
IV. 

474/2002 Sb. 
VYHLÁŠKA 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
ze dne 1. listopadu 2002, 

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. 
 
 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 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") k provedení § 2 písm. d) a e), § 9 a 
§ 16 odst. 6 zákona § 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: 
 

§ 1 
 

Předmět úpravy 
 

Tato vyhláška stanoví 
a) seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů, které mají takové vlastnosti nebo 

schopnosti, že mohou být aplikovány jako zbraň, a se kterými může nakládat pouze držitel 
povolení, 

b) seznam rizikových biologických agens a toxinů, se kterými je možno za podmínek 
stanovených zákonem nakládat, 

c) příslušné okruhy studijních programů bakalářského, magisterského a doktorského typu jako 
jedné z podmínky pro splnění odborné způsobilosti, 

d) podrobnosti o vedení evidence a o údajích obsažených v deklaracích. 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška stanoví 
a) seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů, 
b) seznam rizikových biologických agens a toxinů, 
c) vzor oznámení vstupu vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů na území 

České republiky nebo jejich opuštění území České republiky, 
d) vzor oznámení vstupu rizikových biologických agens nebo toxinů na území České 

republiky nebo jejich opuštění území České republiky, 
e) podrobnosti o vedení evidence vysoce rizikových biologických agens a toxinů, době 

jejího uchovávání a údajích obsažených v deklaraci vysoce rizikových biologických 
agens a toxinů, 

f) podrobnosti o vedení evidence rizikových biologických agens a toxinů, době jejího 
uchovávání a údajích obsažených v deklaraci rizikových biologických agens a toxinů, 

g) vzor deklarace vysoce rizikových biologických agens a toxinů, 
h) vzor deklarace rizikových biologických agens a toxinů, 
i) vzor formuláře k žádosti o povolení, 
j) vzor ohlášení nakládání s rizikovými biologickými agens nebo toxiny a 
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k) vzor ohlášení instalace nového technického a technologického laboratorního a 
výrobního vybavení. 

 
§ 2 

 
Seznamy vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů 

 
(1) Seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů je uveden v příloze č. 1. 
 
(2) Seznam rizikových biologických agens a toxinů je uveden v příloze č. 2. 
 
 

§ 3 
 

Okruh studijních programů 
 

Jednou z podmínek odborné způsobilosti osob pro vydání povolení k nakládání s vysoce 
rizikovými biologickými agens a toxiny je vysokoškolské vzdělání 1 ) získané studiem v 
bakalářských, magisterských nebo v doktorských studijních programech nebo zahraniční 
vysokoškolské vzdělání uznané stanoveným postupem2) 

a) v oblastech lékařství nebo veterinárního lékařství a v jejich příslušných studijních oborech, 
b) v oblastech technických věd a technologií nebo přírodních věd ve studijních oborech, které 

se týkají nakládání s biologickými agens a toxiny, 
c) v oblasti farmacie nebo toxikologie a v jejich příslušných studijních oborech, nebo 
d) v oblasti rostlinolékařství nebo zemědělství a v jejich příslušných studijních oborech. 
 

Společná ustanovení o vedení evidence 
 
 

§ 4 
 

Evidenci vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů vede určená osoba, 
která je zapsána v evidenční knize, prováděním záznamů do evidenční knihy. Evidenční kniha 
se vede zvlášť pro vysoce riziková biologická agens, riziková biologická agens, vysoce 
rizikové toxiny a rizikové toxiny. 

§ 4 

Společná ustanovení o vedení evidence 
(1) Evidenci vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů vede osoba 

určená statutárním orgánem, která je zapsána v evidenční knize, prováděním záznamů v 
evidenční knize. 

(2) Evidence vysoce rizikových biologických agens a toxinů se vede odděleně od 
evidence rizikových biologických agens a toxinů. 

 
 

                                                            
1 § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách). 
2 § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb. 
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§ 5 

 
Evidenční kniha 

 
 (1) Evidenční kniha se skládá z jednotlivých evidenčních listů, které musí být svázány a 

průběžně očíslovány. 
 
(2) Evidenční kniha obsahuje 

a) na titulní straně 
1. údaje o identifikaci právnické nebo fyzické osoby podle § 11 odst. 3 písm. a) nebo b) 

zákona nebo podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona, 
2. datum, od kdy se záznamy provádějí, 
3. datum posledního záznamu, 
4. jméno, adresu a podpis statutárního orgánu, 
5. jméno, adresu a podpis osoby, která je určena pro vedení evidence, 

b) na první straně seznam evidovaných biologických agens nebo toxinů; tento seznam obsahuje 
pořadové číslo a uvedení první stránky výskytu položky v evidenční knize. 

 
(3) Chybné údaje se opravují tak, aby původní zápis zůstal čitelný, a každá oprava je 

podepsána osobou určenou pro vedení evidence, která k podpisu připojí datum provedení 
opravy. 

 
(4) Pokud se vyčerpá počet stránek vyčleněných v evidenční knize pro konkrétní 

položku, je možné 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 knihy. 

 
§ 5 

Evidenční kniha 
(1) Evidenční kniha se skládá z úvodních informací, seznamu evidovaných 

biologických agens nebo toxinů a jednotlivých evidenčních listů.  
(2) Evidenční kniha musí být vedena tak, aby 

a) údaje v ní evidované nemohly být odstraněny nebo změněny,  
b) do ní nemohly být vloženy nové údaje nepovolanou osobou, 
c) jednotlivé záznamy v evidenční knize byly průběžně číslovány a 
d) bylo možno vytvořit přehled skutečného stavu změn evidenční knihy za určité časové 

období. 
(3) Evidenční kniha obsahuje 

a) úvodní informace, a to 
1. údaje o identifikaci právnické nebo fyzické osoby v rozsahu obchodní firma nebo 

název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno nebo jméno, 
popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li 
osoba trvalý pobyt a místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, identifikační 
číslo, bylo-li přiděleno nebo rodné číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, jinak 
datum narození,  

2. datum, od kdy se záznamy provádějí, 
3. datum posledního záznamu, 
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4. jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, 
nemá-li osoba trvalý pobyt, a podpis statutárního orgánu nebo jeho zástupce a  

5. jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště, 
nemá-li osoba trvalý pobyt, a podpis osoby, která je určena pro vedení evidence, 

b) v seznamu evidovaných biologických agens nebo toxinů pořadové číslo a uvedení 
čísla nebo rozsahu čísel všech evidenčních listů dané položky v evidenční knize a 

c) alespoň jeden samostatný evidenční list pro každé jednotlivé biologické agens nebo 
toxin uvedený v seznamu evidovaných biologických agens nebo toxinů.  
(4) Opravy záznamů v evidenční knize se provádějí tak, aby bylo možno zjistit obsah 

původního záznamu. Opravený záznam se opatří datem a jménem, popřípadě jmény, a 
příjmením osoby určené k provádění záznamů v evidenční knize, která opravu záznamu 
provedla.  

(5) Po ukončení vedení záznamů v evidenční knize se vyplní údaj podle odstavce 3 
písm. a) bod 3 a musí být zajištěno, aby jednotlivé evidenční listy nebo jejich části, které 
zůstaly nevyplněny, byly znehodnoceny nebo bylo znemožněno do nich přidat další údaj. 

 
§ 6 

 
Evidenční list 

 
(1) Evidenční list obsahuje 

a) název a umístění zařízení, ve kterém se evidovaná činnost provádí, 
b) číslo strany v evidenční knize, 
c) název biologického agens nebo toxinu, 
d) pořadové číslo podle seznamu biologických agens nebo toxinů, uvedeného na první straně 

evidenční knihy, 
e) jednotku evidovaného množství, 
f) číslo a datum zápisu a další údaje uvedené v příloze č. 3. 
 

(2) Vzor evidenčního listu je uveden v příloze č. 3. 
 

§ 6 

Vzor evidenčního listu 

Vzor evidenčního listu je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. 

