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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit (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 Fyziologickým
ústavem AV ČR v. v. i., zastoupeným ve správním řízení MVDr. Richardem Pospíšilem,
Dr.Sc., na základě plné moci ze dne 1. 4. 2016, 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 Fyziologickému ústavu AV ČR
v. v. i., se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, IČ 67985823 (dále jen „žadatel“)
k provozování zařízení Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
budova H II, oddělení biologických kontrol:
•
•
•
•
•
•
•

místnost č. 20 – chovná místnost pro králíky a morčata
místnost č. 21 – chovná místnost pro myši a potkany
místnost č. 22 – chovná místnost pro myši a potkany
místnost č. 23 – laboratoř a aplikační místnost
místnost č. 24 – sklad chovného materiálu
místnost č. 26 – sklad krmiva
místnost č. 27 – umývárna chovného zařízení

a to na dobu 5 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,
pro účely podle § 18 odst. 1 písm. a), písm. b) bodu 1, 2, písm. c), d), e) a f) zákona na
ochranu zvířat, tedy:
•
základní výzkum,
•
translační nebo aplikovaný výzkum s cílem
•
zabránit a předejít onemocnění, špatnému zdravotnímu stavu nebo jiným
anomáliím nebo jejich následkům u lidí, zvířat nebo rostlin a diagnostikovat je nebo léčit,
nebo
•
posoudit, zjistit, regulovat nebo upravit fyziologické předpoklady lidí, zvířat nebo
rostlin,
•
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,
•
ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních podmínek lidí
nebo zvířat,
•
výzkum zaměřený na zachování druhů,
•
vyšší vzdělávání nebo odborná příprava za účelem získání, udržení nebo zlepšení
odborných znalostí,
při použití druhu pokusných
v místnosti:
v maximálním denním
zvířat:
stavu:
Myš laboratorní
č. 21
684 ks
Myš laboratorní
č. 22
684 ks
Potkan laboratorní
č. 21
171 ks
Potkan laboratorní
č. 22
171 ks
Morče domácí
č. 20
180 ks
Králík domácí
č. 20
6 ks.
V místnostech č. 21 a č. 22 se jedná o alternativní ustájení myší laboratorních nebo
potkanů laboratorních v maximálních denních stavech.
Osobou odpovědnou za péči o pokusná zvířata ve výše uvedeném zařízení je RNDr.
Karel Valeš, Ph.D., narozen 6. 8. 1976 v Chomutově, trvale bytem U lékárny 598, 156 00
Praha 5, číslo osvědčení o odborné způsobilosti podle § 15d odst. 3 zákona na ochranu
zvířat CZ 02014.
Určeným veterinárním lékařem je MVDr. Kristýna Bílková, narozena 11. 4. 1987
v Ústí nad Orlicí, trvale bytem Kunvald 199, 561 81 Kunvald, číslo osvědčení o odborné
způsobilosti podle § 15d odst. 3 zákona na ochranu zvířat CZ 00967.
Osobou odpovědnou za dodržování zákona na ochranu zvířat je MUDr. Jan Kopecký,
Dr.Sc., narozen 13. 3. 1951 v Kolíně.

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 9. 5. 2016. Tímto dnem
bylo zahájeno správní řízení. Žadatel požádal o udělení nového oprávnění na prostory, které
byly v rámci správního řízení posouzeny v roce 2015 a na které mu bylo uděleno oprávnění
k používání pokusných zvířat rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 11. 9. 2015, č.j.
48145/2015-MZE-17214. Žadatel v průvodním dopise k žádosti uvedl, že provedl stavební
úpravu experimentálních stájí a jejich rozšíření o nové prostory, z tohoto důvodu žádá o nové
oprávnění dříve.
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Ministerstvo zemědělství písemně pověřilo k posouzení výše uvedeného zařízení
uživatele pokusných zvířat v souladu s § 15c odst. 5 zákona na ochranu zvířat posuzovatele
MVDr. Jana Honetschlägera, MBA a MVDr. Tomáše Svobodu, CSc. Posuzovatelé posoudili
zařízení uživatele pokusných zvířat fyzickou kontrolou na místě, včetně stanovené
dokumentace, o zjištěných skutečnostech zpracovali písemný posudek, který dne 3. 6. 2016
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.
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.
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 dle 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 ve stanovené lhůtě.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části
tohoto rozhodnutí.
Tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 11. 9.
2015, č.j. 48145/2015-MZE-17214, sp. zn. 16OZ15139/2015-17214, o udělení oprávnění
k používání pokusných zvířat Fyziologickému ústavu AV ČR v. v. i., se sídlem Vídeňská
1083, 142 20 Praha 4, IČ 67985823.
Příslušným státním orgánem ke schvalování projektů pokusů výše uvedeného
žadatele je v souladu s § 23 odst. 2 písm. c) zákona na ochranu zvířat Akademie věd ČR.

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 živočišných
komodit.

Ing. Jiří Hojer
ředitel odboru
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Rozdělovník
1. Účastník řízení – žadatel (datovou schránkou) – Fyziologický ústav AV ČR v. v. i., se
sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, zastoupený doc. MVDr. Richardem Pospíšilem,
Dr.Sc.
Dotčené orgány státní správy dle § 15b odst. 5 zákona na ochranu zvířat, kterým se zasílá
rozhodnutí o udělení oprávnění na vědomí:
2. Akademie věd ČR, Rezortní komise při AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
3. Městská veterinární správa v Praze SVS, Ústřední pracoviště, Na Kozačce 3, 120 00
Praha 2
Vypraveno dne
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