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R O Z H O D N U T Í 
  

Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit (dále jen „Ministerstvo 
zemědělství“), který 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 společností 
BIOPHARM – Výzkumným ústavem biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s., zastoupenou ve 
správním řízení Ing. Janem Byrtusem, 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: 
 

U d ě l u j e   s e   o p r á v n ě n í 
k   p o u ž í v á n í    p o k u s n ý c h   z v í ř a t  

 
podle § 15b, § 20 odst. 1 písm. g) zákona na ochranu zvířat společnosti BIOPHARM – 
Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s., se sídlem Pohoří – Chotouň č. 
p. 90, 254 49 Jílové u Prahy, IČ 46356606 (dále jen „žadatel“) 
 
k provozování zařízení Pohoří – Chotouň č. p. 90, 254 49 Jílové u Prahy 

• objekt B – laboratoře, otevřený a bariérová chov – laboratorní zvířata a drůbež, 
• objekty D, E, L č. 1 – č. 5, – chov kura domácího pro výrobu a kontrolu 

vakcíny LIVACOX,  
• objekt F – stáj pro chov skotu, ovcí, koz a prasnic, pitevna, 
• objekt H – stáj pro chov prasat všech kategorií, zařízení pro chov králíků, 

potkanů a běžců, 
• objekt J – chov drůbeže, 
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• objekt R – chov králíků, 
 
k provádění pokusů na níže uvedených druzích hospodářských zvířat u chovatelů na území 
České republiky, a to v místech ve schváleném projektu pokusů. Dokumentace k těmto 
pokusům musí být k dispozici na adrese BIOPHARM – Výzkumným ústavem biofarmacie a 
veterinárních léčiv, a. s., se sídlem Pohoří – Chotouň č. p. 90, 254 49 Jílové u Prahy,  
 
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, 3, 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, 
• posoudit, zjistit, regulovat nebo upravit fyziologické předpoklady lidí, zvířat 
nebo rostlin, nebo 
• zlepšit životní podmínky a podmínky produkce zvířat chovaných k 
zemědělským účelům, 

• 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 zvířat v zařízení Pohoří – Chotouň č. p. 90, 254 49 Jílové u Prahy 
 
druh pokusných zvířat: hmotnostní kategorie max.: v maximálním denním stavu: 

Myš laboratorní 50 g 1 000 ks 
Potkan laboratorní 450 g 800 ks 
Morče domácí 950 g 200 ks 
Křeček zlatý 180 g 200 ks 
Křečík čínský 120 g 200 ks 
Pískomil mongolský 80g 50 ks 
Králík domácí 5 kg 100 ks 
Prase domácí 150 kg 100 ks 
Tur domácí 400 kg 32 ks 
Ovce domácí 60 kg 100 ks 
Kur domácí 4 kg 4 000 ks 
Krůta domácí – hybrid 20 kg 100 ks 
Tetřev hlušec 7 kg 50 ks 
Koroptev polní 1,5 kg 50 ks 
Křepelka obecná 200 g 50 ks 
Perlička kropenatá  4 kg 50 ks 
Bažant kolchidský 2 kg 50 ks, 



 

44177/2013-MZE-17214 3 

při použití níže uvedených druhů hospodářských zvířat mimo zařízení uživatele pokusných 
zvířat u chovatelů na území České republiky  
 
druh zvířat: hmotnostní kategorie max.: v maximálním denním stavu: 
Pes domácí 30 kg 30 ks 
Kočka domácí 10 kg 30 ks 
Prase domácí 350 kg 100 ks 
Tur domácí 800 kg 32 ks 
Ovce domácí 100 kg 100 ks 
Koza domácí 60 kg 32 ks 
Kůň domácí 650 kg 30 ks 
Muflon obecný 80 kg 30 ks 
Jelen evropský 120 kg 30 ks 
Srnec obecný 25 kg 30 ks 
Kapr obecný 4 kg 100 ks 
Pstruh duhový 1 kg 100 ks. 
 
 
Osobou odpovědnou za péči o pokusná zvířata ve výše uvedeném zařízení je 
 

• Ing. Pavel Trefil, DrSc., narozen 14. 10. 1951 v Praze, trvale bytem K Netlukám 962, 
104 00 Praha – Uhříněves, číslo osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona na 
ochranu zvířat ČZU 099/99, 

• MVDr. František Černík, CSc., narozen 21. 11. 1953 ve Slaném, trvale bytem 
Rakovského 3142, 143 00 Praha 4, číslo osvědčení o odborné způsobilosti podle na 
ochranu zvířat ČZU 074/99, 

• Ing. Petr Heřmanský, narozen 29. 6. 1965 v Praze, trvale bytem Severní V/10, 141 00 
Praha 4, číslo osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona na ochranu zvířat ČZU 
416/01. 