 
§ 6a 

Uchovávání evidenční knihy 
 

Uzavřenou evidenční knihu je držitel povolení nebo osoba nakládající s rizikovými 
biologickými agens nebo toxiny povinna uchovávat po dobu 10 let od data jejího 
uzavření. 

 
§ 7 

 
Deklarace vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů a o objektech a 
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zařízeních, ve kterých pracovištích, kde se s nimi nakládá 
 

(1) Deklarované údaje se předávají na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 4. 
 
(2) Deklarace jsou Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost předávány v elektronické 

formě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, pokud není deklarace doručena 
prostřednictvím datové schránky, nebo v listinné formě s podpisem statutárního orgánu a 
současně v elektronické formě. 

 
§ 7a 

Vzor žádosti o povolení 

Vzor formuláře k žádosti o povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými 
agens nebo toxiny je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

 
§ 7b 

Vzor formuláře k předávaným údajům 
(1)   Vzor formuláře k oznámení vstupu vysoce rizikových biologických agens nebo 

toxinů a rizikových biologických agens nebo toxinů na území České republiky nebo jejich 
opuštění území České republiky je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. 

(2) Vzor formuláře k ohlášení nakládání s rizikovými biologickými agens nebo toxiny 
je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. 

(3) Vzor formuláře k ohlášení instalace nového technického a technologického 
laboratorního a výrobního vybavení je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. 
 

§ 8 
 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předsedkyně: 
Ing. Drábová, Ph.D., v. r. 
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 

Seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů [§ 2 písm. d) zákona] 
 
1. Lidské patogeny a původci zoonóz 
 
1.1 Viry 
 

1. virus Andes; 
2. virus Dengue; 
3. virus Ebola; 
4. virus Hantaan; 
5. virus horečky údolí Rift (Rift Valley fever virus); 
6. virus Chikungunya; 
7. virus japonské encefalitidy (Japanese encephalitis virus); 
8. virus Junín; 
9. virus krymsko-konžské hemoragické horečky (Crimean-Congo haemorrhagic fever 

virus); 
10. virus Lassa; 
11. virus Lujo; 
12. virus lymfocytární choriomeningitidy; 
13. virus Machupo; 
14. virus Marburg; 
15. virus opicích neštovic (Monkeypox virus); 
16. virus pravých neštovic (Variola virus); 
17. virus Sin Nombre; 
18. virus venezuelské koňské encefalomyelitidy (Venezuelan equine encephalitis virus); 
19. virus východní koňské encefalomyelitidy (Eastern equine encephalitis virus); 
20. virus západní koňské encefalomyelitidy (Western equine encephalitis virus); 
21. virus žluté zimnice (Yellow fever virus). 

 
1.2 Bakterie 
 

1. Bacillus anthracis; 
2. Brucella abortus; 
3. Brucella melitensis; 
4. Brucella suis; 
5. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei); 
6. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei); 
7. Clostridium botulinum; 
8. Escherichia coli - shigatoxigenní kmeny (STEC) vyvolávající průjmy, hemoragické 

průjmy a hemolyticko-uremický syndrom u lidí; 
9. Francisella tularensis; 
10. Chlamydophila psittaci (Chlamydia psittaci); 
11. Salmonella typhi (Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Typhi); 
12. Shigella dysenteriae Typ 1; 
13. Vibrio cholerae; 
14. Yersinia pestis. 

 
1.3 Rickettsie 
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1. Bartonella quintana (Rochalimea quintana, Rickettsia quintana); 
2. Coxiella burnetii; 
3. Rickettsia prowazekii; 
4. Rickettsia rickettsii. 

 
2. Patogeny živočichů 
 
2.1 Viry 
 

1. virus afrického moru koní (African horse sickness virus); 
2. virus afrického moru prasat (African swine fever virus); 
3. virus Aujeszkyho choroby [Porcine herpes virus (Aujeszky's disease)]; 
4. virus influenzy drůbeže drůbeže (Avian influenza virus), a to: 

a. necharakterizovaný nebo 
b. definovaný jako virus s vysokou patogenitou, a to: 

1. viry typu A, které mají IVPI (index nitrožilní patogenity) u šestitýdenních 
kuřat větší než 1,2 nebo 

2. viry typu A podtypu H5 nebo H7, u nichž nukleotidové řetězce vykázaly 
násobné základní aminokyseliny na štěpné straně hemoglutininu; 

5. virus katarální horečky ovcí (Bluetongue virus); 
6. virus klasického moru prasat (Classical swine fever virus); 
7. virus moru malých přežvýkavců (Peste des petits ruminants virus); 
8. virus moru skotu (Rinderpest virus); 
9. virus neštovic ovcí (Sheeppox virus); 
10. virus neštovic koz (Goatpox virus); 
11. virus newcastleské choroby drůbeže (Newcastle disease virus); 
12. virus nodulární dermatitidy skotu (Lumpy skin disease virus); 
13. virus slintavky a kulhavky (Foot-and-mouth disease virus); 
14. virus Těšínské choroby, nakažlivé obrny prasat (Teschen disease virus) 
15. virus vezikulární choroby prasat (Swine vesicular disease virus); 
16. virus vezikulární stomatitidy (Vesicular stomatitis virus); 
17. virus vztekliny (Lyssavirus). 

 
2.2 Mycoplasma 
 

1. Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (small colony); 
2. Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae. 

 
3. Patogeny rostlin 
 
3.1 Viry 
 

1. andský latentní tymovir bramboru (Andean potato latent virus); 
2. viroid vřetenovitosti hlíz bramboru (Potato spindle tuber viroid). 

 
3.2 Houby 
 

1. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae); 
2. Magnaporthe grisea (Pyri cul aria grisea, syn. Pyricularia oryzae); 
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3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei). 
 

4. Toxiny a jejich podjednotky 
 

1. abrin; 
2. aflatoxiny; 
3. anatoxin (neurotoxin cyanobakterií); 
4. botulinové toxiny; 
5. bungarotoxin; 
6. ciguatoxin; 
7. conotoxin; 
8. choleratoxin; 
9. microcystin (cyanginosin); 
10. modecin; 
11. ricin; 
12. saxitoxin; 
13. shiga toxin, shiga toxiny 1 a 2 (verotoxiny) a proteiny podobné shiga toxinu, které 

inaktivují ribozomy; 
14. tetrodotoxin; 
15. toxiny Clostridium perfringens; 
16. toxiny Staphylococcus aureus; 
17. trichothecenové toxiny; 
18. viscumin; 
19. volkensin. 

 
5. Genetické elementy a geneticky modifikované organismy 
 
5.1 Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s patogenitou 

organismů uvedených v bodech 1 - 3. 
5.2 Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z toxinů 

uvedených v bodě 4 nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě 4. 
5.3 Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin 

související s patogenitou organismů uvedených v bodech 1 - 3. 
5.4 Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující 

některý z toxinů uvedených v bodě 4 nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě 
4. 

5.5 De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené organismy, které 
obsahují sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v 
bodech 1 - 3. 

5.6 De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené organismy, které 
obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z toxinů uvedených v bodě 4 nebo 
kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě 4. 

 
Poznámky: 
1) Mikroorganismy uvedené v bodě 1.2 9. zahrnují zejména kmeny séroskupin O26, O45, O91, 

O103, O104, O111, O113, O121, O145, O157 a další, produkující shiga toxiny či nesoucí 
geny kódující jejich produkci. Označení "shigatoxigenní kmeny Escherichia coli (STEC)" 
je ekvivalentní k označení "verotoxigenní kmeny Escherichia coli (VTEC)". 

