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IV. 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ 
 

části ustanovení vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění 
vyhlášky č. 299/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 

 
*** 

 
 

§ 1 
 

Předmět úpravy 
 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a)  vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a vzor 

formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce 
pokusných zvířat,  

b)a)  seznam údajů, které je chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat nebo 
uživatel pokusných zvířat povinen předložit posuzovatelům a obsah písemného 
posudku posuzovatelů,  

c)b)  vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění, 
d)c)  vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů, 
e)d)b) požadavky na prostory a vybavení zařízení, pokud jde o jejich funkci a obecné 

uspořádání, chovné prostory, prostory pro provádění obecných a specifických pokusů, 
provozní prostory, požadavky na prostředí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání 
a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné systémy, a další požadavky na zařízení, prostory  
a vybavení, 

f)e)c)  požadavky týkající se péče a umístění pokusných zvířat, pokud se jedná o zdravotní 
stav, zvířata odchycená ve volné přírodě k pokusům, umístění pokusných zvířat, 
úpravu prostředí, konstrukci uzavřených prostor, krmení, napájení a konstrukci 
a vybavení pro odpočinek a spánek a manipulaci s pokusnými zvířaty, 

g)f)d)  požadavky týkající se péče a umístění ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných 
zvířat, 

h)g)e)  kritéria přiřazování, faktory, jež se vztahují k danému pokusu, a příklady různých 
pokusů zařazených do jednotlivých kategorií závažnosti na základě faktorů, jež se 
vztahují k danému druhu pokusu, 

i)h)f)  metody usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat, 
j)i)g)  počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kontejneru. 

 
 

§ 2 
 

Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a vzor 
formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce 

pokusných zvířat 
 

(1) Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat je uveden 
v příloze č. 1 k této vyhlášce.  

 
(2) Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce 

pokusných zvířat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.  
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§ 3 
 

Seznam údajů předkládaných posuzovatelům a obsah písemného posudku 
 

(1) Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel pokusných 
zvířat, který žádá o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, oprávnění k dodávce 
pokusných zvířat nebo oprávnění k používání pokusných zvířat (dále jen „žadatel“), 
posuzovatelům předloží 
a)  doklad opravňující k používání stavby k chovu nebo dodávce pokusných zvířat nebo 

k provádění pokusů na pokusných zvířatech podle stavebního zákona nebo závazný 
posudek příslušné krajské veterinární správy v územním, stavebním a kolaudačním 
řízení, je-li požadován jinými právními předpisy2), 

b)a)  písemné vyjádření příslušné krajské veterinární správy k činnosti zařízení, které  
1. nesmí být v den podání žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných 

zvířat, k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat starší dvou 
měsíců, 

2. se vztahuje na zařízení uvedená v žádosti o udělení oprávnění k používání 
pokusných zvířat, k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat, 

c)b)  provozní řád zařízení, včetně havarijního řádu zařízení chovatele pokusných zvířat, 
dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat; havarijní řád 
zařízení obsahuje soubor personálních, materiálních a technických opatření 
a zařízení zabezpečujících provoz zařízení a ochranu pokusných zvířat v případě 
havárie nebo jiné události, která by mohla nepříznivě ovlivnit životní podmínky 
pokusných zvířat, 

d)c)  technologické postupy; chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných zvířat 
nebo uživatel pokusných zvířat, který je povinen zpracovávat standardní operační 
postupy podle jiného právního předpisu2), předloží standardní operační postupy, 

e)d) dokumentaci o charakteru objektů zařízení, včetně adresy, přesného umístění, názvu, 
popřípadě jiného označení jednotlivých prostor, které slouží k chovu nebo dodávce 
pokusných zvířat nebo kde jsou prováděny pokusy na pokusných zvířatech, 
1. adresy, přesného umístění, názvu, popřípadě jiného označení jednotlivých 

prostor, které slouží k chovu nebo dodávce pokusných zvířat nebo kde jsou 
prováděny pokusy na pokusných zvířatech, zejména označení jednotlivých 
místností, stájí a obdobných částí zařízení, 

2. druhů pokusných zvířat určených k chovu, dodávce nebo použití, jejich 
maximálních denních stavů celkem a v jednotlivých místnostech, stájích nebo 
obdobných částech zařízení a hmotnostní kategorie zvířat, ke které se 
maximální denní stav zvířat vztahuje, 

3. popis možné alternativy využití prostor určených k chovu, dodávce nebo 
použití pokusných zvířat z hlediska umístěných druhů zvířat, pokud 
k alternativnímu využití prostor z hlediska umístěných druhů zvířat v zařízení 
dochází, 

