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V. 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU  
 
 

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 

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 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 
2009 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy  

Ustanovení  Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 
Čl. I bod 1.  1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod 

čarou č. 1 zní:  
   

 „§ 1 
Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné 
předpisy Evropské unie1) a upravuje 
bližší podmínky nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy 
a genetickými produkty tím, že stanoví 

   

 a) vzory žádosti o udělení povolení pro 
uzavřené nakládání třetí nebo čtvrté 
kategorie rizika, žádosti o udělení 
povolení pro uvádění do životního 
prostředí a žádosti o zápis do Seznamu 
pro uvádění na trh, 

32009L0041 Čl. 6 Jestliže se má v nějakém zařízení poprvé přistoupit 
k uzavřenému nakládání, je uživatel pře zahájením 
takovéhoto nakládání povinen předložit příslušným 
orgánům oznámení obsahující přinejmenším 
informace uveden v části A přílohy V. 

  32009L0041 Čl. 9 Pro první a další uzavřená nakládání třídy 3 nebo 
4, která mají být prováděna v zařízeních 
oznámených v souladu s článkem 6, musí být 
předloženo oznámení obsahující informace 
uvedené v části C přílohy V. 

  32001L0018 Čl. 6 odst. 1 1. Aniž je dotčen článek 5, musí jakákoli osoba, 
dříve než přikročí k záměrnému uvolnění geneticky 
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modifikovaného organismu nebo kombinace 
genetických organismů, předložit oznámení 
příslušnému orgánu členského státu, na jehož 
území má k uvolnění dojít. 

  32001L0018 Čl. 13 odst. 1 1. Předtím, než dojde k uvedení na trh geneticky 
modifikovaného organismu, kombinace geneticky 
modifikovaných organismů nebo produktu takové 
organismy obsahujícího, musí být předloženo 
oznámení příslušnému orgánu toho členského 
státu, v němž má dojít k prvnímu uvedení na trh. 
Příslušný orgán potvrdí datum obdržení oznámení 
a bezprostředně poté předá shrnutí obsahu 
předložených dokumentů podle odst. 2 písm. h) 
příslušným orgánům dalších členských států 
a Komisi. 
… 

 b) náležitostí shrnutí obsahu žádosti 
o udělení povolení pro uvádění do 
životního prostředí a o zápis do 
Seznamu pro uvádění na trh, 

32001L0018 
 
 
 

Čl. 11 odst. 1 1. Komise stanoví systém výměny informací 
obsažených v oznámeních. Příslušné orgány 
zašlou Komisi do 30 dnů od přijetí shrnutí obsahu 
každé oznámení obdržené podle článku 6. 
Formát tohoto shrnutí bude stanoven nebo podle 
potřeby upraven postupem podle čl. 30 odst. 2. 

32001L0018 
 
 

Čl. 13 odst. 2 
písm. h)  

2. Oznámení musí obsahovat: 
h) souhrn obsahu technické dokumentace. 
Formulář souhrnu se stanoví postupem podle čl. 30 
odst. 2.  

  32002D0813 Čl. 1 Pro účely souhrnu a předání oznámení přijatých na 
základě článku 6 směrnice 2001/18/ES Komisi 
použijí příslušné orgány jmenované členskými státy 
podle uvedené směrnice formulář souhrnu 
informací obsažených v oznámení stanovený 
v příloze tohoto rozhodnutí. 

  32002D0812 Čl. 1 Pro účely vypracování souhrnu dokumentace, který 
má být na základě čl. 13 odst. 2 písm. h) směrnice 
2001/18/ES předložen příslušnému vnitrostátnímu 
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orgánu, použije oznamovatel formulář souhrnu 
informací stanovený v příloze tohoto rozhodnutí. 

 c) náležitosti a postupy hodnocení rizika, 32001L0018 Čl. 4 odst. 2 2.  Kterákoli osoba musí před podáním oznámení 
podle části B nebo C provést hodnocení rizika pro 
životní prostředí. Informace nezbytné pro 
hodnocení rizika pro životní prostředí jsou uvedeny 
v příloze III. 

 d) prahovou hranici výskytu příměsí, 32001L0018 Čl. 21 odst. 2 2.  Pro produkty, v nichž nelze vyloučit náhodné 
nebo z technického hlediska nevyhnutelné stopy 
autorizovaných geneticky modifikovaných 
organismů, může být stanoven práh minimálního 
výskytu; jestliže jsou hodnoty v produktu nižší, 
nemusí být tyto produkty označeny podle 
odstavce 1. 
Stanoví se prahy minimálního výskytu pro 
jednotlivé produkty. Tato opatření, jež mají za účel 
změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 30 odst. 3. 

  32001L0018 Čl. 21 odst. 3 3.  U produktů určených k přímému zpracování se 
odstavec 1 nevztahuje na stopy povolených 
geneticky modifikovaných organismů v poměru 
nepřesahujícím 0,9 %, nebo nižší prahové 
hodnoty, pokud jsou tyto stopy náhodné nebo 
technicky nevyhnutelné. 
Stanoví se prahové hodnoty uvedené v prvním 
pododstavci. Tato opatření, jež mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 30 odst. 3. 

 e) požadavky na uzavřený prostor 
a ochranná opatření v případě 
uzavřeného nakládání, 

32009L0041 Čl. 5 odst. 1 1. S výjimkou případů, kdy bod 2 přílohy IV 
připouští použití jiných metod, uplatňuje uživatel 
obecné zásady a vhodné uzavření a další 
ochranná opatření stanovená v příloze IV, které 
odpovídají třídě uzavřeného nakládání, tak aby 
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pracoviště a životní prostředí byly GMM vystaveny 
na nejnižší prakticky dosažitelné úrovni a aby byl 
zajištěn vysoký stupeň bezpečnosti.  

 f) vzory oznámení o uzavřeném 
nakládání první nebo druhé kategorie 
rizika,  

32009L0041 Čl. 6  Jestliže se má v nějakém zařízení poprvé přistoupit 
k uzavřenému nakládání, je uživatel před 
zahájením takovéhoto nakládání povinen předložit 
příslušným orgánům oznámení obsahující 
přinejmenším informace uvedené v části A přílohy 
V.  

  32009L0041 Čl. 8 odst. 1 1. Pro první a další uzavřené nakládání třídy 2, 
které musí být prováděno v zařízeních 
oznámených podle článku 6, musí být předloženo 
oznámení obsahující informace uvedené v části B 
přílohy V. 

 g) vzor hodnocení rizika pro uzavřené 
nakládání první kategorie rizika podle 
§ 16a odst. 4 zákona,  

32009L0041 Čl. 6  
 
 
 
 
 

Jestliže se má v nějakém zařízení poprvé přistoupit 
k uzavřenému nakládání, je uživatel před 
zahájením takovéhoto nakládání povinen předložit 
příslušným orgánům oznámení obsahující 
přinejmenším informace uvedené v části A přílohy 
V.  

  32009L0041 Čl. 7 Po předložení oznámení podle článku 6 může 
následovat uzavřené nakládání třídy 1 bez dalšího 
oznámení. Uživatelé GMM ve třídě 1 uzavřeného 
nakládání jsou povinni vést a uchovat záznamy 
všech posouzení uvedených v čl. 4 odst. 6 a na 
požádání tyto záznamy zpřístupnit příslušnému 
orgánu. 

 h) vzor havarijního plánu a rozsah 
ministerstvem zveřejněných informací 
o havarijním plánu, 

32009L0041 Čl. 13 odst. 1 
písm. a)  

1. Příslušné orgány zajistí, aby před zahájením 
uzavřeného nakládání  
a) byl vypracován havarijní plán pro uzavřené 

nakládání v případech, kdy selhání uzavíracích 
opatření může vést k vážnému nebezpečí, ať 
již bezprostřednímu nebo následnému, pro 
osoby vně objektů nebo pro životní prostředí, 
s výjimkou případů, kdy byl takový havarijní 
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plán podle jiných právních předpisů 
Společenství již vypracován;  

  32001L0018 Čl. 6 odst. 2 
písm. a) 
bod vi) 

2.  Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat: 
a) technickou dokumentaci s informacemi 

uvedenými v příloze III, které jsou nezbytné pro 
vyhodnocení rizik pro životní prostředí 
v souvislosti se záměrným uvolněním geneticky 
modifikovaného organismu nebo kombinace 
geneticky modifikovaných organismů, 
především: 

vi) informace o kontrolách, nápravných 
metodách, nakládání s odpady a plánech 
pro řešení mimořádných situací; 

 i) náležitosti hodnotící zprávy. 32001L0018 Čl. 14 odst. 3 
druhý 
pododstavec  

Hodnotící zprávy musí být zpracovány v souladu s 
pokyny uvedenými v příloze VI. 

  
1) 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. 
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 
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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. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o 
uzavřeném nakládání s geneticky 
modifikovanými mikroorganismy.“. 
 

Čl. I bod 4. 4. V § 3 odstavec 1 zní:    
 „(1) Vzor    
 a) oznámení o uzavřeném nakládání je 

uveden v části A přílohy č. 1 k této 
vyhlášce 

32009L0041 Čl. 6  Jestliže se má v nějakém zařízení poprvé přistoupit 
k uzavřenému nakládání, je uživatel před 
zahájením takovéhoto nakládání povinen předložit 
příslušným orgánům oznámení obsahující 
přinejmenším informace uvedené v části A přílohy 
V.  

 1. v dílu 1, jde-li o uzavřené nakládání 
první kategorie rizika, 

32009L0041 Čl. 6  Jestliže se má v nějakém zařízení poprvé přistoupit 
k uzavřenému nakládání, je uživatel před 
zahájením takovéhoto nakládání povinen předložit 
příslušným orgánům oznámení obsahující 
přinejmenším informace uvedené v části A přílohy 
V.  

 2. v dílu 3, jde-li o uzavřené nakládání 
druhé kategorie rizika,  

32009L0041 Čl. 8 odst. 1 1. Pro první a další uzavřené nakládání třídy 2, 
které musí být prováděno v zařízeních 
oznámených podle článku 6, musí být předloženo 
oznámení obsahující informace uvedené v části B 
přílohy V. 
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 3. v dílu 4, jde-li o uzavřené nakládání 
druhé kategorie rizika podle § 16a 
odst. 5 zákona, 

32009L0041 Čl. 8 odst. 2 
první 
pododstavec 

2. Jestliže zařízení byla předmětem předchozího 
oznámení o provádění uzavřeného nakládání třídy 
2 nebo vyšší a všechny požadavky pro příslušný 
souhlas byly splněny, může být uzavřené 
nakládání třídy 2 zahájeno ihned po tomto novém 
oznámení. 

 b) hodnocení rizika pro uzavřené 
nakládání první kategorie rizika 
předkládaného podle § 16a odst. 4 
zákona je uveden v části A přílohy č. 1 
k této vyhlášce v dílu 2, 

32009L0041 Čl. 7 Po předložení oznámení podle článku 6 může 
následovat uzavřené nakládání třídy 1 bez dalšího 
oznámení. Uživatelé GMM ve třídě 1 uzavřeného 
nakládání jsou povinni vést a uchovat záznamy 
všech posouzení uvedených v čl. 4 odst. 6 a na 
požádání tyto záznamy zpřístupnit příslušnému 
orgánu. 

 c) žádosti o udělení povolení 
k uzavřenému nakládání třetí nebo 
čtvrté kategorie rizika je uveden v části 
B přílohy č. 1 k této vyhlášce, 

32009L0041 Čl. 9 odst. 1 1. Pro první a další uzavřená nakládání třídy 3 
nebo 4, která mají být prováděna v zařízeních 
oznámených v souladu s článkem 6, musí být 
předloženo oznámení obsahující informace 
uvedené v části C přílohy V.  

 d) postupů hodnocení rizika uzavřeného 
nakládání je uveden v části C přílohy č. 
1 k této vyhlášce, 

32009L0041 Čl. 4 odst. 2 2. Za tímto účelem uživatel vypracuje posouzení 
uzavřených nakládání z hlediska možných rizik pro 
lidské zdraví a životní prostředí, která tato 
uzavřená nakládání mohou přivodit, a využije 
k tomu minimálně prvky posouzení uvedené 
v částech A a B přílohy III. 

 e) žádosti o udělení povolení k uvádění do 
životního prostředí je uveden v příloze 
č. 2 k této vyhlášce 

32001L0018 Čl. 6 odst. 2 2. Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat:  
a) technickou dokumentaci s informacemi 

uvedenými v příloze III, které jsou nezbytné pro 
vyhodnocení rizik pro životní prostředí 
v souvislosti se záměrným uvolněním geneticky 
modifikovaného organismu nebo kombinace 
geneticky modifikovaných organismů, 
především:  

i) všeobecné informace, včetně informací 
o pracovnících a jejich školení;  

ii) informace o geneticky modifikovaném 
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organismu nebo organismech;  
iii) informace o podmínkách uvolnění 

a o možném přijímajícím prostředí;  
iv) informace o interakcích mezi geneticky 

modifikovaným organismem nebo 
organismy a prostředím;  

v) plán monitorování v souladu s příslušnými 
částmi přílohy III, aby bylo možné 
identifikovat účinky geneticky 
modifikovaného organismu nebo organismů 
na lidské zdraví a životní prostředí;  

vi) informace o kontrolách, nápravných 
metodách, nakládání s odpady a plánech 
pro řešení mimořádných situací;  

vii) shrnutí obsahu dokumentace;  
b) hodnocení rizik na životní prostředí a závěry 

vyžadované v příloze II oddílu D, spolu 
s bibliografickými odkazy a označením 
použitých metod. 

 1. v části A dílu 1, jde-li o geneticky 
modifikovaný organismus, který je 
organismem jiným než vyšší rostlinou, 

   

 2. v části A dílu 2, jde-li o geneticky 
modifikovaný organismus, který je vyšší 
rostlinou, 

3. v části B, jde-li o geneticky 
modifikovaný organismus, který je do 
životního prostředí uváděn pro účely 
klinického hodnocení léčivých 
přípravků, 

   

 f) žádosti o zápis do Seznamu pro 
uvádění na trh je uveden v příloze č. 3 
k této vyhlášce 

32001L0018 Čl. 13 odst. 2 2.  Oznámení musí obsahovat: 
a) informace požadované v příloze III a IV. Tyto 

informace musí vzít v úvahu různorodost míst 
využití geneticky modifikovaného organismu 
nebo produktu s jeho obsahem a musí 
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obsahovat informace o údajích a výsledcích, 
které byly získány z uvolnění uskutečněných ve 
stadiích výzkumu a vývoje, především 
z hlediska dopadu těchto uvolnění na lidské 
zdraví a životní prostředí; 

b) hodnocení rizik pro životní prostředí a závěry 
vyžadované v příloze II oddílu D; 

c) podmínky pro uvedení produktu na trh, včetně 
specifických podmínek užívání a nakládání 
s produktem; 

d) s odkazem na čl. 15 odst. 4 též navrhovanou 
dobu platnosti souhlasu, která nesmí být delší 
než deset let; 

e) plán monitorování v souladu s přílohou VII, 
včetně návrhu doby monitorování; doba 
monitorování se může od navrhované doby 
platnosti souhlasu lišit; 

f) návrh označení, který musí odpovídat 
požadavkům přílohy IV. Z označení musí být 
jasně zřejmá přítomnost geneticky 
modifikovaného organismu. Slova „Tento 
produkt obsahuje geneticky modifikované 
organismy“ se musí objevit buď na štítku 
produktu, nebo v průvodním dokumentu; 

g) návrh obalu, který splňuje požadavky přílohy 
IV; 

h) souhrn obsahu technické dokumentace. 
Formulář souhrnu se stanoví postupem podle 
čl. 30 odst. 2. 

