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Novela zákona na ochranu zvířat a projekty pokusů (správní poplatky, formulář žádosti) 
 
 

Ministerstvo zemědělství, odbor enviromentální a ekologického zemědělství, oddělení 
ochrany zvířat (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), 
a také je podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a organizuje, řídí a kontroluje 
plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí vydalo Ministerstvo 
zemědělství tento informační materiál: „Novela zákona na ochranu zvířat a projekty pokusů 
(správní poplatky, formulář žádosti)“.  

 
 

Stručné informace:  
 

• novela zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti 1. února 2021, 

• náležitosti žádosti o schválení projektu pokusů jsou upraveny v § 16a zákona na 
ochranu zvířat, 

• nový správní poplatek za vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů je 
stanoven ve výši 1 000 Kč (platí se ve správních řízeních zahájených po 
1. 2. 2021), 

• na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, oddělení ochrany zvířat 
www.oz.mze.cz je uveřejněn nový vzor formuláře žádosti o schválení projektu 
pokusů (použije se pro žádosti podané od 1. 2. 2021), 

• žádost o schválení projektu pokusů se zasílá státnímu orgánu příslušnému ke 
schvalování projektů pokusů. 

 
 
Podrobnější informace: 

 
 Dne 1. února 2021 nabývá účinnosti 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. Tato novela zákona 
na ochranu zvířat přinesla také změny v oblasti právní úpravy projektů pokusů. 
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K nově zavedenému správnímu poplatku za vydání rozhodnutí o schválení projektu 
pokusů 
 
 V souvislosti s výše uvedenou novelou je v položce 75 písm. b) zákona o správních 
poplatcích upraven nový 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.  
 
 K problematice správních poplatků se vztahuje také přechodné ustanovení výše 
uvedené novely: Vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů ve správních řízeních, která 
byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, nepodléhají správnímu poplatku. 
 

Správní řízení o schválení projektu pokusů  
- zahájená do 31. 1. 2021 – správní poplatek se nevybírá, 
- zahájená po 1. 2. 2021 – správní poplatek se vybírá. 

 
To, zda se vybírá či nevybírá správní poplatek, se určuje podle toho, kdy bylo dané 

správní řízení zahájeno. Není podstatné datum, kdy má být vydáno rozhodnutí o schválení 
projektu pokusů.  
 

Správní poplatek: 
a) může žadatel uhradit po podání žádosti a před doručením výzvy k zaplacení 

správního poplatku (toto není povinné), 
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.  
 
 
K novému formuláři žádosti o schválení projektu pokusů 
 
 V souvislosti s novelou zákona na ochranu zvířat připravilo Ministerstvo zemědělství 
aktualizaci žádosti o schválení projektu pokusů. Nový formulář žádosti o schválení projektu 
pokusů je uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, oddělení ochrany 
zvířat www.oz.mze.cz. Nový formulář se použije ve správních řízeních, která byla zahájena po 
nabytí účinnosti novely zákona na ochranu zvířat, tedy od 1. 2. 2021.  
 
 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. 
 
 Tento vzor je formulován v souladu s § 16a odst. 1 zákona na ochranu zvířat, který 
upravuje náležitosti žádosti o schválení projektu pokusů. Vzor žádosti o schválení projektu 
pokusů je závazný a účastníci řízení jej nemohou měnit. 
 
 

http://www.oz.mze.cz/


 

6456/2021-MZE-18134 3 
 

Kam posílat žádosti o schválení projektu pokusů?  
 

Žádost o schválení projektu pokusů se zasílá státnímu orgánu příslušnému ke 
schvalování projektů pokusů, který zřizuje resortní odbornou komisi pro schvalování 
projektů pokusů.  
 

Pravidla pro stanovení státního orgánu příslušného ke schvalování projektů pokusů 
jsou upravena v § 23 zákona na ochranu zvířat. Tento orgán je uveden v rozhodnutí o udělení 
oprávnění k používání pokusných zvířat (na konci odůvodnění). 
 
 
%%%el_podpis%%% 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Petr Jílek 
ředitel odboru 

Otisk úředního razítka 
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