
III. 

ODŮVODNĚNÍ 
 

1. OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předkládá návrh vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška 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. K vydání vyhlášky je SÚJB zmocněn ustanovením § 22 odst. 1 
zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona (dále jen „zákon č. 
281/2002 Sb.“). Cílem navrhované regulace je úprava vyhlášky v souvislosti s novelou 
zákona č. 281/2002  Sb.  
Vzhledem k přesunu oblastí studijních programů, které je možno uznat pro splnění požadavku 
odborné způsobilosti, do § 9 zákona č. 281/2002 Sb., došlo k vypuštění původního § 3 
vyhlášky. Novela dále upřesňuje vedení evidence a nově upravuje též její uchovávání. Novela 
současně aktualizuje údaje předávané v deklaraci [implementace změn obsahu opatření k 
posílení důvěry (Confidence Building Measures) mezi smluvními státy Úmluvy o zákazu 
biologických zbraní] a nově přináší vzory formulářů pro podání žádosti o povolení k 
nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny, ohlášení nakládání s rizikovými 
agens a toxiny a ohlášení vstupu, resp. výstupu stanovených agens a toxinů na, resp. z území 
České republiky. Novela také harmonizuje seznamy vysoce rizikových biologických agens a 
toxinů a seznam rizikových biologických agens uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 vyhlášky č. 
474/2002 Sb. s legislativou EU přijatou v oblasti nakládání, resp. vývozu stanovených látek 
[Nařízení Rady (ES) 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství 
pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1969 ze dne 12. září 2016], když zároveň 
respektuje změny v nomenklatuře biologických agens a reflektuje nové vědecké poznatky.  
Ač tato evropská právní úprava sleduje jiný účel, důvodem, proč jsou využívány 
aktualizované seznamy Nařízení Rady (ES) 248/2009, je skutečnost, že součástí Úmluvy o 
zákazu biologických zbraní není žádný seznam biologických agens a toxinů, které by mohly 
být zneužity k výrobě biologických zbraní. Obdobný seznam není ani součástí jiné evropské 
či vnitrostátní legislativy, a proto vyhláška využívá seznamy zboží dvojího užití, tedy zboží, 
jehož vývoz se kontroluje vzhledem k možnosti jeho zneužití k výrobě zbraní hromadného 
ničení 
 
Dotčené subjekty 
 
Vyhláška se vztahuje na cca 110 subjektů, které nakládají s vysoce rizikovými a rizikovými 
biologickými agens a toxiny. K dotčeným skupinám patří jak organizační složky státu, tak 
právnické a fyzické osoby. V souvislosti s přijetím předkládané novely vyhlášky nevzniknou 
držitelům povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny ani osobám 
nakládajícím s rizikovými agens a toxiny žádné dodatečné náklady. Přínosem pro dotčené 
osoby je usnadnění podání žádosti o povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými 
agens a toxiny, ohlášení nakládání s rizikovými agens a toxiny a ohlášení vstupu, resp. 
výstupu stanovených agens a toxinů na, resp. z území ČR prostřednictvím uživatelsky 
příjemných elektronických formulářů, které obsahují přehled všech údajů požadovaných pro 
podání. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
 
Navrhovaná vyhláška je zpracována k provedení novelizovaného znění zákona č. 281/2002 
Sb., na základě zmocnění v § 6 odst. 4, § 10 odst. 3, § 14 odst. 7, § 16 odst. 6 a 7, § 17 odst. 5 
a 6, § 17a odst. 6 a § 17b odst. 3. K vydání vyhlášky je SÚJB zmocněn ustanovením § 22 
odst. 1 zákona. Návrh této vyhlášky je s těmito zmocněními plně v souladu a všechny tyto 
zmocnění naplňuje a nepřesahuje rámec zmocnění v tomto zákoně obsažený. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  
 
