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VI. 
 

Rozdílová tabulka k návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
 

Navrhovaný právní předpis  
(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, 

§, odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

 

Obsah 

§ 3 písm. j) V § 3 písmeno j) zní: 
„j) pokusným zvířetem 

1. živý obratlovec s výjimkou člověka, včetně 
samostatně se živících larválních forem a 
plodů savců od poslední třetiny jejich 
běžného vývoje, nebo 

2. živý hlavonožec, který je nebo má být použit 
k pokusům;  

za pokusné zvíře se považuje také zvíře, které 
je v ranějším stadiu vývoje, než je stadium 
uvedené v bodě 1, pokud má být zvířeti 
umožněno žít nad rámec tohoto stadia vývoje a 
v důsledku prováděných pokusů je 
pravděpodobné, že po dosažení tohoto stadia 
vývoje je postihne bolest, utrpení, strach nebo 
trvalé poškození,“.  
 

32010L0063 čl. 1 odst. 3 a 
4 

Článek 1 

Předmět a oblast působnosti 
3. Tato směrnice se vztahuje na tato 
zvířata:  
a) živé obratlovce s výjimkou člověka 

včetně  
i)  samostatně se živících larválních 

forem a  
ii)  plodů savců od poslední třetiny jejich 

běžného vývoje;  
b) živé hlavonožce.  
 
4. Tato směrnice se vztahuje na zvířata 
používaná k postupům, která jsou v 
ranějším stadiu vývoje, než je stadium 
uvedené v odst. 3 písm. a), pokud má být 
zvířeti umožněno žít nad rámec tohoto 
stadia vývoje a v důsledku prováděných 
postupů je pravděpodobné, že po 
dosažení tohoto stadia vývoje je postihne 
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bolest, utrpení, strach nebo trvalé 
poškození. 

§ 15b odst. 6 V § 15b odst. 6 se slova „bez zbytečného odkladu 
ohlásit změnu údajů uvedených v rozhodnutí o 
udělení oprávnění podle odstavce 1“ nahrazují 
slovy „ohlásit ministerstvu změnu údajů týkajících 
se osob uvedených v rozhodnutí o udělení 
oprávnění podle odstavce 1 písmeno d)“. 

32010L0063 čl. 20 odst. 4 Článek 20 

Oprávnění chovatelů, dodavatelů a 
uživatelů 

4. Členské státy zajistí, aby byly 
příslušnému orgánu ohlášeny veškeré 
změny týkající se osob uvedených v 
odstavci 2. 

§ 15d odst. 5 V § 15d odst. 5 se za větu první vkládají věty 
„Osvědčení o odborné způsobilosti  
se nepovažuje bez dalšího za prokázání 
požadované kvalifikace, požadovanou kvalifikaci lze 
dosáhnout až po vykonání zkoušky odborné 
způsobilosti a absolvování období dohledu. Každý 
chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných 
zvířat  
a uživatel pokusných zvířat je povinen zajistit 
provádění dohledu před získáním požadované 
kvalifikace, a jednoznačné standardy určující 
kvalifikaci v oblasti znalostních a praktických 
dovedností. Chovatel pokusných zvířat, dodavatel 
pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat je 
povinen vést záznamy o vykonávaném dohledu  
a jeho úrovni. Posuzování kvalifikace provádí 
chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných 
zvířat a uživatel pokusných zvířat v běžném 
pracovním prostředí a hodnotí osobu s cílem 
posouzení její praktické kvalifikace. Pracovník 
dohledu musí mít osvědčení o odborné způsobilosti 
k navrhování pokusů a projektů pokusů nebo 
osvědčení o odborné způsobilosti k provádění 
pokusů na pokusných zvířatech, péči  

32010L0063 čl. 23 odst. 2 
a 3 

Článek 23 

Kvalifikace pracovníků 

2. Pracovníci musí před prováděním 
následujících úkonů absolvovat náležité 
vzdělávání a odbornou přípravu:  

a) provádění postupů na zvířatech;  

b) navrhování postupů a projektů;  

c) péče o zvířata, nebo  

d) usmrcování zvířat.  

Osoby, které vykonávají úkony uvedené v 
písmenu b), musí být vzdělány ve vědním 
oboru souvisejícím s prováděnou činností 
a mít znalosti o daném živočišném druhu.  

Nad pracovníky, kteří provádějí úkony 
uvedené v písmenech a), c) nebo d), musí 
být při plnění jejich úkolů vykonáván 
dohled, dokud neprokáží požadovanou 
kvalifikaci.  

