
1 
 

III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání 
s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších 
předpisů, byl připraven v návaznosti na návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., 
o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
který byl dne 21. prosince 2015 schválen vládou (usnesením č. 1058) a následně předložen 
Parlamentu ČR (projednáván Poslaneckou sněmovnou jako tisk č. 686). 

Uvedenou novelou zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), 
dochází, v souvislosti s odstraňováním nadbytečné administrativní zátěže spojené 
s používáním geneticky modifikovaných organismů (dále jen „GMO“) pro laboratorní účely, 
k revizi požadavků, které tvoří obsah jednotlivých druhů podání činěných vůči Ministerstvu 
životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) osobami oprávněnými k jednotlivým způsobům 
nakládání s GMO. Změny v těchto požadavcích se promítají do upraveného znění 
ustanovení zákona, která vymezují obsah těchto podání, a rovněž do ustanovení, která 
ministerstvo zmocňují k vydání prováděcího právního předpisu, v němž by mimo jiné byl 
obsah těchto podání podrobně rozpracován. 

Ve vyhlášce č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“), se 
zejména navrhuje nahradit její přílohy, v nichž jsou stanoveny vzory jednotlivých druhů 
podání spojených s nakládáním s GMO. Ve vyhlášce se dále provádějí legislativně-technické 
úpravy reagující na změny provedené v zákoně a další dílčí úpravy reflektující upravené 
znění zákona. 

V souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády byla předkladateli udělena výjimka 
z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace obsažené v předkládaném návrhu novely 
vyhlášky (dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedy 
Legislativní rady vlády č. j. 1577/2016-OHR ze dne 27. ledna 2016). Předloženým návrhem 
nedochází ke změně v předmětu právní úpravy obsažené ve vyhlášce ani k podstatným 
změnám v rozsahu této právní úpravy. Stávající obsah vyhlášky se pouze přizpůsobuje 
změnám provedeným v zákoně výše uvedenou novelou. 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky byl zpracován na základě § 38 zákona, který zmocňuje ministerstvo, aby 
prováděcím právním předpisem provedlo 
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- § 5 odst. 4 zákona a stanovilo náležitosti shrnutí obsahu žádosti o povolení pro uvádění 
GMO do životního prostředí a žádosti o zápis do Seznamu pro uvádění na trh, které 
ministerstvo zveřejňuje na svých internetových stránkách; 

- § 7 odst. 6 zákona a stanovilo náležitosti a postupy hodnocení rizika nakládání s GMO 
a genetickými produkty, které jsou ministerstvu povinny předložit osoby žádající o udělení 
oprávnění k nakládání s GMO nebo genetickými produkty; 

- § 11 odst. 4 zákona a stanovilo prahovou hranici výskytu příměsí v genetickém produktu, 
které jsou náhodné nebo technicky nevyhnutelné a které zakládají zákonnou výjimku 
z požadavků na označení genetického produktu; 

- § 15 odst. 2 zákona a stanovilo požadavky na uzavřený prostor, v němž jedině lze 
provádět uzavřené nakládání s GMO, a ochranná opatření, která je osoba oprávněná 
k uzavřenému nakládání s GMO povinna přijmout; 

- § 16 odst. 6 zákona a formou vzorů stanovilo podrobný obsah 
- oznámení o uzavřeném nakládání s GMO první kategorie rizika, 
- oznámení o uzavřeném nakládání s GMO druhé kategorie rizika, 
- žádosti o udělení povolení pro uzavřené nakládání s GMO třetí nebo čtvrté kategorie 

rizika; 

- § 16a odst. 4 zákona a formou vzoru stanovilo požadavky na hodnocení rizika 
zpracovávané pro uzavřené nakládání s novými GMO první kategorie rizika v uzavřeném 
prostoru, který již byl oznámen; 

- § 17 odst. 3 zákona a formou vzoru stanovilo podrobný obsah žádosti o udělení povolení 
pro uvádění GMO do životního prostředí, a to pro případ GMO, který je 
- vyšší rostlinou, 
- jiným organismem než vyšší rostlinou, 
- do životního prostředí uváděn pro účely klinického hodnocení léčivých přípravků; 

