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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 chovu
pokusných zvířat a k dodávce 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 chovu pokusných zvířat a k
dodávce pokusných zvířat rozhodlo takto:
Uděluje se oprávnění
k ch o v u p o k u s n ý c h z v í ř a t
a k d o d á v c e p o k u s n ý ch z v í ř a t
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 UK v Plzni, alej Svobody 1655, PSČ 323 00, budova
Biomedicínského centra (č. 2), II. NP, bariéra
•

chovné místnosti: 02.2.29, 02.2.30, 02.2.31,

•

pomocné prostory: 02.2.24 - úklidová místnost a sklad mycích a desinfekčních
prostředků; 02.2.25 - materiálová UV propusť; 02.2.28 - laboratoř; 02.2.27 – chodba,

•

prostory sdílené s uživatelskou částí: 02.1.05, 02.1.06, 02.2.21 a 02.2.20 – sklady
krmiva, steliva a chovných pomůcek, 02.2.02, 02.1.03 – místnost s mrazícími boxy pro
ukládání kadaverů a mrazících boxů a biologického odpadu, 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,

a to na dobu 3 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,
k chovu a dodávce
těchto druhů
pokusných zvířat
Myš laboratorní
Potkan laboratorní
Křeček zlatý
Křečík čínský
•

o maximální tělesné
hmotnosti

v maximálním
denním stavu

do 20 g
nebo nad 30 g
do 200 g
nad 600 g
do 60 g
nad 100 g
do 20g
nad 30g

7200 ks
4320 ks
2160 ks
720 ks
2880 ks
1680 ks
5520 ks
3600 ks

Druhy pokusných zvířat a jejich maximální denní stav dle jednotlivých místností jsou
uvedeny v příloze č. 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, 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 chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných
zvířat podle § 15b zákona na ochranu zvířat a podle § 2 odst. 2 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 chovatele pokusných zvířat a dodavatele 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 žadatele 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 chovu
pokusných zvířat a dodávce pokusných zvířat na dobu 3 let. Posuzovatelé nezjistili závady a
nedostatky v předložené dokumentaci ani v technickém vybavení zařízení.
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Dne 7. 1. 2021 byla Ministerstvu zemědělství doručena oprava zřejmých nesprávností
– chyb v psaní v posudku.
K posouzení předložené dokumentace posuzovatelé v posudku uvedli: „Dokumentace
chovatelského a dodavatelského 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, posuzovatelé v posudku uvedli: „Prostorová kapacita zařízení a
technické vybavení prostor pro ustájení pokusných zvířat je v souladu s vyhláškou č. 419/2012
Sb. Ustájovací prostory pro zvířata včetně zázemí splňují všechny požadavky včetně zásad
biologické bezpečnosti, vyžadované v bariérových chovech. Žádné závady a nedostatky
nebyly zjištěny.“
Maximální denní stavy zvířat jsou závislé na tom, o jakou hmotnostní kategorii zvířat
se jedná. Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, v příloze č. 7 stanoví různé
rozměry pro klece a kotce v závislosti na konečné tělesné hmotnosti zvířat. V rozhodnutí jsou
u jednotlivých druhů zvířat uvedeny maximální počty pokusných zvířat v nejmenší a největší
hmotnostní kategorii. V rozhodnutí nejsou uvedeny počty zvířat ve všech hmotnostních
kategoriích, tyto počty jsou uvedeny v příslušných dokumentech chovatele a dodavatele
pokusných zvířat. Žadatel může chovat nebo dodávat pokusná zvířata nejen v nejmenší
a největší hmotnostní kategorii, ale také hmotnostní kategorie zvířat, které se nacházejí
v daném rozmezí. Počet zvířat chovaných v zařízení nebo dodávaných ale nikdy nesmí
překročit počet zvířat schválený pro nejmenší hmotnostní kategorii. V případě chovu nebo
dodávky pokusných zvířat různých hmotnostních kategorií musí být počet chovaných nebo
dodávaných zvířat snížen tak, aby odpovídal požadavkům upraveným ve vyhlášce o ochraně
pokusných zvířat a v tomto rozhodnutí.
Na základě předložené žádosti, zpracovaného posudku a na základě vyhodnocení
spisového materiálu Ministerstvo zemědělství rozhodlo o udělení oprávnění k chovu
pokusných zvířat a k dodávce pokusných zvířat žadateli na dobu 3 let, a to vzhledem ke
splnění stanovených podmínek chovu pokusných zvířat, které jsou v souladu se zákonem na
ochranu zvířat a vyhláškou.
V souladu s ustanovením § 15b odst. 3 zákona na ochranu zvířat bylo žadateli uděleno
oprávnění k chovu pokusných zvířat a k dodávce pokusných zvířat na dobu 3 let, neboť se
jedná o první udělení tohoto oprávnění.
Žadatel uhradil správní poplatek podle položky 75 sazebníku poplatků – přílohy
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 5.000 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 chovatel pokusných zvířat
a dodavatel 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 chovaných nebo dodávaných druhů pokusných zvířat musí
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chovatel pokusných zvířat nebo dodavatel pokusných zvířat podat novou žádost. Provést
změny uvedené v předchozí větě je možné až po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení
oprávnění chovatele pokusných zvířat nebo dodavatele pokusných zvířat.

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 09:51

Ing. Petr Jílek
ředitel odboru

Otisk úředního razítka

Přílohy:
1. 01-21-44293-Priloha_1_Max_denni_stav_dle jednotlivych_mistnosti (2).docx
Rozdělovník
1. Účastník řízení – žadatel (datovou schránkou) – Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh
560/5, 110 00 Praha 1, zastoupený Ing. Pavlem Kleinem, Ph.D., Biomedicinské 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. Městská veterinární správa v Praze SVS, Ústřední pracoviště, Na Kozačce 3, 120 00
Praha 2
3. Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj, Ústřední pracoviště, Družstevní 13,
301 00 Plzeň
Vypraveno dne

44293/2020-MZE-18134

4

