celků je 

následně rozdělen do podkapitol, které se specializují na uvedené okruhy. Čtvrtá kapitola 

se skládá z šesti podkapitol, které pojednávají o oprávnění k používání pokusných zvířat, 

osobách, jež s pokusnými zvířaty zacházejí, přípustnosti pokusů, pokusných zvířatech, 

projektu pokusů a provádění pokusů. Každá z těchto kapitol je rozdělena na logické 

celky, dle oblasti, které se věnují. Poslední pátá kapitola rozebírá deliktní odpovědnost 

a je rozdělena do dvou podkapitol – správní odpovědnost a trestněprávní odpovědnost, 

přičemž každá z nich je členěna do podkapitol. 

  



 

Summary 

This diploma thesis analyzes legislation of executing animal experiments and protection 

of experimental animals. It is divided into five chapters, each of one is focused on specific 

area of the topic. The first chapter describes legal sources on international, European and 

state level. The chapter is closed by a subchapter about judicial activity. The second 

chapter is focused on principles of animal experiments and its two subchapters describe 

the 3R concept and legal principles of animal experiments. The third chapter concerns 

theoretical aspects and key concepts of animal experiment. It is divided into four 

subchapters, which involve the the term of animal experiment, welfare, status of living 

animal in a legal system of Czech Republic and alternatives to animal experiments. Each 

of this unit is divided into subchapters, which are focused on specific areas. The fourth 

chapter concerns six subchapters, which describes the authorization for using animals for 

experiments, persons working with experimental animals, acceptable experiment, 

experimental animals, project of experiment and executing experiments. Each of this 

units is divided into subchapters according to focus of each chapter. The last fifth chapter 

describes delict responsibility and it is divided into two subsections – responsibility in 

administrative law and responsibility in penal law, which are divided into subchapters. 
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Příloha č. 1 – Statistiky pokusů na zvířatech 

Graf č. 1 – Vývoj počtu zvířat využitých k pokusům v ČR v letech 1994 – 2016198 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
198  Použitá data vyplývají z dokumentů Ministerstva zemědělství dostupných online na 
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Příloha č. 1 

Tabulka č. 1 – Vývoj počtu zvířat využitých k pokusům v ČR v letech 1994 – 2016199 

Rok 
Počet zvířat využitých k 

pokusům 

1994 559568 

1995 289655 

1996 238209 

1997 216435 

1998 232738 

1999 206558 

2000 265697 

2001 223994 

2002 238765 

2003 327313 

2004 335788 

2005 353995 

2006 391779 

2007 406414 

2008 353874 

2009 380128 

2010 366007 

2011 375091 

2012 392466 

2013 244167 

2014 231397 

2015 234366 

2016 229465 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
199  Použitá data vyplývají z dokumentů Ministerstva zemědělství dostupných online na 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-

k-pokusum/tabulky/  

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-k-pokusum/tabulky/
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-k-pokusum/tabulky/
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Graf č. 2 – Druhy pokusných zvířat využitých v ČR v roce 2016200 

 

 

  

                                                             
200  Použitá data vyplývají z dokumentů Ministerstva zemědělství dostupných online na 
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Tabulka č.1 – Druhy pokusných zvířat využitých v ČR v roce 2016201 

Zvíře 
Počet zvířat využitých k pokusům 

v roce 2016 

Myš laboratorní 76245 

Potkan laboratorní 25544 

Morče domácí 1202 

Křeček zlatý 82 

Křeček čínský 0 

Pískomil mongolský 30 

Ostatní hlodavci 827 

Králík domácí 6832 

Kočka domácí 238 

Pes domácí 645 

Fretka 42 

Ostatní šelmy 53 

Koně, osli a kříženci 155 

Prase domácí 2047 

Koza domácí 48 

Ovce domácí 976 

Tur domácí 2933 

Poloopice 0 

Kosmani a tamaríni 0 

Makak jávský 10 

Makak rhesus 26 

Kočkodani 0 

Paviáni 0 

Kotulové 0 

Lidoopi 0 

Ostatní savci 32 

Kur domácí 27149 

Ostatní ptáci 3210 

Plazi 915 

Skokan hnědý a skokan levhartí 0 

Drápatka vodní a drápatka tropická 58 

Ostatní obojživelníci 124 

Danio pruhované 4495 

Ostatní ryby 75547 

Hlavonožci 0 

Celkem 229465 

                                                             
201 Použitá data vyplývají z dokumentů Ministerstva zemědělství dostupných online na 
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-
pouzitych-k-pokusum/tabulky/ 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-k-pokusum/tabulky/
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-k-pokusum/tabulky/
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Tabulka č. 2 – Druhy pokusných zvířat vyžitých v ČR v roce 2016 - obecnější202 