- § 19 písm. b) zákona a stanovilo způsob a rozsah vedení dokumentace o nakládání 
s GMO, kterou je povinna vést a po stanovenou dobu uchovávat osoba oprávněná 
k uzavřenému nakládání s GMO nebo k uvádění GMO do životního prostředí; 

- § 20 odst. 4 a § 20 odst. 5 zákona a formou vzoru stanovilo požadavky kladené na 
havarijní plán zpracovávaný pro uzavřené nakládání s GMO druhé a vyšší kategorie 
rizika a pro uvádění GMO do životního prostředí a rozsah informací obsažených v tomto 
havarijním plánu, které ministerstvo zveřejňuje; 

- § 24 odst. 3 zákona a formou vzoru stanovilo podrobný obsah žádosti o zápis do 
Seznamu pro uvádění na trh pro případ  
- GMO, který je vyšší rostlinou, nebo genetického produktu obsahujícího GM vyšší 

rostlinu, 
- GMO jiného než vyšší rostlina nebo genetického produktu jiného než obsahujícího 

GM vyšší rostlinu; 

- § 24b odst. 7 zákona a stanovilo náležitosti hodnotící zprávy, kterou ministerstvo 
zpracovává k žádosti o zápis do Seznamu pro uvádění na trh. 
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Návrh novely vyhlášky byl připraven v mezích uvedených zákonných zmocnění k jejímu 
vydání. Převážnou část obsahu předkládaného návrhu novely vyhlášky představují nová 
znění jejích příloh, v nichž jsou v souladu se zákonnými limity podrobně vymezeny 
požadavky na obsah oznámení, žádostí a jiných dokumentů zpracovávaných v souvislosti 
s nakládáním s GMO. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Stanovením náležitostí uvedených podání předkládaných podle zákona dochází k naplnění 
požadavků právních předpisů EU, jmenovitě 

- 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, v platném znění; 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 
o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy. 

-  rozhodnutí Komise 2002/623/ES ze dne 24. července 2002, kterým se stanoví 
pokyny doplňující přílohu II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES 
o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí 
a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS; 

-  rozhodnutí Rady 2002/812/ES ze dne 3. října 2002, kterým se podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář souhrnu informací 
k uvedení geneticky modifikovaných organismů nebo produktů s jejich obsahem na 
trh; 

-  rozhodnutí Rady 2002/813/ES ze dne 3. října 2002, kterým se podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES stanoví formulář souhrnu informací 
obsažených v oznámeních záměrného uvolňování geneticky modifikovaných 
organismů do životního prostředí pro jiné účely než uvádění na trh. 

Ustanovení vyhlášky včetně jejích příloh respektují uvedené normy EU, provádějí jejich 
transpozici do právního řádu ČR a nejsou s nimi v rozporu. 

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška v platném znění, tj. ve znění novel vyhlášených pod č. 86/2006 Sb. 
a č. 29/2010 Sb., v souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání zejména stanoví 

- náležitosti a postupy hodnocení rizika nakládání s GMO a genetickými produkty, které 
jsou ministerstvu povinny předložit osoby usilující o vznik oprávnění k nakládání 
s GMO nebo genetickými produkty; 

- náležitosti oznámení o uzavřeném nakládání první a druhé kategorie rizika, žádosti 
o udělení povolení k uzavřenému nakládání třetí nebo čtvrté kategorie rizika, žádosti 
o udělení povolení k uvádění do životního prostředí a žádosti o zápis do Seznamu 
pro uvádění na trh; 

- pro případ uzavřeného nakládání s GMO požadavky na uzavřený prostor a ochranná 
opatření; 

