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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství, odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení
ochrany zvířat (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), které je příslušným orgánem ochrany
zvířat k rozhodování o udělení, změně, pozastavení nebo odnětí oprávnění k používání
pokusných zvířat podle § 20 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), v řízení zahájeném
na základě žádosti podané Univerzitou Karlovou, zastoupenou ve správním řízení Ing. Pavlem
Kleinem, Ph.D., podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
v platném znění, na základě ustanovení § 20 odst. 1 písm. g) zákona na ochranu zvířat ve věci
žádosti o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat rozhodlo takto:
Uděluje se oprávnění
k používání pokusných zvířat
podle § 15b, § 20 odst. 1 písm. g) zákona na ochranu zvířat Univerzitě Karlově, se sídlem
Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha 1, IČO 00216208 (dále jen „žadatel“)
v zařízení:
•

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň:

1. Centrální uživatelské zařízení, budova č. 2 Biomedicínského centra, 1. nadzemní podlaží –
část pro velká zvířata:
- chovné místnosti 02.1.19, 02.1.20 a 02.1.21,
- prostory pro provádění činnosti se zvířaty: 02.1.39; 02.1.41 – operační sály, 02.1.15 –
experimentální jednotka intenzivní péče, 02.1.22 – přípravna a 02.1.40 – CT místnost,

- ostatní prostory: 02.1.05, 02.1.06 - sklady krmiva, steliva a chovných pomůcek, 02.1.03 místnost s mrazicími boxy pro ukládání kadaverů a biologického odpadu, 02.1.01, 02.1.23 –
zádveří, 02.1.02, 02.1.08, 02.1.18, 02.1.24, 02.1.25 – chodby, 02.1.12, 02.1.26 - spojky objekt,
02.1.04 - sprcha s WC, 02.1.07, 02.1.46, 02.1.17a - úklidové místnosti, 02.1.09 – šatny ,
02.1.37, 02.1.38 , 02.1.13, 02.1.44, 02.1.45 – sklady, 02.1.14 - zázemí experimentální JIP,
02.1.16 – sterilizátor, 02.1.47, 02.1.17 – WC, 02.1.27 - sklad tlakových láhví, 02.1.28 monitorovací místnost, 02.1.29, 02.1.33 - vstupní filtry, 02.1.35, 02.1.42 - sterilizační místnosti,
02.1.31 - ovladovna CT, 01.2.32 - technická místnost a02.1.34 - sklad přístrojů,
2. Centrální uživatelské zařízení, budova č. 2 Biomedicínského centra, 2. nadzemní podlaží –
část pro malá zvířata:
- chovné místností: 02.2.08 – králíci; 02.2.09; 02.2.10; 02.2.11; 02.2.12 - alternativní umístění
myší, potkanů, křečků, křečíků, pískomilů a morčat a 02.2.17 - izolace nebo karanténní izolace.
- prostory pro provádění činnosti se zvířaty: 02.2.14 a 02.2.15 - zákrokové a operační sály;
02.2.06 a 02.2.16 - laboratoře
- ostatní prostory: 02.2.21; 02.2.20 - sklady krmiva, steliva a chovných pomůcek; 02.2.02;
02.2.13 – chodby; 02.2.03 - sprchy s WC; 02.2.07 - úklidová místnost, 02.2.22, 02.2.18 – šatny;
02.2.04 - denní místnost; 02.2.05 - kancelář zvěřince; 02.2.19 - mycí linka; 02.2.23 manipulační místnost.
3. Budova č. 1 Biomedicínského centra - 2. nadzemní podlaží: nahrávací místnost laboratoře
Neurofyziologie:
01.2.31 - experimentální místnost.
4. Budova teoretických ústavů (UNIMEC), 1. nadzemní podlaží: příruční zvěřinec Ústavu
farmakologie a toxikologie včetně laboratoří:
4.113a - chovná místnost určená pro alternativní umístění myší, potkanů křečků křečíků a
pískomilů a morčat;
4.113b - přípravna, manipulační místnost a sklad chovných pomůcek.
4.121; 4.124 - laboratoře určené pro práci se zvířaty a pro manipulaci se vzorky odebranými
ze zvířat.
5. Budova teoretických ústavů (UNIMEC), 2. nadzemní podlaží - příruční zvěřinec Ústavu
patologické fyziologie:
4.213a - vlastní chovná místnost – alternativní umístění myší, potkanů křečků křečíků a
pískomilů;
4.213b - přípravna, manipulační místnost a sklad chovných pomůcek.
4.220; 4.222; 4.223; 4.224; 4.225 - laboratoře určených pro práci se zvířaty a pro práci se
vzorky odebranými ze zvířat.
6. Budova teoretických ústavů (UNIMEC), 3. nadzemní podlaží: laboratoře Ústavu fyziologie:
4.321; 4.322; 4.313; 4.325 - laboratoře určené pouze pro práci s biologickým materiálem
získaným ze zvířat, pro realizaci ex vivo experimentů a experimentů, ve kterých zvířata
nenabudou vědomí.
•