2) Pravidla pro nakládání s toxiny se nevztahují na botulinové toxiny (bod 4.4.) nebo 
conotoxiny (bod 4.7.) obsažené v léčivých přípravcích registrovaných podle zákona o 
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léčivech. 
3) Genetické elementy zahrnují mezi jinými chromozómy, genomy, plazmidy, transpozony a 

vektory, a to jak geneticky modifikované, tak nemodifikované. 
Sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech 1 - 

3 představují jakoukoli sekvenci specifickou pro některý z výše uvedených mikroorganismů, 
která: 

a) jako taková nebo prostřednictvím svých transkripčních nebo translačních produktů 
představuje významné nebezpečí pro zdraví osob, zvířat nebo rostlin, nebo 

b) je známa tím, že u daného mikroorganismu nebo u jakéhokoli jiného organismu, do 
kterého může být vložena nebo jinak integrována, zvyšuje jeho schopnost způsobit vážné 
poškození zdraví osob, zvířat nebo rostlin. 

4) U mikroorganismů uvedených v bodě 1.2 9 se "genetické elementy a geneticky 
modifikované organismy" podle bodu 5 vztahují pouze na sekvence nukleové kyseliny, 
které kódují shiga toxiny (verotoxiny) a proteiny podobné shiga toxinu, které inaktivují 
ribozomy, nebo jejich podjednotky. 

 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 

Seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů  

[K § 6 odst. 4 zákona] 

1. Lidské a živočišné patogeny 

1.1. Viry 
1. virus afrického moru koní (African horse sickness virus); 
2. virus afrického moru prasat (African swine fever virus); 
3. virus Andes; 
4. virus Aujeszkyho choroby (Suid herpesvirus 1, Pseudorabies virus); 
5. virus Dengue; 
6. virus Ebola: všechny viry rodu Ebolavirus; 
7. virus Hantaan; 
8. virus horečky Rift Valley (Rift Valley fever virus); 
9. virus Chikungunya; 
10. virus ptačí chřipky (Avian influenza virus) – virus definovaný jako virus s 

vysokou patogenitou; 
11. virus japonské encefalitidy (Japanese encephalitis virus); 
12. virus Junín; 
13. virus katarální horečky ovcí (Bluetongue virus); 
14. virus klasického moru prasat (Classical swine fever virus); 
15. virus krymsko-konžské hemoragické horečky (Crimean-Congo haemorrhagic 

fever virus); 
16. virus Lassa; 
17. virus Lujo; 
18. virus lymfocytární choriomeningitidy; 
19. virus Machupo; 
20. virus Marburg: všechny viry rodu Marburgvirus;  
21. virus moru malých přežvýkavců (Peste des petits ruminants virus); 
22. virus moru skotu (Rinderpest virus); 
23. virus neštovic koz (Goatpox virus); 
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24. virus neštovic ovcí (Sheeppox virus); 
25. virus newcastleské choroby (Newcastle disease virus); 
26. virus nodulární dermatitidy skotu (Lumpy skin disease virus); 
27. virus opičích neštovic (Monkeypox virus); 
28. virus pravých neštovic (Variola virus); 
29. virus Sin Nombre; 
30. virus slintavky a kulhavky (Foot-and-mouth disease virus); 
31. virus Těšínské choroby (rod Teschovirus, druh Teschovirus A); 
32. virus venezuelské koňské encefalomyelitidy (Venezuelan equine encephalitis 

virus); 
33. virus vezikulární choroby prasat (Swine vesicular disease virus); 
34. virus vezikulární stomatitidy (Vesicular stomatitis virus); 
35. virus východní koňské encefalomyelitidy (Eastern equine encephalitis virus); 
36. virus vztekliny a ostatních členů rodu lyssavirus; 
37. virus západní koňské encefalomyelitidy (Western equine encephalitis virus); 
38. virus žluté zimnice (Yellow fever virus); 
39. koronavirus způsobující těžký akutní respirační syndrom (koronavirus 

podobný SARS); 
40. rekonstruovaný virus chřipky z roku 1918. 

 

1.2. Bakterie 
1. Bacillus anthracis; 
2. Brucella abortus; 
3. Brucella melitensis; 
4. Brucella suis; 
5. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei); 
6. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei); 
7. Clostridium argentinense (dříve známo jako Clostridium botulinum typu G), 

kmeny produkující botulinový neurotoxin; 
8. Clostridium baratii, kmeny produkující botulinový neurotoxin; 
9. Clostridium botulinum;  
10. Clostridium butyricum, kmeny produkující botulinový neurotoxin; 
11. Coxiella burnetii; 
12. Escherichia coli - kmeny produkující shiga toxin (STEC) vyvolávající průjmy, 

hemoragické průjmy a hemolyticko-uremický syndrom u lidí; 
13. Francisella tularensis; 
14. Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);  
15. Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (small colony);  
16. Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae (kmen F38) 
17. Rickettsia prowazekii;  
18. Salmonella typhi (Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Typhi); 
19. Shigella dysenteriae Typ 1; 
20. Vibrio cholerae; 
21. Yersinia pestis. 

 

2. Patogeny rostlin 
 
2.1. Viry 
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1. andský latentní tymovir bramboru (Andean potato latent virus); 
2. viroid vřetenovitosti hlíz bramboru (Potato spindle tuber viroid). 

 

2.2. Houby 
1. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae); 
2. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea, syn. Pyricularia oryzae); 
3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei). 
 

3. Toxiny a jejich podjednotky 
1. abrin; 
2. aflatoxiny; 
3. botulinové toxiny; 
4. conotoxiny; 
5. choleratoxin; 
6. microcystin (cyanginosin); 
7. modeccin; 
8. ricin; 
9. saxitoxin a neosaxitoxin; 
10. shiga toxin, shiga toxiny 1 a 2 (verotoxiny) a proteiny podobné shiga toxinu, 

které inaktivují ribozomy; 
11. tetrodotoxin; 
12. toxiny Clostridium perfringens (alfa, beta 1, beta 2, epsilon a jota); 
13. Staphylococcus aureus enterotoxiny, hemolysin alfa toxin, a toxin syndromu 

toxického šoku (dříve znám jako Staphylococcus enterotoxin F); 
14. trichothecenové toxiny; 
15. viscumin (Viscum Album Lectin 1); 
16. volkensin. 

 
4. Genetické elementy a geneticky modifikované organismy 

 
4.1. Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s 

patogenitou organismů uvedených v bodech 1 a 2. 
4.2. Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý 

z toxinů uvedených v bodě 3 nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě 
3. 

4.3. Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin 
související s patogenitou organismů uvedených v bodech 1 a 2. 

4.4. Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin 
kódující některý z toxinů uvedených v bodě 3 nebo kódující podjednotky toxinů 
uvedených v bodě 3. 

4.5. De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené 
organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s patogenitou 
organismů uvedených v bodech 1 a 2. 

4.6. De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené 
organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z toxinů 
uvedených v bodě 3 nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě 3. 

 
Vysvětlivky: 
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1) Mikroorganismy uvedené v bodě 1.2. 12. zahrnují zejména kmeny séroskupin O26, O45, O91, O103, 
O104, O111, O113, O121, O145, O157 a další, produkující shiga toxiny či nesoucí geny kódující jejich 
produkci. Označení „shigatoxigenní kmeny Escherichia coli (STEC)“ je ekvivalentní k označení 
„verotoxigenní kmeny Escherichia coli (VTEC)“. 

2) Pravidla pro nakládání s toxiny se nevztahují na botulinové toxiny (bod 3. 3.) nebo conotoxiny (bod 3. 4.) 
obsažené v léčivých přípravcích registrovaných podle zákona o léčivech. 

3) Genetické elementy zahrnují mezi jinými chromozómy, genomy, plazmidy, transpozony a vektory, a to 
jak geneticky modifikované, tak nemodifikované. 

Sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech 1 a 2 představují 
jakoukoli sekvenci specifickou pro některý z výše uvedených mikroorganismů, která: 

a) jako taková nebo prostřednictvím svých transkripčních nebo translačních produktů představuje 
významné nebezpečí pro zdraví osob, zvířat nebo rostlin, nebo 

b) je známa tím, že u daného mikroorganismu nebo u jakéhokoli jiného organismu, do kterého může být 
vložena nebo jinak integrována, zvyšuje jeho schopnost způsobit vážné poškození zdraví osob, zvířat 
nebo rostlin. 

