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Změny v agendě schvalování projektů pokusů podle § 16a zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vážená paní, vážený pane, 

 
dovolte mi, abych Vás z pozice správního orgánu příslušného ke schvalování projektů 
pokusů informovala o změnách v procesu administrace žádostí o schválení projektů pokusů. 

Dne 4. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů v částce 205 vyhlášen zákon č. 501/2020 Sb., 
kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Novela zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti od 1. února 2021. Náležitosti žádosti 
o schválení projektu pokusů jsou upraveny v § 16a zákona na ochranu zvířat. 
Na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, oddělení ochrany zvířat 
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/pokusna-zvirata/projekty-pokusu-1/ je uveřejněn 
nový vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů (použije se pro žádosti podané 
od 1. února 2021), a zároveň jej naleznete i v příloze tohoto dopisu. Tento vzor odpovídá 
požadavkům § 16a odst. 1 zákona na ochranu zvířat, který upravuje náležitosti žádosti 
o schválení projektu pokusů. Na projekty, které odborná komise zařízení prokazatelně 
obdržela do 31. ledna 2021, může být použit starý formulář žádosti o schválení 
projektu pokusů. 
Na základě požadavku pracovní komise Legislativní rady vlády došlo v novele zákona 
na ochranu zvířat ke sjednocení způsobu uveřejňování vzorů žádostí. Vzory žádostí již 
nebudou stanoveny prováděcími právními předpisy, ale budou uveřejňovány na 
internetových stránkách Ministerstva zemědělství, a to jako závazné vzory. Vzor žádosti o 
schválení projektu pokusů je závazný a účastníci řízení jej nemohou měnit. 
Novela zákona o správních poplatcích v položce 75 písm. b) zavádí správní poplatek za 
vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů ve výši 1 000 Kč.  

Správní poplatky za vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů vybírají jednotlivé 
státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů. Správní poplatek se vybírá 
u správních řízení zahájených od 1. února 2021. 
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Správní poplatek: 

a) může žadatel uhradit po podání žádosti a před doručením výzvy k zaplacení správního 
poplatku, 

b) musí žadatel uhradit po doručení výzvy k zaplacení správního poplatku. Správní poplatek 
vyžaduje správní orgán po účastníkovi řízení poté, co byly učiněny všechny kroky ve 
správním řízení, ale před vydáním rozhodnutí o schválení projektu pokusů. Správní úřad 
vydá výsledek provedeného úkonu (rozhodnutí o schválení projektu pokusů) až po zaplacení 
poplatku. Placení správních poplatků je upraveno v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Správní poplatek bude hrazen převodem na příjmový bankovní účet MŠMT, číslo účtu 
3711-821001/0710, konstantní symbol 0558. Variabilní symbol bude pro každé správní řízení 
jiný a bude Vám zaslán e-mailem spolu s potvrzením o doručení žádosti o schválení projektu 
pokusů.  Variabilní symbol je nutný pro přiřazení platby k podané žádosti o schválení projektu 
pokusů, nezapomeňte ho prosím uvádět při provádění platby. 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Jana Říhová 
ředitelka odboru 

 

Příloha 

Formulář žádosti o schválení projektu pokusů platný od 1. února 2021 

 

 

Rozdělovník: 

Česká zemědělská univerzita v Praze – Ing. Barbora Hofmanová, Ph.D. 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
- Fakulta rybářství a ochrany vod – MVDr. Veronika Piačková, Ph.D. 
- Přírodovědecká fakulta – doc. Mgr. Jan Riegert, Ph.D. 
- Zemědělská fakulta – Ing. Petr Tejml, Ph.D. 
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Masarykova univerzita 
- CEITEC, Farmaceutická fakulta, Lékařská fakulta – Ing. Iva Pipalová  
- Přírodovědecká fakulta – RNDr. Radim Blažek, Ph.D. 

Mendelova univerzita v Brně 
- Agronomická fakulta – prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D., Ing. Martin Hošek, Ph.D. 

Ostravská univerzita – RNDr. Michal Šimíček, Ph.D. 
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové – Kukleny – MVDr. Lubomír 
Ducháček, Ph.D. 

Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun – MVDr. Iva Podhorná 

SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky České Budějovice – Ing. Břetislav Kábele 
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž – Ing. Stanislava Pospíšilová 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Michaela Liegertová, Ph.D. 

Univerzita Palackého v Olomouci – prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D. 
Univerzita Karlova 
- Farmaceutická fakulta v Hradci Králové – PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 
- 1. lékařská fakulta – Martin Just 
- 2. lékařská fakulta – Mgr. Pavel Hlavička, CSc. 
- 3. lékařská fakulta – prof. MUDr. Petr Widimský, CSc., doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D. 
- Lékařská fakulta v Plzni – Ing. Pavel Klein, Ph.D. 
- Lékařská fakulta v Hradci Králové – MDDr. Tereza Suchánková Kleplová 
- Přírodovědecká fakulta – Mgr. Viktor Sýkora 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. 
Vyšší odborná škola a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace – MVDr. Hana  

Kuběnová 

Vyšší odborná škola a střední zemědělská škola Benešov – PaedDr. Bc. Ivana Dobešová 

Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč – 
MVDr. Olga Pospíšilová, Třebíč 
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