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V Praze, dne: 1. 2. 2021 
  
  

R O Z H O D N U T Í 
  
  

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 Masarykovou Univerzitou, 
zastoupenou ve správním řízení Ing. Ivou Pipalovou, 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: 
 

U d ě l u j e   s e   o p r á v n ě n í 
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 Masarykově univerzitě, se 
sídlem Žerotínovo nám. 619/9, 602 00 Brno, IČO 00216224 (dále jen „žadatel“) 
 
v zařízení Pavilon biomodelů Z, Univerzitní kampus Bohunice (UKB), Kamenice 5, 625 00 Brno  
 

• chovné místnosti: č. 326, č. 327, č. 328, č. 329, č. 330, č. 331, č. 332, č. 333, č. 334, 
č. 335,  
 

• manipulační odběrová místnost - č. 336, 
 

• pomocné prostory: č. 344 – umývárna, č. 347 – sklad krmiva, č. 346 – sklad steliva, č. 
345 – sklad použitých chovatelských pomůcek, č. 342 – sklad čistých chovatelských 
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pomůcek, č. 350 – manipulační prostor před autoklávem – nečistá část, č. 353 – 
manipulační prostor za autoklávem – bariérová část, č. 348 – manipulační prostor před 
UV komorou – pomocný sklad – nečistá část, č. 349 – UV komora, č. 337, 338, 339 – 
hygienická smyčka, č. 343 – sklad dezinfekčních prostředků, č. 340 – denní místnost 
pro personál, č. 341 – kancelář, č. 325 – spojovací chodba za bariérou, č. 301 – 
spojovací chodba pro pomocné místnosti, 

 
a to na dobu 5 let ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,  
 

k chovu a dodávce 
těchto druhů pokusných 
zvířat 

o maximální tělesné 
hmotnosti 

v maximálním 
denním stavu 

v místnosti 

Myš laboratorní 11 g – 25 g 800 ks 326 

nebo potkan laboratorní do 200 g 200 ks 

Myš laboratorní 11 g – 25 g 700 ks 327 

Nebo potkan laboratorní do 200 g 174 ks 

Myš laboratorní 11 g – 25 g 975 ks 328 

Nebo potkan laboratorní do 200 g 243 ks 

Myš laboratorní 11 g – 25 g 700 ks 329 

Nebo křeček zlatý do 100 g 50 ks 

Nebo potkan laboratorní do 200 g 174 ks 

Myš laboratorní 11 g – 25 g 1000 ks 330 

nebo potkan laboratorní 30 g – 200 g 250 ks 

Myš laboratorní 11 g – 30 g 2030 ks 331 

Nebo potkan laboratorní do 300 g 507 ks 

Myš laboratorní 11g – 30 g 2100 ks 332 

nebo potkan laboratorní do 300 g 522 ks 

Myš laboratorní 11 g – 30 g 2280 ks 333 

nebo potkan laboratorní do 300 g 570 ks 

Myš laboratorní 11 g – 25 g 2208 ks 334 

nebo potkan laboratorní do 200 g 552 ks 

Myš laboratorní 11 g – 25 g 1020 ks 335 

nebo potkan laboratorní do 200 g 480 ks 

Chovné místnosti budou využívány alternativním způsobem, tj. ve stejnou dobu bude ustájen 
pouze jeden druh zvířat. 
 

Osobou odpovědnou za péči o pokusná zvířata ve výše uvedeném zařízení je Ing. 
Sylva Konvičná Pipalová, Ph.D., narozena 17. 4. 1975 v Brně, trvale bytem Pellicova 655/47, 
602 00 Brno, číslo osvědčení o odborné způsobilosti podle § 15d odst. 3 zákona na ochranu 
zvířat CZ 02096. 

 
Kvalifikovaným odborníkem, který je pověřen poskytováním poradenství ohledně 

dobrých životních podmínek pokusných zvířat a zacházení s nimi, ve výše uvedeném zařízení 
je Ing. Sylva Konvičná Pipalová, Ph.D., narozena 17. 4. 1975 v Brně, Pellicova 655/47, 602 00 
Brno, číslo osvědčení o odborné způsobilosti podle § 15d odst. 3 zákona na ochranu zvířat 
CZ 02096. 

 
 Statutárním orgánem, který je odpovědný za dodržování zákona na ochranu zvířat, je 
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., narozen 25. 11. 1968 v Brně.  
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O D Ů V O D N Ě N Í 
 
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 
10. 8. 2020. 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 Andreje Litvince, Ph.D. 
a doc. RNDr. Pavla Rödla, CSc. Posuzovatelé posoudili zařízení žadatele fyzickou kontrolou 
na místě, včetně stanovené dokumentace, o zjištěných skutečnostech zpracovali písemný 
posudek, který dne 4. 1. 2021 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 5 let. Posuzovatelé nezjistili závady a 
nedostatky v předložené dokumentaci ani v technickém vybavení zařízení. 

 
K posouzení předložené dokumentace posuzovatelé v posudku uvedli: „Předložená 
dokumentace je řádně a systematicky vedena a obsahem splňuje požadavky dle Vyhlášky 
419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. V předložené dokumentaci nebyly zjištěny žádné 
závady ani nedostatky.“ 
 

K posouzení prostorové kapacity zařízení a technického vybavení prostor, ve kterých 
jsou pokusná zvířata chována, posuzovatelé v posudku uvedli: „Zařízení disponuje veškerým 
vybavením nezbytným pro práci s uvedenými druhy zvířat. Prostorová kapacita posuzovaného 
zařízení uživatele pokusných zvířat (viz bod 8) a technické vybavení prostor odpovídá 
ustanovení zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
a Vyhlášky 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. Vybavení objektu vyhovuje nárokům a 
fyziologickým potřebám výše uvedených druhů zvířat z hlediska podmínek experimentálních 
prostor a velikostí chovných prostor nebo nádob.“ 
 

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 5 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 5 let, neboť se 
jedná o další udělení oprávnění.  

 
Žadatel byl vyzván k úhradě správního poplatku 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 ve stanovené lhůtě. 

 
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 
chovatel pokusných zvířat nebo dodavatel pokusných zvířat podat novou žádost. Provést 
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změny uvedené v předchozí větě je možné až po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení 
oprávnění chovatele pokusných zvířat nebo dodavatele pokusných zvířat.  
 

Tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí Ministerstva zemědělství 
sp. zn. 17OZ21785/2015-17214, č. j. 56382/2015-MZE-17214, ze dne 30. 10. 2015, o udělení 
oprávnění k chovu pokusných zvířat a k dodávce pokusných zvířat Masarykově univerzitě, se 
sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ 00216224. Rozhodnutí Ministerstva 
zemědělství ze dne 30. 10. 2015 nabylo právní moci dne 19. 11. 2015 a bylo platné do 19. 11. 
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 30. 10. 2015 zaniká právní mocí tohoto rozhodnutí.  
 
 

P O U Č E N Í   Ú Č A S T N Í K Ů 
  

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 
ředitel odboru 

Otisk úředního razítka 

  
  
Rozdělovník 
  
1. Účastník řízení – žadatel (datovou schránkou) – Masarykova univerzita, se sídlem 
Žerotínovo nám. 619/9, 602 00 Brno, zastoupený Ing. Ivou Pipalovou, Kamenice 5, 525 00 
Brno 
 
Orgány ochrany zvířat dle § 15b odst. 5 zákona na ochranu zvířat, kterým se zasílá rozhodnutí 
o udělení oprávnění na vědomí: 
2. Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj, Ústřední pracoviště, Palackého 174, 
612 38 Brno 
 
 
Vypraveno dne 
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