4) U mikroorganismů uvedených v bodě 3. 10. se „genetické elementy a geneticky modifikované 
organismy“ podle bodu 4 vztahují pouze na sekvence nukleové kyseliny, které kódují shiga toxiny 
(verotoxiny) a proteiny podobné shiga toxinu, které inaktivují ribozomy, nebo jejich podjednotky. 

 
 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 
Seznam rizikových biologických agens a toxinů (§ 2 písm. e) zákona) 

I. Viry  
 

1. virus australské encefalitidy (Murray Valley encephalitis virus); 
2. virus Dobrava-Belgrade; 
3. virus encefalitidy St. Louis (St. Louis encephalitis virus); 
4. virus Flexal; 
5. virus Guanarito; 
6. virus Hendra (Equine morbilli virus); 
7. virus horečky Kyasanurského lesa (Kyasanur forest disease virus); 
8. virus Chapare; 
9. virus Choclo; 
10. virus klíšťové encefalitidy, virus ruské jaro-letní encefalitidy (Tick-borne encephalitis 

virus, Russian Spring-Summer encephalitis virus); 
11. virus Laguna Negra; 
12. virus Nipah; 
13. virus Oropouche; 
14. virus Omské hemoragické horečky (Omsk hemorrhagic fever virus); 
15. virus Powassan; 
16. virus Puumala; 
17. virus Rocio; 
18. virus Sabiá; 
19. virus Seoul; 
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20. virus vrtivky (Louping ill virus); 
21. virus západonilské horečky (West Nile virus). 

 
II. Bakterie 
 

1. Clostridium perfringens - kmeny produkující epsilon toxin; 
2. Clostridium tetani; 
3. Legionella pneumophila; 
4. Mycobacterium bovis (s výjimkou kmene BCG); 
5. Mycobacterium tuberculosis (multirezistentní kmeny); 
6. Xanthomonas albilineans; 
7. Xanthomonas campestris pv. citri včetně kmenů označovaných jako Xanthomonas 

campestris pv. citri typu A, B, C, D, E nebo jinak klasifikované jako Xanthomonas 
citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia nebo Xanthomonas campestris pv. 
Citrumelo; 

8. Yersinia pseudotuberculosis. 
 

III. Houby 
 

1. Coccidioides immitis; 
2. Coccidioides posadasii; 
3. Colletotrichum coffeanum var. Virulans (Colletotrichum kahawae); 
4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici); 
5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum). 

 
IV. Toxiny a jejich podjednotky 
 

1. Tetanotoxin. 
 

V. Genetické elementy a geneticky modifikované organismy 

1. Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s patogenitou 
organismů uvedených v bodech I - III. 
2. Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z toxinů 
uvedených v bodě IV nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě IV. 
3. Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin 
související s patogenitou organismů uvedených v bodech I - III. 
4. Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující 
některý z toxinů uvedených v bodě IV nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě 
IV. 
5. De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené organismy, které 
obsahují sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v 
bodech I - III. 
6. De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené organismy, které 
obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z toxinů uvedených v bodě IV nebo 
kódující podjednotky toxinů uvedených v bodě IV. 
 
Poznámky: 
Genetické elementy zahrnují mezi jinými chromozómy, genomy, plazmidy, transpozony a 
vektory, a to jak geneticky modifikované, tak nemodifikované. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARRBFFTZ)



IV. 

Sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech I - III 
představují jakoukoli sekvenci specifickou pro některý z výše uvedených mikroorganismů, 
která: 

a) jako taková nebo prostřednictvím svých transkripčních nebo translačních produktů 
představuje významné nebezpečí pro zdraví osob, zvířat nebo rostlin, nebo 
b) je známa tím, že u daného mikroorganismu nebo u jakéhokoli jiného organismu, do 
kterého může být vložena nebo jinak integrována, zvyšuje jeho schopnost způsobit 
vážné poškození zdraví osob, zvířat nebo rostlin. 

 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 

Seznam rizikových biologických agens a toxinů  

[K § 17 odst. 5 zákona] 

I. Lidské a živočišné patogeny 

I.I Viry 
1. virus australské encefalitidy (Murray Valley encephalitis virus); 
2. virus Dobrava-Belgrade; 
3. virus encefalitidy St. Louis (St. Louis encephalitis virus); 
4. virus Guanarito; 
5. virus Hendra (Equine morbilli virus); 
6. virus choroby Kyasanurského lesa (Kyasanur forest disease virus); 
7. virus Chapare; 
8. virus Choclo; 
9. virus klíšťové encefalitidy, virus ruské jaro-letní encefalitidy (Tick-borne 

encephalitis virus, Russian Spring-Summer encephalitis virus);  
10. virus Laguna Negra; 
11. virus Nipah; 
12. virus Oropouche; 
13. virus Omské hemoragické horečky (Omsk hemorrhagic fever virus); 
14. virus Powassan; 
15. virus Rocio; 
16. virus Sabiá; 
17. virus Seoul; 
18. virus vrtivky (Louping ill virus); 
19. virus západonilské horečky (West Nile virus). 

 

I.II Bakterie 
1. Clostridium perfringens - kmeny produkující epsilon toxin; 
2. Clostridium tetani; 
3. Legionella pneumophila; 
4. Mycobacterium bovis (s výjimkou kmene BCG); 
5. Mycobacterium tuberculosis (multirezistentní kmeny); 
6. Yersinia pseudotuberculosis. 

 

I.III Houby 
1. Coccidioides immitis; 
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2. Coccidioides posadasii; 
 

II. Patogeny rostlin 
 
II.I Bakterie 

1. Xanthomonas albilineans; 
2. Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri); 
3. Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae); 
4. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium 

michiganensis subsp. sepedonicum nebo Corynebacterium sepedonicum); 
5. Ralstonia solanacearum, odrůda 3, biovar 2. 

 

II.II Houby 
1. Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans); 
2. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. 

graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. 
tritici]); 

3. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum); 
4. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari); 
5. Sclerophthora rayssiae var. Zeae; 
6. Synchytrium endobioticum; 
7. Tilletia indica; 
8. Thecaphora solani. 

 

III. Toxiny a jejich podjednotky 
1. Tetanotoxin. 

 

IV. Genetické elementy a geneticky modifikované organismy 
 

1. Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s 
patogenitou organismů uvedených v bodech I a II. 

2. Genetické elementy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující 
některý z toxinů uvedených v bodě III nebo kódující podjednotky toxinů 
uvedených v bodě III. 

3. Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových 
kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech I a II. 

4. Geneticky modifikované organismy, které obsahují sekvence nukleových 
kyselin kódující některý z toxinů uvedených v bodě III nebo kódující 
podjednotky toxinů uvedených v bodě III. 

5. De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené 
organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin související s 
patogenitou organismů uvedených v bodech I a II. 

6. De novo chemicky syntetizovaný genetický materiál a uměle vytvořené 
organismy, které obsahují sekvence nukleových kyselin kódující některý z 
toxinů uvedených v bodě III nebo kódující podjednotky toxinů uvedených v 
bodě III. 
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Vysvětlivky: 

Genetické elementy zahrnují mezi jinými chromozómy, genomy, plazmidy, transpozony a vektory, a to jak 
geneticky modifikované, tak nemodifikované. 

Sekvence nukleových kyselin související s patogenitou organismů uvedených v bodech I a II představují 
jakoukoli sekvenci specifickou pro některý z výše uvedených mikroorganismů, která: 

a) jako taková nebo prostřednictvím svých transkripčních nebo translačních produktů představuje 
významné nebezpečí pro zdraví osob, zvířat nebo rostlin, nebo 

b) je známa tím, že u daného mikroorganismu nebo u jakéhokoli jiného organismu, do kterého může být 
vložena nebo jinak integrována, zvyšuje jeho schopnost způsobit vážné poškození zdraví osob, zvířat nebo 
rostlin.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 
 

Evidenční list 
 

Název a umístění zařízení…………………………………………… …………………………………………...číslo strany :………….……….. 

