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H. R. 2001 Výbor pro energii a hospodářství 

Český model amerického kongresu 2017 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o testech na zvířatech 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Definice. 2 

V tomto zákoně: 3 

(1) DOMÁCÍ ZVÍŘE. – Termín „domácí zvíře“ znamená pokusný subjekt uvedený na 4 

seznamu domácích zvířat. 5 

(2) EXOTICKÉ ZVÍŘE. – Termín „exotické zvíře“ znamená pokusný subjekt uvedený na 6 

seznamu exotických zvířat. 7 

(3) OSTATNÍ ZVÍŘE. – Termín „ostatní zvíře“ znamená pokusný subjekt, který spadá pod 8 

obecnou definici zvířete, ale není uveden ani na seznamu domácích ani exotických zvířat. 9 

Hlava II – Testování na zvířatech 10 

Par. 201. Zákaz testování na zvířatech. 11 

Tímto zákonem se s okamžitou platností zakazuje veškeré testování na zvířatech.  12 

Par. 202. Kontrola dodržování zákona. 13 

Kontrolu nad dodržováním tohoto zákona bude provádět Ministerstvo zemědělství dle platné 14 

legislativy. 15 

Par. 203. Sankce za porušení zákona. 16 

Sankce při porušení tohoto zákona budou stanoveny zvláštním zákonem. 17 

Par. 204. Prodej laboratorních domácích zvířat. 18 
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Veškerá domácí zvířata, která byla dosud používána k laboratorním testům, se s okamžitou 19 

platností nabízí k volnému prodeji. Pakliže domácí zvířata nepřejdou do 3 měsíců do 20 

soukromého vlastnictví, budou umístěna do organizací k tomu zřízených.  21 

Par. 205. Komise pro laboratorní zvířata. 22 

(1) Za účelem přerozdělení exotických a ostatních pokusných zvířat zavádí tento zákon 23 

Komisi pro laboratorní zvířata (dále jen „Komise“). 24 

(2) Komise spadá výhradně pod jurisdikci Ministerstva zemědělství. 25 

(3) Komise zaniká dnem přerozdělení posledního zvířete. 26 

Par. 206. Alternativní metoda testování. 27 

Jako alternativní metodu testování povoluje tento zákon metody uvedené vyhláškou Food and 28 

Drug Administration (dále jen „FDA“) tímto se zabývající. 29 

Par. 207. Podpora výzkumu alternativních metod. 30 

(1) Za účelem podpory výzkumu alternativních testovacích metod zavádí tento zákon Fond 31 

pro vývoj alternativních metod testování (dále jen „Fond“) s rozpočtem 3 000 000 USD.  32 

(2) Tento Fond spadá pod jurisdikci FDA. 33 

Hlava IV – Závěrečná ustanovení 34 

Par. 401. Účinnost. 35 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. 36 