 
 1. v části A, jde-li o geneticky 

modifikovaný organismus jiný než vyšší 
rostlina nebo genetický produkt jiný než 
obsahující geneticky modifikovanou 
vyšší rostlinu, 
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 2. v části B, jde-li o geneticky 
modifikovaný organismus, který je vyšší 
rostlinou, nebo genetický produkt 
obsahující geneticky modifikovanou 
vyšší rostlinu.“. 

   

Čl. I bod 8. 8. § 4 včetně nadpisu zní: 
„§ 4 
Náležitosti shrnutí obsahu žádosti, které 
je zveřejňováno 
(K § 5 odst. 4 zákona) 
Náležitosti shrnutí obsahu žádosti 
o udělení povolení pro uvádění do 
životního prostředí a žádosti o zápis do 
Seznamu pro uvádění na trh jsou 
vyznačeny v přílohách č. 2 a 3 k této 
vyhlášce.“. 

32001L0018 Čl. 6 odst. 2 
písm. a) 
bod vii)  

2. Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat: 
a) technickou dokumentaci s informacemi 
uvedenými v příloze III, které jsou nezbytné pro 
vyhodnocení rizik pro životní prostředí v souvislosti 
se záměrným uvolněním geneticky modifikovaného 
organismu nebo kombinace geneticky 
modifikovaných organismů, především: 
vii) shrnutí obsahu dokumentace. 

  32001L0018 Čl. 13 odst. 2 
písm. h) 

2. Oznámení musí obsahovat: 
h) souhrn obsahu technické dokumentace. 
Formulář souhrnu se stanoví postupem podle čl. 30 
odst. 2. 
 

  32002D0812 Čl. 1 Pro účely vypracování souhrnu dokumentace, který 
má být na základě čl. 13 odst. 2 písm. h) směrnice 
2001/18/ES předložen příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu, použije oznamovatel formulář souhrnu 
informací stanovený v příloze tohoto rozhodnutí. 
 

Čl. I bod 12.  12. V § 5 se za odstavec 10 vkládá nový 
odstavec 11, který zní: 
„(11)  Hodnocení rizika v případě uvádění 
geneticky modifikovaných organismů do 
životního prostředí za účelem klinického 
hodnocení léčivých přípravků dále 
obsahuje 

32001L0018 
 

Příloha II, 
oddíl  C.2, 
bod 1. 

1. Identifikace charakteristik, které mohou působit 
nepříznivé účinky 
Musí být identifikovány jakékoli charakteristiky 
spojené s genetickou modifikací, které mohou 
vyústit v nepříznivé účinky pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí. Porovnání těchto charakteristik 
geneticky modifikovaného organismu nebo 
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 a) popis způsobů, jak se mohou geneticky 
modifikovaný organismus nebo jeho 
části šířit z testovaného subjektu 
(člověka nebo zvířete) do životního 
prostředí, 

organismů s charakteristikami nemodifikovaného 
organismu za odpovídajících podmínek uvolnění 
nebo využití může pomoci při identifikaci určitých 
nepříznivých účinků, které mohou být důsledkem 
genetické modifikace. Důležité je, aby nebyl 
podceněn žádný z možných nepříznivých účinků 
jen proto, že je jeho výskyt nepravděpodobný. 

Možné nepříznivé účinky geneticky modifikovaných 
organismů se budou případ od případu měnit 
a mohou zahrnovat: 
− nemoci lidské populace včetně alergenních 

a toxických projevů (viz např. položky II.A.11 
a II.C.2 písm. i) v příloze III A a B.7 v příloze III 
B), 

− nemoci zvířat a rostlin včetně toxických 
a popřípadě alergenních projevů (viz např. 
položky II.A.11 a II.C.2 písm. i) v příloze III A 
a D.8 v příloze III B), 

− účinky na dynamiku populace druhů 
v přijímajícím prostředí a na genetickou 
různorodost každé z těchto populací (viz např. 
položky IV.B.8, 9 a 12 v příloze III A), 

− změněná vnímavost k patogenům umožňující 
šíření infekčních nemocí nebo vytváření nových 

− zásobníků nebo vektorů, 
− omezená účinnost profylaktických nebo 

terapeutických lékařských a zvěrolékařských 
zásahů nebo zásahů k ochraně rostlin, např. 
přenos genů způsobující rezistenci vůči 
antibiotikům používaným v lékařství 
a zvěrolékařství (viz např. položky II.A.11 písm. 
e) a II.C.2 písm. i) bod iv) v příloze III A), 

 b) uvedení zařazovacích a vyřazovacích 
kritérií pro výběr subjektů klinického 
hodnocení a vlivu těchto kritérií na 
rizika pro životní prostředí, 

 c) identifikaci a vyhodnocení možných 
škodlivých účinků pro případ, že dojde 
k interakci geneticky modifikovaného 
organismu s člověkem, který není 
subjektem klinického hodnocení, 
provedené postupem podle odstavce 
7.“. 

 Dosavadní odstavec 11 se označuje jako 
odstavec 12. 

Čl. I bod 20.  20. § 9 včetně nadpisu zní:    
 „§ 9    

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



12 
 

Vzor havarijního plánu a rozsah 
ministerstvem zveřejňovaných 
informací o havarijním plánu 
(K § 20 odst. 4 a 5 zákona) 

 (1) Vzor havarijního plánu je uveden 
v příloze č. 5 k této vyhlášce 

   

 a) v části A, jde-li o havarijní plán pro 
uzavřené nakládání, 

32009L0041 Čl. 8 odst. 1 1. Pro první a další uzavřené nakládání třídy 2, které 
musí být prováděno v zařízeních oznámených podle 
článku 6, musí být předloženo oznámení obsahující 
informace uvedené v části B přílohy V. 

  32009L0041 Čl. 9 odst. 1 1. Pro první a další uzavřená nakládání třídy 3 nebo 4, 
která mají být prováděna v zařízeních oznámených 
v souladu s článkem 6, musí být předloženo oznámení 
obsahující informace uvedené v části C přílohy V. 

 b) v části B, jde-li o havarijní plán pro 
uvádění do životního prostředí. 

32001L0018 Čl. 6 odst. 2 
písm. a) 
bod vi) 

2.  Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat: 
b) technickou dokumentaci s informacemi 

uvedenými v příloze III, které jsou nezbytné pro 
vyhodnocení rizik pro životní prostředí 
v souvislosti se záměrným uvolněním geneticky 
modifikovaného organismu nebo kombinace 
geneticky modifikovaných organismů, 
především: 

vii) informace o kontrolách, nápravných 
metodách, nakládání s odpady a plánech 
pro řešení mimořádných situací; 

 (2) Informace o havarijním plánu 
ministerstvo zveřejní v rozsahu údajů, které 
jsou v příloze č. 5 k této vyhlášce 
podtrženy.“. 

32009L0041 Čl. 13 odst. 1 
písm. a) 

1. Příslušné orgány zajistí, aby před zahájením 
uzavřeného nakládání  
a) byl vypracován havarijní plán pro uzavřené 

nakládání v případech, kdy selhání uzavíracích 
opatření může vést k vážnému nebezpečí, ať 
již bezprostřednímu nebo následnému, pro 
osoby vně objektů nebo pro životní prostředí, 
s výjimkou případů, kdy byl takový havarijní 
plán podle jiných právních předpisů 
Společenství již vypracován;  
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  32009L0041 Čl. 13 odst. 1 
písm. b) 

b) byly institucím a orgánům, které mohou být 
nehodou postiženy, poskytnuty informace 
o těchto havarijních plánech, včetně 
příslušných bezpečnostních opatření, která 
mají být použita, a to vhodným způsobem a 
aniž by si je musely tyto orgány vyžádat. Tyto 
informace jsou ve vhodných intervalech 
aktualizovány. Jsou rovněž veřejně přístupné.  

Čl. I bod 24.  24. Přílohy č. 1 až 4 včetně poznámek pod 
čarou č. 7 až 18 znějí: 

   

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 1 

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 209/2004 Sb. 
Vzor oznámení o uzavřeném nakládání první 
kategorie rizika, vzor hodnocení rizika pro 
další uzavřené nakládání první kategorie 
rizika, vzor oznámení o uzavřeném 
nakládání druhé kategorie rizika, vzor 
oznámení pro další uzavřené nakládání 
druhé kategorie rizika a vzor žádosti 
o udělení povolení k uzavřenému nakládání 
třetí nebo čtvrté kategorie rizika 

Dokumenty označené (+) je nutno zpracovat 
(přiložit) jako samostatnou přílohu. 

Veškeré přiložené dokumenty musí být 
označeny jménem, nebo názvem (obchodní 
firmou) žadatele. 

32009L0041 Příloha V Informace požadované pro oznámení podle 
článků 6, 8 a 9 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 1, 
část A 

ČÁST A 
VZOR OZNÁMENÍ O UZAVŘENÉM 
NAKLÁDÁNÍ PRVNÍ KATEGORIE RIZIKA, 
VZOR HODNOCENÍ RIZIKA PRO DALŠÍ 
UZAVŘENÉ NAKLÁDÁNÍ PRVNÍ 
KATEGORIE RIZIKA, VZOR OZNÁMENÍ 
O UZAVŘENÉM NAKLÁDÁNÍ DRUHÉ 
KATEGORIE RIZIKA A VZOR OZNÁMENÍ 
PRO DALŠÍ UZAVŘENÉ NAKLÁDÁNÍ 

32009L0041 Příloha V Informace požadované pro oznámení podle 
článků 6, 8 a 9  
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DRUHÉ KATEGORIE RIZIKA 
Čl. I bod 24. 
Příloha č. 1, 
část A, díl 1 

Díl 1  
VZOR OZNÁMENÍ O UZAVŘENÉM 
NAKLÁDÁNÍ PRVNÍ KATEGORIE RIZIKA 
[K § 16 odst. 6 písm. a) zákona] 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

Informace požadované pro oznámení podle článku 6 

 1. Osoba podávající oznámení (dále jen 
„oznamovatel“) 

1.1. Jméno nebo název anebo obchodní 
firma, je-li oznamovatelem fyzická osoba 
oprávněná k podnikání 

1.2. Název nebo obchodní firma a právní 
forma, je-li oznamovatelem právnická 
osoba 

1.3. Státní občanství (u fyzických osob) 
1.4. Adresa sídla a adresa bydliště 

(u fyzických osob) 
1.5. IČO (pokud je přiděleno) 
1.6. Jména osob, které jsou členy 

statutárního orgánu oznamovatele, je-li 
oznamovatelem právnická osoba, 
s uvedením způsobu, jímž oznamovatele 
zastupují  

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− jméno uživatele (uživatelů), včetně osob 
odpovědných za dohled a bezpečnost, 

 

 2. Odborný poradce  
(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce 
odborné praxe (byly-li odborné vzdělání nebo 
praxe získány v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto 
dokladem rozhodnutí o uznání odborné 
kvalifikace podle jiného právního předpisu7))  
2.1. Jméno, titul 
2.2. Povolání, případně zaměstnavatel 

a funkce 
2.3. Vzdělání 
2.4. Odborné kurzy 
2.5. Dosavadní praxe 
2.6. Adresa bydliště 
2.7. Kontaktní adresa 
2.8. Telefon 
2.9. E-mail 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− jméno uživatele (uživatelů), včetně osob 
odpovědných za dohled a bezpečnost, 

− informace o školení a kvalifikaci osob odpovědných 
za dozor a bezpečnost, 
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 3. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je 
odlišná od odborného poradce  

3.1. Jméno, titul 
3.2. Telefon 
3.3. E-mail 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− jméno uživatele (uživatelů), včetně osob 
odpovědných za dohled a bezpečnost, 

 

 4. Účel uzavřeného nakládání – povaha 
činnosti, kterou bude oznamovatel 
provádět (výzkum, výuka, detekce, 
výroba apod.) 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− popis povahy práce, která se bude provádět, 
 

 5. Pracoviště, na kterém bude uzavřené 
nakládání probíhat 

5.1. Adresa pracoviště 
5.2. Charakter pracoviště: 

5.2.1. mikrobiologická / molekulárně-
genetická laboratoř, 

5.2.2. poloprovoz, 
5.2.3. výrobní zařízení, 
5.2.4. skleník / kultivační místnost, 
5.2.5. chovné zařízení pro živočichy, 
5.2.6. jiné (jednoznačně identifikující popis 

pracoviště, například manipulační 
prostory, přepravní prostředky) 

(+) Plánek místností, pater a areálu  
(+) Doklad o udělení akreditace podle jiného 
právního předpisu v případě chovných zařízení 
pro živočichy8)  

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− adresa a obecný popis areálu, 
 

 8. Hodnocení rizika   
8.1. Souhrn hodnocení rizika podle § 7 

zákona a § 5 této vyhlášky pro nakládání 
s geneticky modifikovanými organismy 
uvedenými v bodě 5, zpracovaný 
vyplněním tabulek uvedených v části C 
této přílohy. 

8.2. Výsledek hodnocení rizika – zařazení do 
kategorie rizika 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− pouze pro uzavřená nakládání 1. třídy: souhrn 
hodnocení podle čl. 4 odst. 2 a informace 
o nakládání s odpady. 

− třídy uzavřených nakládání, 
 

 9. Posouzení prostor a zařízení pracoviště 
podle požadavků na uzavřený prostor 
a ochranná opatření, stanovených pro 
danou kategorii rizika přílohou č. 4 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− třídy uzavřených nakládání, 
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k této vyhlášce 
(+) Srovnávací tabulka požadavků pro uvedené 
pracoviště 

  32009L0041 Příloha IV Uzavření a další ochranná opatření 
 10. Údaje o nakládání s odpady pro uvedené 

pracoviště  
(odpadní vody, ostatní a nebezpečné odpady) 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− pouze pro uzavřená nakládání 1. třídy: souhrn 
hodnocení podle čl. 4 odst. 2 a informace 
o nakládání s odpady. 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 1, 
část A, díl 2 

Díl 2 
VZOR HODNOCENÍ RIZIKA PRO UZAVŘENÉ 
NAKLÁDÁNÍ PRVNÍ KATEGORIE RIZIKA 
(K § 16a odst. 4 zákona) 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

Informace požadované pro oznámení podle článku 6 

 3. Hodnocení rizika  
3.1. Souhrn hodnocení rizika uzavřeného 

nakládání s nově používanými geneticky 
modifikovanými organismy podle § 7 
zákona a § 5 této vyhlášky, zpracované 
vyplněním tabulek uvedených v části C 
této přílohy  

3.2. Výsledek hodnocení rizika – zařazení do 
kategorie rizika 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− pouze pro uzavřená nakládání 1. třídy: souhrn 
hodnocení podle čl. 4 odst. 2 a informace 
o nakládání s odpady. 

