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1. ------IND- 2009 0350 DK- CS- ------ 20090715 --- --- PROJET 
  

Ministerstvo zdravotnictví a prevence  
Datum: 30.06.09 
Případ č.:  0900446. 
Manažer případu: SUMTK/Health Policy kt. 
Dokument č.:  69710 

Prováděcí nařízení o zabezpečení specifických biologických látek, nosičů a 
souvisejících materiálů1 

V souladu s článkem 1, článkem 2 odstavcem 2, článkem 4 odstavcem 1 a článkem 
6, odstavcem 2 a 3 zákona č. 474 ze dne 17. června 2008 o zajišťování zvláštních 
biologických látek, nosičů a souvisejících materiálů se ustanovuje následující. 

Použití 

Článek 1. Ustanovení Prováděcího nařízení se týkají biologických látek, nosičů a 
souvisejících materiálů uvedených v příloze 1, které jsou součástí systému 
vývozních kontrol specifikovaného v rámci nařízení o systému kontrol Evropského 
společenství v případě zboží dvojího užití (výrobky a technologie), které lze 
používat v souvislosti s útoky proti lidem a které tak představuje ohrožení veřejné 
bezpečnosti. 
Odstavec 2. Dánská agentura pro biologický nouzový management může částečně 
nebo zcela vyčlenit konkrétní biologické látky, nosiče a související materiály z 
ustanovení tohoto Prováděcího nařízení. 

Článek 2. Ministerstvo zdravotnictví a prevence může zavést ustanovení 
nařizující, aby ustanovení tohoto Prováděcího nařízení rovněž zahrnovala 
biologické látky, nosiče a související materiály, které nejsou uvedeny v článku 1, 
pokud se biologické látky, nosiče a související materiály považují za schopné k 
využití v souvislosti s biologickými útoky na lidi a představují tak ohrožení veřejné 
bezpečnosti. 
Odstavec 2. Rozhodnutí zahrnout další biologické látky, nosiče a související 
materiály, srov. odstavec 1, se zavádějí na základě odborných pravidel Dánské 
agentury pro biologický nouzový management. 

Definice 

Článek 3. V tomto Prováděcím nařízení platí následující definice: 

1) Biologické látky: Biologické látky zahrnují lidské patogeny, zoonózy a 
toxiny ve formě viru, rickettsií, bakterií, toxinů nebo dílčích jednotek 
toxinů, některé huby a konkrétní genetické součásti a geneticky upravené 
organismy, které lze použít v souvislosti s biologickými útoky na lidi a 
které tedy představují ohrožení veřejné bezpečností. 

2) Držení: Vlastnit nebo mít v péči biologické látky, nosiče a související 
materiály zahrnuté v Prováděcím nařízení. 

3) Dvojí použití: Biologické látky, nosiče a související materiály, které lze 
použít k legitimním účelům i k útokům. 

                                                 
1 Návrh nařízení vlády byl přijat v souladu s Evropským parlamentem a Radou 98/34/ES (informační 
procedura) a doplněn nařízením 98/a48/ES. 
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4) Nosiče: Rozprašovací zařízení a další systémy bez posádky, které jsou 
schopné šířit konkrétní biologické látky. 

5) Skladovací jednotka: Samostatná jednotka ke skladování konkrétních 
biologických látek, tzn. uzavřená zkumavka obsahující kulturu bakterií. 

6) Profesní účel: Výzkum, diagnostika nebo komerční využití, které může 
zahrnovat soukromé i veřejné subjekty, tzn. katedry univerzit, laboratoře 
nemocnic, biotechnologické společnosti, farmaceutické subjekty atd. 

7) Související materiály: Materiály, zařízení a technologie, které jsou 
upraveny příslušnými mezinárodními smlouvami a dohodami a které jsou 
součástí národních kontrolních seznamů a které lze používat při 
projektování, vývoji, výrobě a používání biologických zbraní a jejich 
nosičů. 

8) Bezpečnostní plán: Plán opatření či preventivních opatření, které se 
uplatňují k zabránění, odhalení a reakci na odcizení nebo zneužití 
konkrétních biologických látek, nosičů a souvisejících materiálů. 

