
Z k u š e b n í     ř á d 
pro získání osvědčení pro osoby oprávněné řídit a kontrolovat pokusy na zvířatech 
podle § 17 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění 

(dále jen "zákon") 

Článek 1 
ZKUŠEBNÍ KOMISE 

Zkušební komisi jmenuje předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat (dále "ÚKOZ") a tvoří ji 
předseda, který je členem ústřední komise, člen, lektor ze seznamu přednášejících a člen, odborný 
zaměstnanec školícího pracoviště, kterým bylo uděleno osvědčení o odborné způsobilosti podle § 
17 zákona. 

Článek 2 
PRŮBĚH ZKOUŠEK 

1. Testy a zkušební otázky vypracovávají lektoři a schvaluje je Výbor pro ochranu pokusných zvířat 
ÚKOZ. 

2. Závěrečná zkouška sestává ze dvou částí: 

a. písemného testu (test se skládá ze třiceti otázek a minimální počet správně 
zodpovězených je dvacet pět), 

b. ústní zkoušky (ústní zkouška se skládá ze tří otázek ze sta možných). 

3. Průběh zkoušek je písemně pedagogicky dokumentován podle platných předpisů. Evidence 
obsahuje vypracované písemné testy a protokol o zkoušce. 

4. V případě neúspěchu při skládání závěrečné zkoušky v řádném zkušebním termínu může 
uchazeč požádat předsedu zkušební komise o stanovení termínu pro vykonání opravné zkoušky 
včetně písemného testu. 

5. Zkoušku lze výjimečně opakovat dvakrát, a to nejpozději do šesti měsíců po ukončení výuky. 

6. O souhlas ke složení druhé opravné zkoušky žádá uchazeč Výbor pro ochranu pokusných zvířat 
ÚKOZ. 

Článek 3 
UDĚLENÍ OSVĚDČENÍ 

1. Podmínkou pro vydání evidovaného dokladu o vykonané zkoušce o absolvování postgraduálního 
studia je úspěšné složení závěrečné zkoušky. 

2. Úspěšný absolvent obdrží evidovaný doklad o vykonané zkoušce, podepsaný děkanem 
příslušné vysoké školy a předsedou zkušební komise a předsedou ÚKOZ. 

V Praze dne 12.5.2000 

Ing. Jan F e n c l
ministr zemědělství

  
Z k u š e b n í    ř á d 

pro získání osvědčení odborné způsobilosti k péči o zvířata 
podle § 23 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 311/1997 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat 

Článek 1



ZKUŠEBNÍ KOMISE 

Zkušební komisi jmenuje předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat (dále "ÚKOZ") a tvoří ji 
předseda, který je členem ústřední komise, člen, lektor ze seznamu přednášejících a člen, odborný 
zaměstnanec školícího pracoviště, kterým bylo uděleno osvědčení o odborné způsobilosti podle § 
17 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. 

Článek 2 
PRŮBĚH ZKOUŠEK 

1. Testy vypracovávají lektoři a schvaluje je Výbor pro ochranu pokusných zvířat ÚKOZ. 

2. Závěrečná zkouška sestává z písemného testu (test se skládá z patnácti otázek a minimální 
počet správně zodpovězených otázek je deset). 

3. Průběh zkoušek je písemně pedagogicky dokumentován podle platných předpisů. Evidence 
obsahuje vypracované písemné testy. 

4. V případě neúspěchu při skládání závěrečné zkoušky v řádném zkušebním termínu ji lze 
opakovat v náhradních termínech maximálně dvakrát, a to nejpozději do šesti měsíců po ukončení 
výuky. 

Článek 3 
UDĚLENÍ OSVĚDČENÍ 

1. Podmínkou pro vydání evidovaného dokladu o vykonané zkoušce a absolvování kurzu je 
úspěšné složení závěrečné zkoušky. 

2. Úspěšný absolvent obdrží evidované osvědčení podepsané předsedou zkušební komise. 

V Praze dne 12.5.2000 

Ing. Jan F e n c l 
ministr zemědělství

  
Z k u š e b n í   ř á d 

pro získání osvědčení o způsobilosti odborných pracovníků 
podle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění 

(dále jen "zákon") 

Článek 1 
ZKUŠEBNÍ KOMISE 

1. Zkušební komise je složena nejméně ze tří členů. 

2. Zkušební komisi jmenuje předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat (dále "ÚKOZ") v tomto 
složení: 

a. předseda - člen ÚKOZ,  
b. člen - člen ÚKOZ,  
c. člen - zástupce Státní veterinární správy.  

Předseda ÚKOZ může jako dalšího člena zkušební komise jmenovat též zástupce školícího 
pracoviště. 

3. Při hlasování komise mají její členové uvedení v odst. 2 písm. a) až c) hlas platný, zástupce 



školícího pracoviště hlas poradní. V případě nerozhodného výsledku hlasování platnými hlasy má 
předseda komise hlas rozhodující. 

4. O průběhu zkoušky včetně výsledku hlasování se vede písemný záznam, který je uložen v 
ÚKOZ po dobu pěti let. 

Článek 2 
PRŮBĚH ZKOUŠEK 

1. Ověření znalostí odborných pracovníků, kteří se zúčastnili přípravy stanovené ÚKOZ (dále 
"uchazeče"), se provádí zkušebním testem. Test tvoří třicet otázek s volbou tří možných odpovědí, 
z nichž jedna je správná. 

2. Doba na vypracování testu je jedna hodina. 

3. Test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem.  

4. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně dvaceti pěti bodů. 

5. V případě, že uchazeč nedosáhne dvaceti pěti bodů, je pozván k ústnímu pohovoru. 

6. Ústní pohovor je zaměřen na ověření praktických znalostí uchazeče; trvá nejvýše dvacet minut. 
Před jeho zahájením má uchazeč dvacet minut přípravy. 

7. O výsledku ústního pohovoru rozhoduje zkušební komise hlasováním.  

8. V případě neúspěšného výsledku ústního pohovoru je uchazeč pozván k opakování zkoušky, 
která má stejný průběh jako zkouška původní. 

9. Opakovat zkoušku je možné dvakrát, a to nejdříve dva měsíce po neúspěšném absolvování 
pokusu o její složení. 

Článek 3 
UDĚLENÍ OSVĚDČENÍ 

1. Uchazeči, který úspěšně složil zkoušku podle článku 2, udělí ÚKOZ do třiceti dnů od složení 
zkoušky osvědčení o způsobilosti opravňující jej po pověření ředitelem příslušné okresní (městské) 
veterinární správy v souladu s ustanovením § 22 a § 26 zákona vykonávat dozor. 

2. ÚKOZ může rozhodnout, že k udělení osvědčení podle odst. 1 zmocňuje zkušební komisi, která 
v takovém případě jedná jménem ÚKOZ; o průběhu a výsledku zkoušek a o udělených 
osvědčeních podává zkušební komise ÚKOZ informaci. 

V Praze dne 12.5.2000 

Ing. Jan F e n c l
ministr zemědělství

 


