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Článek I. 
 
   1. lékařská fakulta (dále jen fakulta) je držitelem akreditací pro práci se zvířaty na konkrétně 
určených pracovištích - zvěřincích, jejichž činnost zajišťuje samostatná organizační součást 
fakulty Ústav lékařských biomodelů (dále jen ÚLB). 
 
 
 

Článek II. 
 
1)  Tímto opatřením a na základě kalkulace nákladů stanovím cenu služeb poskytovaných 
ÚLB, které je na fakultě vždy nutno akceptovat při tvorbě rozpočtů. Výše jednotlivých 
položek pro jednotlivé skupiny uživatelů služeb vyplývají z přílohy č. 1 tohoto opatření. 
 
2)   ÚLB zajišťuje v souladu se svým organizačním řádem soustavnou a všestrannou péči 
o laboratorní zvířata (chov, ošetřování a další nezbytná péče) pro interní i externí uživatele 
(dále jen služby). 
 
3)    Pro účely tohoto opatření je: 
  a)  interním uživatelem - řešitel nebo spoluřešitel projektu ve vědě a výzkumu, jehož 
příjemcem nebo spolupříjemcem je fakulta, (dále jen řešitel) při řešení projektu nebo 
jednotlivá organizační součást fakulty (dále jen pracoviště), při zajištění výuky, pokud užívají 
služeb ÚLB  
  b)  externím uživatelem  -  fyzická nebo právnická osoba, které fakulta prostřednictvím ÚLB 
poskytuje obdobné služby v rámci doplňkové činnosti 
 
4)   Každý interní uživatel nebo zaměstnanec fakulty odpovědný za kalkulaci nákladů pro 
externí uživatele je povinen použít stanovenou cenu při ekonomickém plánování.  
 
5) Ode dne účinnosti tohoto opatření je každý řešitel povinen vždy zohlednit a uvést  
příslušnou cenu v ekonomické části jak při přípravě návrhu projektu, tak  v průběžných a 
závěrečných zprávách pro poskytovatele. Pokud to pravidla poskytovatele připouští, rozdělí 
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se výsledná částka na dvě stejné části, které se zahrnou do položek určených na provozní 
náklady (materiál, služby aj.) a osobní náklady (mzdy včetně odvodů).  
 
6) Interní uživatel je povinen neprodleně po nabytí účinnosti tohoto opatření oznámit ÚLB 
pro každý projekt nebo pro potřebu výuky odhadovaný počet krmných dnů v roce 2006, tj. 
součet násobku počtu zvířat a jednoho kalendářního dne (dále jen KD)   
Na základě oznámeného počtu KD stanoví ÚLB částku pro rok 2006, která bude příslušným 
řešitelem potvrzena pro čerpání příslušných nákladových položek z konkrétního projektu.  
Obdobně jsou povinni interní uživatelé i ÚLB postupovat v následujících letech, vždy 
s přihlédnutím k aktuálním údajům stanoveným v příloze tohoto opatření, a to nejpozději do 
20. ledna pro příslušný kalendářní rok, popř. neprodleně poté, kdy budou známy údaje 
rozhodné pro určení počtu KD.    
 
 

Článek III. 
 
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
 
 
 
 
 
V Praze dne  19.12. 2005     
 
 
 
 
      prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v.r. 
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Příloha č. 1 zrušena 
Příloha č. 2 zrušena 
Příloha č. 3 

 
CENÍK KRMNÉHO DNE ÚLB 1. LF UK V PRAZE 

 

          A     i n t e r n í   u ž i v a t e l  
 
B externí uživatel* 

ks 
do 
50 50-600 601 - 1100 nad 1101     

  100% 75% 65% 55% dle sl. A +   
myš 7,65 5,73 4,97 4,59 3.000,-*   
  100% 70% 50% 40%  dle sl. A +    
potkan 12,97 9,07 6,48 5,18 3.000,-*   
králík 15,-    21,-   
křeček, osmák 7,-    13,-   
morče 12,-    18,-   
pes 80       120   
       
*  poplatek za chovnou místnost za kalendářní měsíc    
 
 

 
 

 


