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VYHLÁŠKA

ze dne 13. listopadu 2017,

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, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví po-
dle § 22 odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb., o některých
opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologic-
kých (biologických) a toxinových zbraní a o změně
živnostenského zákona, ve znění zákona č. 186/2004
Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zá-
kona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 253/2017 Sb., k provedení § 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:

Čl. I

Vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zá-
kon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvi-
sejících se zákazem bakteriologických (biologických)
a toxinových zbraní a o změně živnostenského zá-
kona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb., se mění
takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

„§ 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 bio-

logických 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 riziko-
vých biologických agens a toxinů, době jejího
uchovávání a údajích obsažených v deklaraci
vysoce rizikových biologických agens a toxinů,

f) podrobnosti o vedení evidence rizikových bio-
logických agens a toxinů, době jejího uchová-
vání a údajích obsažených v deklaraci riziko-
vých 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 biologic-
kými agens nebo toxiny a

k) vzor ohlášení instalace nového technického
a technologického laboratorního a výrobního
vybavení.“.

2. § 3 se včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2
zrušuje.

3. Nadpis nad § 4 se zrušuje.

4. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Společná ustanovení o vedení evidence

(1) Evidenci vysoce rizikových a rizikových
biologických agens a toxinů vede osoba určená sta-
tutárním 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 riziko-
vých biologických agens a toxinů.“.

5. § 5 včetně nadpisu zní:

„§ 5

Evidenční kniha

(1) Evidenční kniha se skládá z úvodních infor-
mací, seznamu evidovaných biologických agens ne-
bo toxinů a jednotlivých evidenčních listů.

(2) Evidenční kniha musí být vedena tak, aby
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a) údaje v ní evidované nemohly být odstraněny
nebo změněny, s výjimkou oprav podle od-
stavce 4,

b) do ní nemohly být vloženy nové údaje nepovo-
lanou osobou,

c) jednotlivé záznamy v evidenční knize byly prů-
běžně 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, která má podle § 16 odst. 1 nebo
§ 17 odst. 4 zákona povinnost vést evidenci,
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, iden-
tifikační 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,

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 po-
ložky 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 chybných 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 oso-
by 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) bo-
du 3 a musí být zajištěno, aby jednotlivé evidenční
listy nebo jejich části, které zůstaly nevyplněny, byly
znehodnoceny nebo bylo znemožněno do nich při-
dat další údaj.“.

6. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Vzor evidenčního listu

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

7. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 6a

Uchovávání evidenční knihy

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

8. V nadpisu § 7 se slova „objektech a zaříze-
ních, ve kterých“ nahrazují slovy „pracovištích,
kde“.

9. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně
nadpisů znějí:

„§ 7a

Vzor formuláře k 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 k předávaným údajům

(1) Vzor oznámení vstupu vysoce rizikových
biologických agens nebo toxinů a rizikových bio-
logických agens nebo toxinů na území České re-
publiky nebo jejich opuštění území České republiky
je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

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

(3) Vzor ohlášení instalace nového technického
a technologického laboratorního a výrobního vyba-
vení je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.
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10. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.
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11. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.
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13. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.
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14. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.
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15. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.
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16. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 474/2002 Sb.
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17. Příloha č. 8 zní:

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

Sbírka zákonů č. 379 / 2017Strana 4306 Částka 133



Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2018.

Předsedkyně:

Ing. Drábová, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 8. listopadu 2017

o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2017

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 26. září 2017 vydalo výměr MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regu-
lovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 9/
/2017 ze dne 27. září 2017 a nabyl účinnosti dne 1. října 2017.

Ministr:

Ing. Pilný v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 9. listopadu 2017

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 31. března 2018 nové volby do zastupi-
telstva obce:

obec okres kraj

Lhotsko Zlín Zlínský

Ministr:

Chovanec v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347;
Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o.,
Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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