
„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; 

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. 

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.“. 

 