Návrh vyhlášky netransponuje do českého právního řádu žádný předpis Evropské unie. Návrh 
vyhlášky pouze využívá seznamů v Nařízení Rady (ES) 428/2009 ze dne 5. května 2009, 
kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a 
tranzitu zboží dvojího užití ve formě referenčních seznamů, které v podobné oblasti regulace 
(vývoz, přeprava, zprostředkování a tranzit zboží dvojího užití) obsahují seznam vysoce 
rizikových a rizikových biologických agens a toxinů, který je v souladu s nejnovějšími 
vědeckými poznatky.  
Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou 
základních práv a svobod a s Ústavou České republiky. Návrh vyhlášky respektuje obecné 
zásady ústavního pořádku České republiky a je též v souladu s právními předpisy 
upravujícími oblast působnosti ústředních orgánů státní správy České republiky. 
Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, ani s předpisy Evropské unie, ani s judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a ani s obecnými právními zásadami práva Evropské unie, přičemž se uvedené předpisy, 
judikatura a obecné právní zásady Evropské unie nevztahují k návrhu právní úpravy. 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Stávající znění vyhlášky č. 474/2002 Sb. je platné od května 2013, kdy vstupem v platnost 
vyhlášky č. 74/2013 Sb. došlo k úpravě ve vymezení okruhů studijních programů v 
příslušném oboru, které jsou podmínkou splnění odborné způsobilosti, ke změně formy ve 
způsobu předávání údajů deklarací SÚJB a ke změně seznamů vysoce rizikových a rizikových 
agens a toxinů uvedených v příloze č. 1 a č. 2. Za uplynulé 4 roky, od nabytí platnosti 
poslední novelizace vyhlášky č. 474/2002 Sb., došlo k dalším změnám v seznamech agens a 
toxinů, která jsou považována za zdroj rizika v souvislosti s možným zneužitím těchto látek, 
přičemž tyto změny doposud nejsou ve vyhlášce zohledněny. Za celou dobu platnosti 
vyhlášky nedošlo ke změně údajů obsažených v deklaracích. To, vzhledem k výraznému 
pokroku v oblasti přírodních věd, vede ke skutečnosti, že v některých případech nejsou 
odpovídajícím způsobem podchyceny potřebné informace o vybavení pracovišť, kde se 
nakládá s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny.  
Stávající znění vyhlášky č. 474/2002 Sb. nekoresponduje s novelizovaným zněním zákona č. 
281/2002 Sb. Novelou zákona došlo k přesunu výčtu oblastí studijních programů, jako 
požadavku pro splnění odborné způsobilosti, z vyhlášky do zákona. 
V případě, že nedojde k vydání navržené novely vyhlášky za situace, když již vstoupila v 
platnost novela zákona č. 281/2002 Sb., by mohl nastat nepřijatelný stav, kdy bude novelou 
zákona zavedena nová regulace bez toho, že by podrobnosti byly upraveny prováděcím 
právním předpisem, což by znamenalo jak pro regulátora (SÚJB), tak i pro dotčené subjekty 
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stav zvýšené právní nejistoty a nepředvídatelnosti práva. Jelikož se jedná pouze o úpravu a 
doplnění stávající vyhlášky, dochází v této oblasti k právní kontinuitě a rizika, která by 
hrozila přijetím tohoto návrhu, nejsou předkladateli známá a nelze je ani předpokládat. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 
 