- způsob a rozsah vedení dokumentace o nakládání s GMO, kterou je povinna vést 
a po stanovenou dobu uchovávat osoba oprávněná k nakládání s GMO. 
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Výše uvedenou novelou zákona došlo k redukci některých povinností spojených 
s uzavřeným nakládáním s GMO a s uváděním GMO do životního prostředí a tomu 
odpovídající úpravě ustanovení o náležitostech podání s těmito způsoby nakládání 
spojených, včetně příslušných zmocňovacích ustanovení. Změn doznaly především 
povinnosti spočívající v předkládání stanovených druhů podání osobami oprávněnými 
k nakládání s GMO nebo o takové oprávnění usilujícími, resp. náležitosti těchto podání. Tyto 
změny je nezbytné promítnout do prováděcího právního předpisu, a to z důvodu zajištění 
jejich aplikovatelnosti, neboť předmětné zákonné povinnosti a požadavky se mohou uplatnit 
jedině za předpokladu jejich specifikace ve vyhlášce.  

Provedení navrhovaných změn ve vyhlášce tedy přímo navazuje na projednávané změny 
zákona, doplňuje novelizaci zákona a je nezbytným předpokladem toho, aby právní úprava 
v oblasti nakládání s GMO mohla být uplatňována jako celek.  

Nikterak přitom nedochází ke změnám v předmětu právní úpravy obsažené ve vyhlášce 
nebo k zásadním změnám v rozsahu této úpravy. Novelou vyhlášky se pouze její stávající 
obsah přizpůsobuje změnám provedeným v zákoně. Ve struktuře vyhlášky dochází ke 
změně v tom směru, že se zohledňuje nová oblast používání GMO a samostatně jsou tedy 
uvedeny náležitosti podání předkládaných v souvislosti s klinickým hodnocením léčivých 
přípravků obsahujících GMO. Dále dochází k přenesení náležitostí obsahu havarijního plánu, 
které jsou v současné době obsaženy v paragrafové části vyhlášky (viz § 9), do nové přílohy 
č. 5.  

E. 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 

Právní úprava navrhovaná v předkládané novele vyhlášky nebude mít dopady na státní 
rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 

Návrhem novely vyhlášky dochází především k novému vymezení náležitostí oznámení, 
žádostí a dalších dokumentů zpracovávaných na základě zákona, které však oproti stávající 
právní úpravě nepředstavuje zásadní změny. Povinnost zpracovávat tyto dokumenty vyplývá 
pro osoby nakládající s GMO ze zákona a její dopady na podnikatelské prostředí tak byly 
hodnoceny v rámci hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) provedeného 
k novele zákona. Lze však zopakovat, že novelou zákona, a tudíž i předkládanou novelou 
vyhlášky dochází k odstraňování nadbytečné zátěže spojené s uzavřeným nakládáním 
s GMO a s uváděním GMO do životního prostředí, dopady novelizované právní úpravy jako 
celku tak lze předpokládat jedině pozitivní. 

Změny prováděné ve vyhlášce nebudou dále působit žádné sociální dopady, včetně dopadů 
na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny. Povinnosti ukládané zákonem a specifikované 
v novelizované vyhlášce dopadají na relativně úzký okruh adresátů, a to z řad poměrně 
vysoce odborných institucí.  

Právní úprava obsažená v novelizované vyhlášce společně se zákonem stanoví předpoklady 
pro nakládání s GMO a genetickými produkty s cílem chránit nejen životní prostředí, ale také 
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lidské zdraví. Reguluje jednotlivé způsoby nakládání s GMO a tím snižuje pravděpodobnost, 
že se GMO dostanou do životního prostředí nekontrolovaně. Novelizací vyhlášky nedochází 
k žádným změnám v úrovni ochrany životního prostředí. Jejím cílem je v návaznosti na 
novelu zákona nově vymezit požadavky na obsah oznámení, žádostí a dokumentů, které 
jsou vyžadovány od osob oprávněných k nakládání s GMO, resp. od osob o takové 
oprávnění usilujících. 