9) Zhodnocení zranitelnosti: Odhalení hrozeb a slabých stránek v bezpečnosti 
souvisejících s držením, výrobou, používáním, skladováním, koupí, 
prodejem, přepravou a likvidací konkrétních biologických látek, nosičů a 
souvisejících materiálů. 

10) Subjekt: Fyzický nebo právnický subjekt, který je jako vlastník popř. 
nezávislá osoba zodpovědný za konkrétní biologické látky, nosiče a 
související materiály, včetně nemocnic, institucí, výrobních subjektů atd. 
nebo jejich oddělení. 

Všeobecná ustanovení  

Článek 4. Biologické látky, nosiče a související materiály zahrnuté v Prováděcím 
nařízení lze držet, vyrábět, používat a skladovat pouze na základě získaného 
povolení.  

Povolení k držení, výrobě, používání a skladování atd. konkrétních biologických 
látek, nosičů a souvisejících materiálů  

Článek 5. Povolení v souladu s článkem 4 se získávají od Dánské agentury pro 
biologický nouzový management. 
Odstavec 2. O povolení se žádá pomocí formulářů vypracovaných Dánskou 
agenturou pro biologický nouzový management. Formuláře lze získat u Dánské 
agentury pro biologický nouzový management nebo na www.biosikring.dk. 
Odstavec 3. Žádosti o povolení podepisuje zodpovědný manažer, srov. článek 6. 
Žádost musí obsahovat minimálně následující informace: 

1) Jméno a adresu osoby, název a adresu subjektu, instituce apod. 
2) Oddělení, na kterém se vyskytují biologické látky, nosiče či související 

materiály. 
3) Jméno a školení osoby zodpovědné za bezpečnost, srov. článek 11 a 12 
4) Účel a požadovaný rozsah povolení, srov. článek 6 a 7. 
5) Informace o okolnostech bezpečnosti, srov. článek 17. 
6) Informace o okolnostech skladování, srov. článek 15. 

Článek 6. Povolení lze vydávat pouze osobám, včetně právnických subjektů, které 
mají profesní a legitimní důvody získat povolení pro látky atd. zahrnuté v článku 1 
a 2.   
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Odstavec 2. Právní subjekty musí jmenovat fyzickou osobu, která je spolu s 
právním subjektem zodpovědná za zajištění dodržování ustanovení vztahujících se 
na biologické látky, nosiče a související materiály zahrnuté v článku 1 a 2, srov. 
článek 11. 

Článek 7. Povolení lze vydávat pro samostatnou biologickou látku, nosič či 
související materiál nebo pro skupiny biologických látek, nosičů a souvisejících 
materiálů. 
Odstavec 2. Povolení lze vydat na omezenou dobu nebo na dobu, po kterou trvá 
činnost, na kterou je povolení vydáváno, avšak srov. článek 9. 
Odstavec 3. Povolení lze dále vydávat k diagnostickým šetřením, která zahrnují 
biologické látky uvedené v Prováděcím nařízení, srov. přílohu 1. Tyto biologické 
látky je nutné zlikvidovat nejpozději do 14 dnů od dokončení šetření, jestliže pro 
dané biologické látky není získáno povolení. 

Článek 8. Článek 8. Dánská agentura pro biologický nouzový management může v 
souvislosti s vydáním povolení stanovit konkrétní požadavky na skladování, 
likvidaci, ukládání, okolnosti bezpečnosti a školení personálu, včetně osob 
zodpovědných za bezpečnost, které jsou kromě požadavků uvedené v Prováděcím 
nařízení. 

Článek 9. Změny činností subjektu, které mají zásadní vliv na vydání povolení, je 
nutné oznámit Dánské agentuře pro biologický nouzový management.  
Odstavec 2. Dánská agentura pro biologický nouzový management může zcela 
nebo částečně přerušit platnost povolení vydaných v souladu s článkem 4, jestliže 
nejsou plněny požadavky stanovené v souladu s článkem 8 nebo v případě zjištění, 
že daný subjekt přestal plnit podmínky způsobilosti pro získání povolení. 
Odstavec 3. Dánská agentura pro biologický nouzový management může zcela 
nebo částečně přerušit platnost dříve vydaných povolení nebo tato povolení změnit, 
jestliže je přerušení platnosti povolení nutné ze závažných důvodů týkajících se 
veřejné bezpečnosti. 
Odstavec 4. Termíny likvidace látek atd. po vypršení platnosti povolení určuje 
Dánská agentura pro biologický nouzový management, srov. článek 8. 

