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Formulář:  ver.:  
Žádost
o povolení k nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny  
Právní subjektivita:
:
Identifikační číslo:
Organizační jednotka:
Pro interní potřebu SÚJB (nevyplňovat)
Pracoviště:
Sídlo/trvalé bydliště:
Ulice:
Obec:
PSČ:
Kontaktní osoba, odborný zástupce a členové statutárního orgánu
Firma nebo název
Titul před jm.	
Jméno
Příjmení
Titul za jm.
Rodné číslo
Datum narození
Identifikační číslo:
Občanství
Pozice
Ulice
Obec
PSČ
Telefon
Fax
Email
Rejstřík trestů ČR
Na základě § 8 odst. 4 zák. č. 281/2002 Sb. si SÚJB obstará výpis sám, poskytne-li žadatel své identifikační údaje.
Rodné příjmení
Stát narození
Okres narození
Obec narození
Seznam vysoce rizikových biologických agens a toxinů, se kterými máme v úmyslu nakládat
*Požadované maximální okamžité držené množství agens/toxinu
*Účel nakládání podle § 6 odst. 1 zákona  č. 281/2002 Sb.
Zařízení (pracoviště), kde bude docházet k nakládání s deklarovanými biologickými agens/toxiny
Firma:
Název zařízení (provozovny):
Umístění
Ulice:
Obec:
PSČ:
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2. Technické vybavení pracoviště
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
zařízení umožňující aerosolové imunologické testy s biologickými agens a toxiny
* Fermentory zahrnují bioreaktory, jednorázové bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem
Datum
Jméno, příjmení statutárního zástupce:
Podpis
Pokyny pro zpracování
 
1. Vyplňte požadované údaje
Rozsah údajů je upraven zákonem č. 281/2002 Sb. a vyhláškou č. 474/2002 Sb.
 
2. Zálohování
Vyplněný formulář si uložte do archivu jako záložní kopii a pro další použití.
 
3. Odeslání
Soubor s vyplněným formulářem odešlete prostřednictvím datové schránky (datová schránka SÚJB: me7aazb).
Pokud k odeslání nezvolíte datovou schránku, pak:
a)  předejte formulář v elektronické formě podepsané uznávaným elektronickým podpisem statutárního orgánu na adresu biologie@sujb.cz
nebo
b) v listinné formě s podpisem statutárního orgánu a současně v elektronické formě na adresu biologie@sujb.cz. Mezi vytištěním a odesláním nesmí být formulář upravován. Sebemenší úprava způsobí změnu kontrolního čísla. Formulář s rozdílným kontrolním číslem v papírové a elektronické podobě se považuje za nedoručený!
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Firma nebo název
Trvalé bydliště:
66D65CC4
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