 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 1, 
část A, díl 3 

Díl 3 
VZOR OZNÁMENÍ O UZAVŘENÉM 
NAKLÁDÁNÍ DRUHÉ KATEGORIE RIZIKA  
[K § 16 odst. 6 písm. b) zákona] 
 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

Informace požadované pro oznámení podle článku 8 

 1. Osoba podávající oznámení (dále 
„oznamovatel“) 

1.1. Jméno nebo název anebo obchodní 
firma, je-li oznamovatelem fyzická osoba 
oprávněná k podnikání 

1.2. Název nebo obchodní firma a právní 
forma, je-li oznamovatelem právnická 
osoba 

1.3. Státní občanství (u fyzických osob) 
1.4. Adresa sídla a adresa bydliště 

(u fyzických osob) 
1.5. IČO (pokud je přiděleno) 
1.6. Jména osob, které jsou členy 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− jméno uživatele (uživatelů), včetně osob 
odpovědných za dohled a bezpečnost, 
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statutárního orgánu oznamovatele, je-li 
oznamovatelem právnická osoba, 
s uvedením způsobu, jímž oznamovatele 
zastupují  

 2. Odborný poradce  
(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce 
odborné praxe (byly-li odborné vzdělání nebo 
praxe získány v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto 
dokladem rozhodnutí o uznání odborné 
kvalifikace podle jiného právního předpisu7)) 
2.1. Jméno, titul 
2.2. Povolání, případně zaměstnavatel 

a funkce 
2.3. Vzdělání 
2.4. Odborné kurzy 
2.5. Dosavadní praxe 
2.6. Adresa bydliště 
2.7. Kontaktní adresa 
2.8. Telefon 
2.9. E-mail 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− jména osob odpovědných za dohled a bezpečnost, 
informace o školení a kvalifikaci pracovníků, 

 

 3. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je 
odlišná od odborného poradce  

3.1. Jméno, titul 
3.2. Telefon 
3.3. E-mail 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− jména osob odpovědných za dohled a bezpečnost, 
informace o školení a kvalifikaci pracovníků, 

 

 4. Účel uzavřeného nakládání – povaha 
činnosti, kterou bude oznamovatel 
provádět (výzkum, výuka, detekce, 
výroba apod.) 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− účel uzavřeného nakládání, včetně 
předpokládaných výsledků, 

 

 5. Pracoviště, na kterém bude uzavřené 
nakládání probíhat 

5.1. Adresa pracoviště 
5.2. Charakter pracoviště: 

5.2.1. mikrobiologická / molekulárně-
genetická laboratoř, 

5.2.2. poloprovoz, 
5.2.3. výrobní zařízení, 
5.2.4. skleník / kultivační místnost, 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− adresa a obecný popis areálu, 
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5.2.5. chovné zařízení pro živočichy, 
5.2.6. jiné (jednoznačně identifikující popis 

pracoviště, například manipulační 
prostory, přepravní prostředky) 

(+) Plánek místností, pater a areálu 
s vyznačením míst významných pro omezení 
následků případné havárie (hlavní ovladače 
přívodu energií a pomocných médií, místa 
skladování geneticky modifikovaných 
organismů, bezpečnostní prvky uzavření 
prostoru, umístění prostředků pro odvrácení 
havárie nebo jejích následků) 
(+) Doklad o udělení akreditace podle jiného 
právního předpisu v případě chovných zařízení 
pro živočichy8)  

 6. Používané geneticky modifikované 
organismy  

6.1. Přehled používaných geneticky 
modifikovaných organismů 

Příjemce / 
rodičovský 
organismus 

Dárce Gen / 
insert 
 

Vektor  

    
    

6.2. Údaje pro každý používaný geneticky 
modifikovaný organismus 

6.2.1. Údaje o dárcovském organismu, 
včetně jeho původu 

6.2.2. Údaje o příjemci a rodičovském 
organismu, včetně jejich původu 

6.2.3. Údaje o vektoru, včetně jeho původu 
6.2.4. Údaje o insertu 
6.2.5. Metoda vnesení insertu  
6.2.6. Specifikace výsledného geneticky 

modifikovaného organismu 
6.2.7. Funkce vnesených, případně 

vyňatých genů 
6.2.8. Způsob zjišťování a kontroly 

přítomnosti genetické modifikace, 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− použitý přijímající, dárcovský nebo mateřský 
mikroorganismus a případný použitý systém 
(systémy) hostitel-vektor, 

− zdroj (zdroje) a zamýšlené funkce genetického 
materiálu (materiálů) účastnícího se modifikace 
(modifikací), 

− přibližné objemy kultur, které mají být použity, 
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včetně metod identifikace geneticky 
modifikovaného organismu 

6.2.9. Přibližné množství geneticky 
modifikovaných organismů, které má 
být použito (objemy kultur, počty 
rostlin nebo živočichů) 

6.2.10. Údaje o tom, zda geneticky 
modifikovaný organismus již byl 
schválen v jiném státě a pro jaké 
účely 

 7. Hodnocení rizika 
(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 
této vyhlášky, zpracované vyplněním tabulek 
uvedených v části C této přílohy pro každý 
používaný geneticky modifikovaný organismus 
samostatně 
7.1. Výsledek hodnocení rizika – zařazení do 

kategorie rizika 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− souhrn posouzení podle čl. 4 odst. 2 
 

 8. Posouzení prostor a zařízení pracoviště 
podle požadavků na uzavřený prostor 
a ochranná opatření, stanovených pro 
danou kategorii rizika přílohou č. 4 
k této vyhlášce  

(+) Srovnávací tabulka požadavků pro uvedené 
pracoviště 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− popis uzavření a ostatních ochranných opatření, 
které mají být použity, včetně informací o nakládání 
s odpady týkajících se i odpadů vznikajících během 
procesu, o jejich zpracování, konečné podobě 
a místě určeném k jejich uložení, 

  32009L0041 Příloha IV Uzavření a další ochranná opatření 
 9. Popis nakládání s geneticky 

modifikovaným organismem 
9.1. V případě dovozu nebo vývozu geneticky 

modifikovaného organismu určeného pro 
uzavřené nakládání 

9.1.1. Stát původu, případně určení 
9.1.2. Dovozce, případně vývozce 
9.1.3. Maximální množství geneticky 

modifikovaného organismu, jež má 
být dovezeno nebo vyvezeno 

9.1.4. Způsob přepravy 
9.1.5. Způsob balení a označování 

9.2. Popis nakládání s geneticky 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− identita a charakteristiky GMM, 
− popis uzavření a ostatních ochranných opatření, 

které mají být použity, včetně informací o nakládání 
s odpady týkajících se i odpadů vznikajících během 
procesu, o jejich zpracování, konečné podobě 
a místě určeném k jejich uložení, 
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modifikovaným organismem v souladu 
s hodnocením rizika 

9.3. Opatření k ochraně zdraví lidí a zvířat, 
životního prostředí a biologické 
rozmanitosti 

9.4. Četnost a způsob provádění kontrol 
výskytu geneticky modifikovaných 
organismů uvnitř i vně uzavřeného 
prostoru 

9.5. Způsob likvidace geneticky 
modifikovaného organismu a kontroly její 
účinnosti 

9.6. Popis nakládání s odpady (odpadní vody, 
odpadní plynné škodliviny, ostatní 
nebezpečné odpady)  

 11. Havarijní plán  
(+) Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této 
vyhlášce 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− informace nezbytné k tomu, aby mohl příslušný 
orgán vyhodnotit havarijní plány, jsou-li vyžadovány 
podle čl. 13 odst. 1. 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 1, 
část A, díl 4 

Díl 4 
VZOR OZNÁMENÍ O UZAVŘENÉM 
NAKLÁDÁNÍ DRUHÉ KATEGORIE RIZIKA 
PODLE § 16a odst. 5 ZÁKONA 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

Informace požadované pro oznámení podle článku 8 

 2. Nově používané geneticky modifikované 
organismy  

2.1. Přehled nově používaných geneticky 
modifikovaných organismů 

Příjemce / 
rodičovský 
organismus 

Dárce Gen / 
insert 
 

Vektor  

    
    

2.2. Údaje pro každý nově používaný 
geneticky modifikovaný organismus 

2.2.1. Údaje o dárcovském organismu, 
včetně jeho původu 

2.2.2. Údaje o příjemci a rodičovském 
organismu, včetně jejich původu 

2.2.3. Údaje o vektoru, včetně jeho původu 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− použitý přijímající, dárcovský nebo mateřský 
mikroorganismus a případný použitý systém 
(systémy) hostitel-vektor, 

− zdroj (zdroje) a zamýšlené funkce genetického 
materiálu (materiálů) účastnícího se modifikace 
(modifikací), 

− přibližné objemy kultur, které mají být použity, 
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2.2.4. Údaje o insertu 
2.2.5. Metoda vnesení insertu  
2.2.6. Specifikace výsledného geneticky 

modifikovaného organismu 
2.2.7. Funkce vnesených, případně 

vyňatých genů 
2.2.8. Způsob zjišťování a kontroly 

přítomnosti genetické modifikace, 
včetně metod identifikace geneticky 
modifikovaného organismu 

2.2.9. Přibližné množství geneticky 
modifikovaných organismů, které má 
být použito (objemy kultur, počty 
rostlin nebo živočichů) 

2.2.10. Údaje o tom, zda geneticky 
modifikovaný organismus již byl 
schválen v jiném státě a pro jaké 
účely 

 3. Hodnocení rizika  
(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 
této vyhlášky, zpracované vyplněním tabulek 
uvedených v části C této přílohy pro každý nově 
používaný geneticky modifikovaný organismus 
samostatně 
3.1. Výsledek hodnocení rizika – zařazení 

do kategorie rizika 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− souhrn posouzení podle čl. 4 odst. 2 
 

 4. Popis nakládání s geneticky 
modifikovaným organismem 

4.1. V případě dovozu nebo vývozu geneticky 
modifikovaného organismu určeného pro 
uzavřené nakládání 

4.1.1. Stát původu, případně určení 
4.1.2. Dovozce, případně vývozce 
4.1.3. Maximální množství geneticky 

modifikovaného organismu, jež má 
být dovezeno nebo vyvezeno 

4.1.4. Způsob přepravy 
4.1.5. Způsob balení a označování (§ 11 

odst. 1 zákona) 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− identita a charakteristiky GMM, 
− popis uzavření a ostatních ochranných opatření, 

které mají být použity, včetně informací o nakládání 
s odpady týkajících se i odpadů vznikajících během 
procesu, o jejich zpracování, konečné podobě 
a místě určeném k jejich uložení, 
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4.2. Popis nakládání s geneticky 
modifikovaným organismem v souladu 
s hodnocením rizika 

4.3. Opatření k ochraně zdraví lidí a zvířat, 
životního prostředí a biologické 
rozmanitosti 

4.4. Četnost a způsob provádění kontrol 
výskytu geneticky modifikovaných 
organismů uvnitř i vně uzavřeného 
prostoru 

4.5. Způsob likvidace geneticky 
modifikovaného organismu a kontroly její 
účinnosti 

4.6. Popis nakládání s odpady (odpadní vody, 
odpadní plynné škodliviny, ostatní 
nebezpečné odpady)  

 6. Havarijní plán  
(+) Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této 
vyhlášce 

32009L0041 Příloha V, 
část B 

− informace nezbytné k tomu, aby mohl příslušný 
orgán vyhodnotit havarijní plány, jsou-li vyžadovány 
podle čl. 13 odst. 1. 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 1, 
část B 

ČÁST B 
VZOR ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ POVOLENÍ 
K UZAVŘENÉMU NAKLÁDÁNÍ TŘETÍ NEBO 
ČTVRTÉ KATEGORIE RIZIKA 
[K § 16 odst. 3 písm. c) zákona] 

32009L0041 Příloha V, 
část C 

Informace požadované pro oznámení podle článku 9 

 1. Žadatel 
1.1. Jméno nebo název anebo obchodní 

firma, je-li oznamovatelem fyzická osoba 
oprávněná k podnikání 

1.2. Název nebo obchodní firma a právní 
forma, je-li oznamovatelem právnická 
osoba 

1.3. Státní občanství (u fyzických osob) 
1.4. Adresa sídla a adresa bydliště 

(u fyzických osob) 
1.5. IČO (pokud je přiděleno) 
1.6. Jména osob, které jsou členy 

statutárního orgánu oznamovatele, je-li 
oznamovatelem právnická osoba, 
s uvedením způsobu, jímž oznamovatele 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− jméno uživatele (uživatelů), včetně osob 
odpovědných za dohled a bezpečnost, 
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zastupují 
 2. Odborný poradce  

(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce 
odborné praxe (byly-li odborné vzdělání nebo 
praxe získány v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto 
dokladem rozhodnutí o uznání odborné 
kvalifikace podle jiného právního předpisu7)) 
2.1. Jméno, titul 
2.2. Povolání, případně zaměstnavatel 

a funkce 
2.3. Vzdělání 
2.4. Odborné kurzy 
2.5. Dosavadní praxe 
2.6. Adresa bydliště 
2.7. Kontaktní adresa 
2.8. Telefon 
2.9. E-mail 

32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. a) 

− jména osob odpovědných za dohled a bezpečnost, 
informace o školení a kvalifikaci pracovníků; 

  
 

 3. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je 
odlišná od odborného poradce 

3.1. Jméno, titul 
3.2. Telefon 
3.3. E-mail 

32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. a) 

− jména osob odpovědných za dohled a bezpečnost, 
informace o školení a kvalifikaci pracovníků; 

  
 

 4. Pracoviště, na kterém bude uzavřené 
nakládání probíhat 

4.1. Adresa 
4.2. Charakter pracoviště 

4.2.1. mikrobiologická / molekulárně-
genetická laboratoř 

4.2.2. poloprovoz 
4.2.3. výrobní zařízení 
4.2.4. skleník / kultivační místnost 
4.2.5. chovné zařízení pro živočichy 
4.2.6. jiné (jednoznačně identifikující popis 

pracoviště, například manipulační 
prostory, přepravní prostředky) 

4.3. Popis umístění prostor pro uzavřené 
nakládání a technický popis jejich 
zařízení 

32009L0041 Příloha V, 
část A 

− adresa a obecný popis areálu, 
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(+) Plánek místností, pater a areálu 
s vyznačením míst významných pro omezení 
následků případné havárie (hlavní ovladače 
přívodu energií a pomocných médií, místa 
skladování geneticky modifikovaných 
organismů, bezpečnostní prvky uzavření 
prostoru, umístění prostředků pro odvrácení 
havárie nebo jejích následků) 
(+) Doklad o udělení akreditace a projekt 
pokusů podle jiného právního předpisu8) 
v případě chovných zařízení pro živočichy 

  32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. c) 

− popis součástí technického zařízení; 
  
 

 5. Účel a doba trvání uzavřeného nakládání 
5.1. Účel uzavřeného nakládání - povaha 

práce, kterou bude žadatel provádět 
(výzkum, výuka, detekce, výroba apod.) 