(ve kterém se evidovaná činnost provádí)           (v evidenční knize) 

Název biologického agens (toxinu)……………………………………………………………………….……... Pořadové číslo:………………… 

(podle první strany evidenční knihy) 

Jednotka evidovaného množství :……………………………………………………………………………………………………….……...  

Číslo 
záznamu 

Datum 
zápisu 

Příjem 

(množství) 

Výdej 

(množství) 

Zásoba 

(množství) 

Dodavatel - Příjemce  

(název, sídlo, IČO) 

Druh a číslo 
dokladu (dodací list, 
výdejka,…) 

Podpis 
příjemce Poznámka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 

Vzor 

Evidenční list 

Název a umístění pracoviště … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  číslo strany: … … … … 
(kde dochází k nakládání s evidovanými biologickými agens a toxiny) (v evidenční knize) 
  
Název biologického agens (toxinu) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  pořadové číslo: … … … 
 (podle první strany evidenční knihy) 

Jednotka evidovaného množství … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Číslo 
záznamu 

Datum 
zápisu 

Příjem 
(množství) 

Výdej 
(množství) 

Zásoba 
(množství) 

Dodavatel - Příjemce  
(název, sídlo, IČO) 

Druh a číslo dokladu 
(dodací list, výdejka, 

apod.) 

Podpis  
určené osoby* Poznámka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Vysvětlivka: 
* Určená osoba podle § 4 odst. 1.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 

Deklarace vysoce rizikových biologických agens a toxinů1) a o objektech a zařízeních, ve 
kterých se s nimi nakládá 

 
Formulář č. 1 - Základní deklarační formulář 
 
Obchodní firma nebo název právnické osoby:  
Sídlo:  

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):  

Fyzická osoba  

Jméno a příjmení:  

Rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum 
narození): 

 

Státní občanství:  

Pobyt:  

Odpovědný zástupce   

Jméno a příjmení:  

Rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum 
narození): 

 

Státní občanství:  

Pobyt:  

Statutární orgán nebo jeho členové  

Jméno a příjmení:  

Rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum 
narození): 

 

Státní občanství:  

Pobyt:  

Jméno a příjmení:  

Rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum 
narození): 

 

Státní občanství:  

Pobyt:  

  

 
 
 
______________________ 
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Formulář č. 2 - Druh a množství vysoce rizikových nebo rizikových biologických agens 
nebo toxinů 
 

Seznam vysoce rizikových (nebo rizikových) biologických agens nebo toxinů, se 
kterými se ve vaší organizaci nakládalo (nebo bude nakládat). 

 
    Název 
    Množství, se kterým se nakládalo (bude nakládat) 
    Účel 
    Způsob nakládání 
    Konečné určení 
 
    Název 
    Množství, se kterým se nakládalo (bude nakládat) 
    Účel 
    Způsob nakládání 
    Konečné určení 
 
    Název 
    Množství, se kterým se nakládalo (bude nakládat) 
    Účel 
    Způsob nakládání 
    Konečné určení 
 
    Název 
    Množství, se kterým se nakládalo (bude nakládat) 
    Účel 
    Způsob nakládání 
    Konečné určení 
 
    Název 
    Množství, se kterým se nakládalo (bude nakládat) 
    Účel 
    Způsob nakládání 
    Konečné určení 
 
    Název 
    Množství, se kterým se nakládalo (bude nakládat) 
    Účel 
    Způsob nakládání 
    Konečné určení 
 
Formulář č. 3 - Zařízení, ve kterých se deklarovaná činnost provádí 
 
    1. Název zařízení    ....................................... 
 
    2. Obchodní firma nebo název 
       právnické/fyzické osoby      ....................................... 
 
    3. Umístění (adresa) zařízení   ....................................... 
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                                    ....................................... 
                                   ....................................... 
                                   ....................................... 
 
    4. Zdroj(e) financování deklarovaného nakládání, včetně uvedení, zda 
       je plně nebo částečně financováno Ministerstvem obrany 
       .................................................................. 
 
    5. Počet jednotek se zařízením úrovně technického zabezpečení BL 4 
       uvnitř zařízení s uvedením jejich plochy (m2) 
       .................................................................. 
 
    6. Neexistují-li jednotky se zařízením úrovně technického zabezpečení 
       BL 4, uveďte nejvyšší úroveň ochrany 
       .................................................................. 
 
    7. Rozsah a všeobecný popis nakládání, včetně typu(ů) mikroorganismů 
       nebo toxinů 
       .................................................................. 
       .................................................................. 
       .................................................................. 
 
    8. Druh zařízení (výzkumné středisko, laboratoř, 
       výrobní jednotka, ...)............................................ 
 
    9. Seznam zařízení podle § 2 písm. f) a n) zákona č. 281/2002 Sb.: 
 
    a) Komory určené k aerosolovým imunologickým testům s mikroorganismy 
       nebo toxiny 
           statické  NE/ANO - jejich celkový objem ................m3 
           dynamické  NE/ANO - jejich celkový objem ................m3 
           explozivní  NE/ANO - jejich celkový objem ................m3 
 
    b) Fermentory schopné kultivace patogenních mikroogranismů, virů nebo 
       tvorby toxinů bez úniku aerosolů s celkovou kapacitou 100 litrů 
       nebo větší                                                  ANO/NE 
       specifikujte objem největšího fermentoru .................m3 
 
       poznámka: fermentory zahrnují bioreaktory, chemostaty 
                 a kontinuální průtokové fermentační systémy. 
 
    c) Odstředivé separátory a dekantéry schopné kontinuálního nebo 
       polokontinuálního provozu bez úniku aerosolů, které mají 
       průtokovou rychlost přesahující 1001itrů za hodinu a jsou schopné 
       in situ sterilizace v uzavřeném stavu                       ANO/NE 
 
    d) Sušičky:     rozprašovací ANO/NE 
                    bubnové  ANO/NE 
       hlavní účel jejich použití: ...................................... 
       .................................................................. 
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    e) Parou sterilizovatelné zařízení pro vysušování mrazem s kapacitou 
       kondenzátoru větší než 10 kg ledu za 24 hodin a menší než 1 000 kg 
       ledu za 24 hodin                                            ANO/NE 
 
    f) Zařízení pro příčnou (tangenciální) filtraci schopné kontinuální 
       separace toku bez úniku aerosolů, které má plochu 5 m2 nebo větší 
       a je schopné in situ sterilizace                             ANO/NE 
 
    g) Anaerobní komory                ANO/NE 
 
    h) Zařízení určená k mikroenkapsulaci (mikrozapouzdřování) živých 
       organismů, jejich produktů nebo komponent včetně toxinů, nebo 
       biologického materiálu           ANO/NE 
 
    i) Zařízení pro destrukci (rozrušení) buněk, včetně ultrazvukových 
       zařízení, schopné kontinuálního provozu bez uvolnění aerosolů 
       s průtokem větším než 10 litrů za hodinu                    ANO/NE 
 
    j) Zařízení používaná v molekulární biologii 
           zařízení pro : sekvenční zpracování nukleové kyseliny ANO/NE 
           automatickou syntézu nukleové kyseliny   ANO/NE 
           sekvenční zpracováni peptidů     ANO/NE 
           automatickou syntézu peptidů    ANO/NE 
 
    k) Komory projektované nebo používané k chovu hmyzu ANO/NE 
       Celkový objem těchto komor ................ m3 
 
    l) Autoklávy určené pro sterilizaci infekčního materiálu s vnitřním 
       obsahem od 0,5 m3      ANO/NE 
 
    m) Mixační (směsné) inkubátory s celkovou kapacitou nádoby větší než 
       5 litrů                          ANO/NE 
 
    n) Vstup a výstup vzduchu přes aerosolový filtr (HEPA) ANO/NE 
 
    o) Ochranný přetlakový oděv nebo nezávislý dýchací přístroj používaný 
       pro jiné než protipožární účely    ANO/NE 
 
Formulář č. 3.1 - Zařízení, ve kterých se deklarovaná činnost provádí 
 

Deklarace o zařízeních na výrobu vakcín 
 
    l. Název zařízení: 
 
 
    2. Umístění (adresa) zařízení: 
 
 
    3. Všeobecný popis typu pokrývaných nemocí: 
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Formulář č. 4 - Účel nakládání s vysoce rizikovými nebo rizikovými biologickými agens 
nebo toxiny 
 

Národní program obranného biologického výzkumu a vývoje 
 

Je vaše organizace zapojena do národního programu obranného biologického výzkumu a 
vývoje na území České republiky nebo kdekoliv pod její jurisdikcí nebo kontrolou? Aktivity 
takového programu by zahrnovaly profylaxi, studie o pathogenitě a virulenci, diagnostické 
technice, aerobiologii, detekci, nakládání, toxinologii, fyzické ochraně, dekontaminaci a další s 
tím související výzkum. 

