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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  

 
Cílem navrhované právní úpravy je především transpozice směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud 
jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných 
organismů (GMO) na svém území, přičemž členské státy měly nebo dosud mají následující 
možnosti a povinnosti. 

 
Členské státy měly možnost od 2. dubna do 3. října 2015 požádat o úpravu zeměpisné 
působnosti podané žádosti nebo povolení, které bylo uděleno do 2. dubna 2015. Této 
možnosti se Česká republika rozhodla nevyužít (koordinace stanovisek ministra životního 
prostředí a ministra zemědělství). 
 
V současné době je zakázáno pěstování GM kukuřice MON 810 na 21 území Evropské unie 
- Valonsko (Belgie), Bulharsko, Dánsko, Německo (s výjimkou pro výzkumné účely), Řecko, 
Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 
Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Slovinsko, Severní Irsko (Spojené království), Skotsko 
(Spojené království), Wales (Spojené království). 
 
Členské státy, které pěstují GM plodiny, mají od 3. dubna 2017 přijmout vhodná opatření 
v pohraničních oblastech svého území s cílem zabránit případné přeshraniční kontaminaci 
na území sousedních členských států, kde je pěstování těchto geneticky modifikovaných 
plodin zakázáno. Tato opatření se mají sdělit Evropské komisi. 
 
Česká republika pěstuje GM kukuřici, jedinou ke komerčním účelům schválenou plodinu 
v Evropské unii, od povolení v roce 2005. Pro paralelní pěstování této formy kukuřice 
s formou konvenční má přijata pravidla tzv. koexistence. Pravidla koexistence jsou dána § 2i 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 
č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění 
vyhlášky č. 58/2010 Sb. 
 
Současná pravidla koexistence v České republice s ohledem na přijatou směrnici musela 
projít odbornou diskusí a přezkumem. K tomu účelu se na Ministerstvu zemědělství 
uskutečnilo jednání Komise pro nakládání s GMO a byla sestavena ad hoc odborná pracovní 
skupina z řad vědecké obce doplněná o zástupce pěstitelské praxe. 
 
Úkolem odborné pracovní skupiny bylo odpovědět na stanovenou otázku: „Jsou stávající 
pravidla koexistence uplatňovaná při pěstování GM kukuřice pro naplnění čl. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 vyhovující? V případě záporné odpovědi 
zformulujte odůvodněný návrh změny těchto pravidel.“. 
 
Skupina v podstatě řešila dvě základní varianty: nulovou (pravidla by zůstala beze změny) a 
variantu nějaké formy úpravy odstupné vzdálenosti od státní hranice České republiky. Do 
této diskuse byla zahrnuta také platební agentura SZIF, která ze zákona vykonává některé 
úkony v rámci pěstování GM plodin. Diskusí a posuzováním dopadů přijetí každé z variant 
byl postupně formulován závěr, že sice pravidla jsou z odborného pohledu dostačující, jejich 
ponechání ve stávající podobě by však znamenalo uvést do plné praxe novou agendu 
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administrativně-právní a technické komunikace České republiky se všemi sousedními státy 
samozřejmě s požadavky na personální a finanční zabezpečení. Jedná se například 
o povinnost ohlašování pěstování do sousedních států, včetně poskytování údajů databáze 
LPIS, řešení případných právních sporů atd. Proto skupina navrhla odstupnou vzdálenost 
400 m od státní hranice, kde nelze pěstovat danou GM plodinu. Úprava vychází ze 
stávajících pravidel, konkrétně z hranice 400 m, kdy není nutné ohlašování pěstování 
sousednímu pěstiteli. Tento závěr také skupina formulovala pro Ministerstvo zemědělství, 
jehož odbor rostlinných komodit se s tímto závěrem ztotožnil. 
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá potřeba novelizace vyhlášky č. 89/2006 Sb., 
o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky 
č. 58/2010 Sb. Za tím účelem byla navržena příslušná změna zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci vládní novely zákona 
č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, 
ve znění pozdějších předpisů (tisk 686) v gesci Ministerstva životního prostředí. Porada 
vedení Ministerstva zemědělství byla informována dne 27. 10. 2015. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhovuje zmocňovacímu ustanovení tohoto zákona, které se 
doplňuje v rámci vládní novely zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů (tisk 686).   
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 
Návrhem vyhlášky se provádí částečná transpozice směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud 
jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných 
organismů (GMO) na svém území. 
 