F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Vyhláškou ani její předkládanou novelou nedochází k žádným dopadům ve vztahu k zákazu 
diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. Povinnosti ukládané zákonem 
a specifikované v novelizované vyhlášce se odvíjejí od způsobu nakládání s GMO 
a genetickými produkty a jsou osobám oprávněným k nakládání s GMO nebo o takové 
oprávnění usilujícím stanoveny bez toho, aby zakládaly jakékoliv rozdíly z důvodu rasy, 
etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 
náboženského vyznání, víry ani světového názoru. 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude působit žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů. V rámci jednotlivých podání vyžadovaných zákonem a specifikovaných 
v novelizované vyhlášce dochází ke shromažďování osobních údajů fyzických osob, ovšem 
pouze u fyzických osob oprávněných k podnikání, fyzických osob, které jsou členy 
statutárního orgánu podatele, a fyzických osob, které jsou odborným poradcem 
zpracovávajícím hodnocení rizika nakládání s GMO a genetickými produkty. Tyto údaje jsou 
vyžadovány jedině za účelem zajištění průběhu vedeného správního řízení – tj. identifikace 
účastníka řízení, zajištění jeho kontaktních údajů, resp. v případě údajů o odborném poradci 
ověření jeho odborné způsobilosti. V rámci předkládané novelizace vyhlášky nedochází ke 
změně v rozsahu vyžadovaných údajů oproti stávajícímu stavu. 

H. Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. Předloženým návrhem 
coby novelou prováděcího právního předpisu nejsou zakládány žádné kompetence orgánů 
veřejné správy, dochází pouze ke specifikaci požadavků na obsah podání (oznámení, 
žádosti a jiné dokumenty), které předkládají osoby oprávněné k nakládání s GMO 
a genetickými produkty, resp. osoby o takové oprávnění žádající.  

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojeny žádné dopady ve vztahu k bezpečnosti nebo 
obrany státu. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 (§ 1) 
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V návaznosti na reformulaci zmocňovacího ustanovení § 38 zákona dochází k odpovídající 
úpravě úvodního ustanovení vyhlášky a jeho uvedení do souladu s Legislativními pravidly 
vlády, pokud jde o odkaz na transponované předpisy EU a jejich citaci v poznámce pod 
čarou. 

Ve vlastním předmětu právní úpravy obsažené ve vyhlášce nedochází k podstatným 
změnám, provedeny jsou dílčí terminologické úpravy a text ustanovení je zpřehledněn. 

K bodu 2 (§ 2 písm. f) 

Mezi základní pojmy, které jsou ve vyhlášce používány, se zařazuje pojem terapeutického 
vektoru. Jedná se o nebuněčný útvar, který obsahuje dědičný materiál a který je schopný 
vnést tento dědičný materiál do buněk léčeného organismu, kterému je aplikován za účelem 
genové terapie. K zavedení legální definice tohoto pojmu vedla předkladatele snaha 
o zohlednění používání GMO v léčivých přípravcích a jeho dostatečného odlišení od 
obecného pojmu „vektor“, jak je vymezen v písmeni e) téhož ustanovení. 

K bodům 3 a 4 (nadpis § 3 a § 3 odst. 1) 

V návaznosti na nové znění zmocňovacího ustanovení § 38 a souvisejících ustanovení 
zákona dochází k celkovému přepracování § 3 odst. 1 vyhlášky, včetně samotného nadpisu 
tohoto paragrafu, který se zjednodušuje. 

Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky plní funkci jakéhosi rozcestníku, neboť obsahuje odkazy na 
jednotlivé přílohy a jejich části, v nichž jsou obsaženy vzory jednotlivých podání, případně 
dalších dokumentů zpracovávaných na základě zákona. Nutnosti kompletního přepracování 
tohoto ustanovení se využívá rovněž k jeho zpřehlednění, neboť oproti stávajícímu znění je 
podrobněji členěn a odkazy na jednotlivé vzory jsou více konkretizovány.  

K bodu 5 (§ 3 odst. 2) 

Mezi podání, u kterých § 3 odst. 2 specifikuje způsob jejich podání, zejména pokud jde 
o formát, v němž se předkládají v elektronické podobě, resp. na technickém nosiči dat, se 
nově zařazuje hodnocení rizika, které předkládá osoba oprávněná k uzavřenému nakládání 
první kategorie rizika v případě, kdy v již oznámeném uzavřeném prostoru hodlá nakládat 
s dalšími GMO, které nebyly předmětem předchozího oznámení, pokud tyto další GMO 
nemají vliv na zařazení uzavřeného nakládání do kategorie rizika (tj. nepůsobí změnu jeho 
zařazení do vyšší kategorie rizika), jak nově umožňuje zákon. 