Členské státy prostřednictvím udělování 
oprávnění nebo jinými způsoby zajistí 
plnění požadavků stanovených v tomto 
odstavci. 
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o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat.“. 3. Na základě položek uvedených v 
příloze V členské státy zveřejní minimální 

požadavky na vzdělání a odbornou 
přípravu a požadavky na získání, udržení 

a prokázání požadované kvalifikace k 
úkonům uvedeným v odstavci 2. 

§ 15d odst. 8 1. V § 15d odst. 8 se slova „zvířat stanoví“ nahrazují 
slovy „zvířat a požadavky na získání, udržení a 
prokázání požadované kvalifikace k úkonům 
uvedeným v odstavci 2 stanoví“. 

32010L0063 čl. 23 odst. 2 
a 3 

 Článek 23 

Kvalifikace pracovníků 

2. Pracovníci musí před prováděním 
následujících úkonů absolvovat náležité 
vzdělávání a odbornou přípravu:  

a) provádění postupů na zvířatech;  

b) navrhování postupů a projektů;  

c) péče o zvířata, nebo  

d) usmrcování zvířat.  

Osoby, které vykonávají úkony uvedené v 
písmenu b), musí být vzdělány ve vědním 
oboru souvisejícím s prováděnou činností 
a mít znalosti o daném živočišném druhu.  

Nad pracovníky, kteří provádějí úkony 
uvedené v písmenech a), c) nebo d), musí 
být při plnění jejich úkolů vykonáván 
dohled, dokud neprokáží požadovanou 
kvalifikaci.  

Členské státy prostřednictvím udělování 
oprávnění nebo jinými způsoby zajistí 
plnění požadavků stanovených v tomto 
odstavci. 

3. Na základě položek uvedených v 
příloze V členské státy zveřejní minimální 
požadavky na vzdělání a odbornou 
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přípravu a požadavky na získání, udržení 
a prokázání požadované kvalifikace k 
úkonům uvedeným v odstavci 2. 

§ 15f odst. 3 
písm. a) 

V § 15f odst. 3 se na začátek písmene a) vkládají 
slova „byly zastaveny veškerá“ a slova „byly 
minimalizovány na nejnižší možnou úroveň,“ se 
zrušují. 
 

32010L0063 čl. 24 odst. 2 
písm. a) 

Článek 24 

Specifické požadavky na pracovníky 

2. Členské státy zajistí, aby osoby 
uvedené v čl. 40 odst. 2 písm. b):  

a) zajistily, aby byly zastaveny veškerá 
bolest, utrpení, strach nebo trvalé 
poškození, které jsou zvířeti v průběhu 
postupu způsobovány, pokud nejsou 
nevyhnutelné, a 

§ 15f odst. 5 V § 15f odst. 5 se slova „kvalifikovaného odborníka“ 
nahrazují slovy „pokud je to vhodnější, patřičně 
kvalifikovaného odborníka“. 
 

32010L0063 Článek 25 Článek 25 

Určený veterinární lékař 

Členské státy zajistí, aby každý chovatel, 
dodavatel nebo uživatel určil veterinárního 
lékaře s odbornou způsobilostí v oblasti 
zdravotní problematiky pokusných zvířat, 
nebo pokud je to vhodnější, patřičně 
kvalifikovaného odborníka, který je 
pověřen poskytováním poradenství 
ohledně dobrých životních podmínek 
zvířat a zacházení s nimi. 

§ 16a odst. 1 
písm. i) 

V § 16a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 
„i) odůvodnění a vědecké doložení nutnosti 

provedení konkrétního pokusu mimo schválené 
zařízení uživatele pokusných zvířat, pokud má 
být na základě žádosti v rozhodnutí stanoveno, 
že je možno využívat pokusná zvířata i mimo 
zařízení.“. 

32010L0063 čl. 12 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 12 

Postupy 

1. Členské státy zajistí, aby postupy byly 
prováděny v zařízeních uživatele.  

Příslušný orgán může udělit výjimku z 
prvního pododstavce, je- li to vědecky 
doloženo.  
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čl. 38 odst. 2 
písm. e) 

2. Postupy lze provádět výhradně v rámci 
určitého projektu. 

 

Článek 38 

Hodnocení projektu 
2. Hodnocení projektu se především 
skládá z: 
e)   posouzení všech odůvodnění 

uvedených v článcích 6 až 12, 14, 16 
a 33 a 

§ 16b odst. 2 
písm. e) 

V § 16b odst. 2 písm. e) se za slova „uvedených v“ 
vkládá text „§ 16a odst. 1,“. 
 