 

 

Druh zvířat 

Počet zvířat 

využitých k 

pokusům v roce 

2016 

Hlodavci 103930 

Zajícovití 6832 

Šelmy 978 

Hospodářská zvířata 6159 

Primáti 36 

Ostatní savci 32 

Ptáci 30359 

Plazi 915 

Obojživelníci 182 

Ryby 80042 

Hlavonožci 0 

 

  

                                                             
202 Použitá data vyplývají z dokumentů Ministerstva zemědělství dostupných online na 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-

k-pokusum/tabulky/ 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-k-pokusum/tabulky/
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-k-pokusum/tabulky/
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Graf č. 3 – Provedené pokusy dle účelu pokusů v ČR v roce 2016 dle ustanovení zákona OZT.203 

 

 

  

                                                             
203 Použitá data vyplývají z dokumentů Ministerstva zemědělství dostupných online na 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-
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Tabulka č. 4 – Provedené pokusy dle účelu pokusů v roce 2016 dle ustanovení zákona OZT.204 

Účel 
Odpovídající ustanovení 

zákona OZT 

Počet 

pokusných 

zvířat 

Základní výzkum § 18 odst. 1 písm a) 81133 

Translační a aplikovaný výzkum 

s cílem zabránit a předejít 

onemocnění, špatnému 

zdravotnímu stavu nebo jiným 

anomáliím nebo jejich následků 

u lidí, zvířat nebo rostlin a 

diagnostikovat je nebo léčit 

§ 18 odst. 1 písm. b) bod 

1. 26213 

Translační a aplikovaný výzkum 

s cílem posoudit, zjistit nebo 

upravit fyziologické 

předpoklady lidí, zvířat nebo 

rostlin 

§ 18 odst. 1 písm. b) bod 

2. 494 

Translační a aplikovaný výzkum 

s cílem zlepšit životní podmínky 

a podmínky produkce zvířat 

chovaných k zemědělským 

účelům 

§ 18 odst. 1 písm. b) bod 

3. 983 

Translační a aplikovaný výzkum 

při vývoji, výrobě nebo zkoušení 

kvality, účinnosti a nezávadnosti 

léčiv, potravin, krmiv a jiných 

látek nebo výrobků § 18 odst. 1 písm. c) 46824 

Ochrana přírodního prostředí v 

zájmu zdraví nebo dobrých 

životních podmínek lidí nebo 

zvířat § 18 odst. 1 písm. d) 48105 

Výzkum zaměřený na zachování 

druhů § 18 odst. 1 písm. e) 14700 

Vyšší vzdělávání nebo odborná 

příprava § 18 odst. 1 písm. f) 11013 

Trestní či jiné řízení § 18 odst. 1 písm. g) 0 

 

                                                             
204 Použitá data vyplývají z dokumentů Ministerstva zemědělství dostupných online na 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-

k-pokusum/tabulky/ 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-k-pokusum/tabulky/
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/aktualni-temata/pokusna-zvirata/prehled-zvirat-pouzitych-k-pokusum/tabulky/
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Komentář ke grafům a tabulkám uvedeným v příloze č. 1 

1. Ne všechna pokusná zvířata byla po ukončení pokusu usmrcena. Statistiky o počtu 

usmrcených zvířat se nevedou a z toho důvodu není možné říci a zahrnout do grafů a tabulek, 

jaký podíl ze zvířat použitých k pokusům byl usmrcen. Drobní hlodavci a další malí 

živočichové nicméně bývají v praxi většinou usmrcováni. 

2. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv je počet pokusných zvířat obecně poměrně vysoký, ve 

většině případů se nejedná o typ pokusů, které si laik pod pojmem "pokus" představí - tedy 

provádění pokusů v laboratořích. Takové pokusy jsou zastoupeny v celkovém počtu zhruba 

jednou třetinou.205 

3.  Tabulka č. 1 a graf č.1 mohou být do jisté míry zkresleny skutečností, že do roku 2012 se 

řadily pod pokusy i nenásilné a neinvazivní metody, jako například kroužkování ptáků, které 

se dnes již mezi pokusy neřadí. Ačkoliv to tedy z grafu na první pohled neplyne, počet 

prováděných pokusů na území ČR skutečně stále klesá. 

 

 

                                                             
205 MÜLLEROVÁ, Hana a STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. Praha: Academia, 2013. ISBN 

9788020023179, s. 378. 


