
J e d n a c í   ř á d 

Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných 

zvířat LF MU 

 

Článek 1 

Činnost Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat 

LF MU (dále jen „komise“) 

 

(1) Předseda odpovídá za činnost komise a jedná jménem komise ve všech záležitostech. 

(2) Zasedání komise svolává předseda či tajemník. Předseda navrhuje program a řídí průběh 

jednání. Pozvánka na zasedání obsahuje místo, dobu a předpokládaný program jednání 

komise. Členům komise budou materiály k projednání zaslány alespoň týden před 

jednáním. Pozvánka a materiály mohou být zasílány elektronickou poštou. 

(3) Předsedu zastupuje v jeho nepřítomnosti v plném rozsahu tajemník. 

(4) Komise zasedá podle potřeby, přičemž se musí sejít alespoň jednou ročně.  

(5) Zasedání komise může být svoláno též na žádost nadpoloviční většiny členů. 

(6) Členství v komisi je dobrovolné a čestné.  

 

Článek 2 

Povinnosti členů komise 

 

(1) Členové jsou povinni se podrobně seznámit s přidělenou žádostí o schválení projektů 

pokusů a netechnickým shrnutím. 

(2) Členové jsou povinni zachovávat mlčenlivost o žádostech o projekt pokusů, o kterých se 

dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce v komisi. Tato povinnost platí i po 

skončení jejich činnosti v komisi. 

 

Článek 3 

Přijímání rozhodnutí 

 

(1) Komise je usnášeníschopná pouze za účasti minimálně poloviny počtu všech svých členů. 

Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti 

rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas tajemníka.   

(2) Působnost komise je vymezena Článkem 3 Statutu komise. 



(3) Z každého jednání komise je pořízen zápis, přičemž součástí zápisu je vždy: 

a) seznam nově doručených žádostí o schválení projektů pokusů, 

b) seznam žádostí o změnu v již schváleném projektu pokusů,  

c) seznam opakovaně doručených (již dříve projednaných) projektů pokusů, 

d) výsledek hodnocení každého posuzovaného projektu pokusů podle kritérií daných 

zákonem č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“); hodnocení jednotlivými členy není součástí zápisu, uvádějí se 

pouze připomínky (pokud byly vzneseny):  

A nesouhlas s předloženým projektem pokusů – ve stanovisku komise je uvedeno 

doporučení neschválit projekt pokusů nebo změnu v projektu pokusů, 

B  souhlas s přepracovanou verzí předkládaného projektu pokusů – ve stanovisku 

komise je uvedeno doporučení „schváleno s úpravou v projektu pokusů“, 

C příznivé hodnocení projektu pokusů – ve stanovisku komise je uvedeno 

doporučení vydat rozhodnutí o schválení projektu pokusů, 

 

(4) Přijmout výše uvedená stanoviska k doručeným žádostem o schválení projektu pokusů je 

po dohodě členů komise možné i formou per rollam. Tímto způsobem lze projednávat 

i projekty pokusů doručené předběžně v elektronické podobě, nelze však uvolnit 

stanovisko „příznivé hodnocení projektu pokusů“, dokud nebude doručena žádost 

o schválení projektu pokusů v listinné podobě.  

(5) O zahájení projektu pokusů rozhoduje osoba odpovědná za péči o pokusná zvířata svým 

podpisem v projektu pokusů, podpis všech členů odborné komise není vyžadován. 

(6) Písemná agenda týkající se činnosti komise se ukládá v kanceláři Pavilonu Z.  

(7) Komise se může usnést na změně svého Jednacího řádu, přičemž toto rozhodnutí musí 

být přijato nadpoloviční většinou všech členů komise. O změně je vyhotoven záznam 

novelizující tento Jednací řád. 

 

Článek 4 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

(1) Jednací řád komise nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2017.  

 

 

 