4. uvedení systému chovu používaného v zařízení, zejména zda se jedná o systém 
otevřený, bariérový nebo izolátorový, nebo o používání zvířat ve volné přírodě, 

5. popisu technického vybavení vhodného pro druhy pokusných zvířat, které jsou 
v nich umístěny, a jsou-li v daném zařízení prováděny pokusy, rovněž pro 
provádění pokusů, zejména jejich počet, typ a velikost, 

6. půdorysného plánu zařízení, ve kterém jsou vyznačeny jednotlivé místnosti, 
stáje a obdobné části zařízení, 

f)e) organizační schéma zařízení, 
g)f)  seznam pracovních míst, která lze zastávat pouze s osvědčením o odborné způsobilosti 

k navrhování pokusů a projektů pokusů nebo s osvědčením o odborné způsobilosti k 
provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování 
pokusných zvířat, doložený jmenným seznamem zaměstnanců s výkazem, zda jim toto 
osvědčení bylo vydáno, 
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h)g)  doklad prokazující získání příslušného vysokoškolského vzdělání podle zákona 
o vysokých školách v případě určeného veterinárního lékaře. 

e)  záznamy o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů 
a o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči 
o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat podle § 15d odst. 8 zákona, 

f)  doklad o ustanovení osoby odpovědné za péči o pokusná zvířata a její osvědčení 
o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči 
o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat; toto se vztahuje na všechny 
osoby odpovědné za péči o pokusná zvířata v zařízení, 

g)  doklad o zřízení odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek 
pokusných zvířat, 

h)  seznam členů odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek 
pokusných zvířat, doklad o ustanovení členem této odborné komise, osvědčení 
členů této odborné komise o odborné způsobilosti k provádění pokusů na 
pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat, 

i)  doklad o ustanovení  
1.  určeného veterinárního lékaře a doklad prokazující získání jeho příslušného 

vysokoškolského vzdělání podle zákona o vysokých školách nebo jeho 
osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, 
péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat, nebo  

2.  patřičně kvalifikovaného odborníka, který je pověřen poskytováním 
poradenství ohledně dobrých životních podmínek pokusných zvířat a zacházení 
s nimi, a jeho osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na 
pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat. 

 
(2) Žádá-li žadatel o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce 

pokusných zvířat nebo k používání pokusných zvířat na další období, předloží posuzovatelům 
za předchozí období uděleného oprávnění, kromě údajů a dokladů podle odstavce 1, 
a)  dokumentaci o 

1. chovu pokusných zvířat, jde-li o chovatele pokusných zvířat nebo dodavatele 
pokusných zvířat, a 

2. chovu a použití pokusných zvířat, jde-li o uživatele pokusných zvířat, 
b)  záznamy o 

1. počtu chovaných, nakoupených nebo dodaných pokusných zvířat, jde-li o chovatele 
pokusných zvířat nebo dodavatele pokusných zvířat, s doložením jejich původu a 

2. počtu použitých, chovaných nebo nakoupených pokusných zvířat, jde-li o uživatele 
pokusných zvířat, s doložením jejich původu, 

c)  záznamy o počtu uhynulých pokusných zvířat, 
b)  záznamy vedené podle § 17g odst. 1 zákona; chovatel pokusných zvířat, dodavatel 

pokusných zvířat a uživatel pokusných zvířat, který chová, dodává nebo používá 
psy, kočky nebo subhumánní primáty, předloží také informace a dokumentaci 
vedené podle § 17h odst. 1 zákona, 

c)  strategii pro udržování zdravotního stavu pokusných zvířat podle přílohy 
č. 8 k této vyhlášce písm. a) bodu 1, 

d)  záznamy o kontrolách zdravotního stavu pokusných zvířat, včetně výsledků kontrolních 
laboratorních vyšetření, 

e)  záznamy orgánů dozoru, 
f)  projekty pokusů, včetně dokumentů, které nebyly schváleny odbornou komisí pro 

zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat nebo státním orgánem 
příslušným ke schvalování projektů pokusů, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat, 

g) protokoly pokusů, včetně zápisů o kontrole prováděné osobou odpovědnou za 
péči o pokusná zvířata a odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních 
podmínek pokusných zvířat, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat, 
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g)h)  dokumentaci o použitých pokusných zvířatech ve vztahu k příslušným projektům pokusů, 
které proběhly od předchozího posouzení posuzovateli, pokud tato dokumentace není 
součástí protokolu pokusů podle písm. g), jedná-li se o uživatele pokusných zvířat, 

h)i)  podklady poskytnuté pro evidenci zvířat státnímu orgánu příslušnému ke schvalování 
projektů pokusů podle § 15g odst. 5 zákona, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat, 

i)j)  změny údajů zařízení nebo chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat 
nebo uživatele pokusných zvířat. 