5.2. Očekávaný výsledek uzavřeného 
nakládání 

5.3. Celková doba uzavřeného nakládání 
a datum jeho předpokládaného zahájení, 
je-li uzavřené nakládání rozděleno do 
dílčích etap též doba jejich trvání a datum 
jejich předpokládaného zahájení 

32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. c) 

− účel uzavřeného nakládání, včetně 
předpokládaných výsledků, 

 

 6. Údaje o (A) dárcovském organismu, (B) 
příjemci, případně, kde je to 
aplikovatelné (C) rodičovském 
organismu (uveďte zvlášť pro A, B, C) 

6.1. Organismus je: 
6.1.1. viroid 
6.1.2. RNA virus 
6.1.3. DNA virus 
6.1.4. bakterie 
6.1.5. houba (vláknitá mikromyceta, 

kvasinka) 
6.1.6. vyšší rostlina 
6.1.7. živočich 

32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. b) 

− přijímající nebo mateřský mikroorganismus, který 
má být použit, 

− případný systém (systémy) hostitel-vektor, který má 
být použit, 

− zdroj (zdroje) a zamýšlené funkce genetického 
materiálu (materiálů) účastnícího se modifikace 
(modifikací), 

− identita a charakteristiky GMM, 
− přibližné objemy kultur, které mají být použity; 
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6.1.8. jiný organismus (upřesnit jaký) 
6.2. České a latinské rodové a druhové jméno 

organismu s přesným určením kultivaru 
(odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, 
hybridu, kmene, patovaru) 

6.3. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel) 
6.4. Uveďte, zda je organismus patogenní 

nebo jiným způsobem škodlivý (živý nebo 
neživý, včetně mimobuněčných 
produktů).  
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem 
k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. 
Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte.  
Týkají se patogenní nebo škodlivé 
vlastnosti sekvencí použitých při 
genetické modifikaci?  
Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
možné charakteristiky: 

6.4.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, 
virulence 

6.4.2. alergenní účinky 
6.4.3. toxické účinky 
6.4.4. nosič patogenu 
6.4.5. možné vektory, oblast hostitelů včetně 

necílového organismu 
6.4.6. možnost aktivace latentních virů 

(provirů) 
6.4.7. schopnost pronikat do jiných 

organismů či kolonizovat jiné 
organismy 

6.4.8. odolnost vůči antibiotikům 
a potenciální využití těchto antibiotik 
pro profylaxi a léčbu onemocnění 
u lidí a zvířat 

6.4.9. jiné (jednoznačná charakteristika) 
6.5. Přirozený výskyt organismu 
6.6. Údaje o tom, zda dochází k přirozené 

výměně dědičného materiálu mezi 
dárcovským organismem a příjemcem 
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 7. Údaje o genetické modifikaci 
7.1. Typ genetické modifikace: 

7.1.1. vnesení cizorodého dědičného 
materiálu 

7.1.2. vynětí části dědičného materiálu 
7.1.3. kombinace vynětí a vnesení 

dědičného materiálu 
7.1.4. buněčná fúze 
7.1.5. jiný (jednoznačně identifikujte) 

7.2. Zamýšlený výsledek genetické 
modifikace 

7.3. Údaje o použitém vektoru, pokud byl při 
genetické modifikaci použit  

(+) Genetická mapa vektoru 
7.3.1. Údaje o tom, zda je vektor zcela nebo 

částečně přítomen ve výsledném 
geneticky modifikovaném organismu 

7.3.2. Typ vektoru: 
7.3.2.1. plasmid 
7.3.2.2. bakteriofág 
7.3.2.3. virus 
7.3.2.4. kosmid 
7.3.2.5. phasmid 
7.3.2.6. transposon 
7.3.2.7. jiný objekt (jednoznačně 

identifikujte) 
7.3.3. Identita vektoru 
7.3.4. Spektrum hostitelů vektoru 
7.3.5. Přítomnost sekvence v dotyčném 

vektoru, která předává výběrový 
(selektovatelný) nebo identifikovatelný 
fenotyp: 

7.3.5.1. odolnost vůči antibiotikům 
(uveďte přesný název léčivé 
látky) 

7.3.5.2. odolnost vůči těžkým kovům 
7.3.5.3. odolnost vůči pesticidům (uveďte 

přesný název účinné látky) 
7.3.5.4. odolnost jiná (jednoznačně 

32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. b) 

− přijímající nebo mateřský mikroorganismus, který 
má být použit, 

− případný systém (systémy) hostitel-vektor, který má 
být použit, 

− zdroj (zdroje) a zamýšlené funkce genetického 
materiálu (materiálů) účastnícího se modifikace 
(modifikací), 

− identita a charakteristiky GMM, 
− přibližné objemy kultur, které mají být použity; 
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identifikujte) 
7.3.5.5. jiný (jednoznačně identifikujte) 

7.3.6. Metoda vnesení vektoru do organismu 
příjemce: 

7.3.6.1. transformace 
7.3.6.2. elektroporace 
7.3.6.3. makroinjekce 
7.3.6.4. mikroinjekce 
7.3.6.5. biolistický přenos 
7.3.6.6. infekce (agrobakteriální, virová) 
7.3.6.7. jiná (jednoznačně identifikujte) 

7.3.7. Dílčí fragmenty vektoru a jejich 
přítomnost ve výsledném geneticky 
modifikovaném organismu 

7.4. Pokud nebyl při genetické modifikaci 
použit vektor, metoda vnesení insertu do 
organismu příjemce: 

7.4.1. transformace 
7.4.2. mikroinjekce 
7.4.3. mikroenkapsulace 
7.4.4. makroinjekce 
7.4.5. biolistický přenos 
7.4.6. jiná (jednoznačně identifikujte) 

 8. Údaje o insertu (údaje 8. 1. až 8. 3. je 
možné shrnout do tabulky a přiložit 
genetickou mapu insertu) 

8.1. Složení insertu 
8.2. Zdroj každé části insertu 
8.3. Zamýšlená funkce každé dílčí části 

insertu ve výsledném geneticky 
modifikovaném organismu 

8.4. Umístění insertu ve výsledném geneticky 
modifikovaném organismu: 

8.4.1. na volném plasmidu 
8.4.2. insert integrován do chromozómu 
8.4.3. jiné (upřesněte) 

8.5. Údaje o tom, zda insert obsahuje části, 
jejichž produkty nebo funkce nejsou 
známé 

32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. b) 

− přijímající nebo mateřský mikroorganismus, který 
má být použit, 

− případný systém (systémy) hostitel-vektor, který má 
být použit, 

− zdroj (zdroje) a zamýšlené funkce genetického 
materiálu (materiálů) účastnícího se modifikace 
(modifikací), 

− identita a charakteristiky GMM, 
− přibližné objemy kultur, které mají být použity; 
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8.6. Údaje o tom, zda se sekvence obsažené 
v insertu jakýmkoliv způsobem podílejí na 
patogenních nebo škodlivých 
vlastnostech dárcovského organismu 
nebo vektoru 

 9. Údaje o výsledném geneticky 
modifikovaném organismu 

9.1. Specifikace výsledného geneticky 
modifikovaného organismu 

9.2. Genetické vlastnosti a fenotypové 
charakteristiky příjemce nebo 
rodičovského organismu, které byly 
změněny v důsledku genetických 
modifikací 

9.2.1. Údaje o tom, zda se geneticky 
modifikovaný organismus odlišuje od 
příjemce nebo rodičovského 
organismu svojí schopností přežívat 

9.2.2. Údaje o tom, zda se geneticky 
modifikovaný organismus odlišuje od 
příjemce nebo rodičovského 
organismu způsobem nebo rychlostí 
reprodukce 

9.2.3. Údaje o tom, zda se geneticky 
modifikovaný organismus odlišuje od 
příjemce nebo rodičovského 
organismu svojí schopností se šířit 
v prostředí 

9.3. Genetická stabilita geneticky 
modifikovaného organismu 

9.4. Uveďte, zda je geneticky modifikovaný 
organismus patogenní nebo jiným 
způsobem škodlivý (živý nebo neživý, 
včetně mimobuněčných produktů).  
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem 
k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. 
Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte 

9.5. Popis metod identifikace a detekce 
geneticky modifikovaných organismů 

32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. b) 

− přijímající nebo mateřský mikroorganismus, který 
má být použit, 

− případný systém (systémy) hostitel-vektor, který má 
být použit, 

− zdroj (zdroje) a zamýšlené funkce genetického 
materiálu (materiálů) účastnícího se modifikace 
(modifikací), 

− identita a charakteristiky GMM, 
− přibližné objemy kultur, které mají být použity; 
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9.5.1. Údaje umožňující jednoznačnou 
identifikaci změněného úseku 
dědičného materiálu 

9.5.2. Postupy zjišťování přítomnosti 
geneticky modifikovaných organismů, 
včetně metod jejich jednoznačné 
identifikace 

 10. Hodnocení rizika  
(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 
této vyhlášky, zpracované vyplněním tabulek 
uvedených v části C této přílohy pro každý 
geneticky modifikovaný organismus samostatně 
10.1. Výsledek hodnocení rizika – zařazení do 

kategorie rizika 

32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. e) 

− jedno vyhotovení posouzení podle čl. 4 odst. 2. 
  
 
 

 11. Posouzení prostor a zařízení pracoviště 
a jeho umístění podle požadavků na 
uzavřený prostor a ochranná opatření 
stanovená pro výslednou kategorii rizika 
přílohou č. 4 k této vyhlášce  

(+) Srovnávací tabulka požadavků pro danou 
kategorii rizika a skutečného vybavení 
pracoviště 

32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. c) 

− popis uzavření a ostatních ochranných opatření, 
které mají být použity, včetně informací o nakládání 
s odpady týkajících se i druhu a formy odpadů 
vznikajících během procesu, o jejich zpracování, 
konečné podobě a místě určeném k jejich uložení, 

  32009L0041 Příloha IV Uzavření a další ochranná opatření 
 12. Popis uzavřeného nakládání 

12.1. V případě dovozu nebo vývozu geneticky 
modifikovaného organismu určeného pro 
uzavřené nakládání 

12.1.1. Stát původu, případně určení 
12.1.2. Dovozce, případně vývozce 
12.1.3. Maximální množství geneticky 

modifikovaného organismu, jež má 
být dovezeno nebo vyvezeno 

12.1.4. Způsob přepravy 
12.1.5. Způsob balení a označování (§ 11 

odst. 1 zákona) 
12.2. Popis nakládání s geneticky 

modifikovaným organismem v souladu 
s hodnocením rizika 

12.3. Opatření k ochraně zdraví lidí, zvířat, 

32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. b) 

− přijímající nebo mateřský mikroorganismus, který 
má být použit, 

− případný systém (systémy) hostitel-vektor, který má 
být použit, 

− zdroj (zdroje) a zamýšlené funkce genetického 
materiálu (materiálů) účastnícího se modifikace 
(modifikací), 

− identita a charakteristiky GMM, 
− přibližné objemy kultur, které mají být použity; 
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životního prostředí a biologické 
rozmanitosti 

12.4. Ochrana zdraví pracovníků při práci 
v souladu s jinými právními předpisy9)   

12.5. Údaje o systému provádění kontrol 
výskytu geneticky modifikovaných 
organismů 

12.5.1. Způsob a četnost provádění kontrol 
uvnitř uzavřeného prostoru 

12.5.2. Způsob a četnost provádění kontrol 
vně uzavřeného prostoru 

12.6. Způsob likvidace geneticky 
modifikovaných organismů a kontroly její 
účinnosti 

12.7. Popis nakládání s odpady (odpadní vody, 
odpadní plynné škodliviny, nebezpečné 
a ostatní odpady) 

 13. Provozní řád pracoviště  
(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 
k zákonu 

32009L0041 Příloha V, 
část C, 
písm. d) 

d) informace o předcházení nehodám a o havarijních 
plánech, pokud existují: 
− upozornění na všechna nebezpečí, která mohou mít 

původ v umístění zařízení, 
− popis uplatňovaných preventivních opatření, jako 

jsou bezpečnostní zařízení, výstražné systémy 
a způsoby uzavření, 

− popis postupů a plánů pro ověřování trvalé účinnosti 
opatření pro uzavření, 

− popis informací sdělovaných pracovníkům, 
 14. Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této 

vyhlášce 
32009L0041 Příloha V, 

část C, 
písm. d) 

− informace nezbytné k tomu, aby mohl příslušný 
orgán vyhodnotit havarijní plány, jsou-li vyžadovány 
podle čl. 13 odst. 1; 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 2 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 209/2004 Sb. 
Vzory žádostí o udělení povolení k uvádění 
do životního prostředí 
Údaje označené (+) je nutno doložit originálním 
dokumentem nebo úředně ověřenou kopií. 
Veškeré přiložené dokumenty musí být 
označeny jménem nebo názvem (obchodní 
firmou) žadatele. 

32001L0018 Příloha III Informace vyžadované v oznámení 
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Údaje, které tvoří shrnutí obsahu žádosti 
určené ke zveřejnění, jsou podtrženy.  
 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 2, 
část A 

ČÁST A 
VZORY ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ POVOLENÍ 
K UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
PRO JINÉ ÚČELY NEŽ KLINICKÉ 
HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

32001L0018 Příloha III Informace vyžadované v oznámení 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Formulář souhrnu informací obsažených 
v oznámení záměrného uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů nebo jejich kombinace 
pro jiné účely než uvádění na trh  

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 2, 
část A, díl 1 

Díl 1 
VZOR ŽÁDOSTI PRO GENETICKY 
MODIFIKOVANÝ ORGANISMUS JINÝ NEŽ 
VYŠŠÍ ROSTLINA  
[K § 17 odst. 3 písm. b) zákona] 

32001L0018 Příloha III A INFORMACE VYŽADOVANÉ V OZNÁMENÍCH 
TÝKAJÍCÍCH SE UVOLNĚNÍ GENETICKY 
MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ JINÝCH NEŽ 
VYŠŠÍ ROSTLINY  

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Formulář souhrnu informací obsažených 
v oznámení uvolňování geneticky modifikovaných 
organismů jiných než vyšších rostlin podle článku 
11 směrnice 2001/18/ES 

 1. Název projektu 32001L0018 Příloha III A, 
díl I. 

I.   OBECNÉ INFORMACE  
C. Název projektu 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
(d) Název projektu 

 2. Žadatel 
2.1. Jméno nebo název anebo obchodní 

firma, je-li žadatelem fyzická osoba 
oprávněná k podnikání 

2.2. Název nebo obchodní firma a právní 
forma, je-li žadatelem právnická osoba 

2.3. Státní občanství (u fyzických osob) 
2.4. Adresa sídla a adresa bydliště 

(u fyzických osob) 
2.5. IČO (pokud je přiděleno) 
2.6. Jména osob, které jsou členy 

statutárního orgánu žadatele, je-li 

32001L0018 Příloha III A, 
díl I. 

I.   OBECNÉ INFORMACE  
A. Název a adresa oznamovatele (společnosti nebo 

instituce) 
B. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
C. Název projektu 
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žadatelem právnická osoba, 
s uvedením způsobu, jímž žadatele 
zastupují  

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
Oddíl 2. Oznamovatel 

 3. Odborný poradce  
(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce 
odborné praxe (byly-li odborné vzdělání nebo 
praxe získány v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto 
dokladem rozhodnutí o uznání odborné 
kvalifikace podle jiného právního předpisu7))  
3.1. Jméno, titul 
3.2. Povolání, případně zaměstnavatel 

a funkce 
3.3. Vzdělání 
3.4. Odborné kurzy 
3.5. Dosavadní praxe 
3.6. Adresa bydliště 
3.7. Kontaktní adresa 
3.8. Telefon 
3.9. E-mail 

32001L0018 Příloha III A, 
díl I. 

I.   OBECNÉ INFORMACE  
B. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
 

 4. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je 
odlišná od odborného poradce 

4.1. Jméno, titul 
4.2. Telefon 
4.3. E-mail 

32001L0018 Příloha III A, 
díl I. 

I.   OBECNÉ INFORMACE  
B. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
 

 5. Účel uvádění do životního prostředí  32001L0018 Příloha III A, 
díl III, 
oddíl A, 
bod 1 

III.   INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLNĚNÍ A O 
PŘIJÍMAJÍCÍM PROSTŘEDÍ  
A.   Informace o uvolnění  
1. popis navrhovaného záměrného uvolnění, včetně 
jeho účelu nebo účelů a předpokládaných produktů; 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl F. Informace o uvolnění 
1. Účel uvolnění (včetně všech významných 

potenciálních přínosů pro životní prostředí, které je 
možné očekávat) 

 6. Doba uvádění do životního prostředí 
6.1. Celková doba uvádění geneticky 

32001L0018 Příloha III A, III.   INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLNĚNÍ A O 
PŘIJÍMAJÍCÍM PROSTŘEDÍ  
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modifikovaného organismu do životního 
prostředí a datum jeho 
předpokládaného zahájení 

6.2. Závazný harmonogram (rozpis 
jednotlivých dílčích etap, datum jejich 
předpokládaného zahájení a doba jejich 
trvání) 

díl III, 
oddíl A, 
bod 2 

A.   Informace o uvolnění  
2. předpokládaná data a časový rozvrh experimentu, 
včetně četnosti a doby trvání uvolnění; 
 
 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
(e) Navrhovaná doba uvolňování 

 7. Plánuje žadatel uvádění stejného 
geneticky modifikovaného organismu 
do životního prostředí v některém 
členském státě Evropské unie nebo 
mimo její území?  

