STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST
Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

V Praze dne 18. 3. 2020
Č. j.: SÚJB/OKZCHBZ/6311/2020
Spisová značka: 6253/2020/1
Vyřizuje: Odbor pro kontrolu nešíření ZHN
Oprávněná úřední osoba: Ing. Miroslava Zichová, Ph.D.
Výtisk č. 1

ROZHODNUTÍ
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle § 3
odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve správním řízení zahájeném dne
17. 3. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. ř.“),
na základě žádosti o povolení č. j.: UPOL-69714/1960-2020 ze dne 17. 3. 2020 rozhodl takto:
SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř., a podle § 3 odst. 2 písm. c) a § 12 odst. 1 zákona
povoluje nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny
právnické osobě
se sídlem

Univerzita Palackého v Olomouci,
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc,

identifikační číslo

61989592,

statutární orgán

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., trvale bytem Hněvotín 352,
783 47 Hněvotín,

[dále jen „účastník řízení“ podle § 27 odst. 1 písm. a) spr. ř.].
Předmět a rozsah povolení:
Účastníkovi řízení se povoluje nakládat s níže uvedenými vysoce rizikovými biologickými
agens a toxiny k účelům podle § 6 odst. 1 písm. a) a c) zákona v rozsahu následujících
činností: nabývání, výroba, držení, použití, přeprava, dovoz a zničení.
Druh a množství vysoce rizikových biologických agens a toxinů, se kterými lze nakládat:
Viry
▫ koronavirus způsobující těžký akutní respirační
syndrom (koronavirus podobný SARS)
▫ virus vezikulární stomatitidy
▫ virus žluté zimnice
Toxiny a jejich podjednotky
▫ choleratoxin
▫ Staphylococcus aureus enterotoxiny, hemolysin alfa
toxin, a toxin syndromu toxického šoku (dříve znám
jako Staphylococcus enterotoxin F)

10 izolátů ze záchytu
1 ml
2 ml

0,5 mg
1 mg

Podmínka, za které lze s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny nakládat:
Účastník řízení bude povolovanou činnost vykonávat výlučně na pracovišti Ústav molekulární
a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese
Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc.
Rozhodnutí se vydává na dobu neurčitou.
Tímto rozhodnutím se podle § 12 odst. 2
č. j.: SÚJB/OKZCHBZ/7082/2018 ze dne 3. 4. 2018.

zákona

ruší

původní

rozhodnutí

Odůvodnění:
Rozhodnutí se vydává na základě žádosti účastníka řízení ze dne 17. 3. 2020, kterou Státní
úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dne 17. 3. 2020 a zaevidoval pod č. j.: 6253/2020.
Účastník řízení požádal o povolení v souvislosti s rozšířením výzkumných aktivit pracoviště
Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
o práci s koronavirem způsobujícím těžký akutní respirační syndrom (koronavirem podobným
SARS).
Žádost byla doložena následujícími doklady:
a) dokladem prokazujícím bezúhonnost statutárního zástupce;
b) dokladem prokazujícím bezúhonnost právnické osoby;
c) dokladem prokazujícím bezúhonnost odborného zástupce;
d) dalšími dokumenty a dokumentací, které jsou součástí správních spisů z předchozích
správních řízení vedených podle zákona.
Tím byly splněny zákonem stanovené podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení.
Poučení:
Podle ustanovení § 152 spr. ř. lze proti tomuto rozhodnutí podat prostřednictvím Státního
úřadu pro jadernou bezpečnost, odboru pro kontrolu nešíření ZHN, Senovážné náměstí 9,
110 00 Praha 1, rozklad k předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost do 15 dnů ode
dne oznámení rozhodnutí.
Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost
otisk úředního razítka
Ing. Michal Merxbauer, Ph.D.
ředitel
odbor pro kontrolu nešíření ZHN
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
Výtisk č. 1 je určen pro Univerzitu Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc – datovou
schránkou
Výtisk č. 2 je určen pro SÚJB, Odbor pro kontrolu nešíření ZHN, spis
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