 
                                   Ano   Ne 
 

V případě ANO vyplňte formulář č. 4.1, který popisuje program. 
 

Formulář č. 4.1 - Účel nakládání s vysoce rizikovými nebo rizikovými biologickými agens 
nebo toxiny 
 

Program národního obranného biologického výzkumu a vývoje 
 
Popis 
 

1. Uveďte cíle a financování programu a shrňte hlavni výzkumné a vývojové aktivity 
prováděné v rámci programu. Oslovené oblasti by měly zahrnovat: profylaxi, studie o 
patogenitě a virulenci, diagnostické technice, aerobiologii, detekci, zacházení, toxicitě, fyzické 
ochraně, dekontaminaci a další s tím související výzkum. 

 
2. Uveďte celkové financování programu a jeho zdroje. 
 
3. Jsou aspekty tohoto programu prováděny podle kontraktu s průmyslem, 

akademickými institucemi nebo jinými zařízeními nespadajícími do resortu Ministerstva 
obrany? 

 
                                   Ano/Ne 
 

4. Jestliže ANO, jaký podíl celkového financování programu je vydáván v těchto 
kontrahovaných nebo jiných zařízeních? 

 
5. Shrňte cíle a oblasti výzkumu programu prováděného kontraktory nebo v jiných 

zařízeních s financemi identifikovatelnými podle odstavce 4. 
 
6. Uveďte schéma organizační struktury programu a vztahy při podávání zpráv (včetně 

individuálních zařízení účastnících se v programu). 
 
7. Deklarujte v souladu s formulářem č. 4.2 každé jednotlivé zařízení, jak vládní, tak 

nevládní, které má podstatný podíl svých zdrojů určen pro národní obranný program výzkumu a 
vývoje, a to na území spravujícího státu nebo kdekoliv pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou. 

 
Formulář č. 4.2 - Účel nakládání s vysoce rizikovými nebo rizikovými biologickými agens 
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nebo toxin 
 

Program národního obranného biologického výzkumu a vývoje 
 
Zařízení, ve kterých se deklarovaná činnost provádí: 
 

Vyplňte formulář za každé jednotlivé zařízení v souladu s bodem 7 ve formuláři č. 4.1. 
 
V rozdělených zařízeních uveďte následující informace pouze o podílu programu 

obranného biologického výzkumu a vývoje. 
 

    1. Jaké je jméno zařízení? 
 
    2. Kde je umístěno (včetně adresy a geografické polohy)? 
 
    3. Plošná rozloha laboratoří dle úrovně technického zabezpečení: 
       BL2 ................................. (m2) 
       BL3 ................................. (m2) 
       BL4 ................................. (m2) 
       Celková plošná rozloha laboratoří ........................... (m2) 
 
    4. Organizační struktura každého jednotlivého zařízení. 
       (i) Celkový počet personálu                      ................. 
       (ii) Dělení personálu:                           ................. 
            vojenský                                    ................. 
            civilní                                     ................. 
       (iii) Dělení personálu dle kategorií: 
             vědci                                      ................. 
             inženýři                                   ................. 
             technici                                   ................. 
             administrativní a pomocný personál         ................. 
       (iv) Přehled vědeckých oborů reprezentující 
            kvalifikaci vědeckých/ 
            inženýrských zaměstnanců. 
       (v) Pracují v zařízení externí zaměstnanci? 
           Jestliže ano, uveďte přibližný počet. 
       (vi) Jaký (jaké) je (jsou) zdroj (e) 
            financování prací prováděných v zařízení, 
            včetně uvedení, zda je aktivita plně nebo 
            zčásti financována Ministerstvem obrany? 
 
       (vii) Jaká je výše financování pro následující 
             programové oblasti: 
 
             výzkum                                     ................. 
 
             vývoj                                      ................. 
 
             testování a hodnocení                      ................. 
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       (viii) Popište stručně publikační politiku 
              zařízení: 
 
       (ix) Uveďte seznam veřejně přístupných dokladů 
         a zpráv vyplývajících z prací za předchozích 
         12 měsíců. (Uveďte autory, tituly a plné 
         odkazy - reference.) 
 
    5. Popište stručně činnosti pro obranné účely prováděné v zařízení. 
       Uveďte typ(y) mikroorganismů, včetně virů a prionů nebo 
       studovaných toxinů, jakož i typy biologických aerosolů 
       studovaných v životním prostředí. 
 
Formulář č. 5 - Publikační činnost a zveřejňováni výsledků a využití poznatků výzkumu 
 
    1. Seznam nejdůležitějších publikací, které byly vydány v průběhu roku 
                                                                       
                                                                         
                                                                       
    2. Seznam uskutečněných akcí (konference, semináře) v průběhu roku 
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                    
 
Formulář č. 6 - Přehled kontaktů 
 
    1. Plánované mezinárodní konference, symposia, semináře a jiná 
       podobná výměnná fóra 
 
       U každé jednotlivé události by měly být uvedeny následující 
       informace: 
    - název konference atd.                             ................. 
    - pořádající organizace atd. doba                   ................. 
    - místo                                             ................. 
    - hlavní téma konference atd.                       ................. 
                                                        ................. 
    - podmínky účasti                                   ................. 
                                                        ................. 
    - kontaktní bod pro další informace, 
      registraci atd.                                   ................. 
                                                        ................. 
                                                        ................. 
 
    2. Informace o jiných příležitostech 
       .................................................................. 
       .................................................................. 
       .................................................................. 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 

Deklarace o vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinech, 
o pracovištích, kde se s nimi nakládá 

Formulář č. 1 – Základní deklarační formulář 

Deklarace za kalendářní rok  

Právnická osoba 

Obchodní firma nebo název  
Adresa sídla  
Identifikační číslo, bylo-li přiděleno  

Fyzická osoba 

Jméno a příjmení  
Adresa trvalého pobytu nebo bydliště  
Rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum 
narození) 

 

Odborný zástupce 

Jméno a příjmení  
Kontaktní telefon  
Kontaktní e-mail  

Kontaktní osoba pro nakládání s rizikovými biologickými agens a toxiny 

Jméno a příjmení  
Kontaktní telefon  
Kontaktní e-mail  

Deklarovaná vysoce riziková biologická agens a toxiny* 

Název  

Množství  

Deklarovaná riziková biologická agens a toxiny** 

Název  
Množství  
Vysvětlivky: 
* Uvést všechna povolená vysoce riziková biologická agens a toxiny. 
** Uvést všechna ohlášená riziková biologická agens a toxiny. 