Pokud ano, uveďte: 
7.1. stát, v němž žadatel uvádění do 

životního prostředí plánuje, 
7.2. předpokládanou dobu zahájení a trvání 

uvádění do životního prostředí. 

32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 4. Je uvolnění stejného GMO plánováno stejným 
oznamovatelem jinde ve Společenství (v souladu s čl. 6 
odst. 1)? 
 

 8. Podal žadatel žádost pro uvádění 
stejného geneticky modifikovaného 
organismu do životního prostředí 
v jiném členském státě Evropské unie?  

Pokud ano, uveďte: 
8.1. stát, ve kterém byla žádost podána, 
8.2. datum podání a číslo nebo jiné 

označení žádosti, 
8.3. datum a označení povolení, bylo-li 

vydáno, 
8.4. období, na které se povolení vztahuje. 

32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 5. Byl stejný GMO oznámen stejným 
oznamovatelem pro uvolnění jinde ve Společenství? 
 

 9. Podal žadatel žádost pro uvádění 
stejného geneticky modifikovaného 
organismu do životního prostředí nebo 
na trh mimo území Evropské unie? 

Pokud ano, uveďte: 
9.1. stát, ve kterém byla žádost podána, 
9.2. datum podání a číslo nebo jiné 

označení žádosti, 

32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 6. Byl stejný GMO oznámen stejným 
oznamovatelem pro uvolnění nebo uvedení na trh mimo 
Společenství? 
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9.3. datum a označení povolení, bylo-li 
vydáno, 

9.4. období, na které se povolení vztahuje. 
 10. Hodnocení rizika uvádění geneticky 

modifikovaného organismu do životního 
prostředí  

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 
této vyhlášky, včetně dokumentace výsledků 
předchozích uvádění do životního prostředí, 
především z hlediska různého rozsahu činnosti 
a různých přijímajících ekosystémů 
10.1. Shrnutí hodnocení rizika  

32001L0018 
 
 
 

Čl. 6 odst. 2 
písm. b) 
 
 
 

2. Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat: 
b) hodnocení rizik na životní prostředí a závěry 

vyžadované v příloze II oddílu D, spolu 
s bibliografickými odkazy a označením použitých 
metod. 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 7. Souhrn potenciálních dopadů uvolnění GMO na 
životní prostředí 

 11. Charakteristika geneticky 
modifikovaného organismu 

11.1. Geneticky modifikovaný organismus je: 
11.1.1. viroid 
11.1.2. RNA virus 
11.1.3. DNA virus 
11.1.4. bakterie 
11.1.5. houba (vláknitá mikromyceta, 

kvasinka) 
11.1.6. jiný mikroorganismus 
11.1.7. savec 
11.1.8. hmyz 
11.1.9. ryba 
11.1.10. jiný živočich (uveďte třídu) 
11.1.11. jiný organismus (upřesněte) 

11.2. České a latinské rodové a druhové 
jméno geneticky modifikovaného 
organismu s přesným určením rasy 
(plemene, formy, kmene, buněčné linie, 
patovaru) 

11.3. Genetická stabilita 
11.3.1. Opatření k zajištění genetické 

stability, faktory, které tuto stabilitu 
ovlivňují 

32001L0018 Příloha III A, 
díl II, oddíl C, 
bod 2  

II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
C.  Charakteristiky modifikovaného organismu  
2. Informace o výsledném geneticky modifikovaném 
organismu: 
a) popis genetických znaků a fenotypových 

charakteristik, zejména všech nových znaků 
a charakteristik, které se mohou projevit nebo se již 
projevit nemohou; 

b) struktura a množství nukleové kyseliny vektoru nebo 
dárce, která zůstala ve výsledné konstrukci 
geneticky modifikovaného organismu; 

c) stabilita organismu z hlediska genetických znaků; 
d) podíl nového genetického materiálu a úroveň 

exprese. Metoda a citlivost měření; 
e) aktivita exprimované bílkoviny nebo bílkovin; 
f) popis identifikačních a detekčních technik, včetně 

technik identifikace a detekce vložených sekvencí a 
vektorů; 

g) citlivost, spolehlivost (kvantifikované údaje) 
a specifičnost detekčních a identifikačních technik; 

h) historie předchozích uvolnění nebo využití geneticky 
modifikovaného organismu; 

i) ochrana zdraví osob, zvířat a rostlin: 
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11.3.2. Metody ověřování genetické stability 
11.3.3. Popis dědičných vlastností, které mají 

vyloučit nebo omezit rozšíření 
genetického materiálu 

i) toxické nebo alergenní účinky geneticky 
modifikovaných organismů nebo jejich 
metabolických produktů; 

ii) ii) porovnání modifikovaného organismu 
s dárcem, příjemcem nebo popřípadě 
s rodičovským organismem z hlediska 
patogenity; 

iii) schopnost kolonizace; 
iv) je-li organismus patogenní pro 

imunokompetentní osoby: 
− způsobené choroby a mechanismus patogenity, 

včetně invazivity a virulence, 
− nakažlivost, 
− infekční dávka, 
− oblast hostitelů, možnost adaptací, 
− možnost přežití mimo lidského hostitele, 
− přítomnost vektorů nebo prostředků šíření, 
− biologická stabilita, 
− charakteristiky rezistence vůči antibiotikům, 
− alergenicita, 
− dostupnost vhodných terapií; 

v) další nebezpečí vyplývající z produktu. 
  32002D0813 Příloha, 

část 1 
Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 3. Charakterizace GMO 
 

 12. Údaje o příjemci, případně (kde je to 
aplikovatelné) o rodičovském organismu 

12.1. Organismus je: 
12.1.1. viroid 
12.1.2. RNA virus 
12.1.3. DNA virus 
12.1.4. bakterie 
12.1.5. houba (vláknitá mikromyceta, 

kvasinka) 
12.1.6. živočich (uveďte třídu) 
12.1.7. jiný organismus (upřesněte) 

12.2. České a latinské rodové a druhové 
jméno organismu s přesným určením 

32001L0018 Příloha III A, 
díl II, oddíl A 

II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
A. Charakteristika a) dárce, b) příjemce nebo c) 
(popřípadě) rodičovského organismu nebo organismů: 
1. vědecký název; 
2. taxonomie; 
3. další názvy (obvyklý název, název kmene atd.); 
4. fenotypové a genetické znaky; 
5. stupeň příbuznosti mezi dárcem a příjemcem nebo 

mezi rodičovskými organismy; 
6. popis identifikačních a detekčních technik; 
7. citlivost, spolehlivost (kvantitativní údaje) 

a specifické vlastnosti identifikačních a detekčních 
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rasy (plemene, formy, kmene, buněčné 
linie, patovaru) 

12.3. Původ (sbírka, sbírkové číslo, 
dodavatel) 

12.4. Plasmidy (v případě mikroorganismů) 
12.5. Bakteriofágy (v případě 

mikroorganismů) 
12.6. Fenotypové a genetické signální znaky 
12.7. Stupeň příbuznosti mezi dárcovským 

organismem a příjemcem 
12.8. Výskyt a životní podmínky 

12.8.1. Geografické rozšíření 
12.8.1.1. původní nebo usídlený v České 

republice 
12.8.1.2. původní nebo usídlený v zemích 

Evropské unie  
12.8.1.3. Je-li organismus původní 

v České republice nebo v zemích 
Evropské unie, vyznačte 
ekosystém, ve kterém se 
nachází: 

12.8.1.3.1. atlantický  
12.8.1.3.2. středozemní, 
12.8.1.3.3. boreální 
12.8.1.3.4. alpinský 
12.8.1.3.5. kontinentální 
12.8.1.3.6. jiný (jednoznačně 

identifikujte) 
12.8.2. Je organismus běžně používán 

v České republice? 
12.8.3. Je organismus běžně kultivován 

(chován) v České republice? 
12.8.4. Habitat (přirozené výskytiště) 

organismu: 
12.8.4.1. vodní prostředí 
12.8.4.2. půda, volně žijící 
12.8.4.3. půda ve spojení s kořenovým 

systémem rostlin 
12.8.4.4. ve spojení s nadzemními částmi 

technik; 
8. popis zeměpisného rozložení a přírodního 

stanoviště organismu, včetně informace o jeho 
přirozených predátorech, kořistech, parazitech a 
konkurentech, symbiontech a hostitelích; 

9. známé organismy, se kterými probíhá v přírodních 
podmínkách výměna genetického materiálu; 

10. ověření genetické stability organismů a faktory, 
které tuto stabilitu ovlivňují; 

11. patologické, ekologické a fyziologické 
charakteristiky: 
a) klasifikace nebezpečnosti provedená podle 

stávajících pravidel Společenství týkajících se 
ochrany lidského zdraví nebo životního 
prostředí; 

b) doba generace v přírodních ekosystémech, 
pohlavní a nepohlavní reprodukční cyklus; 

c) informace týkající se přežívání, včetně závislosti 
na roční době a schopnosti vytvářet přežívající 
struktury; 

d) patogenicita: infekčnost, toxigenicita, virulence, 
alergenicita, nosič (vektor) patogenu, možné 
vektory, oblast hostitelů včetně necílového 
organismu. Možnost aktivace latentních virů 
(provirů). Schopnost kolonizace dalších 
organismů; 

e) rezistence vůči antibiotikům a možnost využít 
tato antibiotika pro profylaktické a terapeutické 
účely u lidí a domestikovaných organismů; 

f) účast v procesech environmentálního 
charakteru, jako je primární produkce, koloběh 
živin, rozklad organické hmoty, respirace atd. 

12. Charakter původních vektorů: 
a) sekvence; 
b) četnost mobilizace; 
c) specifičnost; 
d) přítomnost genů, které způsobují rezistenci. 

13. Přehled předchozích genetických modifikací. 
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rostlin 
12.8.4.5. ve spojení se zvířaty 
12.8.4.6. jiné (jednoznačně identifikujte) 

Je-li organismus živočich, uveďte 
přirozené stanoviště nebo 
obvyklý ekosystém. 

12.9. Metody identifikace a detekce 
organismu 

12.9.1. Metody detekce včetně údajů 
o jejich citlivosti, spolehlivosti 
a specifičnosti 

12.9.2. Metody identifikace včetně údajů 
o jejich citlivosti, spolehlivosti 
a specifičnosti 

12.10. Je organismus zařazen podle jiného 
právního předpisu upravujícího ochranu 
zdraví zaměstnanců při práci10)?  
Pokud ano, uveďte příslušnou skupinu. 

12.11. Uveďte, zda je organismus patogenní 
nebo jiným způsobem škodlivý (živý 
nebo neživý, včetně mimobuněčných 
produktů).  
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem 
k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. 
Škodlivost vždy jednoznačně 
identifikujte.  
Týkají se patogenní nebo škodlivé 
vlastnosti sekvencí použitých při 
genetické modifikaci?  
Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
možné charakteristiky: 

12.11.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, 
virulence 

12.11.2. alergenní účinky 
12.11.3. toxické účinky 
12.11.4. nosič patogenu 
12.11.5. možné vektory, oblast hostitelů 

včetně necílového organismu 
12.11.6. možnost aktivace latentních virů 
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(provirů) 
12.11.7. schopnost pronikat do jiných 

organismů či kolonizovat jiné 
organismy 

12.11.8. odolnost vůči antibiotikům 
a potenciální využití těchto antibiotik 
pro profylaxi a léčbu onemocnění 
u lidí a zvířat 

12.11.9. jiné 
12.12. Rozmnožování 

12.12.1. Generační doba v přirozeném 
prostředí 

12.12.2. Generační doba v ekosystému, do 
kterého má být geneticky 
modifikovaný organismus uváděn 

12.12.3. Způsob rozmnožování (pohlavní, 
nepohlavní) 

12.12.4. Specifické faktory, které ovlivňují 
rozmnožování (pokud existují) 

12.13. Schopnost přežití 
12.13.1. Schopnost vytvářet odolné 

přežívající formy: 
12.13.1.1. semena 
12.13.1.2. endospory 
12.13.1.3. cysty 
12.13.1.4. sklerocia 
12.13.1.5. nepohlavní spory (houby) 
12.13.1.6. pohlavní spory (houby) 
12.13.1.7. vejce 
12.13.1.8. kukly 
12.13.1.9. larvy 
12.13.1.10. jiné (jednoznačně identifikujte) 

12.14. Šíření v prostředí 
12.14.1. Způsob a rozsah šíření 
12.14.2. Specifické faktory ovlivňující šíření 

(pokud existují) 
12.15. Přirození predátoři, kořist, paraziti 

a konkurenti, symbionti a hostitelé 
12.16. Další možné interakce s jinými 
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organismy 
12.16.1. Další specifické faktory umožňující 

přežití 
12.16.2. Schopnost přežití v jednotlivých 

ročních obdobích 
12.17. Možný mezibuněčný přenos 

genetického materiálu mezi dárcem 
(rodičovským organismem) a dalšími 
organismy  

12.17.1. Způsob přenosu (plasmidem, 
bakteriofágem, jinak) 

12.17.2. Organismy, se kterými probíhá 
přirozená výměna genetického 
materiálu 

12.18. Ověření genetické stability organismu 
a faktory, které tuto stabilitu ovlivňují 

12.19. Zapojení do environmentálních 
procesů:  

12.19.1. primární produkce 
12.19.2. přeměna živin (konzument, predátor) 
12.19.3. rozklad organické hmoty 
12.19.4. jiné (jednoznačně identifikujte) 

12.20. Vlastní vektory organismu 
12.20.1. Sekvence vektoru 
12.20.2. Frekvence mobilizace vektoru 
12.20.3. Specifičnost vektoru 
12.20.4. Přítomnost genů způsobujících 

odolnost vektoru 
12.21. Předchozí genetické modifikace 

příjemce nebo rodičovského organismu 
povolené v České republice (včetně 
data a čísla jednacího rozhodnutí) 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl B. Informace o organismech příjemce nebo 
rodičovských organismech, od kterých je GMO odvozen 
Oddíl 3. Charakterizace GMO 
1. Charakterizace organismu nebo rodičovského 

organismu 
2. Název 
3. Zeměpisné rozšíření organismu 
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4. Přirozené stanoviště organismu 
5. (a) Techniky detekce 

(b) Techniky identifikace 
6. Je organismus příjemce klasifikovaná podle 

stávajících pravidel Společenství o ochraně lidského 
zdraví nebo životního prostředí? 

7. Je organismus příjemce významně patogenní nebo 
jiným způsobem škodlivý (včetně mimobuněčných 
produktů), živý nebo mrtvý? 

8. Informace o reprodukci 
9. Schopnost přežití 
10. (a) Způsoby šíření 

(b) Faktory ovlivňující šíření 
11. Předcházející genetické modifikace organismu 

příjemce nebo rodičovského organismu již 
oznámeného pro uvolnění v zemi, ve které se 
oznámení provádí (uveďte čísla oznámení) 

 13. Údaje o genetické modifikaci 
13.1. Typ genetické modifikace:  

13.1.1. vnesení cizorodého dědičného 
materiálu  

13.1.2. vynětí části dědičného materiálu 
13.1.3. kombinace vynětí a vnesení 

dědičného materiálu 
13.1.4. buněčná fúze 
13.1.5. jiný (jednoznačně identifikujte) 

13.2. Zamýšlený výsledek genetické 
modifikace 

13.3. Byl při genetické modifikaci použit 
vektor? 
Pokud vektor nebyl použit, pokračujete 
bodem 13. 4. 

13.3.1. Je vektor zcela nebo částečně 
přítomen ve výsledném geneticky 
modifikovaném organismu? 
Pokud vektor není ani částečně 
přítomen, pokračujte bodem 13. 5. 

