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Formulář:  ver.:  
Právní subjektivita:
 :
Ulice:
Obec:
PSČ:
Pracoviště:
Identifikační číslo:
Statutární orgán:
Agens/Toxiny překračující hranice ČR:
Ohlášení	
Hlášení 
 území  České republiky         
Jméno:
Příjmení
Telefon:
Email:
Odpovědná osoba
 (ohlašovatel z ČR)
Právní subjektivita:
 :
Ulice:
Obec:
PSČ:
Pracoviště:
Název státu:
Jméno:
Příjmení
Telefon:
Email:
Odpovědná osoba
Výše uvedená agens/toxiny jsou  na základě:
Datum 
 (ze zahraničí)
Přepravu zajišťoval:
Celní úřad:
Byl jsem poučen a souhlasím s podmínkami 
- Povolení k dovozu/vývozu dle zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 281/2002 Sb.“), nenahrazuje licenci vydanou podle zvláštního právního předpisu1)
- Vývoz VRAT je držitelem povolení možný jen k účelům uvedeným v § 6 odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb.
- Dovoz VRAT je držitelem povolení možný jen k účelům uvedeným v § 6 odst. 1 zákona č. 281/2002 Sb.
- Při vývozu vysoce rizikových biologických agens nebo toxinů musí mít držitel povolení k dispozici písemné prohlášení zahraničního konečného uživatele, že vysoce riziková biologická agens a toxiny nebudou používány k výrobě nebo vývoji bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, s uvedením konkrétního účelu jejich použití.
- Přepravovat VRAT a RAT lze pouze v přepravních obalech a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem [např. Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě   nebezpečných věcí (ADR)]
1) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Soubor s vyplněným formulářem odešlete jako přílohu na adresu elektronické pošty biologie@sujb.cz.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
na
Firma nebo název
dovozu
Příjemce
Firma nebo název
dovážena
dovozu
Dodavatel
dovozu
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