
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta  
Kateřinská 32, 121 08   Praha 2  

 
Opatření děkana č. 1/2019,  

kterým se vydává S t a t u t 
Komise pro práci s pokusnými zvířaty na 1. LF UK 

(odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat)  

 
Zpracoval: Mgr. Viktor Sýkora, Ph.D., přednosta Centra pro experimentální biomodely 
           Mgr. Eva Podrazilová Jenčíková, právní oddělení  
Zodpovídá: přednosta a členové Komise pro práci s pokusnými zvířaty 1. LF UK 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1) 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( dále jen 1.LF UK) je držitelem oprávnění k chovu a používání 
pokusných zvířat.  

2) Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat (dále jen „komise“) je 
v souladu s ustanovením  § 15g  zákona z. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), povinně zřízena uživatelem nebo chovatelem pokusných 
zvířat.  

3)  Na 1.LF UK se komise ustavuje pod názvem „Komise pro práci s pokusnými zvířaty“.  

 
Článek 2 

Složení komise a členství v komisi 

1) Děkan 1.LF UK jmenuje a odvolává jednotlivé členy komise. 

2) Členem komise může být pouze osoba s osvědčením o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a 
projektů pokusů nebo s osvědčením o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k 
navrhování pokusů a projektů pokusů nebo s kvalifikací podle aktuálního znění zákona, u které je 
vyloučen konflikt zájmů z hlediska její působnosti v komisi. 

3) Žádný člen komise nesmí rozhodovat ani se podílet na rozhodnutí o schválení nebo neschválení 
projektu pokusů, pokud je vedoucím projektu pokusů či jeho zástupcem. Pokud taková skutečnost 
nastane, musí ji oznámit ihned na začátku jednání. 

4) Komise musí mít alespoň 3 členy. 

5) Členem je vždy osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata a osoba určená jako veterinární lékař, 
příp. kvalifikovaný odborník (§ 15d odst. 3 a § 15f odst. 5 zákona). 

6) Členství v komisi zaniká: 
a) odvoláním z funkce, 
b) odstoupením z funkce, 
c) zánikem platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,  
d) úmrtím člena. 

 

7) Jednání komise se účastní pouze její jmenovaní členové; na jednání mohou být přizvány i další osoby, 
které se na daném projektu podílí. 

 



Článek 3 

Působnost a předmět činnosti komise 

1) Komise: 
a) poskytuje poradenství vedoucím pokusů týkající se dobrých životních podmínek pokusných zvířat a 

kontroluje činnost vedoucích pokusů, 
b) poskytuje poradenství k nahrazení, omezení a šetrnému používání pokusných zvířat, 
c) zavádí, kontroluje a přezkoumává vnitřní provozní postupy ve viváriu 1.LF UK 
d) sleduje a kontroluje průběh a výsledky projektů pokusů na 1. LF UK, 
e) poskytuje poradenství o umístění pokusných zvířat do zájmového chovu,  
f) projednává a předkládá návrhy provozního řádu, technologických postupů a návrhy na opatření 

k ochraně pokusných zvířat, 
g) kontroluje stanovenou evidenci pokusných zvířat podle § 15g odst 5 písm. d) bodu 4 zákona, 
h) projednává a vyjadřuje se k projektu pokusů a netechnickému shrnutí písemným stanoviskem 

s odůvodněním, 
i) projekt pokusů postoupí státnímu orgánu příslušnému ke schvalování projektů pokusů, 
j) nemá-li projekt pokusů veškeré náležitosti, vrátí jej předkladateli k doplnění, 
k) je povinna ověřit všechny náležitosti projektu pokusů, 
l) po schválení projektu pokusů vydává vedoucímu projektu pokusů souhlas k zahájení projektu 

pokusů, 
m) kontroluje protokoly a údaje stanovené příslušným projektem pokusů, 
n) zpracovává a odevzdává MŠMT do 31. ledna roku následujícího souhrnnou zprávu o činnosti za 

kalendářní rok, 
 

2) Záznamy o každém poradenství se uchovávají nejméně po dobu 3 let.  Záznamy lze poskytnout 
příslušnému orgánu ochrany zvířat. 

3) Stanovisko komise se zasílá na MŠMT. Stanovisko může být zasláno elektronickou i písemnou 
formou. V případě, že je člen komise vedoucím projektu pokusů nebo jeho zástupcem, stanovisko 
k projektu pokusů vydává jiný člen komise. 

4) Rozhodnutí o schválení projektu pokusů se vydává nejdéle na dobu 5 let. Rozhodnutí o schválení 
projektu pokusů může být uděleno na delší dobu, než je platnost oprávnění k používání pokusných 
zvířat, ale musí být podmíněno obnovením platnosti oprávnění k používání pokusných zvířat.  

 

 
Článek 4 

Závěrečné ustanovení 

1) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2019 
 
 
 
 
V Praze dne 12. 3. 2019 
 
      
        prof. MUDr. Aleksi Šedo,DrSc., v.r. 
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