 
(3) Údaje a dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) a f) až i) musí 

obsahovat také název žadatele, adresu místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji 
činnost, číslo jednací nebo evidenční, pokud žadatel číslo jednací nebo evidenční 
používá, datum vyhotovení, jméno, příjmení a označení funkce statutárního orgánu 
a podpis statutárního orgánu. Věta první se nevztahuje na osvědčení o odborné 
způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata 
a usmrcování pokusných zvířat a doklad prokazující získání příslušného 
vysokoškolského vzdělání podle zákona o vysokých školách.  
 

(4) Údaje a dokumenty uvedené v odstavci 2 písm. a) až d), g) a h) musí 
obsahovat také název žadatele, adresu místa, kde hodlá žadatel vykonávat svoji 
činnost, číslo jednací nebo evidenční, pokud žadatel číslo jednací nebo evidenční 
používá, datum vyhotovení, jméno, příjmení a označení funkce osoby, která je v souladu 
se zákonem povinna tyto údaje a dokumenty vyhotovovat, a její podpis. 
 

(3)(5) Písemný posudek obsahuje kromě náležitostí stanovených správním řádem 
a náležitostí stanovených v § 15b odst. 4 zákona zejména 
a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovatelů, číslo osvědčení o odborné 

způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů posuzovatele, 
b)  vyjádření, zda žadatel předložil všechny údaje a doklady uvedené v odstavci 1, 

popřípadě v odstavci 2, 
c)  posouzení předložené dokumentace, zejména zjištěné závady a nedostatky, 
d)  posouzení prostorové kapacity zařízení a technického vybavení prostor, ve kterých jsou 

chována, dodávána a používána pokusná zvířata, zejména zjištěné závady 
a nedostatky, 
1. druhy pokusných zvířat určených k chovu, dodávce nebo použití, jejich 

maximální denní stavy celkem a v jednotlivých místnostech, stájích nebo 
obdobných částech zařízení, a hmotnostní kategorii zvířat, ke které se 
maximální denní stav zvířat vztahuje, 

2. zjištěné závady a nedostatky, 
e)  systém chovu používaný v zařízení, zejména zda se jedná o systém otevřený, 

bariérový nebo izolátorový, nebo o používání zvířat ve volné přírodě, 
f)  vyjádření, zda byla velikost prostor v zařízení posuzována podle této vyhlášky 

nebo podle vyhlášky upravující minimální standardy pro ochranu hospodářských 
zvířat3), v případě zemědělského výzkumu podle přílohy č. 7 k této vyhlášce 
bodu 7, při němž cíl projektu pokusů vyžaduje, aby byla pokusná zvířata chována 
za obdobných podmínek jako hospodářská zvířata chovaná pro komerční účely,  

g)  vyjádření posuzovatelů k žádosti o udělení výjimky z povinnosti provádět pokusy 
pouze ve schválených zařízeních uživatele pokusných zvířat podle § 15a odst. 2 
zákona, pokud žadatel tuto žádost podal,  

h)  vyjádření posuzovatelů k žádosti o udělení výjimky z povinnosti používat 
k pokusům pokusná zvířata uvedená v § 17f odst. 1 zákona, pouze tehdy, byla-li 
pro použití k pokusům chována, pokud žadatel tuto žádost podal, 

e)i)  doporučená opatření k okamžitému provedení před vydáním rozhodnutí o udělení 
oprávnění k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo k používání 
pokusných zvířat a doporučená opatření dlouhodobého charakteru spolu s termínem 
k jejich provedení, 
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f)j)  stanovisko posuzovatelů, zda žadatel splňuje či nesplňuje požadavky na chov 
pokusných zvířat, dodávku pokusných zvířat nebo na používání pokusných zvířat 
stanovené zákonem a touto vyhláškou; nesplňuje-li žadatel tyto požadavky, též uvedení 
nedostatků, které jsou v rozporu se zákonem nebo touto vyhláškou, 

g)k) název státního orgánu příslušného ke schvalování projektů pokusů podle § 23 zákona, 
jedná-li se o uživatele pokusných zvířat, 

h)l)  prohlášení chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele 
pokusných zvířat, že je s obsahem posudku seznámen, datum a podpisy posuzovatelů 
a žadatele. 