 
Určeným veterinárním lékařem podle § 15f odst. 5 zákona na ochranu zvířat ve výše 
uvedeném zařízení je  

• MVDr. František Černík, CSc., narozen 21. 11. 1953 ve Slaném, trvale bytem 
Rakovského 3142, 143 00 Praha 4,  

• MVDr. Aleš Kyral, narozen 12. 9. 1967 v Českých Budějovicích, trvale bytem Luďka 
Pika 11, 301 00 Plzeň. 
 

Osobou odpovědnou za dodržování zákona na ochranu zvířat je Ing. Jan Byrtus, narozen 23. 
6. 1955 v Berlíně. 
 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
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  23. 4. 2013. Tímto dnem 
bylo zahájeno správní řízení.  
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 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. Josefa Lachouta, CSc. a MVDr. Tomáše Svobodu, 
CSc. Posuzovatelé posoudili uživatelské zařízení fyzickou kontrolou na místě, včetně 
stanovené dokumentace, o zjištěných skutečnostech zpracovali písemný posudek, který dne 9. 
7. 2013 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.  
 
 Žadateli byla udělena výjimka k provádění pokusů na pokusných zvířatech mimo 
zařízení uživatele pokusných zvířat. Podle § 15a odst. 2 věty druhé zákona na ochranu zvířat 
může Ministerstvo zemědělství udělit výjimku z požadavku na provádění pokusů pouze ve 
schváleném zařízení uživatele pokusných zvířat, pokud uživatel pokusných zvířat prokáže, že 
je to vědecky odůvodněno. Žadatel o tuto výjimku v žádosti požádal a v rámci správního 
řízení toto odůvodnil tak, že v rámci zkoušení veterinárních léčivých přípravků provádí 
preklinické studie, které je nezbytné provádět v kooperaci s dalšími pracovišti. S ohledem na 
specifické požadavky jednotlivých studií (např. frekvence dojení, kapacita stáje, veterinární 
omezení atp.) není možné doložit seznam kooperujících firem. Tyto pokusy budou probíhat u 
chovatelů na území České republiky a na druzích zvířat uvedených ve výroku tohoto 
rozhodnutí. Dokumentace k těmto pokusům a projektům pokusů bude uložena na adrese sídla 
žadatele. 
 

Na základě předložené žádosti, zpracovaného posudku a na základě vyhodnocení 
spisového materiálu Ministerstvo zemědělství rozhodlo o 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 byl vyzván k úhradě správního poplatku 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 ve stanovené lhůtě. 

 
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části 

tohoto rozhodnutí. 
 

Tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí Ústřední komise pro ochranu zvířat / ze 
dne 10. 6. 2008, č. j. 12420/2008-10001, o udělení akreditace společnosti BIOPHARM – 
Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s., se sídlem Pohoří – Chotouň č. p. 90, 
254 49 Jílové u Prahy, IČ 46356606.  
 

 Příslušným státním orgánem ke schvalování projektů pokusů výše uvedeného žadatele 
je v souladu s § 23 odst. 1 zákona na ochranu zvířat Ministerstvo zemědělství. 
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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 živočišných 
komodit. 
 
 
 
 
  
  
  
  
Ing. Jiří Hojer 
ředitel odboru 

Otisk úředního razítka 

  
  
Rozdělovník 
 
1. Účastník řízení – žadatel (datovou schránkou) – BIOPHARM – Výzkumný ústav 
biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s., se sídlem Pohoří – Chotouň č. p. 90, 254 49 Jílové u 
Prahy, zastoupený Ing. Janem Byrtusem 
ID DS 2wacda2 
 
Dotčené orgány státní správy dle § 15b odst. 5 zákona na ochranu zvířat, kterým se zasílá 
rozhodnutí o udělení oprávnění na vědomí: 
2. Ministerstvo zemědělství, Odbor živočišných komodit, Oddělení ochrany zvířat, 
Těšnov 17, 117 05 Praha 1  
3. Krajská veterinární správa SVS pro Středočeský kraj, Ústřední pracoviště, Černoleská 
1929, 256 38 Benešov 
 
  
  
Vypraveno dne 


	R O Z H O D N U T Í
	O D Ů V O D N Ě N Í

		2013-08-07T14:59:53+0200
	Jiří Hojer
	Podpis




