
 

 

 

 

Zápis ze zasedání Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek 

pokusných zvířat LF MU ze dne 19.6.2018 

 

 

 

Přítomni: Ing. Iva Pipalová 

                Mgr. Monika Dušková, Dr. 

    MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. 

    MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. 

                Ing. Sylva Konvičná Pipalová, Ph.D. 

         Prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. 

                Doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. 

                 

      
 

 

 

Program: 

1) Předsedkyně komise Ing. Iva Pipalová oznámila ukončení působení ve vedení 

Chovného a uživatelského zařízení LF MU. Paní ing. Iva Pipalová bude však dále 

předsedkyní komise. 

2) Předsedkyně seznámila členy komise s body jednání na chystané schůzce s 

proděkanem pro vědu a doktorské studium prof. MUDr. Tomášem Kašpárkem, Ph.D. 

Paní předsedkyně má v úmyslu pana proděkana informovat o činnosti Chovného a 

uživatelského zařízení a Odborné komise. Schůzka se uskuteční 25.6.2018 a kromě 

paní předsedkyně se jí za komisi zúčastní i paní prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. 

3) Předsedkyně komise upozornila na změny v žádostech o schválení projektů pokusů, 

které jsou nově MZe požadovány k úspěšnému průběhu schvalovacího procesu: 

a. V bodu 2 je třeba kromě adresy uživatelského zařízení uvést i čísla místností, 

ve kterých budou experimenty prováděny. 

b. V bodu 4 je nutné vybrat pouze jediný, hlavní účel plánovaných pokusů. Pokud 

má žadatel v úmyslu využít zvířata i pro další účely, např. pro výuku, uvede 

tyto do charakteristiky cílů studie (bod 5). 

c. V bodu 7 je třeba uvést, že neexistuje žádná validovaná alternativní metoda, 

kterou by bylo možné pokus na zvířeti nahradit. Zdroje, kde byly tyto metody 

studovány, se zde neuvádějí! Tyto zdroje se vypíší do bodu 11.  

d. V bodu 10 nestačí pouze zaškrtnout kategorii závažnosti pokusů, ale je třeba 

uvést důvod, proč byla tato kategorie vedoucím pokusu vybrána (viz např. 

příloha 9 k vyhlášce 419/ 2012 o ochraně pokusných zvířat). 

e. V bodu 12 je nutné uvést dávkování (koncentraci) použitých prostředků. 

f. V bodu 16 je nutné uvést nejen dodavatele zvířat, ale i název původního 

prodejce. 



g. V bodu 17 je třeba specifikovat, do jakých klecí budou zvířata umístěna a jaký 

bude počet zvířat v jedné kleci. 

4) Členové komise se dohodli na harmonogramu kontrol protokolů pokusů na 

pracovištích uživatelů. 

 

Zapsala I. Hradilová Svíženská 