13.3.2. Typ vektoru: 
13.3.2.1. plasmid 

32001L0018 Příloha III A, 
díl II, oddíl C, 
bod 1 
 

II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
C.   Charakteristiky modifikovaného organismu  
1. Informace týkající se genetické modifikace: 
a) metody použité k modifikaci; 
b) metody použité ke konstrukci a zavedení inzertu 

(inzertů) do příjemce anebo k odstranění sekvence; 
c) popis konstrukce inzertu nebo vektoru; 
d) čistota inzertu s ohledem na neznámé sekvence a 

informace o tom, do jaké míry je vložená sekvence 
omezena na DNA potřebnou k uskutečnění 
požadované funkce; 

e) metody a kritéria použitá k výběru; 
f) sekvence, funkční identita a umístění 

pozměněných/vložených/odstraněných segmentů 
nukleové kyseliny, zejména údaje o všech známých 
škodlivých sekvencích. 
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13.3.2.2. bakteriofág 
13.3.2.3. virus 
13.3.2.4. kosmid 
13.3.2.5. phasmid 
13.3.2.6. transposon 
13.3.2.7. jiný objekt (jednoznačně 

identifikujte) 
(+) mapa vektoru 

13.3.3. Identita vektoru (původ) 
13.3.4. Spektrum hostitelů vektoru 
13.3.5. Přítomnost sekvence v dotyčném 

vektoru, která předává výběrový 
(selektovatelný) nebo 
identifikovatelný fenotyp: 

13.3.5.1. odolnost vůči antibiotikům 
(uvést přesný název léčivé 
látky) 

13.3.5.2. odolnost vůči těžkým kovům 
13.3.5.3. odolnost vůči pesticidům (uvést 

přesný název účinné látky) 
13.3.5.4. jiný (jednoznačně identifikujte) 

13.3.6. Dílčí fragmenty vektoru a jejich 
přítomnost ve výsledném geneticky 
modifikovaném organismu 

13.3.7. Metody vnesení vektoru do 
organismu příjemce: 

13.3.7.1. transformace 
13.3.7.2. elektroporace 
13.3.7.3. makroinjekce 
13.3.7.4. mikroinjekce 
13.3.7.5. infekce 
13.3.7.6. jiné (upřesněte) 

13.3.8. Údaje o tom, jak dalece je daný 
vektor omezen na sekvence 
nukleové kyseliny, potřebné 
k zajištění zamýšlené funkce a zda 
obsahuje sekvence, jejichž produkt 
nebo funkce nejsou známy 

13.4. Pokud nebyl při genetické modifikaci 
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použit vektor, metoda vnesení insertu 
do organismu příjemce: 

13.4.1. transformace 
13.4.2. mikroinjekce 
13.4.3. mikroenkapsulace 
13.4.4. makroinjekce 
13.4.5. (jednoznačně identifikujte) 

13.5. Metody a kritéria použitá pro selekci 
  32001L0018 Příloha III A, 

díl II, oddíl B 
II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
B.   Charakteristiky vektoru  
1. charakter a zdroj vektoru; 
2. sekvence transpozonů, vektorů a jiných 

nekódujících genetických segmentů používaných ke 
konstrukci geneticky modifikovaného organismu a k 
zabezpečení funkce zavedeného vektoru a inzertu 
v geneticky modifikovaném organismu; 

3. četnost mobilizace vloženého vektoru nebo 
schopnosti genového přenosu a metody jejich 
stanovení; 

4. informace o tom, do jaké míry je vektor omezen na 
DNA potřebnou k uskutečnění plánované funkce. 

 
  32002D0813 Příloha, 

část 1 
Díl C. Informace o genetické modifikaci 
1. Typ genetické modifikace 
2. Zamýšlený výsledek genetické modifikace 
3. (a) Byl v procesu modifikace použit nějaký vektor? 

(b) Pokud ano, je tento vektor zcela nebo zčásti 
přítomnech v modifikovaném organismu? 

4. Pokud odpověď na otázku 3 (b) zní ano, podejte 
následující informace 

5. Pokud odpověď na otázku 3 (a) a (b) zní ne, jaká 
byla metoda použitá v procesu modifikace? 

 14. Údaje o insertu 
14.1. Údaje o každé části insertu, případně 

o každé vyňaté části dědičného 
materiálu, se zvláštním zřetelem 
k jakýmkoli známým škodlivým 
sekvencím 

32001L0018 Příloha III A, 
díl II, oddíl C 

II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
C. Charakteristiky modifikovaného organismu 
1. Informace týkající se genetické modifikace: 
c) popis konstrukce inzertu nebo vektoru; 
d) čistota inzertu s ohledem na neznámé sekvence 
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14.1.1. Velikost 
14.1.2. Sekvence 
14.1.3. Původ 
14.1.4. Funkční charakteristika 

14.2. Umístění insertu v organismu příjemce: 
14.2.1. na volném plasmidu 
14.2.2. insert integrován do chromozómu 
14.2.3. jiné (jednoznačně identifikujte) 

14.3. Obsahuje insert části, jejichž produkty 
nebo funkce nejsou známé? 
Pokud ano, upřesněte. 

14.4. Údaje o tom, jak dalece je insert 
omezen na sekvence nukleové 
kyseliny, potřebné k zajištění 
zamýšlené funkce 

14.5. Údaje o tom, zda se sekvence 
obsažené v insertu podílejí jakýmkoliv 
způsobem na patogenních nebo 
škodlivých vlastnostech dárcovského 
organismu nebo vektoru 

14.6. Struktura a velikost každého úseku 
nukleové kyseliny původem z vektoru 
anebo dárcovského organismu, která 
zůstala v konečném geneticky 
modifikovaném organismu, včetně 
metod a údajů potřebných k identifikaci 
a detekci vložených sekvencí 

14.7. V případě vynětí části dědičného 
materiálu (delece) velikost a funkce 
vyňatého úseku nukleové kyseliny 

14.8. Počet kopií vloženého dědičného 
materiálu 

14.9. Stabilita vloženého dědičného materiálu 
a stabilita jeho umístění 

a informace o tom, do jaké míry je vložená 
sekvence omezena na DNA potřebnou 
k uskutečnění požadované funkce; 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl C. Informace o genetické modifikaci 
6. Informace o inzertu 

 15. Informace o dárcovském organismu 
(organismu, ze kterého je insert 
odvozen) 

32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl D. Informace o organismu nebo organismech, od 
kterých je odvozen inzert 
1. Uveďte, zda to je… 
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15.1. Dárcovský organismus je: 
15.1.1. viroid 
15.1.2. RNA virus 
15.1.3. DNA virus 
15.1.4. bakterie 
15.1.5. houba (vláknitá mikromyceta, 

kvasinka) 
15.1.6. jiný mikroorganismus 
15.1.7. živočich (uveďte třídu) 
15.1.8. jiný organismus (upřesněte jaký) 

15.2. České a latinské rodové a druhové 
jméno dárcovského organismu 
s přesným určením kultivaru (odrůdy, 
rasy, plemene, linie, formy, hybridu, 
kmene, patovaru) 

15.3. Uveďte, zda je dárcovský organismus 
patogenní nebo jiným způsobem 
škodlivý (živý nebo neživý, včetně 
mimobuněčných produktů).  
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem 
k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. 
Škodlivost vždy jednoznačně 
identifikujte. 
Týkají se patogenní nebo škodlivé 
vlastnosti sekvencí použitých při 
genetické modifikaci? 
Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
možné charakteristiky: 

15.3.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, 
virulence 

15.3.2. alergenní účinky 
15.3.3. toxické účinky 
15.3.4. nosič patogenu 
15.3.5. možné vektory, oblast hostitelů 

včetně necílového organismu 
15.3.6. možnost aktivace latentních virů 

(provirů) 
15.3.7. schopnost pronikat do jiných 

organismů či kolonizovat jiné 

2. Úplný název 
3. Je organismus významně patogenní nebo jiným 

způsobem škodlivý (včetně mimobuněčných 
produktů), živý nebo mrtvý? 

4. Je organismus dárce klasifikován podle stávajících 
pravidel Společenství o ochraně lidského zdraví a 
životního prostředí, jako je směrnice 90/679/EHS o 
ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 
s expozicí biologickým činitelům při práci? 

5. Dochází k přirozené výměně genetického materiálu 
mezi organismem dárce a příjemce? 
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organismy 
15.3.8. odolnost vůči antibiotikům 

a potenciální využití těchto antibiotik 
pro profylaxi a léčbu onemocnění 
u lidí a zvířat 

15.3.9. jiné 
15.4. Je dárcovský organismus zařazen 

podle jiného právního předpisu 
upravujícího ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci10)? 
Pokud ano, uveďte příslušnou skupinu. 

15.5. Vyměňují si příjemce a dárcovský 
organismus genetický materiál 
přirozeným způsobem? 

 16. Údaje o výsledném geneticky 
modifikovaném organismu 

16.1. Popis dědičných vlastností 
a fenotypových znaků, které byly 
změněny v důsledku genetické 
modifikace 

16.1.1. Liší se geneticky modifikovaný 
organismus od příjemce ve 
schopnosti přežití? 
Pokud ano, jednoznačně 
identifikujte. 

16.1.2. Liší se geneticky modifikovaný 
organismus od příjemce ve způsobu 
nebo rychlosti reprodukce? 
Pokud ano, jednoznačně 
identifikujte. 

16.1.3. Liší se geneticky modifikovaný 
organismus od příjemce ve 
schopnosti šíření? 
Pokud ano, jednoznačně 
identifikujte. 

16.1.4. Liší se geneticky modifikovaný 
organismus od příjemce 
v patogenitě? 
Pokud ano, jednoznačně 

32001L0018 Příloha III A, 
díl II, oddíl C, 
bod 2  

II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
C.  Charakteristiky modifikovaného organismu  
2. Informace o výsledném geneticky modifikovaném 
organismu: 
a) popis genetických znaků a fenotypových 

charakteristik, zejména všech nových znaků 
a charakteristik, které se mohou projevit nebo se již 
projevit nemohou; 

b) struktura a množství nukleové kyseliny vektoru nebo 
dárce, která zůstala ve výsledné konstrukci 
geneticky modifikovaného organismu; 

c) stabilita organismu z hlediska genetických znaků; 
d) podíl nového genetického materiálu a úroveň 

exprese. Metoda a citlivost měření; 
e) aktivita exprimované bílkoviny nebo bílkovin; 
f) popis identifikačních a detekčních technik, včetně 

technik identifikace a detekce vložených sekvencí a 
vektorů; 

g) citlivost, spolehlivost (kvantifikované údaje) 
a specifičnost detekčních a identifikačních technik; 

h) historie předchozích uvolnění nebo využití geneticky 
modifikovaného organismu; 

i) ochrana zdraví osob, zvířat a rostlin: 
i) toxické nebo alergenní účinky geneticky 
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identifikujte. 
16.2. Genetická stabilita geneticky 

modifikovaného organismu 
16.3. Vlastnosti geneticky modifikovaného 

organismu, které mají vliv na jeho 
přežívání, rozmnožování a šíření 
v životním prostředí 

16.4. Známé nebo předvídatelné 
environmentální podmínky, které 
mohou mít vliv na přežívání, 
rozmnožování a šíření (vítr, voda, půda, 
teplota, pH atd.) 

16.5. Citlivost na specifické látky (prostředky) 
16.6. Uveďte, zda je geneticky modifikovaný 

organismus patogenní nebo jiným 
způsobem škodlivý (živý nebo neživý, 
včetně mimobuněčných produktů).  
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem 
k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. 
Škodlivost vždy jednoznačně 
identifikujte. 
Týkají se patogenní nebo škodlivé 
vlastnosti sekvencí použitých při 
genetické modifikaci? 
 Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
možné charakteristiky: 

16.6.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, 
virulence 

16.6.2. alergenní účinky 
16.6.3. toxické účinky 
16.6.4. nosič patogenu 
16.6.5. možné vektory, oblast hostitelů 

včetně necílového organismu 
16.6.6. možnost aktivace latentních virů 

(provirů) 
16.6.7. schopnost pronikat do jiných 

organismů či kolonizovat jiné 
organismy 

16.6.8. odolnost vůči antibiotikům 

modifikovaných organismů nebo jejich 
metabolických produktů; 

ii) ii) porovnání modifikovaného organismu 
s dárcem, příjemcem nebo popřípadě 
s rodičovským organismem z hlediska 
patogenity; 

iii) schopnost kolonizace; 
iv) je-li organismus patogenní pro 

imunokompetentní osoby: 
− způsobené choroby a mechanismus patogenity, 

včetně invazivity a virulence, 
− nakažlivost, 
− infekční dávka, 
− oblast hostitelů, možnost adaptací, 
− možnost přežití mimo lidského hostitele, 
− přítomnost vektorů nebo prostředků šíření, 
− biologická stabilita, 
− charakteristiky rezistence vůči antibiotikům, 
− alergenicita, 
− dostupnost vhodných terapií; 

v) další nebezpečí vyplývající z produktu. 
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a potenciální využití těchto antibiotik 
pro profylaxi a léčbu onemocnění 
u lidí a zvířat 

16.6.9. jiné (jednoznačná charakteristika) 
16.7. Popis metod identifikace a detekce 

geneticky modifikovaného organismu 
16.7.1. Metody používané k detekci 

geneticky modifikovaného 
organismu, včetně ověřené metodiky 
detekce 

16.7.2. Metody používané k identifikaci 
geneticky modifikovaného 
organismu v prostředí, včetně 
ověřené metodiky identifikace 
a údajů o spolehlivosti a citlivosti 
metod 

16.7.3. Údaje umožňující jednoznačnou 
identifikaci změněného úseku 
dědičného materiálu 

16.8. Exprese vloženého dědičného 
materiálu 

16.8.1. Rychlost a míra exprese vloženého 
dědičného materiálu, závislost na 
životním cyklu, orgány, kde dochází 
k expresi 

16.8.2. Popis metod měření s udáním jejich 
citlivosti 

16.8.3. Stabilita exprese 
16.9. Exprimované bílkoviny 

16.9.1. Aktivita exprimovaných bílkovin 
16.9.2. Popis metod identifikace a detekce 

exprimovaných bílkovin s udáním 
jejich citlivosti, spolehlivosti 
a specifičnosti 

16.10. Relevantní údaje o předchozích 
případech uvádění stejného geneticky 
modifikovaného organismu do životního 
prostředí, existují-li, zejména ve vztahu 
k možným účinkům této činnosti na 
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zdraví lidí a zvířat, životní prostředí 
a biologickou rozmanitost 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl E. Informace o geneticky modifikovaném organismu 
1. Genetické znaky a fenotypové charakteristiky 

organismu příjemce nebo rodičovského organismu, 
které byly změněny v důsledku genetické 
modifikace 

2. Genetická stabilita modifikovaného organismu 
3. Je organismus významně patogenní nebo jiným 

způsobem škodlivý (včetně mimobuněčných 
produktů), živý nebo mrtvý? 

4. Popis metod identifikace a detekce 
 

 17. Informace o místě, na němž bude 
uvádění do životního prostředí probíhat 

17.1. Liší se místo uvádění do životního 
prostředí od ekosystému, ve kterém se 
příjemce nebo rodičovský organismus 
obvykle vyskytují, nebo jsou pěstovány 
anebo kultivovány?  
Pokud ano, upřesněte. 