 
 

§ 4 
  

Vzory statistických tabulek, pokyny pro jejich vyplnění a další údaje, které musí 
obsahovat souhrnná zpráva o činnosti zařízení 

 
Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění jsou uvedeny v příloze č. 3 k této 

vyhlášce.  
 
 

§ 5  
 

Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů  
 

Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů je uveden v příloze č. 4 k této 
vyhlášce.  
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 419/2012 Sb. 

 

Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat 

 

ŽÁDOST O UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ POKUSNÝCH ZVÍŘAT 

podle § 15b zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

1. Identifikační údaje žadatele 

Žadatel - název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která provozuje zařízení 

 

IČ, bylo-li přiděleno  Registrační číslo 

hospodářství1) 

 

Adresa sídla nebo místa podnikání žadatele (včetně PSČ a okresu) 

 

Adresa místa, kde hodlá vykonávat žadatel svoji činnost, včetně přesného umístění, názvu, případně jiného označení 

jednotlivých prostor, kde má být činnost prováděna; pokud má být na základě žádosti v rozhodnutí o udělení oprávnění 

stanoveno, že je možno používat pokusná zvířata i mimo zařízení, uvede žadatel specifikaci místa, kde bude činnost 

prováděna, zejména zda bude činnost prováděna ve volné přírodě a na jakém území 

 

Statutární orgán žadatele - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení 

 

Osobní údaje statutárního orgánu, který je odpovědný za dodržování zákona č. 246/1992 Sb. – titul, jméno, 

popřípadě jména, a příjmení, datum a místo narození 

 

Osoba zmocněná k zastupování žadatele ve správním řízení2) - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení 

 

Adresa pro doručování 

 

Telefon E-mail Datová schránka 

   

Osoby odpovědné za péči o pokusná zvířata - tituly, jména, příjmení Čísla osvědčení podle § 15d odst. 3 a § 

15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 

  

  

  

Určený veterinární lékař nebo kvalifikovaný odborník - titul, jméno, 

popřípadě jména, a příjmení 

Číslo osvědčení podle § 15d odst. 3 a § 

15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 

kvalifikovaného odborníka 

  

2. ŽADATEL ŽÁDÁ O UDĚLENÍ 

Označte křížkem (x) do prázdného políčka správnou možnost 

 prvního oprávnění  dalšího oprávnění 

3. DRUH ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ 

Označte křížkem (x) do prázdného políčka správnou možnost 

 používání pokusných zvířat k pokusům 

4. ÚČEL POKUSŮ dle § 18 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 

Označte křížkem (x) do prázdného políčka ty činnosti, které zařízení vykonává 

 a) základní výzkum 

 b1) translační nebo aplikovaný výzkum s cílem zabránit a předejít onemocnění, špatnému zdravotnímu stavu nebo 

jiným anomáliím nebo jejich následkům u lidí, zvířat nebo rostlin a diagnostikovat je nebo léčit 

 b2) translační nebo aplikovaný výzkum s cílem posoudit, zjistit, regulovat nebo upravit fyziologické předpoklady 

lidí, zvířat nebo rostlin 

 b3) translační nebo aplikovaný výzkum s cílem zlepšit životní podmínky a podmínky produkce zvířat chovaných 

k zemědělským účelům 
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 c) jakýkoli z cílů uvedených v písmenu b) při vývoji, výrobě nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, 

potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

 d) ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 

 e) výzkum zaměřený na zachování druhů 

 f) vyšší vzdělávání nebo odborná příprava za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostí 

 g) trestní řízení a jiné soudní řízení 

5. DRUHY POKUSNÝCH ZVÍŘAT URČENÝCH K CHOVU A POUŽÍVÁNÍ 

Uveďte druhy pokusných zvířat a maximální možný stav podle denní kapacity zařízení 

Druh pokusných zvířat Stav (počet) Druh pokusných zvířat Stav (počet) 

Myš laboratorní  Prase domácí  

Potkan laboratorní  Tur domácí  

Morče domácí  Ovce domácí  

Křeček zlatý  Kůň domácí  

Křečík čínský    

Pískomil mongolský    

Králík domácí    

Pes domácí    

Kočka domácí    

Subhumánní primáti (uveďte druh)    

Křepelka obecná    

Drápatka vodní    

Drápatka tropická    

Skokan hnědý    

Skokan levhartí    

Danio pruhované    

6. DŘÍVE UDĚLENÁ OPRÁVNĚNÍ PODLE ZÁKONA Č. 246/1992 Sb. 

Uveďte čísla jednací a spisové značky rozhodnutí, data jejich doručení žadateli a doby platnosti rozhodnutí 

 

7. ŽADATEL PROHLAŠUJE, ŽE 

- souhlasí s provedením správního řízení včetně posouzení zařízení posuzovateli stanovenými podle zákona č. 246/1992 

Sb., 

- předloží posuzovatelům údaje stanovené zákonem č. 246/1992 Sb. a právními předpisy vydanými k jeho provedení, 

- údaje uvedené v této žádosti a další údaje pro správní řízení jsou a budou uváděny pravdivě, 

- souhlasí se zveřejněním názvu zařízení a názvu obce jeho sídla. 

