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Opatření rektora k zajištění a využití pokusných zvířat  

v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
 
1. Na základě vyhlášky č. 419/2012 Sb., o chovu a využití pokusných zvířat, a v souladu se zněním 

§ 15f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) jmenuji osobami odpovědnými za péči o pokusná zvířata a vedením záznamů 
o pokusných zvířatech na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále 
jen ZF JU) doc. Mgr. Michala Berece, Ph.D., (osvědčení č. CZ01598) pro akvarijní místnost 
pavilonu J, Ing. Janu Karlíčkovou (osvědčení č. CZ 01606) pro objekty č. 2-10 a doc. Ing. Jitku 
Rutkayovou, Ph.D., (osvědčení č. CZ01613) pro objekt č. 1.  

 
2. Prováděním veterinární péče v chovu pokusných zvířat na ZF JU pověřuji MVDr. Emanuela 

Krejcara (evid. č. KVL: 1485/1991, č. diplomu: E*34232). 
 
3. V souladu se zněním § 15g odst. 1 zákona zřizuji odbornou komisi ve složení: 
 vedoucí komise:  Ing. Petr Tejml, Ph.D. (osvědčení č. CZ01617), 
      členové komise:  doc. Mgr. Michal Berec, Ph.D. (osvědčení č. CZ01598), 
                                     Ing. Dr. Jaromír Kadlec (osvědčení č. CZ01605), 
  Ing. Jana Karlíčková (osvědčení č. CZ01606), 
                                     Ing. Anna Poborská (osvědčení č. CZ03160), 
                                     doc. Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D. (osvědčení č. CZ01613). 
 
4. Ošetřováním pokusných zvířat pověřuji pracovníky provádějící pokusy na zvířatech, osoby 

odpovědné za péči o zvířata a pod jejich vedením i studenty ZF JU.  
 
5. Splnění podmínek odborné kvalifikace podle § 15d zákona stanovuji pro tyto pracovní pozice: 
   - provozní technik, 
      - akademický pracovník vysoké školy. 
 
6. Zastupováním Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při jednáních s orgány pro ochranu 

zvířat a s akreditačními orgány pověřuji Ing. Petra Tejmla, Ph.D. 
 
7. Toto opatření ruší opatření č. R 365 z 8. 12. 2017. 

 
 

 
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r. 
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Zpracoval: Ing. Petr Tejml, Ph.D. 