Odpovědnost a školení  

Článek 10. Subjekty jsou zodpovědné za dodržování nařízení uvedených v 
Prováděcím nařízení a za dodržování podmínek či požadavků stanovených v 
povoleních. 

Článek 11. Subjekty jsou zodpovědné za zajištění jmenování jednoho či více 
svých zaměstnanců jako osoby zodpovědné za bezpečnost. Tito zaměstnanci musí 
být navíc schváleni Dánskou agenturou pro biologický nouzový management. Je 
nutné předložit dokumentaci, která dokládá, že zaměstnanci jmenovaní jako osoby 
zodpovědné za bezpečnost dávají svůj souhlas k možnosti získání informací k 
jakémukoliv trestnímu rejstříku. 
Odstavec 2. Subjekt je zodpovědný za zajištění jmenování nové osoby jakožto 
osoby zodpovědné za bezpečnost ještě předtím, než osoba zodpovědná za 
bezpečnost opustí své místo, a dále za zajištění toho, aby tato osoba byla schválená 
Dánskou agenturou pro biologický nouzový management. 

Článek 12. Osoba zvolená subjektem jako osoba zodpovědná za bezpečnost se 
musí zúčastnit školení pořádaných Dánskou agenturou pro biologický nouzový 
management. Tyto kurzy jsou zajišťovány bezplatně. 
Odstavec 2. Osoba zvolená subjektem jako osoba zodpovědná za bezpečnost musí 
zajistit, aby byly všechny osoby, které mají přístup k biologickým látkám, nosičům 
a souvisejícím materiálům zahrnutým v tomto Prováděcím nařízení, seznámeny 
s předpisy v dané oblasti a s pokyny vydanými Dánskou agenturou pro biologický 
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nouzový management. Formuláře lze získat u Dánské agentury pro biologický 
nouzový management nebo na www.biosikring.dk. 
 

Odstavec 3. Osoba jmenovaná subjektem jako osoba zodpovědná za bezpečnost 
musí přihlásit osoby, které budou mít přistup k biologickým látkám zahrnutým v 
Prováděcím nařízení. Seznam musí být možné prezentovat kdykoliv Dánské 
agentuře pro biologický nouzový management na její žádost. 

Článek 13. Nepřihlášené osoby mají přístup k biologickým látkám zahrnutým v 
Prováděcím nařízení pouze v případě doprovodu osoby přihlášené, srov. článek 12, 
odstavec 3, přičemž zodpovědnost nese osoba přihlášená. 

Článek 14. Dánská agentura pro biologický nouzový management si může vyžádat 
bezpečnostní vyhodnocení osob zúčastněných na pracích s konkrétními 
biologickými látkami, nosiči a souvisejícími materiály, na které bylo vydáno 
povolení v souladu s článkem 4 a kde se práce vztahuje přímo na výrobu zbraní 
nebo jejich testování. 

Skladování a přeprava  

Článek 15. Biologické látky, nosiče a související materiály zahrnuté v Prováděcím 
příkazu je nutné skladovat způsobem znemožňujícím odcizení a zneužití. 