Další změny prováděné v tomto ustanovení jsou pouze terminologické nebo legislativně-
technické povahy. 

K bodu 6 (§ 3 odst. 3) 

Dochází ke zjednodušení při předkládání podkladů, které se připojují ke stanoveným 
podáním, v jiném než českém jazyce, když se upouští od povinnosti jejich předkládání 
v úředně ověřeném překladu. Napříště postačí, aby v českém jazyce byl předložen pouze 
jejich stručný obsah. Dále se upřesňuje, kterých podkladů se tato povinnost týká. Jedná se o 
další z opatření přijímaných s cílem snížit nadbytečnou administrativní zátěž spojenou 
s nakládáním s GMO, když předmětná povinnost navíc nesměřuje k pravidelným součástem 
podání (např. odborné vědecké články se předkládají pouze výjimečně). 
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K bodu 7 (§ 3 odst. 4) 

Stylistická úprava ke sjednocení textace § 3. 

K bodu 8 (§ 4) 

V návaznosti na výslovné omezení zpracování shrnutí obsahu žádosti na případy žádostí 
o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí a o zápis do Seznamu pro uvádění na 
trh v novelizovaném znění § 5 odst. 4 zákona se upřesňuje text § 4, který odkazuje na 
přílohy k vyhlášce, v nichž jsou uvedeny příslušné vzory jednotlivých žádostí, ve kterých jsou 
vyznačeny údaje tvořící obsah tohoto shrnutí.  

K bodu 9 (odkaz pod § 5) 

Legislativně-technická oprava odkazu na související ustanovení zákona, které § 5 vyhlášky 
provádí, reagující na změny ve struktuře zákona. 

K bodu 10 (§ 5 odst. 8) 

Terminologická úprava reagující na institucionální změny zavedené tzv. Lisabonskou 
smlouvou. 

K bodu 11 [§ 5 odst. 10, § 6 a § 10 písm. a) a e)] 

V návaznosti na nahrazení slovního spojení „do oběhu“ slovním spojením „na trh“, které bylo 
provedeno v zákoně za účelem sjednocení používané terminologie s příslušnými předpisy 
EU, se stejná terminologická úprava navrhuje i ve vyhlášce. 

K bodu 12 (§ 5 odst. 11) 

Do ustanovení vymezujícího náležitosti hodnocení rizika nakládání s GMO se doplňuje 
speciální ustanovení o hodnocení rizika pro případ uvádění GMO do životního prostředí za 
účelem klinického hodnocení léčivých přípravků. Uvedené doplnění navazuje na další úpravy 
přijímané ve snaze zohlednit specifika používání GMO v léčivých přípravcích, když při 
nakládání s GMO v léčivých přípravcích a hodnocení rizika tohoto způsobu nakládání je 
třeba brát v úvahu i další hlediska, která jdou nad rámec dosavadních postupů.  

K bodům 13 a 14 (odkaz pod § 6 a § 6) 

Legislativně-technické opravy odkazů na související ustanovení zákona, reagující na změny 
ve struktuře zákona. 

K bodu 15 [§ 8 odst. 1 písm. a)] 

Legislativně-technické opravy a doplnění odkazů na související ustanovení zákona, reagující 
na změny ve struktuře zákona, stylistické úpravy a doplnění podání zavedených novelou 
zákona do výčtu.  

K bodu 16 [§ 8 odst. 1 písm. b)]  

Legislativně-technické opravy a doplnění odkazů na související ustanovení zákona, reagující 
na změny ve struktuře zákona. 

K bodům 17, 18 a 19 [§ 8 odst. 6 a odstavec 8 písm. h) a j)]  
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V návaznosti na regulaci identifikačních údajů fyzické osoby, pokud jde o její jméno, 
provedenou v reakci na § 77 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v zákoně, 
se stejná úprava navrhuje i ve vyhlášce. 