Formulář č. 2 - Pracoviště, kde se deklarovaná činnost provádí 

1. Název pracoviště … … … … … … … … … … 

2. Umístění (adresa) pracoviště … … … … … … … … … … 
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3. Na základě převládajících činností prováděných na pracovišti lze pracoviště označit 
jako: 

 
a) výzkumné ANO  /  NE 
b) výukové ANO  /  NE 
c) analytické ANO  /  NE 
d) diagnostické ANO  /  NE 
e) výrobní ANO  /  NE 
f) jiné ANO  /  NE 

 
4. Na pracovišti se nachází laboratoře nebo výrobní prostory, které: 
 

a) jsou udržovány v podtlaku vůči okolí ANO  /  NE 
b) jsou vybaveny výstražným systémem k detekci nepřijatelných 

změn tlaku vzduchu ANO  /  NE 

c) mají odsávaný vzduch filtrován HEPA filtry ANO  /  NE 
d) mají přiváděný vzduch filtrován přes HEPA filtry ANO  /  NE 
e) jsou utěsnitelné pro plynování ANO  /  NE 
f) mají validovaný systém likvidace odpadů ANO  /  NE 
g) mají záložní systém pro dodávku energie ANO  /  NE 
h) mají přístup do pracovních prostor omezen anebo monitorován ANO  /  NE 
i) jsou označeny jako kontrolované pásmo podle § 7 odst. 3 zákona 

č. 309/2006 Sb. ANO  /  NE 

j) jsou určeny pro práci v přetlakovém oděvu nebo nezávislém 
dýchacím přístroji používaném pro jiné, než protipožární účely ANO  /  NE 

 
Je-li v bodě 4 u písmen a) až g) uvedena odpověď ANO, uveďte počet takovýchto 
laboratorních nebo výrobních jednotek na pracovišti a jejich rozlohu: … … … … … … 
… … 

5. Technické a technologické vybavení pracoviště: 
 

a) mikrobiologický bezpečnostní box třídy III (rukávcový box) ANO  /  NE 
b) mikrobiologické bezpečnostní boxy třídy II ANO  /  NE 
c) izolační boxy (izolační komory) ANO  /  NE 
d) anaerobní boxy (anaerobní komory) ANO  /  NE 
e) prokládací (dvoudveřový) autokláv ANO  /  NE 
f) fermentory* schopné kultivace biologických agens nebo živých buněk 

určených k produkci virů nebo toxinů bez úniku aerosolů, jejichž 
celková kapacita je 20 litrů nebo větší 

ANO  /  NE 

Je-li uvedena odpověď ANO, uveďte objem největšího fermentoru … … … … 
g) zařízení umožňující aerosolové imunologické testy s biologickými 

agens a toxiny:  

1. komory pro celotělovou expozici ANO  /  NE 
Je-li uvedena odpověď ANO, uveďte expoziční kapacitu (m3) … … … … 

2. zařízení pro nazální expozici používající usměrněný tok aerosolu ANO  /  NE 
Je-li uvedena odpověď ANO, uveďte expoziční kapacitu (počet 
zvířat) … … … … 

3. uzavřené tubusy omezující pohyb zvířat, určené pro použití se ANO  /  NE 
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zařízením pro nazální expozici pomocí usměrněného toku 
aerosolu 

 
6. Pracoviště má k dispozici mobilní laboratoř, kde mohou probíhat částečné nebo úplné 

analýzy vzorků. ANO  /  
NE 

Je-li uvedena odpověď ANO, je mobilní laboratoř schopna provádět: 

a) detekci a identifikaci vysoce rizikových a rizikových biologických agens ANO  /  
NE 

b) detekci a identifikaci vysoce rizikových a rizikových toxinů ANO  /  
NE 

7. Na pracovišti dochází: 

a) k výrobě humánních vakcín ANO  /  NE 
Je-li uvedena odpověď ANO, uveďte všechna vysoce riziková biologická 
agens a toxiny nebo riziková biologická agens a toxiny, které se k výrobě 
vakcín používají. 

… … … … 

b) k výrobě veterinárních vakcín ANO  /  NE 
Je-li uvedena odpověď ANO, uveďte všechna vysoce riziková biologická 
agens a toxiny nebo riziková biologická agens a toxiny, které se k výrobě 
vakcín používají. 

… … … … 

8. Na pracovišti jsou řešeny 

a) projekty obranného výzkumu, které mají vztah k deklarovaným agens 
a toxinům ANO  /  NE 

Je-li uvedena odpověď ANO, uveďte identifikační kódy a názvy projektů.     
b) projekty bezpečnostního výzkumu, které mají vztah k deklarovaným 

agens a toxinům ANO  /  NE 

Je-li uvedena odpověď ANO, uveďte identifikační kódy a názvy projektů. … … … … 
c) jiné projekty, které mají vztah k deklarovaným agens a toxinům ANO  /  NE 

Je-li uvedena odpověď ANO, uveďte identifikační kódy a názvy projektů. … … … … 
Vysvětlivka: 
* Fermentory zahrnují bioreaktory, jednorázové bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním 
průtokem. 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 

Žádost o povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens nebo toxiny 

Formulář č. 1 – Základní formulář žádosti 

Právnická osoba 
Obchodní firma nebo název  
Adresa sídla  
Identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno 

 

Statutární orgán Jméno a příjmení  
Rodné číslo (bylo-li přiděleno, 
jinak datum narození) 

 

Rodné příjmení  
Místo narození  
Okres narození  
Název*  
Identifikační číslo*, bylo-li 
přiděleno 

 

Fyzická osoba 
Jméno a příjmení  
Adresa trvalého pobytu nebo 
bydliště 

 

Rodné číslo (bylo-li přiděleno, 
jinak datum narození): 

 

Rodné příjmení  
Místo narození  
Okres narození  
Odborný zástupce  
Jméno a příjmení:  
Rodné číslo (bylo-li přiděleno, 
jinak datum narození) 

 

Rodné příjmení  
Místo narození  
Okres narození  
Kontaktní telefon  
Kontaktní e-mail  
Seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů  
Název  
Množství  
Účel nakládání podle § 6 odst. 
1 

 

Popis nakládání  
Pracoviště, kde bude docházet k nakládání 
Název  
Umístění (adresa)  
Vysvětlivka: 
* V případě, že je statutárním orgánem právnická osoba. 
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Formulář č. 2 - Vybavení pracoviště, kde se bude s povolenými vysoce rizikovými 
biologickými agens a toxiny nakládat 

1. Na pracovišti se nachází laboratoře nebo výrobní prostory, které: 

a) jsou udržovány v podtlaku vůči okolí ANO  /  NE 
b) jsou vybaveny výstražným systémem k detekci nepřijatelných 

změn tlaku vzduchu ANO  /  NE 

c) mají odsávaný vzduch filtrován HEPA filtry  ANO  /  NE 
d) mají přiváděný vzduch filtrován přes HEPA filtry ANO  /  NE 
e) jsou utěsnitelné pro plynování ANO  /  NE 
f) mají validovaný systém likvidace odpadů ANO  /  NE 
g) mají záložní systém pro dodávku energie ANO  /  NE 
h) mají přístup do pracovních prostor omezen anebo monitorován  ANO  /  NE 
i) jsou označeny jako kontrolované pásmo podle § 7 odst. 3 zákona č. 