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, Karlovarská 48, 310 00 Plzeň:

7. Areál Procháskova ústavu: budova zvěřince, 1. nadzemní podlaží – stáj pro dlouhodobé
ustájení prasat se zázemím a zákrokovým sálkem v budově zvěřince;
- 8 kotců (7+1)
- prostory pro provádění činnosti se zvířaty:
121 - zákrokový a odběrový sálek;
115 – přípravna zvířat;
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114 - chovná místnost.
- ostatní prostory:
117, 120 a 124 - sklady krmiv, steliva a chovných pomůcek;
127 - hala s mrazicími boxy pro kadavery a biologický odpad;
101, 111, 118 a 119 – zádveří;
102, 110 a 126 – chodby;
125 – instrumentárium;
107 - sklad mycích a desinfekčních prostředků;
128, 103, 104 a 106 - zázemí pro personál.
a to na dobu 5 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,
pro tyto účely:
• základní výzkum [§ 18 odst. 1 písm. a) zákona na ochranu zvířat],
• translační nebo aplikovaný výzkum s cílem
1. zabránit a předejít onemocnění, špatnému zdravotnímu stavu nebo jiným anomáliím
nebo jejich následkům u lidí, zvířat nebo rostlin a diagnostikovat je nebo léčit,
2. posoudit, zjistit, regulovat nebo upravit fyziologické předpoklady lidí, zvířat nebo rostlin,
nebo
3. zlepšit životní podmínky a podmínky produkce zvířat chovaných k zemědělským
účelům,
[§ 18 odst. 1 písm. b) bod 1, 2 a 3 zákona na ochranu zvířat],
• pro jakýkoli z cílů uvedených v písmeni b) při vývoji, výrobě nebo zkoušení kvality,
účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků, tedy cíl
1. zabránit a předejít onemocnění, špatnému zdravotnímu stavu nebo jiným anomáliím
nebo jejich následkům u lidí, zvířat nebo rostlin a diagnostikovat je nebo léčit,
2. posoudit, zjistit, regulovat nebo upravit fyziologické předpoklady lidí, zvířat nebo rostlin,
nebo
3. zlepšit životní podmínky a podmínky produkce zvířat chovaných k zemědělským
účelům,
[§ 18 odst. 1 písm. c) zákona na ochranu zvířat ve spojení s § 18 odst. 1 písm. b) bod 1,
2 a 3 zákona na ochranu zvířat],
• ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních podmínek lidí nebo
zvířat [§ 18 odst. 1 písm. d) zákona na ochranu zvířat],
• výzkum zaměřený na zachování druhů [§ 18 odst. 1 písm. e) zákona na ochranu zvířat],
• vyšší vzdělávání nebo odborná příprava za účelem získání, udržení nebo zlepšení
odborných znalostí [§ 18 odst. 1 písm. f) zákona na ochranu zvířat],
• trestní řízení a jiné soudní řízení [§ 18 odst. 1 písm. g) zákona na ochranu zvířat],
při použití druhu
zvířat
Myš laboratorní
Potkan laboratorní
Morče domácí
Křeček zlatý
Křečík čínský
Pískomil mongolský
Králík domácí
Prase domácí
Ovce domácí
Koza domácí
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denním stavu
14400
4320
4800
5760
11040
5760
72
186
32
32
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•

