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Vyplňujte jen bílé kolonky!
Žádost vyplňujte na počítači; kolonky se zvětší automaticky podle množství textu.
Žádost o vyjádření orgánu veterinární správy k činnosti zařízení podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat
Krajské / městské veterinární správě SVS v

1.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE

Žadatel - název právnické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která provozuje zařízení



IČ, bylo-li přiděleno

Registrační číslo hospodářství1)


Adresa sídla nebo místa podnikání žadatele (včetně PSČ a okresu)



Adresa místa, kde hodlá vykonávat žadatel svoji činnost, včetně přesného umístění, názvu, případně jiného označení jednotlivých prostor, kde má být činnost prováděna; pokud má být na základě žádosti v rozhodnutí o udělení oprávnění stanoveno, že je možno používat pokusná zvířata i mimo zařízení, uvede žadatel specifikaci místa, kde bude činnost prováděna, zejména zda bude činnost prováděna ve volné přírodě a na jakém území



Statutární orgán žadatele - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení



Osobní údaje statutárního orgánu, který je odpovědný za dodržování zákona č. 246/1992 Sb. – titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum a místo narození



Osoba zmocněná k zastupování žadatele ve správním řízení2) - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení



Adresa pro doručování



Telefon
E-mail
ID DS - podatelna





Osoby odpovědné za péči o pokusná zvířata - tituly, jména, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu
Čísla osvědčení podle § 15d odst. 3 a § 15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb.










Určený veterinární lékař nebo kvalifikovaný odborník - titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu
Číslo osvědčení podle § 15d odst. 3 a § 15e odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. kvalifikovaného odborníka



2.
Žadatel žádá o udělení

Označte křížkem (x) do prázdného políčka správnou možnost


prvního oprávnění

dalšího oprávnění
3.
Druh činnosti zařízení

Označte křížkem (x) do prázdného políčka správnou možnost


používání pokusných zvířat k pokusům

chov pokusných zvířat

dodávka pokusných zvířat
4.
účel pokusů dle § 18 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. (zařízení chovatele / dodavatele nevyplňují)

Označte křížkem (x) do prázdného políčka ty činnosti, které zařízení vykonává


a) základní výzkum


b1) 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


b2) translační nebo aplikovaný výzkum s cílem posoudit, zjistit, regulovat nebo upravit fyziologické předpoklady lidí, zvířat nebo rostlin


b3) translační nebo aplikovaný výzkum s cílem zlepšit životní podmínky a podmínky produkce zvířat chovaných k zemědělským účelům


c) jakýkoli z cílů uvedených v písmenu b) při vývoji, výrobě nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků


d) ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat


e) výzkum zaměřený na zachování druhů


f) vyšší vzdělávání nebo odborná příprava za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostí


g) trestní řízení a jiné soudní řízení
5.
Druhy používaných, chovaných nebo dodávaných pokusných zvířat

Uveďte druhy pokusných zvířat a maximální možný stav podle denní kapacity zařízení

Druh3) pokusných zvířat
Stav (počet)
Druh3) pokusných zvířat
Stav (počet)

Myš laboratorní

Prase domácí


Potkan laboratorní

Tur domácí


Morče domácí

Ovce domácí


Křeček zlatý

Kůň domácí


Křečík čínský




Pískomil mongolský




Králík domácí




Pes domácí




Kočka domácí




Subhumánní primáti (uveďte druh)




Křepelka obecná




Drápatka vodní




Drápatka tropická




Skokan hnědý




Skokan levhartí




Danio pruhované



6.
dříve udělená oprávnění podle zákona č. 246/1992 Sb.

Uveďte čísla jednací a spisové značky rozhodnutí, data jejich doručení žadateli a doby platnosti rozhodnutí


7.
Systém chovu

Uveďte, které druhy zvířat jsou v příslušném systému chovány

otevřený


bariérový


izolátorový

8.
Veterinární podmínky a podmínky péče o zvířata v zařízení

Objekty a prostory - druh a umístění objektu v areálu zařízení, zabezpečení proti přístupu cizích osob a nežádoucích živočichů, způsob ostrahy a zabezpečení proti úniku zvířat (možno doplnit orientačním plánkem jako přílohou)

Stručný popis objektů a jejich charakteristika - např. objekt s bariérovými prostory, stáje, sklad krmiva, výběh



Popis prostor pro zvířata a jejich vybavení pro jednotlivé druhy - použitá technologie - např. rozměry prostor, typ a velikost akvárií, typ a velikost klecí, velikost boxů, možnost výběhů apod.