Datum  Razítko a podpis žadatele 

  

 

 
Poznámky: 
1) § 2 písm. c) vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a 

evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů 
2)  Vyplní se v případě, je – li odlišná od statutárního orgánu. 

 

Přílohy žádosti: 

 

a) plná moc k zastupování žadatele ve správním řízení. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2012 Sb. 

 

Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce 

pokusných zvířat 

 

ŽÁDOST O UDĚLENÍ OPRÁVNĚNÍ K CHOVU POKUSNÝCH ZVÍŘAT 

NEBO K DODÁVCE POKUSNÝCH ZVÍŘAT 

podle § 15b zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

1. Identifikační údaje žadatele 

Žadatel - název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která provozuje zařízení 

 

IČ, bylo-li přiděleno  Registrační číslo 

hospodářství1) 

 

Adresa sídla nebo místa podnikání žadatele (včetně PSČ a okresu) 

 

Adresa místa, kde hodlá vykonávat žadatel svoji činnost, včetně přesného umístění, názvu, případně jiného označení 

jednotlivých prostor, kde má být činnost prováděna; pokud má být na základě žádosti v rozhodnutí o udělení oprávnění 

stanoveno, že je možno chovat pokusná zvířata i mimo zařízení, uvede žadatel specifikaci místa, kde bude činnost 

prováděna, zejména zda bude činnost prováděna ve volné přírodě a na jakém území 

 

Statutární orgán žadatele - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení 

 

Osobní údaje statutárního orgánu, který je odpovědný za dodržování zákona č. 246/1992 Sb. - titul, jméno, 

popřípadě jména, a příjmení, datum a místo narození 
 

Osoba zmocněná k zastupování žadatele ve správním řízení2) - titul, jméno popřípadě jména, a příjmení 

 

Adresa pro doručování 

 

Telefon E-mail Datová schránka 

   

Osoby odpovědné za péči o pokusná zvířata - tituly, jména, příjmení Čísla osvědčení podle § 15d odst. 3 a § 

15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 

  

  

  

Určený veterinární lékař nebo kvalifikovaný odborník - titul, jméno, 

popřípadě jména, a příjmení 

Číslo osvědčení podle § 15d odst. 3 a § 

15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 

kvalifikovaného odborníka 

  

2. ŽADATEL ŽÁDÁ O UDĚLENÍ 

Označte křížkem (x) do prázdného políčka správnou možnost 

 prvního oprávnění  dalšího oprávnění 

3. DRUH ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ 

Označte křížkem (x) do prázdného políčka správnou možnost 

 chov pokusných zvířat  dodávka pokusných zvířat 

4. DRUHY CHOVANÝCH NEBO DODÁVANÝCH POKUSNÝCH ZVÍŘAT 

Uveďte druhy pokusných zvířat a maximální možný stav podle denní kapacity zařízení 

Druh pokusných zvířat Stav (počet) Druh pokusných zvířat Stav (počet) 

Myš laboratorní  Prase domácí  

Potkan laboratorní  Tur domácí  

Morče domácí  Ovce domácí  

Křeček zlatý  Kůň domácí  
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Křečík čínský    

Pískomil mongolský    

Králík domácí    

Pes domácí    

Kočka domácí    

Subhumánní primáti (uveďte druh)    

Křepelka obecná    

Drápatka vodní    

Drápatka tropická    

Skokan hnědý    

Skokan levhartí    

Danio pruhované    

5. DŘÍVE UDĚLENÁ OPRÁVNĚNÍ PODLE ZÁKONA Č. 246/1992 SB.  

Uveďte čísla jednací a spisové značky rozhodnutí, data jejich doručení žadateli a doby platnosti rozhodnutí 

 

6. ŽADATEL PROHLAŠUJE, ŽE 

- souhlasí s provedením správního řízení včetně posouzení zařízení posuzovateli stanovenými podle zákona č. 246/1992 

Sb., 

- předloží posuzovatelům údaje stanovené zákonem č. 246/1992 Sb. a právními předpisy vydanými k jeho provedení, 

- údaje uvedené v této žádosti a další údaje pro správní řízení jsou a budou uváděny pravdivě, 

- souhlasí se zveřejněním názvu zařízení a názvu obce jeho sídla. 