17.2. Pracoviště a pozemky, na kterých bude 
uvádění do životního prostředí probíhat 

(+) Kopie katastrálních map s vyznačením 
pozemku, na němž bude uvádění do životního 
prostředí probíhat, a přehledný plánek plochy 
kultivace geneticky modifikovaného organismu 
s uvedením využití okolních pozemků, včetně 
druhu pěstovaných plodin 
17.3. Vlastník pozemku, pokud není totožný 

se žadatelem, a smluvní vztah mezi 
vlastníkem a žadatelem 

17.4. Specifikace pozemku 
17.4.1. Kraj  
17.4.2. Obec 
17.4.3. Název katastrálního území 

a parcelní číslo  
17.4.4. Identifikační číslo půdního bloku 

a případně dílu půdního bloku, je-li 

32001L0018 Příloha III A, 
díl III, oddíl B 

III. INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLNĚNÍ A O 
PŘIJÍMAJÍCÍM PROSTŘEDÍ 
B.   Informace o životním prostředí (v místě uvolnění i v 
širším okolí)  
1. zeměpisná poloha a souřadnice místa nebo míst (v 

případě oznámení podle části C budou místem nebo 
místy uvolnění předpokládané oblasti využití 
produktu); 

2. fyzická nebo biologická blízkost k člověku nebo k 
jiným významným biotům; 

3. blízkost k významným stanovištím, chráněným 
územím nebo nádržím na dodávku pitné vody; 

4. klimatické charakteristiky regionu nebo regionů, 
které by mohly být uvolněním zasaženy; 

5. zeměpisné, geologické a pedologické 
charakteristiky; 

6. rostliny a živočichové, včetně užitkových rostlin a 
užitkových zvířat a stěhovavých druhů; 

7. popis cílových a necílových ekosystémů, které 
mohou být uvolněním zasaženy; 

8. porovnání přirozeného stanoviště přijímajícího 
organismu s navrhovaným místem nebo místy 
uvolnění; 

9. všechny známé plánované rozvojové akce nebo 
změny ve využití území v regionu, které mohou 
ovlivnit dopad uvolnění na životní prostředí. 
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pozemek předmětem evidence 
využití zemědělské půdy podle 
jiného právního předpisu11)  

17.5. Celková rozloha plochy, na které se 
uvádění do životního prostředí má 
uskutečnit (m2) 

17.5.1. aktuální plocha pokusu, 
17.5.2. rozloha pokusného pozemku (včetně 

izolačního pásma a podobně). 
17.6. Vzdálenost pokusného pozemku od 

specifických území (v metrech nebo 
kilometrech) 

17.6.1. Zvláště chráněná území12) 
17.6.2. Obydlí, sídla 
17.6.3. Ochranná pásma vodních zdrojů 
17.6.4. Vodní toky, vodní nádrže 
17.6.5. Území obhospodařovaná 

v ekologickém zemědělství13) 
17.6.6. Jiné 

17.7. Využití okolních pozemků, včetně 
plodin pěstovaných na sousedních 
pozemcích (vyznačit v plánku) 

17.8. Flora a fauna, včetně zemědělských 
plodin, hospodářských zvířat 
a migrujících druhů, která by mohla 
přijít do styku s geneticky 
modifikovaným organismem 

17.9. Způsob zabezpečení pozemku: 
17.9.1. proti neoprávněným osobám 
17.9.2. proti zvěři 
17.9.3. proti splachu 

17.10. Velikost a způsob využití izolačního 
pásma kolem plochy kultivace 
geneticky modifikovaných organismů 

17.11. Další metody vyloučení nebo 
minimalizace rozšíření geneticky 
modifikovaných organismů mimo 
pokusný pozemek 

17.12. Stručný popis obvyklých povětrnostních 
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podmínek 
17.13. Popis ekosystému v místě uvádění do 

životního prostředí a na něj působících 
rušivých vlivů: 

17.13.1. typ půdy 
17.13.2. vodní režim včetně zavlažování 
17.13.3. klimatické podmínky 

17.14. Popis ekosystémů, které by mohly být 
ovlivněny 

17.15. Jakékoliv plánované změny ve využití 
pozemků v okolí místa uvádění do 
životního prostředí, které by mohly mít 
význam pro působení geneticky 
modifikovaného organismu na životní 
prostředí 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl F. Informace o uvolnění 
1. Účel uvolnění (včetně všech významných 

potenciálních přínosů pro životní prostředí, které je 
možné očekávat) 

2. Je místo uvolnění odlišné od přirozeného stanoviště 
nebo od ekosystému, ve kterém je zpravidla 
používán, držen nebo se nachází organismus 
příjemce nebo rodičovský organismus? 

3. Informace o uvolnění a okolní oblasti 
4. Metoda uvolňování a uvolněné množství 
5. Stručný popis průměrných environmentálních 

podmínek (počasí, teplota atd.) 
6. Příslušné údaje o předcházejících uvolněních 

prováděných se stejným GMO, existují-li, specificky 
spojené s potenciálními dopady uvolnění na životní 
prostředí a lidské zdraví 

 18. Popis nakládání s geneticky 
modifikovaným organismem 

(+) Metodika pokusů 
(+) Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této 
vyhlášce 
(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 
k zákonu 
18.1. Nakládání s geneticky modifikovaným 

32001L0018 Příloha III A, 
díl III, oddíl B 

III. INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLNĚNÍ 
A O PŘIJÍMAJÍCÍM PROSTŘEDÍ 
B.   Informace o životním prostředí (v místě uvolnění 
i v širším okolí)  
1. zeměpisná poloha a souřadnice místa nebo míst 

(v případě oznámení podle části C budou místem 
nebo místy uvolnění předpokládané oblasti využití 
produktu); 
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organismem před jeho uvedením do 
životního prostředí (uzavřené 
nakládání, přeprava) 

18.2. Postup, kterým bude geneticky 
modifikovaný organismus uveden do 
životního prostředí 

18.3. Přibližné množství geneticky 
modifikovaných organismů, které má 
být použito 

18.4. Hustota geneticky modifikovaných 
organismů (přibližný počet na m2, 
případně m3) 

18.5. Příprava a způsob úpravy pozemku 
před uvedením geneticky 
modifikovaného organismu do životního 
prostředí 

18.6. Způsob dopravy geneticky 
modifikovaného organismu 

18.7. Způsob ochrany zdraví pracovníků 
v průběhu nakládání s geneticky 
modifikovaným organismem v souladu 
s jinými právními předpisy9) 

18.8. Způsob kultivace geneticky 
modifikovaného organismu 

18.9. Popis dalšího nakládání s geneticky 
modifikovaným organismem, včetně 
jeho likvidace 

18.10. Termín a způsob vyhodnocení uvádění 
geneticky modifikovaného organismu 
do životního prostředí 

2. fyzická nebo biologická blízkost k člověku nebo 
k jiným významným biotům; 

3. blízkost k významným stanovištím, chráněným 
územím nebo nádržím na dodávku pitné vody; 

4. klimatické charakteristiky regionu nebo regionů, 
které by mohly být uvolněním zasaženy; 

5. zeměpisné, geologické a pedologické 
charakteristiky; 

6. rostliny a živočichové, včetně užitkových rostlin 
a užitkových zvířat a stěhovavých druhů; 

7. popis cílových a necílových ekosystémů, které 
mohou být uvolněním zasaženy; 

8. porovnání přirozeného stanoviště přijímajícího 
organismu s navrhovaným místem nebo místy 
uvolnění; 

9. všechny známé plánované rozvojové akce nebo 
změny ve využití území v regionu, které mohou 
ovlivnit dopad uvolnění na životní prostředí. 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl F. Informace o uvolnění 
1. Účel uvolnění (včetně všech významných 

potenciálních přínosů pro životní prostředí, které je 
možné očekávat) 

2. Je místo uvolnění odlišné od přirozeného stanoviště 
nebo od ekosystému, ve kterém je zpravidla 
používán, držen nebo se nachází organismus 
příjemce nebo rodičovský organismus? 

3. Informace o uvolnění a okolní oblasti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



52 
 

4. Metoda uvolňování a uvolněné množství 
5. Stručný popis průměrných environmentálních 

podmínek (počasí, teplota atd.) 
6. Příslušné údaje o předcházejících uvolněních 

prováděných se stejným GMO, existují-li, specificky 
spojené s potenciálními dopady uvolnění na životní 
prostředí a lidské zdraví 

 19. Údaje o možných interakcích mezi 
geneticky modifikovanými organismy 
a životním prostředím a jejich vlivu na 
životní prostředí 

19.1. České a latinské rodové a druhové 
jméno cílového organismu, pokud 
existuje, s přesným určením kultivaru 
(odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, 
hybridu, kmene, patovaru) 

19.2. Předpokládaný mechanismus 
a výsledek interakce mezi geneticky 
modifikovaným organismem uváděným 
do životního prostředí a cílovým 
organismem 

19.3. Předpokládaný mechanismus 
a výsledek interakcí s dalšími 
organismy v životním prostředí, které 
mohou být významné 

19.4. Je pravděpodobné, že dojde k selekci 
po uvedení do životního prostředí, jako 
např. zvýšené konkurenceschopnosti 
nebo invazivnosti geneticky 
modifikovaného organismu? 

19.5. Možnost prudkého nárůstu populace 
geneticky modifikovaného organismu 
v životním prostředí a podmínky, za 
kterých by k tomuto nárůstu mohlo dojít 

19.6. Cesty biologického šíření geneticky 
modifikovaného organismu, známé 
nebo možné způsoby interakce 
s rozšiřujícími agens 

19.7. Typy ekosystémů, do kterých se 

32001L0018 Příloha III A, 
díl IV 

IV.   INFORMACE O INTERAKCÍCH MEZI GENETICKY 
MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY A ŽIVOTNÍM 
PROSTŘEDÍM  
A.   Charakteristiky, které ovlivňují přežití, reprodukci a 
rozšiřování  
1. biologické faktory, které ovlivňují přežití, reprodukci 

a rozšiřování; 
2. známé nebo předpovídané podmínky životního 

prostředí, které mohou ovlivnit přežití, reprodukci 
nebo rozšiřování (vítr, voda, půda, teplota, pH atd.); 

3. citlivost vůči specifickým činidlům. 
B.   Interakce s prostředím  
1. předpovídané stanoviště geneticky modifikovaných 

organismů; 
2. studie chování a charakteristik geneticky 

modifikovaných organismů a dopadu těchto 
organismů na životní prostředí, provedené 
v simulovaném přírodním prostředí, např. 
v mikrokosmech, kultivátorech, ve sklenících; 

3. schopnost genetického přenosu po uvolnění: 
4. přenos genetického materiálu z geneticky 

modifikovaných organismů do organismů 
v zasaženém ekosystému; 

5. přenos genetického materiálu z původních 
organismů do geneticky modifikovaných organismů; 

6. pravděpodobnost, že po uvolnění dojde k selekci, 
v jejímž důsledku se projeví neočekávané nebo 
nežádoucí genetické znaky geneticky 
modifikovaného organismu; 

7. popis genetických znaků, které mohou bránit 
rozptylu genetického materiálu nebo ho 
minimalizovat. Metody zajištění a verifikace 
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geneticky modifikovaný organismus 
může rozšířit z místa uvádění do 
životního prostředí a ve kterých se 
může usídlit 

19.8. Název (české a latinské rodové 
a druhové jméno s přesným určením 
kultivaru – odrůdy, rasy, plemene, linie, 
formy, hybridu, kmene, patovaru) 
necílového organismu, který, se 
zřetelem na povahu přijímajícího 
prostředí, může být poškozen 
uváděním geneticky modifikovaného 
organismu do životního prostředí 

19.9. Předpokládaný mechanismus 
zjištěných nežádoucích interakcí mezi 
geneticky modifikovaným organismem 
a necílovými organismy včetně 
konkurentů, kořisti, hostitelů, 
symbiontů, predátorů, parazitů 
a patogenů 

19.10. Schopnost přenosu dědičného 
materiálu in vivo 

19.10.1. Možnost přenosu dědičného 
materiálu z geneticky 
modifikovaného organismu do jiného 
organismu po uvedení geneticky 
modifikovaného organismu do 
životního prostředí a důsledky 
takového přenosu 

19.10.2. Možnost přenosu dědičného 
materiálu z přirozeně se 
vyskytujícího organismu do 
geneticky modifikovaného 
organismu po uvedení geneticky 
modifikovaného organismu do 
životního prostředí a důsledky 
takového přenosu 

19.11. Výsledky studií chování a vlastností 
geneticky modifikovaného organismu 

genetické stability; 
8. dráhy biologického šíření, známé nebo možné 

způsoby interakce s přenašeči, včetně vdechnutí, 
požití, povrchového kontaktu, zavrtání do pokožky 
atd.; 

9. popis ekosystémů, do kterých se mohou geneticky 
modifikované organismy rozšířit; 

10. možnost nadměrného růstu populace v daném 
prostředí; 

11. konkurenční výhody geneticky modifikovaných 
organismů v porovnání s nemodifikovaným 
přijímajícími nebo rodičovskými organismy; 

12. identifikace a popis cílových organismů v případě 
jejich existence; 

13. předpokládané mechanismy a výsledek interakce 
mezi geneticky modifikovanými organismy a cílovým 
organismem, pokud existuje; 

14. identifikace a popis necílových organismů, které 
mohou být nepříznivě ovlivněny uvolněním 
geneticky modifikovaných organismů, 
a předpokládané mechanismy veškerých 
identifikovaných nepříznivých interakcí; 

15. pravděpodobnost posunu v biologických interakcích 
nebo v oblasti hostitelů v době po uvolnění; 

16. známé nebo předpovídané interakce s necílovými 
organismy v prostředí, včetně konkurentů, kořistí, 
hostitelů, symbiontů, predátorů, parazitů a 
patogenů; 

17. známé nebo předpovídané začlenění do 
biogeochemických procesů; 

18. další možné interakce s prostředím. 
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a jeho ekologických vlivů prováděných 
v simulovaném přirozeném prostředí 

19.12. Známé nebo předpokládané zapojení 
do biogeochemických procesů 

19.13. Další možné účinky na životní prostředí 
a biologickou rozmanitost (jednoznačně 
identifikujte) 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl G. Interakce GMO s životním prostředím 
a potenciální dopady na životní prostředí, jsou-li 
významně odlišné od organismu příjemce nebo 
rodičovského organismu 
1. Název cílových organismů (případně) 
2. Očekávaný mechanismus a výsledek interakce mezi 

uvolněnými GMO a cílovým organismem (případně) 
3. Jakákoli další potenciálně významná interakce 

s jinými organismy v životním prostředí 
4. Je po uvolnění pravděpodobná selekce GMO, jako 

je vyšší konkurenceschopnost, zvýšená 
invazivnost? 

5. Typy ekosystémů, do kterých by se GMO mohl šířit 
z místa uvolnění a ve kterém by se mohl usadit 

6. Úplný název necílových organismů, které (vzhledem 
k charakteru vstupního prostředí) mohou být 
nezáměrně významně poškozeny uvolněním GMO 

7. Pravděpodobnost genetické výměny in vivo 
8. Uveďte odkazy na příslušné výsledky (jsou-li 

k dispozici) studií chování a charakteristik GMO a 
jejich ekologického dopadu, prováděné 
v simulovaných přirozených prostředích (např. 
mikroorganismy atd.) 