Návrh vyhlášky nebude mít vliv na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. V souvislosti 
s přijetím předkládané vyhlášky návrh předpokládá pouze nepatrné náklady ze strany SÚJB 
na úpravu stávajících elektronických formulářů deklarace a současně též databáze určené k 
vedení evidence podle § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 281/2002 Sb.  
V důsledku navrhovaných úprav nedojde ke zvýšení nákladů ani administrativní zátěže pro 
podnikatelské prostředí. 
Návrh vyhlášky nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 
národnostní menšiny. Dopady na životní prostředí nejsou. 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 
Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 
některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Návrh novely vyhlášky nestanoví žádnou novou povinnost zpracování osobních údajů oproti 
úpravě staré. V zájmu zajištění přehledu o tom, kdo má být veřejnou mocí usměrňován nebo 
kontrolován (držitelé povolení k nakládání s vysoce rizikovými agens a toxiny, jejich odborní 
zástupci a osoby nakládající s rizikovými agens a toxiny), musí SÚJB nakládat s některými 
osobními údaji. 
Osobní údaje požadované v deklaracích, žádostech o povolení nebo v ohlášeních nakládání 
bude SÚJB evidovat výlučně za účelem zajištění přehledu o subjektech vykonávajících 
činnosti s potenciálním dopadem na efektivní zajištění účelu prováděného zákona, jejich 
účinné kontroly a správy jimi vykonávaných činností. Shromažďované a spravované údaje 
umožní SÚJB nabýt přehled o počtu osob aktivních v této oblasti, jejich vlastnostech, o 
aplikaci základních principů v oblasti a účinně zaměřit vlastní kontrolní činnost. Při stanovení 
rozsahu zpracovávaných osobních údajů bylo vždy důsledně sledováno hledisko účelnosti a 
jsou vyžadovány a dále zpracovávány toliko informace naprosto nezbytné k zajištění 
dostatečné informovanosti orgánu veřejné moci o vykonávaných činnostech při nakládání s 
vysoce rizikovými agens a toxiny a rizikovými agens a toxiny a o osobách, které je 
vykonávají. 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 
Dle názoru předkladatele nejsou s návrhem vyhlášky spojená žádná korupční rizika. Návrh 
plně respektuje požadavek na transparentní výkon veřejné správy v České republice a shoduje 
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se s dobrou a osvědčenou současnou praxí SÚJB jako správního orgánu příslušného pro 
výkon kontroly v oblasti zákazu biologických zbraní. 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá žádný negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
Naopak úspěšným provedením novelizovaného zákona č. 281/2002 přispěje k vnitřní i 
mezinárodní bezpečnosti tím, že bude posílen regulatorní režim zejména v oblasti 
zabezpečení vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů. 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 
Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad 
pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 
2017 s informací, že se RIA provést neukládá. 
 
 
 

2.  ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 

K bodu 1 [§ 1] 

Ustanovení upravuje předmět právní úpravy. Navrhovaná změna reaguje na novelu zákona č. 
281/2002 Sb. Oblasti studijních programů, které mohou být uznány pro splnění odborné 
kvalifikace odborného zástupce, byly novelou zákona č. 281/2002 Sb. přesunuty z vyhlášky 
do § 9 zákona č. 281/2002 Sb. Proto došlo k jejich vyškrtnutí z předmětu vyhlášky. Na 
základě úpravy § 16 odst. 6 je navíc předmět vyhlášky rozšířen o dobu uchovávání evidence. 
Do příloh k vyhlášce jsou nově v souladu se zákonnými zmocněními vloženy vzory formulářů 
k deklaraci, k žádosti o povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a 
toxiny, k oznámení dovozu a vývozu vysoce rizikových a rizikových biologických agens a 
toxinů a k ohlášení nakládání s rizikovými biologickými agens a toxiny a instalaci nového 
technického a technologického laboratorního a výrobního vybavení. 

K  bodu 2 [§ 3] 

Oblasti studijních programů, které mohou být uznány pro splnění odborné kvalifikace 
odborného zástupce, byly novelou zákona č. 281/2002 Sb. přesunuty z vyhlášky přímo do § 9 
zákona č. 281/2002 Sb. Z toho důvodu došlo k vypuštění celého § 3 včetně jeho poznámek 
pod čarou. 

K  bodu 3 [Nadpis nad § 4 ] 

 

V původním znění vyhlášky byl nad § 4 skupinový nadpis ve znění „Společná ustanovení o 
vedení evidence“. Ustanovení § 7 a 8 se však netýkaly a nově rovněž netýkají, vedení 
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evidence. Z toho důvodu tedy došlo ke zrušení tohoto skupinového nadpisu a přiřazení lépe 
odpovídajících nadpisů k jednotlivým paragrafům.   

K  bodu 4 [§ 4 ] 

Původní text první věty paragrafu byl označen jako odstavec 1. Z jeho znění byl jako 
nepotřebný vypuštěn požadavek odděleného vedení evidenčních knih pro vysoce riziková 
biologická agens, vysoce rizikové toxiny, riziková biologická agens a rizikové toxiny.  