Datum  Razítko a podpis žadatele 

  

 

 

 
Poznámky: 
1) § 2 písm. c) vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a 

evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Vyplní se v případě, je – li odlišná od statutárního orgánu. 

 
Přílohy žádosti: 

a) plná moc k zastupování žadatele ve správním řízení. 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 419/2012 Sb. 

 

Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich vyplnění  

 

Uvádějí se pokusná zvířata, která jsou použita při pokusech. Každé pokusné zvíře se vykazuje 

v téže tabulce pouze jednou. 

 

 

TABULKA 1 

Počet použitých pokusných zvířat podle druhů 

 

Taxonomické zařazení 

Počet 

použitých 

zvířat 

Myš laboratorní (Mus musculus)   

Potkan laboratorní (Rattus norvegicus)   

Morče domácí (Cavia porcellus)   

Křeček zlatý (Mesocricetus auratus)   

Křečík čínský (Cricetulus griseus)   

Pískomil mongolský (Meriones unguiculatus)   

Ostatní hlodavci (ostatní Rodentia)   

Králík domácí (Oryctolagus cuniculus)   

Kočka domácí (Felis catus)   

Pes domácí (Canis familiaris)   

Fretka (Mustela putorius furo)   

Ostatní masožravci (ostatní Carnivora)   

Koně, osli a kříženci (Equidae)   

Prase domácí (Sus scrofa domesticus)   

Koza domácí (Capra aegagrus hircus)   

Ovce domácí (Ovis aries)   

Tur domácí (Bos primigenius)   

Poloopice (Prosimia)   

Kosmani a tamaríni (např. Callithrix jacchus)   

Makak jávský (Macaca fascicularis)   

Makak rhesus (Macaca mulatta)   

Kočkodani (Chlorocebus spp., obvykle buď C. pygerythrus, nebo C. sabaeus)   

Paviáni (Papio spp.)   

Kotulové (např. Saimiri sciureus)   

Ostatní subhumánní primáti (ostatní druhy Ceboidea a Cercopithecoidea)   

Lidoopi (Hominoidea)   

Ostatní savci (ostatní Mammalia)   

Kur domácí (Gallus gallus domesticus)   

Ostatní ptáci (ostatní Aves)   

Plazi (Reptilia)   

Skokan hnědý a skokan levhartí (Rana temporaria a R. pipiens)   
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Drápatka vodní a drápatka tropická (Xenopus laevis a X. tropicalis)   

Ostatní obojživelníci (ostatní Amphibia)   

Danio pruhované (Danio rerio)   

Ostatní ryby (ostatní Pisces)   

Hlavonožci (Cephalopoda)   

CELKEM   

 

 

TABULKA 2 

Počet použitých pokusných zvířat podle účelu pokusů 

 

Účely pokusů 

Počet 

použitých 

zvířat 

a)   základní výzkum   

b1) translační a aplikovaný výzkum s cílem zabránit a předejít onemocnění, 

špatnému zdravotnímu stavu nebo jiným anomáliím nebo jejich 

následkům u lidí, zvířat nebo rostlin a diagnostikovat je nebo léčit   

b2) translační a aplikovaný výzkum s cílem posoudit, zjistit, regulovat nebo      

upravit fyziologické předpoklady lidí, zvířat nebo rostlin  
b3) translační a aplikovaný výzkum s cílem zlepšit životní podmínky a 

podmínky produkce zvířat chovaných k zemědělským účelům  
c) jakýkoli z cílů uvedených v písmeni b) při vývoji, výrobě nebo zkoušení 

kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo 

výrobků  

d) ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních 

podmínek lidí nebo zvířat   

 e) výzkum zaměřený na zachování druhů   

f) vyšší vzdělávání nebo odborná příprava za účelem získání, udržení nebo 

zlepšení odborných znalostí   

g) trestní řízení a jiné soudní řízení   

CELKEM   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBS5EGR8R)



12 
 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 419/2012 Sb. 
 

Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů 

 

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ PROJEKTU POKUSŮ 

podle § 16a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Název (případně evidenční číslo) projektu pokusů, studie, případně označení grantu 

 

2. Identifikační údaje uživatele pokusných zvířat 
Žadatel - název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která provozuje zařízení 

 

IČ, bylo-li přiděleno  Registrační číslo 

hospodářství1) 

 

Adresa sídla nebo místa podnikání žadatele (včetně PSČ) 

 

Adresa místa, kde hodlá vykonávat uživatel pokusných zvířat svoji činnost, včetně přesného umístění, názvu, případně 

jiného označení jednotlivých prostor, kde má být činnost prováděna; pokud má být na základě žádosti v rozhodnutí 

stanoveno, že je možno používat pokusná zvířata i mimo zařízení, uvede žadatel specifikaci místa, kde bude činnost 

prováděna, zejména zda bude činnost prováděna ve volné přírodě a na jakém území 

 

Statutární orgán žadatele - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení 

 

Osoba zmocněná k zastupování žadatele ve správním řízení2) - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení 

 

Adresa pro doručování 

 

Telefon E-mail Datová schránka 

   

Číslo jednací a spisová značka rozhodnutí o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a doba jeho 

platnosti 

 

3. Seznam osob, které se na projektu pokusů podílejí 

Vedoucí projektu pokusů - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení a číslo osvědčení podle § 15d odst. 3 nebo § 

15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 

 

Zástupce vedoucího projektu pokusů, je-li ustanoven - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení a číslo osvědčení 

podle § 15d odst. 3 nebo § 15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 

 

Osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení a číslo osvědčení podle § 

15d odst. 3 nebo § 15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb.  

 

Určený veterinární lékař, příp. kvalifikovaný odborník - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení;  u 

kvalifikovaného odborníka uveďte rovněž číslo osvědčení podle § 15d odst. 3 nebo § 15e odst. 1 zákona č. 246/1992 

Sb. 

 

Osoba, která řídí činnost odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat - titul, 

jméno, popřípadě jména, a příjmení a číslo osvědčení podle § 15d  

odst. 3 nebo § 15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb.  

 

Ostatní osoby - držitelé osvědčení podle § 15d odst. 3 nebo § 15e odst. 1 nebo § 15d odst. 4 nebo § 15e odst. 2 

zákona č. 246/1992 Sb.  

Žadatel prohlašuje, že všechny osoby podílející se na tomto projektu pokusů jsou odborně způsobilé podle zákona č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, k příslušné činnosti s pokusnými zvířaty - 

správnou variantu zaškrtněte (x) do prázdného políčka  
Ano 

 Ne 
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NÁVRH PROJEKTU POKUSŮ 
4. Účel plánovaných pokusů podle § 18 zákona č. 246/1992 Sb. - odpovídající zařazení zaškrtněte (x) do prázdného 

políčka 

 a) základní výzkum 

 b1) translační nebo aplikovaný výzkum s cílem zabránit a předejít onemocnění, špatnému zdravotnímu stavu 

nebo jiným anomáliím nebo jejich následkům u lidí, zvířat nebo rostlin a diagnostikovat je nebo léčit 

 b2) translační nebo aplikovaný výzkum s cílem posoudit, zjistit, regulovat nebo upravit fyziologické 

předpoklady lidí, zvířat nebo rostlin 

 b3) translační nebo aplikovaný výzkum s cílem zlepšit životní podmínky a podmínky produkce zvířat chovaných 

k zemědělským účelům 

 c) jakýkoli z cílů uvedených v písmenu b) při vývoji, výrobě nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti 

léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

 d) ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 

 e) výzkum zaměřený na zachování druhů 

 f) vyšší vzdělávání nebo odborná příprava za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostí 

 g) trestní řízení a jiné soudní řízení 

5. Význam a zdůvodnění pokusů - podrobná charakteristika cílů studie s uvedením konkrétního očekávaného 

přínosu, včetně charakteristiky aplikovaných látek, nebo zařazení látek do indikačních skupin 

 

6. Zdůvodnění výběru a používání pokusných zvířat, včetně jejich odhadovaného počtu, druhů a stadií vývoje 

 

7. Prohlášení žadatele o průkazu nezbytnosti pokusů nebo uvedení právního předpisu, který provedení pokusů 

ukládá, včetně zdůvodnění, proč nelze pokus na pokusném zvířeti nahradit alternativními metodami 

 

8. Zabránění případnému neodůvodněnému opakování pokusů - byl tento pokus na zvířatech již někdy v minulosti 

proveden? Pokud ano, odůvodněte, proč je nutné opakování; pokud ne, uveďte způsob, který jste použili pro ověření, 

že tento pokus nebyl dosud proveden 

 

9. Činnost s pokusnými zvířaty 

Podrobný popis pokusů a činnosti s pokusnými zvířaty 

 

Časový plán jednotlivých fází pokusů na pokusných zvířatech včetně předpokládaného data jeho ukončení 

