
Požadavky na p řemísťování a p řepravu GM zví řat 

    

A. Obecné požadavky na p řemísťování a p řepravu pokusných zví řat 

 1) Do chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení lze přemisťovat 
laboratorní zvířata pouze z chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení, 
kterým bylo uděleno osvědčení či akreditace. Dovoz, tranzit nebo vývoz laboratorních 
zvířat, psů, koček nebo subhumánních primátů lze uskutečnit, pouze je-li kontejner 
označen nálepkou "laboratorní zvíře" a to v jazyce českém a anglickém. Tyto 
skutečnosti jsou vyznačeny i v průvodní dokumentaci.  

 2) Přemísťovat v chovných, dodavatelských a uživatelských zařízeních a 
přepravovat mezi chovnými, dodavatelskými a uživatelskými zařízeními lze jen 
zvířata v dobré kondici, klinicky zdravá z míst prostých nákaz, s ohledem na potřeby 
daného druhu, systém chovu, místa jejich původu nebo způsobu získávání, není-li 
studium infekce součástí projektu pokusů.  

 3) Není-li to v rozporu s účelem pokusu, mohou se před jeho zahájením 
zvířata navykat na nové prostředí. 

 

B. Postupy p ři přepravě 

 1) Předměty, které mají být přepravovány ve stejném dopravním prostředku 
společně se zvířaty, musí přepravce umístit tak, aby nemohly zvířatům přivodit 
zranění, utrpení nebo stres.  

2) Pokud jsou zvířata přepravována v kontejnerech, musí přepravce zajistit, 
aby:  

a) nedocházelo k jejich házení, převrhávání, nárazům, převracení nebo 
padání,  

b) s přepravovanými zvířaty nebylo manipulováno hlavou dolů,  

c) nebylo omezeno větrání nebo u studenokrevných obratlovců okysličování, 
pokud jsou kontejnery přepravovány naskládané na sobě nebo vedle sebe,  

d) přeprava probíhala ve vodorovné poloze za účelem zamezení vytékání 
nebo vypadávání výkalů,  

e) zvířata nestrádala žízní a hladem. 

 

C. Další požadavky na p řepravu GM zví řat 

Přepravu může provádět: 

1) Specializovaná firma, která provádí tuto činnost na základě oznámení, 
které podala dle § 16 zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 
o přepravě GM zvířat na Ministerstvo životního prostředí (viz příloha). 



2) Organizace, která nakládá s GM zvířaty na základě oznámení dle zákona, 
si může přepravu zabezpečit vlastními prostředky, ale tuto skutečnost musí uvést  
v příslušném oznámení. 

Pro oba případy musí být uvedeny v oznámení následující údaje: 

1) Zabezpečení přepravy dle bodů A a B. 

2) Zabezpečení proškolení řidiče o přepravě dle bodů A, B, a jak postupovat 
v případě havárie (havarijní plán musí být při přepravě k dispozici v příslušném 
dopravním prostředku). O tomto proškolení musí být vedeny příslušné záznamy. 

3) Doplnit označení přepravních kontejnerů o nápis „GM zvířata“ a tato 
skutečnost musí být uvedena i v příslušné dokumentaci. 

 

 

Organizace, oprávn ěné pro p řevoz GM zví řat: 

 

AnLab spol. s r.o.  

Sídlo organizace: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4  

World Courier Czech Republic s.r.o. 

Sídlo organizace: Tlumačovská 1118/18, 155 00  Praha 5 - Stodůlky 

Ing. Albert Weber - Semed 

Sídlo organizace: Votrubova 69, 143 00 Praha 4 – Točná 

Velaz, s.r.o.   

Sídlo organizace: 252 62 Únětice 139 


