
Teze novely vyhlášky č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o 

některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a 

toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 

 

Novela zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, bude 

provázena novelou vyhlášky č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o 

některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových 

zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb. (dále jen 

„vyhláška“). K vydání vyhlášky je Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) 

zmocněn ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb. (dále jen „zákon“). 

 

Vzhledem k novele § 9 zákona (odborná způsobilost) již nebudou ve vyhlášce uvedeny 

okruhy studijních programů jako jedné z podmínek pro splnění odborné způsobilosti a tudíž 

dojde k vypuštění § 3 vyhlášky. Všechny požadavky odborné způsobilosti odborného 

zástupce jsou nově uvedeny pouze v zákoně. 

 

Součástí vyhlášky budou nově požadavky na uchovávání evidence, které byly doposud 

součástí § 16, resp. § 17 zákona. 

 

Novelou dojde ke změně většiny příloh k vyhlášce a současně budou přidány přílohy nové. 

Seznamy vysoce rizikových biologických agens a toxinů (dále jen „VRAT“) a rizikových 

biologických agens a toxinů (dále jen „RAT“) uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k vyhlášce 

budou aktualizovány v souladu se změnami v nomenklatuře biologických agens, na základě 

nových vědeckých poznatků a v souladu s doporučeními mezinárodních organizací (např. 

Světová zdravotnická organizace nebo Světová organizace pro zdraví zvířat). 

V příloze č. 4 k vyhlášce, jejíž součástí jsou jednotlivé formuláře deklarace za uplynulý 

kalendářní rok (viz § 16 zákona), dojde k aktualizaci údajů předávaných SÚJB. Údaje budou 

aktualizovány v souladu se změnami obsahu opatření k posílení důvěry (Confidence Building 

Measures) mezi smluvními státy Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení. 

Novými přílohami k vyhlášce se stanou formulář žádosti (viz § 10 odst. 3 zákona), formulář 

oznámení o vstupu VRAT, resp. RAT na území ČR nebo o jejich opuštění ČR (viz § 14 odst. 

5 až 7, resp. § 17 odst. 8 až 10 zákona), formulář ohlášení, že fyzická nebo právnická osoba 

hodlá poprvé nakládat s RAT (viz § 17 odst. 3 až 6 zákona). 
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