 

Pokusné nebo pozorovací strategie a statistický plán pro minimalizaci počtu pokusných zvířat, jejich bolesti, utrpení a 

strachu a případného dopadu na životní prostředí 

 

10. Navrhovaná klasifikace závažnosti pokusů - odpovídající zařazení zaškrtněte (x) do prázdného políčka; v pravé 

části návrh zdůvodněte 

 Zvíře nenabude vědomí  

 Mírné  

 Střední  

 Závažné  

11. Uplatnění metod v zájmu nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi (3R) 

Nahrazení zvířat (Replacement) 

 

Omezení počtu zvířat (Reduction) 

 

Šetrné zacházení se zvířaty (Refinement) 

 

12. Plánované použití znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod tlumících bolest; zdůvodnění 

jejich případného nepoužití 

 

13. Hlavní operační vybavení, operační postupy a způsoby pooperační péče minimalizující bolest a stres zvířete 

 

14. Způsob naložení s pokusnými zvířaty po ukončení pokusu - usmrcení, převedení do chovu (jakého?), opětovné 

použití, při opětovném použití jeho kumulativní dopad na daná pokusná zvířata 

 

15. Metody usmrcování pokusných zvířat - odpovídající metody zaškrtněte (x) do prázdného políčka 

 Předávkování anestetikem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBS5EGR8R)



14 
 

 Upoutaný projektil 

 Oxid uhličitý 

 Zlomení vazu 

 Tupý úder do hlavy 

 Oddělení hlavy od trupu 

 Omráčení elektrickým proudem 

 Inertní plyny (Ar, N2) 

 Zastřelení volným projektilem odpovídající střelnou zbraní a střelivem 

 Jiná metoda - žádost o udělení výjimky - níže zdůvodněte 

16. Původ pokusných zvířat - uveďte všechny předpokládané zdroje; u pokusných zvířat z volné přírody udávejte co 

nejpřesněji lokalitu (lokality) jejich odchytu 

 

17. Podmínky umístění a chovu pokusných zvířat a péče o ně včetně obohacení prostředí 

 

18. Způsob značení pokusných zvířat v pokusu 

 

19. Uvedení zdravotního rizika pro další pokusná zvířata a pro zaměstnance 

 

20. Pokus bude proveden za podmínek správné laboratorní praxe (je-li to požadováno jinými právními předpisy – 

např. zákon o léčivech, zákon o chemických látkách a chemických přípravcích) - správnou variantu zaškrtněte (x) do 

prázdného políčka 

 Ano 

 Ne 

21. Datum  Razítko a podpis žadatele Podpis vedoucího projektu pokusů 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tuto tabulku vyplňuje odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat 

STANOVISKO ODBORNÉ KOMISE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK POKUSNÝCH 

ZVÍŘAT K PŘEDLOŽENÉ ŽÁDOSTI  

 

 

 

Členové odborné komise 
Datum 

Jméno, popřípadě jména a příjmení Podpis 
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Tuto tabulku vyplňuje státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů  

Státní orgán příslušný ke schvalování projektů pokusů 

potvrzuje, že tento projekt pokusů byl schválen 

rozhodnutím – číslo jednací, spisová značka, ze dne 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis státního orgánu 

příslušného ke schvalování projektů pokusů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

1) § 2 písm. c) vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence  

a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Vyplní se jen v případě, je-li odlišná od statutárního orgánu. 

 

 

Přílohy žádosti: 

a) netechnické shrnutí projektu pokusů, 

b) plná moc osoby zmocněné k zastupování ve správním řízení, 

c) doložení kvalifikace (kopie potřebných dokladů) všech osob uvedených v bodě 3, 

d) veterinární podmínky pro provádění pokusů na pokusných zvířatech stanovené příslušnou krajskou 

veterinární správou v případech uvedených v jiném právním předpise (zákon č. 166/1999 Sb., veterinární 

zákon).   

 

 

Tuto tabulku vyplňuje odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat až po schválení 

projektu pokusů státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů 

SOUHLAS ODBORNÉ KOMISE PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ DOBRÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK POKUSNÝCH 

ZVÍŘAT K ZAHÁJENÍ PROJEKTU POKUSŮ  

Členové odborné komise 
Datum 

Jméno, popřípadě jména a příjmení Podpis 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 
 
----------------------------------------- 
 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně 

zvířat používaných pro vědecké účely. 
2) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Vyhláška č. 86/2008 Sb., o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv. 
3) Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských 

zvířat, ve znění pozdějších předpisů. 
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