Nově byl vložen odstavec 2, který navazuje na úpravu odstavce 1 a stanovuje, že evidence 
vysoce rizikových biologických agens a toxinů se vede odděleně od evidence rizikových 
biologických agens a toxinů. Na základě novely nebude nutno vést zvlášť evidenční knihu pro 
vysoce riziková biologická agens, riziková biologická agens, vysoce rizikové toxiny a 
rizikové toxiny (povinnost vypuštěna úpravou odstavce 1), ale postačí jedna evidenční kniha 
vedená společně pro vysoce riziková biologická agens a toxiny a jedna evidenční kniha 
vedená společně pro riziková biologická agens a toxiny Důvodem je skutečnost, že mnozí 
držitelé povolení nakládají na jednom pracovišti např. s pouze velmi omezeným počtem 
vysoce rizikových biologických agens a toxinů, a přesto doposud měli povinnost vést více 
evidenčních knih, což zvyšovalo pravděpodobnost vzniku chybných zápisů.  

K  bodu 5 [§ 5] 

Text odstavce 1 byl doplněn tak, aby plně korespondoval s textem odstavce následujícího a 
bylo zřejmé, že evidenční kniha obsahuje vedle jednotlivých evidenčních listů i úvodní 
informace a seznam evidovaných biologických agens nebo toxinů a jednotlivých evidenčních 
listů. Pro účely kontroly zákazu biologických a toxinových zbraní je důležité, aby evidence 
byla vedena průkazným způsobem a aby jasně a zcela zřetelně zobrazovala všechny 
skutečnosti související s nakládáním se stanovenými agens a toxiny. Proto je odstavec dále 
doplněn o informaci, týkající se způsobu vedení evidenční knihy tak, aby v knize nemohlo 
docházet ke změně, odstranění nebo vkládání nových údajů.  S jasným a zřetelným  vedením 
evidence souvisí také způsob opravování chybných zápisů provedených v evidenční knize, 
který následně upravuje § 5 odst. 3.  

Navrhovaná změna odstavce 2 reaguje na novelu prováděného zákona a rovněž na změnu 
některé terminologie a institutů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Vzhledem 
k novele zákona se v § 5 odst. 2 písm. a) bod 1, již za účelem identifikace právnické nebo 
fyzické osoby nakládající s rizikovými biologickými agens a toxiny nahrazují odkazy na 
zákon taxativním výčtem identifikačních údajů právnické nebo fyzické osoby. V § 5 odst. 2 
písm. a) bod 4. a 5. byl nejasný údaj adresa nahrazen trvalým pobytem. 

Do § 5 odst. 2 bylo oproti dosavadní úpravě doplněno písmeno c), kterým se osobám 
nakládajícím se stanovenými agens a toxiny ukládá, aby v evidenční knize vymezily alespoň 
jeden samostatný evidenční list pro každé agens nebo toxin uvedený v seznamu evidenční 
knihy. Toto doplnění vychází ze zkušeností s prováděním zákona a vyhlášky, kdy v průběhu 
kontrol inspektoři opakovaně zjišťovali, že do jednoho evidenčního listu byl zaznamenáván 
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příjem nebo výdej např. více povolených vysoce rizikových toxinů, což znesnadňovalo 
kontrolu evidence v oblasti nakládání se stanovenými toxiny. 

Původní odstavec 4, který neměl normativní charakter a upravoval toliko možnost v téže 
evidenční knize vyčlenit pro totéž biologické agens nebo toxin nové po sobě jdoucí stránky a 
doplnit o tuto položku seznam na první straně evidenční knih, byl vypuštěn. Navrhovaná 
změna odstavce 4 upravuje způsob, jak postupovat při ukončení vedení záznamů v evidenční 
knize a uzavření knihy. Tato změna vychází ze zkušeností s prováděním zákona a vyhlášky, 
kdy velmi často při uzavření evidenční knihy nedochází ke znehodnocení nepopsaných 
volných míst v jednotlivých evidenčních listech či evidenční listy nejsou nijak jinak 
znehodnoceny pro předejití možnosti do nich přidávat další údaje.  Toto opatření tedy zabrání 
v zapisování údajů do knihy již uzavřené.  

K  bodu 6 [§ 6] 

V rámci tohoto ustanovení dochází k vypuštění výčtu údajů, které obsahuje jednotlivý 
evidenční list. Tento výčet byl totiž doposud neúplný a jeho vzor je upraven v příloze č. 3, ze 
které je zcela evidentní, co musí každý evidenční list obsahovat.  