Zoohygienické podmínky - způsob zajištění v jednotlivých prostorách podle systému chovu a druhů zvířat

Větrání - typ, technologie, způsob kontroly a její evidence



Podtlak / přetlak - stanovené hodnoty, způsob kontroly a její evidence



Teplota - stanovené hodnoty, způsob kontroly a její evidence



Osvětlení - stanovené hodnoty, způsob kontroly



Podestýlka - druh, intervaly výměny



Signalizační systémy, bezpečnostní opatření, havarijní plány apod.



Výživa a napájení - popis technologie, způsob krmení, dodavatel krmiv, záruky zdravotní nezávadnosti



Program dezinfekce, dezinsekce a deratizace - kdo DDD provádí, četnost, používané prostředky, koncentrace, spotřeba na 1 m2 atd., způsob kontroly a její evidence



Pomocné prostory

Sklad krmiv - základní vybavení, zabezpečení proti škodlivým hlodavcům, režim čištění a úklidu apod.



Prostory pro asanaci odpadů živočišného původu - místo pro ukládání biologického materiálu, příp. kafilerní box, způsob likvidace podestýlky, spalovna apod., způsob kontroly a její evidence



Ostatní pomocné prostory a jejich využití - umývárna pomůcek, sklad obalů na přepravu zvířat, prostor pro desinfekci dopravních prostředků atd., způsob kontroly a její evidence



Preventivní péče o zdraví zvířat

Způsob zajištění stálé veterinární péče - smluvně, vlastním veterinárním lékařem - jméno, registrační číslo KVL



Systém a výsledky preventivních kontrol zdravotního stavu zvířat, nezávadnosti krmiv a napájecí vody



Vybavení pro speciální zákroky na zvířatech - anestézie, odběry vzorků, operační zákroky



Údaje o skutečnostech, které vyžadují z hlediska veterinárního zvláštní zřetel4) - např. použití původců nákaz, zacházení s jaderným materiálem



Veterinární dokumentace - osoba odpovědná za vedení a archivaci dokumentace; evidence a doklady o původu zvířat, osvědčení při přesunech, výsledky kontrolních vyšetření, záznamy o DDD, asanaci a likvidaci odpadů živočišného původu, záznamy o akcích veterinárního dozoru apod.


9.
Žadatel prohlašuje, že

- jsou mu známy povinnosti vyplývající z platných veterinárních předpisů, zejména ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, a z jeho prováděcích vyhlášek, především z:
 vyhlášky č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů, ve znění vyhlášky č. 291/2012 Sb., 
 vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, 
 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., č. 389/2004 Sb., č. 214/2005 Sb., č.36/2007 Sb., č. 316/2007 Sb., č. 288/2008 Sb., č. 12/2010 Sb., č. 161/2012 Sb., 
 vyhlášky č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, ve znění vyhlášky č.164/2005 Sb.,
 vyhlášky č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb., č. 375/2006 Sb., č. 59/2008 Sb.,
 vyhlášky č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.,
 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., č. 156/2006 Sb., č. 416/2012 Sb.,
 vyhlášky č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
 vyhlášky č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb.,  o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.,
 vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů,
 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat,
 vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy,

- jsou mu známy povinnosti vyplývající ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a z jeho prováděcích vyhlášek, především z:
 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat,

- jsou mu známy povinnosti vyplývající z nařízení (ES) č. 1099/2009, o ochraně zvířat při usmrcování,

- jsou mu známy povinnosti vyplývající ze zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon),ve znění pozdějších přepisů, a z jeho prováděcích vyhlášek, především z:
 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., č. 213/2009 Sb., 202/2010 Sb.,

- jsou mu známy povinnosti vyplývající z nařízení (ES) č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě,

- údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Datum odeslání žádosti:
Razítko a podpis žadatele:




Poznámky:
1) § 2 písm. c) vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
2)  Vyplní se v případě, je-li odlišná od statutárního orgánu.
3)  Uvádí se druh a váhová kategorie zvířat podle přílohy 7 vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat.
4)  Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní,
   vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní,
   zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).