309/2006 Sb. ANO  /  NE 

j) jsou určeny pro práci v přetlakovém oděvu nebo nezávislém 
dýchacím přístroji používaném pro jiné, než protipožární účely ANO  /  NE 

 

2. Technické a technologické vybavení pracoviště: 

a) mikrobiologický bezpečnostní box třídy III (rukávcový box) ANO  /  NE 
b) mikrobiologické bezpečnostní boxy třídy II ANO  /  NE 
c) izolační boxy (izolační komory) ANO  /  NE 
d) anaerobní boxy (anaerobní komory) ANO  /  NE 
e) prokládací (dvoudveřový) autokláv ANO  /  NE 
f) fermentory* schopné kultivace biologických agens nebo živých 

buněk určených k produkci virů nebo toxinů bez úniku aerosolů, 
jejichž celková kapacita je 20 litrů nebo větší 

ANO  /  NE 

g) zařízení umožňující aerosolové imunologické testy s biologickými 
agens a toxiny:  

1. komory pro celotělovou expozici  ANO  /  NE 
2. zařízení pro nazální expozici používající usměrněný tok 

aerosolu  ANO  /  NE 

3. uzavřené tubusy omezující pohyb zvířat, určené pro použití se 
zařízením pro nazální expozici pomocí usměrněného toku 
aerosolu 

ANO  /  NE 

Vysvětlivka: 
* Fermentory zahrnují bioreaktory, jednorázové bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním 
průtokem. 
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IV. 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 

Formulář oznámení vstupu vysoce rizikových a rizikových biologických agens nebo 
toxinů na území České republiky nebo jejich opuštění území České republiky 

vstup   

opuštění  

 
Údaje o oznamovateli 
Právnická osoba 
Obchodní firma nebo název  
Adresa sídla  
Identifikační číslo, bylo-li přiděleno  
Pracoviště (název)  
Fyzická osoba 
Jméno a příjmení  
Adresa trvalého pobytu nebo bydliště   
Identifikační číslo, bylo-li přiděleno  
Pracoviště  
Odpovědná osoba 
Jméno a příjmení  
Kontaktní telefon  
Kontaktní e-mail  
 
 
Seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů a rizikových biologických agens a 
toxinů, které překračují hranice České republiky: 
název agens a toxinů množství 
  
  
  
 
Údaje o dodavateli/příjemci vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů 
v zahraničí 
Název státu  
Právnická osoba 
Obchodní firma nebo název  
Adresa sídla  
Pracoviště  
Fyzická osoba 
Jméno a příjmení  
Adresa trvalého pobytu nebo bydliště  
Datum narození  
Pracoviště  
Odpovědná osoba 
Jméno a příjmení  
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Kontaktní telefon  
Kontaktní e-mail  

Podrobnosti vstupu vysoce rizikových a rizikových biologických agens nebo toxinů na 
území České republiky nebo jejich opuštění území České republiky 
Datum vstupu/opuštění   
Agens a toxiny jsou 
dováženy/vyváženy na 
základě 

objednávky 
číslo 

 

kupní smlouvy  
dohody   

Dopravu 
zajišťuje/zajišťoval 

příjemce  
dodavatel  
kurýrní služba obchodní firma 

nebo název 
 

identifikační 
číslo, bylo-li 
přiděleno 

 

Celní úřad, který vedl celní 
řízení 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARRBFFTZ)



IV. 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 

Formulář ohlášení nakládání s rizikovými biologickými agens nebo toxiny 

Právnická osoba 
Obchodní firma nebo název  
Adresa sídla  
Identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno 

 

Pracoviště název  
umístění (adresa)  

Fyzická osoba 
Jméno a příjmení  
Adresa trvalého pobytu nebo 
bydliště 

 

Identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno 

 

Pracoviště název  
umístění (adresa)  

Kontaktní osoba  
Jméno a příjmení  
Kontaktní telefon  
Kontaktní e-mail  
Seznam rizikových biologických agens a toxinů 
Název  
Množství  
Popis nakládání  
 
Vybavení pracoviště, kde se ohlašovaná činnost provádí 

1. Na pracovišti se nachází laboratoře nebo výrobní prostory, které: 

a) jsou udržovány v podtlaku vůči okolí ANO  /  NE 
b) jsou vybaveny výstražným systémem k detekci nepřijatelných 
změn tlaku vzduchu ANO  /  NE 

c) mají odsávaný vzduch filtrován HEPA filtry  ANO  /  NE 
d) mají přiváděný vzduch filtrován přes HEPA filtry ANO  /  NE 
e) jsou utěsnitelné pro plynování ANO  /  NE 
f) mají validovaný systém likvidace odpadů ANO  /  NE 
g) mají záložní systém pro dodávku energie ANO  /  NE 
h) mají přístup do pracovních prostor omezen anebo monitorován  ANO  /  NE 
i) jsou označeny jako kontrolované pásmo podle § 7odst. 3 zákona 
č. 309/2006 Sb. ANO  /  NE 

j) jsou určeny pro práci v přetlakovém oděvu nebo nezávislém 
dýchacím přístroji používaném pro jiné, než protipožární účely ANO  /  NE 

 
2. Technické a technologické vybavení pracoviště: 
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a) mikrobiologický bezpečnostní box třídy III (rukávcový box) ANO  /  NE 
b) mikrobiologické bezpečnostní boxy třídy II ANO  /  NE 
c) izolační boxy (izolační komory) ANO  /  NE 
d) anaerobní boxy (anaerobní komory) ANO  /  NE 
e) prokládací (dvoudveřový) autokláv ANO  /  NE 
f) fermentory* schopné kultivace biologických agens nebo živých 
buněk určených k produkci virů nebo toxinů bez úniku aerosolů, 
jejichž celková kapacita je 20 litrů nebo větší 

ANO  /  NE 

g) zařízení umožňující aerosolové imunologické testy s biologickými 
agens a toxiny:  

1. komory pro celotělovou expozici  ANO  /  NE 
2. zařízení pro nazální expozici používající usměrněný tok 

aerosolu  ANO  /  NE 

3. uzavřené tubusy omezující pohyb zvířat, určené pro použití se 
zařízením pro nazální expozici pomocí usměrněného toku 
aerosolu 

ANO  /  NE 

Vysvětlivka: 
* Fermentory zahrnují bioreaktory, jednorázové bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním 
průtokem. 
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IV. 

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. 

Formulář ohlášení instalace nového technického a technologického laboratorního a 
výrobního vybavení 

Právnická osoba 
Obchodní firma nebo název  
Adresa sídla  
Identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno 

 

Pracoviště název  
umístění (adresa)  

Fyzická osoba 
Jméno a příjmení  
Adresa trvalého pobytu nebo 
bydliště 

 

Identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno 

 

Pracoviště název  
umístění (adresa)  

 
1. Na pracovišti budou nově uvedeny do provozu laboratoře nebo výrobní prostory, 
které: 

a) jsou udržovány v podtlaku vůči okolí ANO  /  NE 

b) jsou vybaveny výstražným systémem k detekci nepřijatelných 
změn tlaku vzduchu 

 
ANO  /  NE 

c) mají odsávaný vzduch filtrován HEPA filtry  ANO  /  NE 
d) mají přiváděný vzduch filtrován přes HEPA filtry ANO  /  NE 
e) jsou utěsnitelné pro plynování ANO  /  NE 
f) mají validovaný systém likvidace odpadů ANO  /  NE 
g) mají záložní systém pro dodávku energie ANO  /  NE 
h) jsou určeny pro práci v přetlakovém oděvu nebo nezávislém 
dýchacím přístroji používaném pro jiné, než protipožární účely ANO  /  NE 

 
2. Na pracovišti bude nově instalováno technické a technologické vybavení: 

a) mikrobiologický bezpečnostní box třídy III (rukávcový box) ANO  /  NE 
b) mikrobiologické bezpečnostní boxy třídy II ANO  /  NE 
c) izolační boxy (izolační komory) ANO  /  NE 
d) anaerobní boxy (anaerobní komory) ANO  /  NE 
e) prokládací (dvoudveřový) autokláv ANO  /  NE 
f) fermentory* schopné kultivace biologických agens nebo živých 
buněk určených k produkci virů nebo toxinů bez úniku aerosolů, 
jejichž celková kapacita je 20 litrů nebo větší 

ANO  /  NE 
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g) zařízení umožňující aerosolové imunologické testy s biologickými 
agens a toxiny:  

1. komory pro celotělovou expozici  ANO  /  NE 
2. zařízení pro nazální expozici používající usměrněný tok 

aerosolu  ANO  /  NE 

3. uzavřené tubusy omezující pohyb zvířat, určené pro použití se 
zařízením pro nazální expozici pomocí usměrněného toku 
aerosolu 

ANO  /  NE 

Vysvětlivka: 
* Fermentory zahrnují bioreaktory, jednorázové bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním 
průtokem. 
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