K  bodu 7 [§ 6a] 

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který upravuje uchovávání uzavřených evidenčních knih. Zákon 
č. 281/2002 Sb. původně obsahoval explicitní vyjádření požadované doby archivace, když 
stanovil, že evidence se archivuje 10 let od zániku povolení k nakládání s vysoce rizikovými 
biologickými agens nebo toxiny. Po novelizaci bylo toto ustanovení ze zákona vypuštěno a 
bylo ponecháno toliko zmocnění pro to, aby byla vyhláškou stanovena doba uchovávání 
evidence. Ta se v souladu se starou úpravou stanoví na dobu 10 let, která se ze zkušeností 
z kontrol jeví jako dostatečná pro naplnění účelu zákona, tedy pro účinnou kontrolu nakládání 
s velmi rizikovými a rizikovými biologickými agens nebo toxiny a zároveň nezatěžuje 
adresáty normy příliš dlouhou či nerealizovatelnou dobou pro uchovávání těchto skutečností.  

K  bodu 8 [§ 7] 

Navrhovaná změna reaguje na novelu zákona a jím měněnou terminologii, kdy slova „objekt“ 
a „zařízení“ jsou nahrazena slovem „pracoviště“. 

K  bodu 9 [§ 7a a 7b] 

Za § 7 se vkládá nový § 7a, který stanovuje, že údaje k žádosti o povolení k nakládání se 
podávají na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5. Toto ustanovení reaguje na 
zmocnění v § 10 odst. 3 novelizovaného zákona a jeho cílem je usnadnění dotčeným osobám 
podání žádosti o povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny 
prostřednictvím uživatelsky přívětivého elektronického formuláře, který obsahuje přehled 
všech údajů požadovaných pro jeho podání. 

Nový § 7b obdobně obsahuje odkaz na náležitosti oznámení vstupu vysoce rizikových a 
rizikových biologických agens a toxinů na území České republiky nebo jejich opuštění území 
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České republiky, pro nějž se využije formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 a k ohlášení 
nakládání s rizikovými biologickými agens a toxiny a instalaci nového technického a 
technologického laboratorního a výrobního vybavení se využije formulář, jehož vzor je 
uveden v příloze č. 7 a 8. Údaje uvedené ve formulářích jsou v souladu s prováděným 
zákonem SÚJB předávány v elektronické formě, aby mohly být po obdržení bezodkladně 
převedeny do databáze evidence vedené podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 281/2002 Sb. 

K  bodu 10 [příloha č. 1] 

Navrhovaná změna reaguje na změny v nomenklatuře biologických agens, nové vědecké 
poznatky a současně harmonizuje položky uvedené na seznamech přílohy č. 1 s legislativou 
EU přijatou v oblasti nakládání, resp. vývozu biologických agens a toxinů [Nařízení Rady 
(ES) 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu 
vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění Nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2016/1969 ze dne 12. září 2016]. Ač tato evropská právní úprava 
sleduje jiný účel, důvodem, proč jsou využívány aktualizované seznamy Nařízení Rady (ES) 
248/2009, je skutečnost, že součástí Úmluvy o zákazu biologických zbraní není žádný seznam 
biologických agens a toxinů, které by mohly být zneužity k výrobě biologických zbraní. 
Obdobný seznam není ani součástí jiné evropské či vnitrostátní legislativy a proto vyhláška 
využívá seznamy zboží dvojího užití, tedy zboží, jehož vývoz se kontroluje vzhledem 
k možnosti jeho zneužití k výrobě zbraní hromadného ničení (konkrétně agens a toxiny 
uvedené v příloze I, kategorie 1, položky 1C351, 1C352, 1C353 a 1C354).  Na seznamu se 
nově objevuje např. virus SARS nebo rekonstruovaný virus chřipky z roku 1918. 

V seznamech jsou nově lidské a živočišné patogeny uvedeny společně na jednom seznamu, 
rozdělení na virová a bakteriální agens zůstává [obdobně jako v Nařízení Rady (ES) 
428/2009].  

Počet položek na seznamech uvedeného nařízení EU není totožný s počtem položek 
navrhované novely vyhlášky, protože navrhované seznamy přílohy č. 1 a č. 2 k vyhlášce 
v mnoha ohledech pro lepší přehlednost respektují původní seznamy těchto příloh. Např. na 
seznamech EU jsou rozepsány toxiny deacetoxyscirpenol, T-2 toxin a HT-2 toxin, zatímco 
příloha č. 1 k vyhlášce obsahuje souhrnnou položku trichothecenové toxiny.  