32010L0063 čl. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čl. 38 odst. 2 
písm. e) 

Článek 12 

Postupy 

1. Členské státy zajistí, aby postupy byly 
prováděny v zařízeních uživatele.  

Příslušný orgán může udělit výjimku z 
prvního pododstavce, je- li to vědecky 
doloženo.  

2. Postupy lze provádět výhradně v rámci 
určitého projektu. 

 

Článek 38 

Hodnocení projektu 
2. Hodnocení projektu se především 
skládá z: 
e) posouzení všech odůvodnění 

uvedených v článcích 6 až 12, 14, 16 a 
33 a 

§ 16e odst. 2 V § 16e odst. 2 se slova „jakékoli významné změny 
struktury nebo funkce daného zařízení uživatele 
pokusných zvířat, která by mohla nepříznivě ovlivnit 
životní podmínky pokusných zvířat, nebo změny 

32010L0063 čl. 44 odst. 1 Článek 44 

Změna, obnovení  
a zrušení schválení projektu 

1. Členské státy zajistí, aby se při změně 
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místa, na kterém jsou prováděny činnosti s 
pokusnými zvířaty, anebo zvýšení počtu užívaných 
druhů pokusných zvířat“ nahrazují slovy „změny 
projektu pokusů, která může mít nepříznivý vliv na 
životní podmínky pokusných zvířat“ a na konci 
odstavce se doplňuje věta „Tímto není dotčeno 
ustanovení § 16.“. 
 

projektu, která může mít nepříznivý vliv na 
životní podmínky zvířat, vyžadovala 
změna nebo obnovení schválení projektu. 

§ 17d odst. 3 V § 17d odst. 3 se za slova „provádět pouze“ 
vkládají slova „osoba odborně způsobilá 
k navrhování pokusů a projektů pokusů nebo“ a za 
slova „pokusných zvířat“ se vkládají slova „, a která 
získala praktické zkušenosti s odchytem volně 
žijících zvířat pod dohledem kvalifikované osoby, 
nebo osoba odborně způsobilá k odchytu volně 
žijících zvířat podle jiných právních předpisů,“. 

32010L0063 čl. 9 odst. 3 Článek 9 

Zvířata odchycená ve volné přírodě 
3. Odchyt zvířat ve volné přírodě musí 
provádět kvalifikovaná osoba za použití 
metod, jež zvířatům způsobí jen takovou 
bolest, utrpení, strach nebo trvalé 
poškození, které jsou nevyhnutelné. 

§ 17i Z § 17h se vkládá nový § 17i, který včetně nadpisu 
zní: 

„§ 17i 
Zásada nahrazení a omezení používání 

pokusných zvířat  
a šetrného zacházení s nimi 

 
(1) Kdykoli to je možné, je uživatel 

pokusných zvířat, namísto pokusu, povinen použít 
vědecky vyhovující metodu či zkušební strategii, při 
níž se nepoužívají živá zvířata.  

 
(2) Uživatel pokusných zvířat je povinen 

počet pokusných zvířat použitých v projektech 
pokusů snížit na minimum, aniž by byly ohroženy 
cíle projektu pokusů.  

 

32010L0063 čl. 4 odst. 1 Článek 4 

Zásada nahrazení a omezení používání 
zvířat a šetrného zacházení s nimi 

1. Členské státy zajistí, aby se, kdykoli to 
bude možné, namísto postupu použila 
vědecky vyhovující metoda či zkušební 
strategie, při níž se nepoužívají živá 
zvířata. 

čl. 4 odst. 2 Článek 4 

Zásada nahrazení a omezení používání 
zvířat a šetrného zacházení s nimi 

2. Členské státy zajistí, aby se počet zvířat 
použitých v projektech snížil na minimum, 
aniž by byly ohroženy cíle projektu.  
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(3) Každý chovatel pokusných zvířat, 
dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokusných 
zvířat je povinen zajistit šetrné zacházení s 
pokusnými zvířaty při jejich chovu, umístění a péči o 
ně, jakož i šetrné metody používané k pokusům, 
přičemž se odstraní nebo na nejnižší možnou míru 
sníží případná bolest, utrpení, strach nebo trvalé 
poškození pokusných zvířat.  

 
(4) Toto ustanovení se v případě výběru 

metod provede v souladu s § 18a.“. 

čl. 4 odst. 3 Článek 4 

Zásada nahrazení a omezení používání 
zvířat a šetrného zacházení s nimi 

3. Členské státy zajistí šetrné zacházení 
se zvířaty při jejich chovu, umístění a péči 
o ně, jakož i šetrné metody používané k 
postupům, přičemž se odstraní nebo na 
nejnižší možnou míru sníží případná 
bolest, utrpení, strach nebo trvalé 
poškození zvířat. 