Článek 16. Přeprava biologických látek zahrnutých v Prováděcím nařízení, srov. 
článek 1, se provádí v souladu s aktuálními platnými pravidly pro přepravu 
nebezpečných látek. Pro silniční přepravu platí nařízení ADR (Evropská smlouva o 
mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po silnici) pro třídu 6.1 a 6.2 (číslo UN 
2814, 3373, 3172 a 3462), pro přepravu na železnici nařízení RID (Nařízení o 
mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po železnici) pro třídu 6.1 a 6.2 (číslo 
UN 2814, 3373, 3172 a 3462), pro přepravu na moři platí pravidla IMDG 
(Mezinárodní námořní pravidla pro nebezpečné zboží) pro třídu 6.1 a 6.2 (číslo UN 
2814, 3373, 3172 a 3462) a pro leteckou přepravu pokyny ICAO-TI (Technické 
pokyny pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží vzduchem) pro třídu 6.1 a 6.2 
(číslo UN 2814, 3373, 3172 a 3462). 
Odstavec 2. Subjekt je povinen zajistit, aby si přepravci, dopravci atd., kterých 
subjekt využívá, byli vědomi své zodpovědnosti s cílem ochrany zboží, které je jim 
svěřeno. 
Odstavec 3. Přepravci, dopravci apod. Přepravci, dopravci atd. musí zajistit, aby 
zásilky biologických látek, nosičů a souvisejících materiálů zahrnutých v tomto 
Prováděcím nařízení byly přepravovány, skladovány při přepravě a převáděny na 
příjemce způsobem znemožňujícím odcizení, zneužití a ztrátu a dále musí zajistit, 
aby se neoprávněné osoby nedostaly do styku s těmito biologickými látkami, 
nosiči a souvisejícími materiály. 

Zabezpečení  

Článek 17. Subjekty, které žádají o povolení, musí vypracovat zhodnocení 
zranitelnosti a bezpečnostní plán, který bude součástí hodnocení žádosti o 
povolení. Zhodnocení zranitelnosti a bezpečnostní plán se vypracovává na 
zvláštním formuláři, který lze získat u Dánské agentury pro biologický nouzový 
management nebo na www.biosikring.dk. 
Odstavec 2. Bezpečnostní plán musí obsahovat: 

1) Postupy evidence v souvislosti se skladem. 
2) Postupy související s likvidací. 
3) Postupy související s nehodami. 
4) Systémy řízení přístupu. 
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5) Bezpečnostní technické překážky, včetně poplachových systémů, 
technické specifikace poplachu atd. 

6) Zhodnocení bezpečnosti vybraných osob, bude-li třeba, srov. 
článek 14. 

7) Zabezpečení citlivých informací, včetně uložení informací 
týkajících se technologie, skladování látek atd. a informace o 
personálu a návštěvách (IT/zabezpečení dokumentů). 

8) Cvičení/školení. 
Odstavec 3. Bezpečnostní plán je nutné průběžně udržovat a musí jej být možné 
prezentovat Dánské agentuře pro biologický nouzový management na její žádost. 

Evidence a likvidace biologických látek, nosičů a souvisejících materiálů  

Článek 18. Subjekt je povinen udržovat rejstříky/inventáře biologických látek, 
nosičů a souvisejících materiálů zahrnutých v tomto Prováděcím nařízení, za které 
je subjekt zodpovědný. Rejstřík/inventář musí být průběžně aktualizován, a sice 
nejméně jednou za 3 měsíce. Rejstříky a další dokumenty vztahující se na povolení 
je nutné uchovávat minimálně po dobu 5 let. 
Odstavec 2. Společnost je povinna oznámit stav zásob Dánské agentuře pro 
biologický nouzový management nejméně jednou za rok. Pohyby ve skladových 
zásobách je nutné evidovat v souladu s postupy stanovenými Dánskou agenturou 
pro biologický nouzový management. 
Odstavec 3. Subjekt musí být schopen prezentovat rejstřík/inventář Dánské 
agentuře pro biologický nouzový management na její žádost. 

Článek 19. Koupi, prodej, převod či likvidace biologických látek, nosičů a 
souvisejících materiálů zahrnutých v Prováděcím příkazu je nutné hlásit Dánské 
agentuře pro biologický nouzový management do 14 pracovních dnů od koupě, 
prodeje, převodu nebo likvidaci, s uvedením druhu, objemu a přepravce/příjemce. 
Odstavec 2. Subjekt nese zodpovědnost za zajištění provádění likvidace způsobem, 
kterým biologické látky, nosiče a související materiály nepředstavují riziko pro 
bezpečnost lidí. 
Odstavec 3. Subjekt stanoví postupy likvidace biologických látek, nosičů a 
souvisejících materiálů zahrnutých v Prováděcím nařízení, srov. článek 17, 
odstavec 2. 