Návrh vyhlášky má dále přímý vztah k předpisům Evropské unie: 
 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 
o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí 
a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 
o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 
o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a 
sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a 
o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 
2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismů. 

 
Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem, neboť neobsahuje nové technické 
specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh vyhlášky z tohoto důvodu 
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nebude postoupen do notifikačního procesu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1535. 
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 
11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států 
omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území, 
členské státy, které pěstují GM plodiny, mají od 3. dubna 2017 přijmout vhodná opatření 
v pohraničních oblastech svého území s cílem zabránit případné přeshraniční kontaminaci 
na území sousedních členských států, kde je pěstování těchto geneticky modifikovaných 
plodin zakázáno. Tato opatření se mají sdělit Evropské komisi. 
 
Česká republika má pro paralelní pěstování GM kukuřice s formou konvenční a ekologickou 
přijata pravidla tzv. koexistence. V souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/412 musela proběhnout revize a nastavení koexistenčních pravidel v rámci 
příhraničních oblastí se sousedními státy, kdy byla stanovena na základě výsledku expertní 
skupiny odstupná vzdálenost 400 m od státní hranice České republiky. 
 
Z výše uvedených důvodů je nezbytná změna platného právního stavu a tím nastavení 
koexistenčních pravidel v příhraničních oblastech. Ponechání současně platných 
koexistenčních pravidel i v příhraničních oblastech by znamenalo uvést do plné praxe novou 
agendu administrativně-právní a technické komunikace České republiky se všemi 
sousedními státy samozřejmě s požadavky na personální a finanční zabezpečení. 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Bez hospodářského a finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociálních dopadů 
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopadů na životní 
prostředí. 
 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k zákazu 
diskriminace nebo k rovnosti mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou právní 
úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. 
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Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění 
subjektu osobních údajů. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika.  
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 
Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad 
pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 
2016 s informací, že se RIA provést neukládá. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodům 1, 2, 4, 5, 10 a 13 
K § 2 až 4, § 6 a 7 a příloze  
 
V § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, došlo ke změně v tom smyslu, že v § 3a odst. 
9 je vymezen půdní blok a v § 3a odst. 11 je stanoveno, co se u půdního bloku eviduje. Není 
zde evidován ani uživatel ani kultura. Na základě tohoto LPIS od 1. 1. 2015 využívá jako 
referenční pozemek díl půdního bloku, který je vymezen v § 3a odst. 12 a 13. Díl půdního 
bloku má podle § 3a odst. 14 již evidovaného uživatele i kulturu. Z tohoto důvodu je nutné 
terminologii nahradit. 
 
K bodu 3 
K § 2a 
 
V souvislosti se stanovením minimální vzdálenosti místa pěstování geneticky modifikované 
odrůdy od státní hranice České republiky pro jednotlivou plodinu je navrženo vložení nového 
ustanovení § 2a. Poznámka pod čarou odkazující na ustanovení čl. 1 bod 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 byla vložena podle čl. 48 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády.  
 
K bodu 6 
K § 4 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 2 písm. a) 
 
Pojem „místo podnikání“ se nahrazuje pojmem „sídlo“, aby byl zajištěn soulad s § 429 
občanského zákoníku. Dále se mezi sídlem a adresou místa trvalého pobytu nahrazuje 
spojka „a“ spojkou „nebo“, neboť se bude uvádět (v návaznosti na typ subjektu) pouze jeden 
z těchto údajů.   
 