čl. 4 odst. 4 Článek 4 

Zásada nahrazení a omezení používání 
zvířat a šetrného zacházení s nimi 

4. Tento článek se v případě výběru metod 
provede v souladu s článkem 13. 

§ 18g odst. 6 
písm. b) 

V § 18g odst. 6 písm. b) se za slova „vědecky 
doloženo,“ vkládají slova „a odůvodnění toho,“. 

32010L0063 čl. 6 odst. 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 38 odst. 2 
písm. e) 

Článek 6 

Metody usmrcování 
4. Příslušné orgány mohou udělit výjimky z 
požadavku uvedeného v odstavci 3: 
a) s cílem povolit použití jiné metody za 

předpokladu, že je tato metoda na 
základě vědeckých poznatků 
považována za alespoň stejně 
humánní, nebo 

b) pokud je vědecky doloženo, že účelu 
postupu nelze dosáhnout za použití 
metody usmrcování uvedené v příloze 
IV. 

 

Článek 38 

Hodnocení projektu 
2. Hodnocení projektu se především 
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skládá z: 
e) posouzení všech odůvodnění 

uvedených v článcích 6 až 12, 14, 16 
a 33 a 

§ 18g odst. 7 V § 18g se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, 
který zní: 

„(7) Ministerstvo může na základě 
odůvodněné žádosti chovatele pokusných zvířat 
nebo dodavatele pokusných zvířat rozhodnutím 
udělit výjimky z požadavků uvedených v odstavcích 
3 až 5 s cílem povolit použití jiné metody za 
předpokladu, že je tato metoda na základě 
vědeckých poznatků považována za alespoň stejně 
humánní.“. 
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako 
odstavce 8 a 9. 
 

32010L0063 čl. 6 odst. 4 Článek 6 

Metody usmrcování 
4. Příslušné orgány mohou udělit výjimky z 
požadavku uvedeného v odstavci 3: 
a) s cílem povolit použití jiné metody za 

předpokladu, že je tato metoda na 
základě vědeckých poznatků 
považována za alespoň stejně 
humánní, nebo 

b) pokud je vědecky doloženo, že účelu 
postupu nelze dosáhnout za použití 
metody usmrcování uvedené v příloze 
IV. 

§ 18g odst. 8 V § 18g odst. 8 se slova „veřejného pořádku a“ 
nahrazují slovy „veřejné“. 
 

32010L0063 čl. 6 odst. 5 Článek 6 

Metody usmrcování 
5. Odstavce 2 a 3 se nevztahují na 
případy, kdy je třeba zvíře usmrtit za 
mimořádných okolností z důvodu dobrých 
životních podmínek zvířat, veřejného 
zdraví, veřejné bezpečnosti, zdraví zvířat 
nebo životního prostředí. 

§ 20 odst. 1 
písm. g) 

V § 20 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují 
slova „, o udělení výjimky podle § 18g odst. 7“. 
 

32010L0063 čl. 6 odst. 4 Článek 6 

Metody usmrcování 
4. Příslušné orgány mohou udělit výjimky z 
požadavku uvedeného v odstavci 3: 
a) s cílem povolit použití jiné metody za 

předpokladu, že je tato metoda na 
základě vědeckých poznatků 
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považována za alespoň stejně 
humánní, nebo 

b) pokud je vědecky doloženo, že účelu 
postupu nelze dosáhnout za použití 
metody usmrcování uvedené v příloze 
IV. 

§ 20a odst. 2 V § 20a se na konci odstavce 2 doplňuje věta 
„Pokud chovatel pokusných zvířat, dodavatel 
pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat 
přestane splňovat podmínky stanovené zákonem, 
právními předpisy vydanými k jeho provedení, 
přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo 
oprávněními udělenými podle § 20 odst. 1, uloží 
krajská veterinární správa vhodné nápravné 
opatření rozhodnutím o závazném pokynu k 
odstranění zjištěných nedostatků podle § 22 odst. 1 
písm. l), nebo ministerstvo postupuje podle 
odstavce 1.“. 
 

32010L0063 čl. 21 odst. 1 Článek 21 

Pozastavení a odnětí oprávnění 
1. Pokud chovatel, dodavatel nebo 
uživatel přestane splňovat požadavky této 
směrnice, přijme příslušný orgán vhodné 
nápravné opatření nebo přijetí takového 
opatření nařídí, anebo pozastaví či odejme 
příslušné oprávnění. 
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