Druhy pokusných zvířat a jejich maximální denní stav dle jednotlivých místností jsou
uvedeny v příloze 1.

Osobou odpovědnou za péči o pokusná zvířata ve výše uvedeném zařízení je Ing.
Pavel Klein, Ph.D., narozen 17. 3. 1973 v Ústí nad Labem, trvale bytem Obora 118, 331 51
Plzeň - sever, číslo osvědčení o odborné způsobilosti podle § 15d odst. 3 zákona na ochranu
zvířat CZ 01727.
Určeným veterinárním lékařem ve výše uvedeném zařízení je MVDr. Dana Živná,
Ph.D., narozena 1. 1. 1986 ve Vyškově, trvale bytem Komořany 68, 683 01 Rousínov, číslo
osvědčení o odborné způsobilosti podle § 15d odst. 3 zákona na ochranu zvířat CZ 00966.
Statutárním orgánem, který je odpovědný za dodržování zákona na ochranu zvířat, je
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA., narozen 2. 7. 1966 v Praze.

ODŮVODNĚNÍ
Žádost o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat podle § 15b odst. 1 zákona
na ochranu zvířat a podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat
(dále jen „vyhláška“), byla Ministerstvu zemědělství doručena dne 28. 11. 2019. Tímto dnem
bylo zahájeno správní řízení.
Po odstranění nedostatků podání Ministerstvo zemědělství písemně pověřilo
k posouzení výše uvedeného zařízení uživatele pokusných zvířat v souladu s § 15c odst. 5
zákona na ochranu zvířat posuzovatele Ing. Pavlu Hořavovou a doc. MVDr. Pavla Nováka,
CSc. Posuzovatelé posoudili zařízení uživatele pokusných zvířat fyzickou kontrolou na místě,
včetně stanovené dokumentace, o zjištěných skutečnostech zpracovali písemný posudek,
který dne 14. 12. 2020 předložili v souladu s § 15c odst. 6 písm. a) bodem 2 zákona na ochranu
zvířat Ministerstvu zemědělství, v posudku doporučili udělení oprávnění k používání
pokusných zvířat na dobu 5 let. Posuzovatelé nezjistili závady a nedostatky v předložené
dokumentaci ani v technickém vybavení zařízení.
K posouzení předložené dokumentace posuzovatelé v posudku uvedli: „Dokumentace
uživatelského zařízení byla posuzovatelům z důvodu nouzového stavu zaslána v elektronické
podobě k prostudování. Žadatel, na základě stanoviska posuzovatelů, opravil drobné
nedostatky formálního charakteru v předkládané dokumentaci ještě před vlastním posouzením
na místě. Žádné závady a nedostatky v předložené dokumentaci nebyly zjištěny.“
K posouzení prostorové kapacity zařízení a technického vybavení prostor, ve kterých
jsou pokusná zvířata chována a používána, posuzovatelé v posudku uvedli: „Prostorová
kapacita zařízení a technické vybavení prostor pro ustájení pokusných zvířat je v souladu
s vyhláškou č. 419/2012 Sb. včetně vybavení klecí pro ustájení králíků (tabulka 2.4. výše
uvedené vyhlášky) vyvýšenými plošinami doporučených rozměrů. Žádné závady a nedostatky
nebyly zjištěny.“
Dne 07. 1. 2021 byla Ministerstvu zemědělství doručena oprava zřejmých nesprávností
– chyb v psaní v posudku.
Na základě předložené žádosti, zpracovaného posudku a na základě vyhodnocení
spisového materiálu Ministerstvo zemědělství rozhodlo o udělení oprávnění k používání
pokusných zvířat žadateli na dobu 5 let, a to vzhledem ke splnění stanovených podmínek
chovu a použití pokusných zvířat, které jsou v souladu se zákonem na ochranu zvířat
a vyhláškou.