K bodu 7 
K § 4 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 písm. b) 
 
V § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) vyhlášky se navrhuje odstranění uvádění obchodní firmy a 
právní formy, jakožto údajů poskytovaných uživateli a Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu. Změna má vést ke zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy, což 
bylo umožněno změnou právních předpisů. Ustanovení § 19b zákona č. 40/1964 Sb. 
nestanovilo, že název právnické osoby musí obsahovat dodatek označující její právní formu. 
Úprava povinnosti uvádět dodatek označující právní formu byla roztříštěna do řady právních 
předpisů a často se netýkala názvu právnické osoby. Pro právnické osoby - podnikatele byla 
úprava obsažena v § 9 odst. 2 poslední větě zákona č. 513/1991 Sb., a to nikoliv 
v souvislosti s jejich názvem, ale v souvislosti s jejich obchodní firmou. Zákon č. 89/2012 Sb. 
přesunul povinnost uvádět právní formu z oblasti úpravy vztahující se ryze na podnikatele do 
oblasti obecné úpravy právnických osob (jejich názvu), konkrétně do § 132 odst. 2 věty první.  
Jeví se tak nadále jako neúčelné připouštět právnickým osobám volbu, zda uvedou svůj 
název nebo svoji obchodní firmu vč. právní formy, neboť uvedou-li svůj název, nevyhnou se 
ani uvedení právní formy, a zároveň chtějí-li uvést svou právní formu, nemusí tak činit 
uvedením své obchodní firmy, ale postačí jim k tomu uvedení jejich názvu. V neposlední 
řadě je třeba pamatovat, že právní úprava se odráží v daném případě v podobě formuláře 
podle § 4 odst. 3 novelizovaného právního předpisu - pro laické recipienty normy je pojem 
„obchodní firma“ či „firma“ obtížně uchopitelný a v kontaktu s nimi je proto namístě jej užívat 
jen není-li zbytí. 
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K bodu 8 
K § 4 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 písm. b) 
 
Pojem „organizační složka“ se nahrazuje pojmem „pobočka“, tak aby byl zajištěn soulad 
s § 503 občanského zákoníku. 
 
K bodům 9 a 11 
K § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení a § 4 odst. 2 písm. l) 
 
Další navržená změna se týká § 4 odst. 2, podle kterého fyzická nebo právnická osoba, která 
pěstuje v příslušném kalendářním roce geneticky modifikovanou odrůdu, údaje poskytne 
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v návaznosti na § 2i odst. 2 písm. d) zákona 
o zemědělství. Součástí poskytnutých údajů Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 
bude nově také registrační číslo žadatele (jednotný identifikátor SZIF). Registrační číslo 
žadatele je poskytováno při registraci uživatele do evidence využití půdy podle § 3a odst. 12 
písm. a) zákona o zemědělství, je součástí realizace ustanovení čl. 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, a je uživatelům evidence využití 
půdy dobře známo. Konstrukce ustanovení je navržena s ohledem na skutečnost, že 
v oblasti právní úpravy zemědělství se vyskytuje řada identifikátorů, jejichž název obsahuje 
slovo „registrační“, přičemž pojem „jednotný identifikátor“ je mezi uživateli evidence využití 
půdy dobře znám. 
 
K bodu 12 
K § 4 odst. 3 
 
V návaznosti na výše uvedené je navrženo, aby v rámci vyhlášky v § 4 odst. 3 bylo uvedeno, 
že údaje podle § 4 odst. 2 lze podat na formuláři vydaném Státním zemědělským 
intervenčním fondem.  
 
K bodu 13 
K příloze 
 
Příloha je rozšířena o stanovení minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované 
odrůdy od státní hranice České republiky, kdy pro brambor, kukuřici a sóju je navržena 
minimální vzdálenost pěstování 400 m od státní hranice České republiky.  
 
 
K Čl. II 
 
Datum nabytí účinnosti vyhlášky je navrženo dnem 1. ledna 2017, shodně s nabytím 
účinnosti novely zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 686, senátní tisk 333). 
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