K bodu 20 (§ 9) 

Náležitosti havarijního plánu se ze stávajícího znění § 9 přesouvají, přepracované a ve formě 
vzoru, do nové přílohy č. 5 vyhlášky. Do § 9 odst. 1 se doplňuje odkaz na tuto přílohu, 
rozlišený pro havarijní plán zpracovávaný pro uzavřené nakládání s GMO a pro havarijní 
plán zpracovávaný pro uvádění GMO do životního prostředí. V § 9 odst. 2 zůstává vymezení 
těch údajů z havarijního plánu, které ministerstvo zveřejňuje. 

K bodu 21 (odkaz pod § 10) 

Legislativně-technická oprava odkazu na související ustanovení zákona, které § 10 vyhlášky 
provádí, reagující na změny ve struktuře zákona. 

K bodu 22 (§ 10 – úvodní část ustanovení) 

Legislativně-technická oprava odkazu na související ustanovení zákona, reagující na změny 
ve struktuře zákona 

K bodu 23 [§ 10 písm. e)] 

Terminologická úprava reagující na institucionální změny zavedené tzv. Lisabonskou 
smlouvou. 

K bodu 24 (přílohy č. 1 až 4) 

V návaznosti na nově zákonem stanovené náležitosti jednotlivých druhů podání a s tím 
související úpravy zmocňovacích ustanovení dochází k celkové revizi příloh vyhlášky. 

Příloha č. 1 stanoví vzory podání, které zákon požaduje v souvislosti s uzavřeným 
nakládáním s GMO. Příloha se dělí na dvě části. První z nich, část A, se týká uzavřeného 
nakládání s GMO první a druhé kategorie rizika – v dílu 1 je stanoven vzor oznámení 
o uzavřeného nakládání s GMO první kategorie rizika, v dílu 2 je pak stanoven vzor 
hodnocení rizika pro uzavřené nakládání s GMO první kategorie rizika, které osoba 
oprávněná k uzavřenému nakládání s GMO první kategorie rizika podává v případě 
nakládání s dalšími GMO v témže uzavřeném prostoru, který již byl oznámen. V dílu 3 je 
stanoven vzor oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie rizika, přičemž v dílu 4 je 
vzor oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie rizika stanoven zvlášť pro případ 
uzavřeného nakládání s dalšími GMO v témže uzavřeném prostoru. Část B pak stanoví vzor 
žádosti o uzavřené nakládání s GMO třetí nebo čtvrté kategorie rizika. 

Příloha č. 2 se týká podání činěných v případě uvádění GMO do životního prostředí. Rovněž 
příloha č. 2 se člení na dvě části, z nichž první, část A, stanoví vzory žádostí pro uvádění 
GMO do životního prostředí pro jiné účely než je klinické hodnocení léčivých přípravků, část 
B se týká právě uvádění GMO do životního prostředí za tímto účelem. V části A v dílu 1 je 
stanoven vzor žádosti o udělení povolení pro uvádění do životního prostředí pro GMO jiné 
než vyšší rostliny, v dílu 2 je uveden vzor žádosti o udělení povolení pro uvádění do 
životního prostředí pro geneticky modifikované vyšší rostliny. V části B přílohy č. 2 je 
obsažen vzor žádosti o udělení povolení pro uvádění GMO do životního prostředí pro účely 
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klinického hodnocení léčivých přípravků. Požadavky na údaje obsažené v žádosti se 
v případě klinického hodnocení léčiv obsahujících GMO značně liší od požadavků na 
uvádění GMO do životního prostředí pro doposud běžné testování geneticky modifikovaných 
plodin v polních podmínkách. Z toho důvodu byly požadavky na obsah žádosti o udělení 
povolení pro uvádění GMO do životního prostředí pro účely klinického hodnocení léčiv 
vyčleněny do samostatné části přílohy. 

V příloze č. 3 je stanoven vzor žádosti o zápis do Seznamu pro uvádění GMO a genetických 
produktů na trh. Zvlášť je v části A přílohy č. 3 vymezen vzor žádosti pro GMO jiné než vyšší 
rostlina nebo genetické produkty jiné než obsahující geneticky modifikovanou vyšší rostlinu 
a v části B vzor žádosti pro geneticky modifikované vyšší rostliny nebo genetické produkty 
obsahující geneticky modifikované vyšší rostliny. 