K  bodu 11 [příloha č. 2] 

Navrhovaná změna reaguje na změny v nomenklatuře biologických agens, nové vědecké 
poznatky a současně harmonizuje položky uvedené na seznamech přílohy č. 2 s legislativou 
EU přijatou v oblasti nakládání, resp. vývozu biologických agens a toxinů, Důvodem, proč 
jsou využívány aktualizované seznamy Nařízení Rady (ES) 248/2009 je skutečnost, že 
součástí Úmluvy o zákazu biologických zbraní není žádný seznam biologických agens a 
toxinů, které by mohly být zneužity k výrobě biologických zbraní. Obdobný seznam není ani 
součástí jiné evropské či vnitrostátní legislativy a proto vyhláška využívá seznamy zboží 
dvojího užití, tedy zboží, jehož vývoz se kontroluje vzhledem k možnosti jeho zneužití 
k výrobě zbraní hromadného ničení (obdobně jako v novelizačním bodě č. 10). 
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K  bodu 12 [příloha č. 3] 

Navrhovaná změna aktualizuje evidenční list v souladu s novelou zákona č. 281/2002 Sb. 
(slovo „zařízení“ je nahrazeno slovem „pracoviště“) a současně na základě zkušeností 
z provádění zákona a vyhlášky upřesňuje, kdo podepisuje údaje zaznamenané v jednotlivých 
evidenčních listech. 

K  bodu 13 [příloha č. 4] 

Navrhovaná změna upravuje obsah údajů deklarace o vysoce rizikových a rizikových 
biologických agens a toxinech, o pracovištích, kde se deklarovaná činnost provádí. Reaguje 
zejména na pokrok v technickém a technologickém laboratorním a výrobním vybavení 
v zájmové oblasti přírodních věd. Současně zapracovává výsledky 7. hodnotící konference 
Úmluvy o zákazu biologických zbraní (např. vypuštění údajů o plánovaných konferencích a 
seminářích, které byly součástí „Confidence Building Measures, Form D“, viz Závěrečná 
zpráva z jednání 7. Hodnotící konference BWC/CONF.VII/7) a reaguje na změny ve 
financování vědeckých a výzkumných projektů, kdy vedle údajů o projektech obranného 
výzkumu zaměřeného na nakládání se stanovenými agens a toxiny, zvažuje také projekty 
bezpečnostního výzkumu a jiné projekty zaměřené na tato agens a toxiny.  

K bodu 14 [příloha č. 5] 

Do vyhlášky je nově vložen formulář k žádosti, který pro adresáty komfortněji shrnuje 
všechny údaje požadované k podání žádosti o povolení k nakládání podle § 37 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 10 odst. 1 novelizovaného zákona č. 281/2002 Sb.  

K  bodu 15 [příloha č. 6] 

Do vyhlášky je nově vložen formulář k oznámení vstupu vysoce rizikových a rizikových 
biologických agens nebo toxinů na území České republiky nebo jejich opuštění území České 
republiky, který shrnuje všechny údaje požadované k ohlášení podle § 37 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, a § 14 odst. 6 nebo § 17b odst. 2 zákona č. 281/2002 Sb. 

K  bodu 16 a 17 [příloha č. 7 a 8] 

Do vyhlášky je nově vložen formulář k ohlášení nakládání s rizikovými biologickými agens a 
toxiny a formulář k ohlášení instalace nového technického a technologického laboratorního a 
výrobního vybavení, který shrnuje všechny údaje požadované k ohlášení podle § 37 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 17a odst. 3 zákona č. 281/2002 Sb. 

 

K Čl. II 
 
Datum nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje v souladu s nabytím účinnosti novely zákona č. 
281/2002 Sb., který provádí, tudíž na 1. 1. 2018. Tato lhůta znamená ve spojení 
s přechodnými ustanoveními (obecné půlroční přechodné ustanovení po datu nabytí účinnosti 
novely zákona, aby jednotliví držitelé povolení měli dostatečný čas přizpůsobit své právní 
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poměry tomuto zákonu) novely zákona dostatečnou dobu pro jednotlivé adresáty k seznámení 
se změnami při jejich nakládání s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a 
toxiny.  
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