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V souladu s ustanovením § 15b odst. 3 zákona na ochranu zvířat bylo žadateli uděleno
oprávnění k používání pokusných zvířat na dobu 5 let, neboť se jedná o další udělení
oprávnění.
Žadatel uhradil správní poplatek podle položky 74 písm. c) sazebníku poplatků –
přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 10.000 Kč. Tato částka byla
uhrazena bankovním převodem.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí.
Podle § 15b odst. 6 a 7 zákona na ochranu zvířat je uživatel pokusných zvířat povinen
bez zbytečného odkladu ohlásit ministerstvu změnu údajů uvedených v rozhodnutí o udělení
oprávnění. V případě jakékoli významné změny struktury nebo funkce zařízení, která by mohla
nepříznivě ovlivnit životní podmínky pokusných zvířat, v případě změny místa, kde jsou
prováděny činnosti s pokusnými zvířaty, rozšíření druhů činností nebo zvýšení počtu
užívaných druhů pokusných zvířat musí uživatel pokusných zvířat podat novou žádost. Provést
změny uvedené v předchozí větě je možné až po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
oprávnění uživatele pokusných zvířat.
Tímto rozhodnutím
se
nahrazuje rozhodnutí
Ministerstva zemědělství
sp. zn. 16OZ27942/2014-17214, č. j. 4891/2015-MZE-17214, ze dne 10. 2. 2015, o udělení
oprávnění k používání pokusných zvířat Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 3/5, 116 36
Praha 1, IČ 00216208. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 10. 2. 2015 nabylo právní
moci dne 27. 2. 2015 a bylo platné do 27. 2. 2020. Toto rozhodnutí nezaniklo uplynutím doby
v něm stanovené, protože žadatel podal žádost o vydání dalšího rozhodnutí, které má na
předchozí rozhodnutí navazovat minimálně 60 dnů přede dnem uplynutí platnosti vydaného
rozhodnutí (§ 20 odst. 4 zákona na ochranu zvířat). Rozhodnutí ze dne 10. 2. 2015 zaniká
právní mocí tohoto rozhodnutí.
Státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů výše uvedeného
žadatele je v souladu s § 23 odst. 1 zákona na ochranu zvířat Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí podat rozklad k ministru
zemědělství, a to podáním učiněným u Ministerstva zemědělství – odboru environmentálního
a ekologického zemědělství.

%%%el_podpis%%%

Ing. Petr Jílek
Digitální podpis:
01.02.2021 09:11

Ing. Petr Jílek
ředitel odboru
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Přílohy:
1. 01-21-3456-Priloha_1_Max_denni_stav_dle jednotlivych_mistnosti.docx
Rozdělovník
1. Účastník řízení – žadatel (datovou schránkou) – Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh
1655, 110 00 Praha 1, zastoupený Ing. Pavlem Kelinem, Ph.D., Biomedicínské centrum,
Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 1655, 323 00 Plzeň
Orgány ochrany zvířat dle § 15b odst. 5 zákona na ochranu zvířat, kterým se zasílá rozhodnutí
o udělení oprávnění na vědomí:
2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor podpory vysokých škol a výzkumu,
oddělení podpory výzkumu a vývoje, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
3. Městská veterinární správa v Praze SVS, Ústřední pracoviště, Na Kozačce 3, 120 00
Praha 2
4. Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj, Ústřední pracoviště, Družstevní 13,
301 00 Plzeň
Vypraveno dne
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