Nehody a ztráta  

Článek 20. Dánská agentura pro biologický nouzový management musí být ihned 
informována v případě následující situace: 

1) Odcizení, zneužití či ztráta biologických látek, nosičů a souvisejících 
materiálů zahrnutých v Prováděcím nařízení. 

2) Podezření na únik biologických látek zahrnutých v Prováděcím 
nařízení. 

3) Zjištění nebo podezření na přítomnost biologických látek, nosičů a 
souvisejících materiálů zahrnutých v Prováděcím nařízení. 



6 

Odstavec 2. Neoprávněné osoby je nutné udržovat mimo veškeré prostory s 
nekontrolovatelným výskytem biologických látek zahrnutých v Prováděcím 
nařízení, dokud Dánská agentura pro biologický nouzový management nezajistí 
provedení opatření, která čelí potenciálnímu nebezpečí. 

Kontrola 

Článek 21. Dánská agentura pro biologický nouzový management sleduje a 
provádí kontroly k zajištění plnění ustanovení tohoto Prováděcího nařízení. 

Článek 22. Dánská agentura pro biologický nouzový management může zakázat 
držení, výrobu, používání a skladování biologických látek, nosičů a souvisejících 
materiálů zahrnutých v Prováděcím nařízení, dokud nebudou splněny požadavky 
stanovené Dánskou agenturou pro biologický nouzový management. 

Odvolání, pokuty, nabytí platnosti a přechodná ustanovení  

Článek 23 Proti rozhodnutím učiněným Dánskou agenturou pro biologický 
nouzový management v souladu s tímto Prováděcím nařízením se lze odvolat do 4 
týdnů na Ministerstvu zdravotnictví a prevence. 

Článek 24. Subjekty, které poruší článek 4, článek 8, článek 9, odstavec 1 a 4, 
článek 10 - 16,  článek 17, odstavec 3, článek 18-20 a článek 22, budou 
pokutovány, pokud se na dané porušení nebudou vztahovat další pokuty na základě 
rozhodnutí plynoucích z platné legislativy. 
Odstavec 2 Odstavec 2. Pokuta za porušení článku 4, článku 8, článku 9, odstavce 
1 a 4, článku 15 - 16 a článku 19, odstavce 1 - 2 může být v případě přitěžujících 
okolností zvýšena až na 2 roky vězení, jestliže k porušení došlo záměrně nebo v 
důsledku hrubého zanedbání, kde má porušení za následek závažné zranění osob, 
zásadní škodu na majetku nebo zásadní poškození životního prostředí nebo kde má 
porušení za následek riziko výše uvedených důsledků, nebo v případě dosažení 
nebo snahy o finanční výhody pro zúčastněné osoby a další, včetně úspor. 
Odstavec 3. Subjekty atd. (právnické osoby) mohou podléhat trestněprávní 
odpovědnosti podle ustanovení kapitoly 5 trestního zákoníku. 

Článek 25. Prováděcí nařízení nabývá platnosti dne 1. října 2009. 
Odstavec 2. Subjekty držící biologické látky, nosiče a související materiály 
zahrnuté v Prováděcím nařízení musí v okamžiku nabytí platnosti tohoto 
Prováděcího nařízení předložit žádost o povolení nejpozději do 6 měsíců od nabytí 
platnosti Prováděcího nařízení, jestliže si daný subjekt přeje pokračovat v jejich 
držení. V opačném případě jsou biologické látky, nosiče a související materiály 
bezpečně zničeny, srov. článek 19. 
Odstavec 3. Pro subjekty, které předložily žádost v období stanoveném v odstavci 
2, bude vydáno dočasné povolení, které bude v platnosti, dokud Dánská agentura 
pro biologický nouzový management neučiní rozhodnutí ohledně dané žádosti. 

Ministerstvo zdravotnictví a prevence,  

Jakob Axel Nielsen 

/ John Erik Pedersen 