V příloze č. 4 jsou pro účely uzavřeného nakládání s GMO vymezeny požadavky na 
uzavřený prostor a ochranná opatření. Příloha č. 4 se člení na čtyři části, část A stanoví 
požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro mikrobiologické laboratoře, část B 
pro skleníky a kultivační místnosti, část C pro uživatelská zařízení pro živočichy a část D pro 
jiné činnosti, kterými mohou být např. výrobní provozy nebo poloprovozy. 

Byť dochází k celkovému nahrazení stávajících příloh jejich novými zněními, oproti 
současnosti dochází pouze ke zpřehlednění a logičtějšímu uspořádání jejich požadavků, 
z materiálního hlediska tak nedochází k žádným zásadním změnám.  

Pro úplnost lze dodat, že část A přílohy č. 2 a přílohy č. 3 a 4 mají transpoziční charakter 
vůči právu EU. Konkrétně znění části A přílohy č. 2 a přílohy č. 3 vychází z prováděcích 
rozhodnutí Rady přijatých na základě 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. Příloh č. 2 a 3 se pak týkají 
rovněž určité speciality, pokud jde o vykazování transpozičních ustanovení – vzhledem 
k tomu, že velká většina ustanovení příloh č. 2 a 3 jsou transpozičního charakteru, mají být 
v souladu s Metodickými pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii podtržena a doplněna o příslušné 
celexové číslo. Novelizovaná vyhláška ovšem již v současné době platném znění používá 
podtržení jako nástroj pro vyznačení údajů, které se zveřejňují. Z toho důvodu je pro účely 
meziresortního připomínkového řízení a následného projednání novely vyhlášky 
v pracovních komisích Legislativní rady vlády rozlišováno jednoduché a dvojité podtrhávání, 
kdy jednoduché podtrhávání označuje ty údaje, které jsou „pouze“ transpoziční, dvojité 
podtrhávání pak označuje údaje, které jsou jednak transpoziční, zároveň se však jedná 
o údaje zveřejňované. 

K bodu 25 (příloha č. 5) 

Nově doplněná příloha č. 5 stanoví vzor havarijního plánu, přičemž tento vzor je stanoven 
zvlášť pro uzavřené nakládání s GMO (v části A) a zvlášť pro uvádění GMO do životního 
prostředí (v části B). 

Náležitosti havarijního plánu se ze stávajícího znění § 9 přesouvají, přepracované a ve formě 
vzoru, do nové přílohy č. 5 vyhlášky. Do § 9 odst. 1 se doplňuje odkaz na tuto přílohu, 
rozlišený pro havarijní plán zpracovávaný pro uzavřené nakládání s GMO a pro havarijní 
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plán zpracovávaný pro uvádění GMO do životního prostředí. V § 9 odst. 2 zůstává vymezení 
těch údajů z havarijního plánu, které ministerstvo zveřejňuje. 

Důvodem navrhovaného přesunutí je snaha zpřehlednit úpravu požadavků na údaje, které 
mají být obsahem havarijního plánu, a sjednotit koncepci jejich úpravy s regulací ostatních 
dokumentů zpracovávaných a předkládaných na základě zákona. 

K čl. II 

Jako datum nabytí účinnosti se navrhuje 1. leden 2017, v souladu s navrhovanou účinností 
bezprostředně související novely zákona, u níž bylo původně navrhované datum nabytí 
účinnosti ke dni 1. července 2016 pozměňovacím návrhem uplatněným v průběhu jejího 
projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR posunuto na 1. leden 2017. 
Předkladatel považuje současné nabytí účinnosti obou právních předpisů za vysoce žádoucí 
vzhledem k nutnosti zajištění bezproblémové aplikace právní úpravy nakládání s GMO jako 
celku. V případě průtahů při projednávání novely zákona bude v dalších fázích legislativního 
procesu vyhlášky datum nabytí její účinnosti adekvátně upraveno. 
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