9. Možné interakce s biochemickými procesy 
významné pro životní prostředí (jsou-li odlišné od 
organismu příjemce nebo rodičovského organismu) 

 20. Informace o monitoringu 
20.1. Metody zjišťování přítomnosti geneticky 

modifikovaného organismu 
20.2. Specificita metod identifikace geneticky 

modifikovaného organismu a odlišení 
geneticky modifikovaného organismu 

32001L0018 Příloha III A, 
díl V 

V.   INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MONITOROVÁNÍ, 
KONTROL, NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM A PLÁNŮ PRO 
ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ 
A.   Techniky monitorování  
1. metody sledování geneticky modifikovaných 

organismů a metody monitorování účinků geneticky 
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od dárcovského organismu, příjemce, 
případně rodičovského organismu; 
citlivost a spolehlivost těchto metod 

20.3. Metody monitorování účinků na 
ekosystém 

20.4. Techniky (metody) detekce přenosu 
vloženého dědičného materiálu na další 
organismy 

20.5. Plocha, na které bude monitoring 
prováděn (m2) 

20.6. Doba trvání monitoringu 
20.7. Četnost monitoringu 

modifikovaných organismů; 
2. specifičnost (slouží k identifikaci geneticky 

modifikovaných organismů a k jejich odlišení od 
dárce, příjemce, popřípadě od rodičovského 
organismu), citlivost a spolehlivost monitorovacích 
technik; 

3. techniky k detekci přenosu darovaného genetického 
materiálu do jiných organismů; 

4. trvání a četnost monitorování. 
B.   Kontrola uvolnění  
1. metody a postupy předcházení nebo minimalizace 

rozšíření geneticky modifikovaných organismů za 
rámec místa uvolnění nebo oblasti určené pro 
využití; 

2. metody a postupy k ochraně místa před vniknutím 
neoprávněných jedinců; 

3. metody a postupy, pomocí nichž je možno zabránit 
vniknutí jiných organismů do místa uvolnění. 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl H. Informace o monitorování 
1. Metody monitorování GMO 
2. Metody monitorování účinků na ekosystém 
3. Metody pro detekci přenosu donoru genetického 

materiálu z GMO na jiné organismy 
4. Velikost oblasti monitorování (m2) 
5. Dobra monitorování  
6. Četnost monitorování 

 21. Informace o opatřeních po skončení 
uvádění do životního prostředí 
a o nakládání s odpady 

21.1. Popis opatření po skončení pokusu 
21.2. Způsob likvidace geneticky 

modifikovaných organismů a kontroly 
její účinnosti 

21.3. Plán kontrol a dohledu 
21.4. Druhy vytvořených odpadů a jejich 

předpokládané množství 
21.5. Možná rizika vyplývající z nakládání 

s odpady 
21.6. Popis zneškodnění odpadů a metody 

32001L0018 Příloha III A, 
díl V 

V.   INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MONITOROVÁNÍ, 
KONTROL, NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM A PLÁNŮ PRO 
ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ 
B.   Kontrola uvolnění  
1. metody a postupy předcházení nebo minimalizace 

rozšíření geneticky modifikovaných organismů za 
rámec místa uvolnění nebo oblasti určené pro 
využití; 

2. metody a postupy k ochraně místa před vniknutím 
neoprávněných jedinců; 

3. metody a postupy, pomocí nichž je možno zabránit 
vniknutí jiných organismů do místa uvolnění. 

C. Nakládání s odpady  
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kontroly jeho účinnosti 1. druh vznikajícího odpadu; 
2. očekávané množství odpadu; 
3. popis předpokládaného nakládání s odpady. 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl I. Informace o nakládání s GMO po uvolnění 
a o zpracování odpadu 
1. Nakládání s místem po uvolnění 
2. Nakládání s GMO po uvolnění 
3. (a) Typ a množství vyprodukovaného odpadu 

(b) Zpracování odpadu 
Čl. I bod 24. 
Příloha č. 2, 
část A, díl 2 

Díl 2 
VZOR ŽÁDOSTI PRO GENETICKY 
MODIFIKOVANÝ ORGANISMUS, KTERÝ JE 
VYŠŠÍ ROSTLINOU 
[K § 17 odst. 3 písm. a) zákona] 

32001L0018 Příloha III B INFORMACE VYŽADOVANÉ V OZNÁMENÍCH 
TÝKAJÍCÍCH SE UVOLNĚNÍ GENETICKY 
MODIFIKOVANÝCH VYŠŠÍCH ROSTLIN 
(GYMNOSPERMAE A ANGIOSPERMAE) 

  32002D0813 Příloha, 
část 2 

Formulář souhrnu informací uvedených v oznámení 
uvolňování geneticky modifikovaných vyšších 
rostlin (Angiospermae a Gymnospermae) 

 1. Název projektu 32001L0018 Příloha III B, 
díl A. 

A.   OBECNÉ INFORMACE  
3. Název projektu 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
(d) Název projektu 

 2. Žadatel 
2.1 Jméno nebo název anebo obchodní 

firma, je-li žadatel fyzická osoba 
oprávněná k podnikání 

2.2 Název nebo obchodní firma a právní 
forma, je-li žadatelem právnická osoba 

2.3 Státní občanství (u fyzických osob) 
2.4 Adresa sídla a adresa bydliště 

(u fyzických osob) 
2.5 IČO (pokud je přiděleno) 
2.6 Jména osob, které jsou členy 

statutárního orgánu žadatele, je-li 
žadatelem právnická osoba, 
s uvedením způsobu, jímž žadatele 
zastupují  

32001L0018 Příloha III B, 
díl A. 

A.   OBECNÉ INFORMACE  
1. Název a adresa oznamovatele (společnosti nebo 

instituce) 
2. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
3. Název projektu 
 

  32002D0813 Příloha, Díl A. Všeobecné informace 
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část 2 Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
Oddíl 2. Oznamovatel 

 3. Odborný poradce  
(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce 
odborné praxe (byly-li odborné vzdělání nebo 
praxe získány v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto 
dokladem rozhodnutí o uznání odborné 
kvalifikace podle jiného právního předpisu7))  
3.1 Jméno, titul 
3.2 Povolání, případně zaměstnavatel 

a funkce 
3.3 Vzdělání 
3.4 Odborné kurzy 
3.5 Dosavadní praxe 

32001L0018 Příloha III B, 
díl A. 

A.   OBECNÉ INFORMACE  
2. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
 

 4. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je 
odlišná od odborného poradce 

4.1. Jméno, titul 
4.2. Telefon 
4.3. E-mail 

32001L0018 Příloha III B, 
díl A. 

A. OBECNÉ INFORMACE  
1. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
 

 5. Charakteristika nakládání s geneticky 
modifikovaným organismem 

5.1. Účel uvádění do životního prostředí, 
jako jsou zejména agronomické účely, 
zkoušky hybridizace, změna schopností 
přežití nebo šíření nebo zjišťování 
účinků na cílové nebo necílové 
organismy 

32001L0018 Příloha III B, 
díl F., bod 1 

F. INFORMACE O UVOLNĚNÍ (JEN PRO OZNÁMENÍ 
PŘEDKLÁDANÉ PODLE ČLÁNKŮ 6 A 7) 
1. Účel uvolnění. 

 

  32002D0813 Příloha, 
část 2 

C. Informace o experimentálním uvolnění 
1. Účel uvolnění (včetně všech příslušných informací 

dostupných v tomto stadiu), jako jsou agronomické 
účely, zkouška hybridizace, změněná schopnost 
přežití nebo šíření, zkouška účinků na cílové nebo 
necílové organismy 

 6. Doba uvádění do životního prostředí 
6.1. Celková doba uvádění geneticky 

modifikovaného organismu do životního 
prostředí a datum jeho 
předpokládaného zahájení 

32001L0018 Příloha III B, 
díl F., bod 2 

F. INFORMACE O UVOLNĚNÍ (JEN PRO OZNÁMENÍ 
PŘEDKLÁDANÉ PODLE ČLÁNKŮ 6 A 7) 
2. Předpokládané datum či data a trvání uvolnění. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



58 
 

6.2. Závazný harmonogram (rozpis 
jednotlivých dílčích etap, datum jejich 
předpokládaného zahájení a doba jejich 
trvání) 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
(e) Navrhovaná doba uvolňování 

 7. Plánuje žadatel uvádění stejného 
geneticky modifikovaného organismu 
do životního prostředí v některém 
členském státě Evropské unie nebo 
mimo její území? 

Pokud ano, uveďte: 
7.1. stát, v němž žadatel uvádění do 

životního prostředí plánuje 
7.2. předpokládanou dobu zahájení a trvání 

uvádění do životního prostředí 

32002D0813 Příloha, 
část 2 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 3. Je plánováno uvolnění stejně geneticky 
modifikované rostliny stejným oznamovatelem jinde, 
uvnitř Společenství nebo mimo něj (v souladu s čl. 6 
odst. 1)? 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl F. Informace o uvolnění 
2. Účel uvolnění (včetně všech významných 

potenciálních přínosů pro životní prostředí, které je 
možné očekávat) 

 8. Podal žadatel žádost pro uvádění 
stejného geneticky modifikovaného 
organismu do životního prostředí 
v jiném členském státě Evropské unie? 

Pokud ano, uveďte: 
8.1. stát, ve kterém byla žádost podána 
8.2. datum podání a číslo nebo jiné 

označení žádosti 
8.3. datum a označení povolení, bylo-li 

vydáno 
8.4. období, na které se povolení vztahuje 

32002D0813 Příloha, 
část 2 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 4. Byla stejná geneticky modifikovaná rostlina 
oznámena stejným oznamovatelem pro uvolnění jinde 
uvnitř Společenství nebo mimo něj? 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
(e) Navrhovaná doba uvolňování 

 9. Podal žadatel žádost pro uvádění 
stejného geneticky modifikovaného 
organismu do životního prostředí nebo 
na trh mimo území Evropské unie? 

32002D0813 Příloha, 
část 2 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 4. Byla stejná geneticky modifikovaná rostlina 
oznámena stejným oznamovatelem pro uvolnění jinde 
uvnitř Společenství nebo mimo něj? 
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Pokud ano, uveďte: 
9.1. stát, ve kterém byla žádost podána 
9.2. datum podání a číslo nebo jiné 

označení žádosti 
9.3. datum a označení povolení, bylo-li 

vydáno 
9.4. období, na které se povolení vztahuje 

 10. Hodnocení rizika uvádění geneticky 
modifikovaného organismu do životního 
prostředí 

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 
této vyhlášky, včetně dokumentace výsledků 
předchozích uvádění do životního prostředí, 
především z hlediska různého rozsahu činnosti 
a různých přijímajících ekosystémů 
10.1. Shrnutí hodnocení rizika  

32001L0018 
 
 
 

Čl. 6 odst. 2 
písm. b) 
 
 
 

2. Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat: 
b) hodnocení rizik na životní prostředí a závěry 

vyžadované v příloze II oddílu D, spolu 
s bibliografickými odkazy a označením použitých 
metod. 

 
32002D0813 Příloha, 

část 2 
Díl D. Souhrn potenciálních dopadů uvolnění geneticky 
modifikovaných rostlin na životní prostředí v souladu 
s přílohou II částí D2 směrnice 2001/18/ES 

 11. Údaje o příjemci, případně, kde je to 
aplikovatelné, rodičovském organismu 

11.1. České a latinské rodové a druhové 
jméno organismu, s přesným určením 
kultivaru (odrůdy, linie, hybridu) 

11.2. Původ (sbírka, sbírkové číslo, 
dodavatel) 

11.3. Rozmnožování 
11.3.1. Způsob rozmnožování 
11.3.2. Specifické faktory, které ovlivňují 

rozmnožování (pokud existují) 
11.3.3. Generační doba 
11.3.4. Sexuální kompatibilita s jinými 

pěstovanými nebo planými druhy 
a rozšíření těchto kompatibilních 
druhů v České republice 

11.4. Schopnost přežití 
11.4.1. Schopnost vytvářet struktury, které 

umožňují přežití nebo dormanci, 
a délka možného přežívání nebo 
dormance, 

11.4.2. Další specifické faktory umožňující 
přežití, pokud existují 

32001L0018 Příloha III B, 
díl B 

B.   INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE A) PŘÍJEMCE NEBO 
(POPŘÍPADĚ) B) RODIČOVSKÝCH ROSTLIN 
1. Úplný název: 

a) čeleď; 
b) rod; 
c) druh; 
d) poddruh; 
e) kultivar/šlechtitelská linie; 
f) obecné jméno. 

2.  
a) Informace týkající se reprodukce: 

i) způsob nebo způsoby reprodukce; 
ii) ii) specifické faktory ovlivňující reprodukci, 

pokud existují; 
iii) generační doba. 

b) Pohlavní kompatibilita s dalšími pěstovanými 
nebo volně žijícími druhy rostlin, včetně 
rozšíření kompatibilních druhů na území Evropy. 

3. Schopnost přežití: 
a) schopnost vytvářet struktury pro přežití nebo 

dormanci; 
b) specifické faktory ovlivňující schopnost přežití, 

pokud existují. 
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11.5. Šíření rostliny v prostředí 
11.5.1. Způsob a rozsah šíření (pokles 

množství pylu a semen v závislosti 
na vzdálenosti od zdroje, síly 
a směru větru, toku vody a dalších 
faktorech) 

11.5.2. Specifické faktory ovlivňující šíření 
(pokud existují) 

11.6. Zeměpisné rozšíření rostliny 
11.7. Pokud není rostlina v České republice 

pěstována, popis habitu včetně 
informace o přirozených 
konzumentech, patogenech, 
parazitech, konkurentech 
a symbiontech 

11.8. Další možné relevantní interakce 
rostliny s jinými organismy 
v ekosystému, ve kterém se rostlina 
obvykle pěstuje 

11.9. Účinky na zdraví lidí, zvířat a životní 
prostředí: 

11.9.1. toxicita 
11.9.2. alergenita 
11.9.3. jiné (jednoznačně identifikujte) 

4. Šíření: 
a) způsoby šíření a rozsah rozšíření (např. odhad, 

jak se vzdáleností klesá životaschopnost pylu 
a semen); 

b) specifické faktory ovlivňující šíření, pokud 
existují. 

5. Geografické rozšíření rostliny. 
6. V případě rostlinného druhu, který není v členském 

státě nebo státech běžně pěstován, popis 
přirozeného stanoviště rostliny, včetně informace 
o přirozených predátorech, parazitech, 
konkurentech a symbiontech. 

7. Další možné interakce rostliny související s její 
genetickou modifikací, s organismy v ekosystému, 
v němž je obvykle pěstována, nebo jinde, včetně 
informací o toxických účincích na lidi, zvířata 
a ostatní organismy. 

  32002D0813 Příloha, 
část 2 

B. Informace o geneticky modifikované rostlině 
1. Identita rostliny příjemce nebo rodičovské rostliny 

 12. Údaje o genetické modifikaci 
a geneticky modifikované vyšší rostlině 

12.1. České a latinské rodové a druhové 
jméno geneticky modifikované vyšší 
rostliny, s přesným určením kultivaru 
(odrůdy, linie, hybridu) 

12.2. Popis a charakteristika dědičných 
vlastností, které byly vloženy nebo 
změněny, včetně signálních 
a selekčních genů a předchozích 
modifikací, a popis jejich fenotypových 
projevů 

12.3. Typ genetické modifikace 

32001L0018 Příloha III B, 
díl C, D 

C. INFORMACE O GENETICKÉ MODIFIKACI 
1. Popis metod použitých pro genetickou modifikaci. 
2. Charakter a zdroj použitého vektoru. 
3. Velikost, zdroj (název) dárcovského organismu nebo 

organismů a plánovaná funkce každé jednotlivé 
části úseku, do něhož má být vnesení provedeno. 
 

D. INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉ 
ROSTLINĚ 
1. Popis znaku nebo znaků a charakteristik, které byly 

zavedeny nebo modifikovány. 
2. Informace o aktuálně vložených/odstraněných 

sekvencích: 
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12.3.1. Vnesení cizorodého dědičného 
materiálu 

12.3.2. Vynětí části dědičného materiálu 
12.3.3. Kombinace vynětí a vnesení 

dědičného materiálu 
12.3.4. Buněčná fúze 
12.3.5. Jiné (jednoznačně identifikujte) 

12.4. Vlastnosti a původ použitého vektoru 
(pokud byl vektor při genetické 
modifikaci použit) 
(+) Mapa vektoru 

12.5. Údaje o každé části úseku DNA, který 
byl vnesen do organismu příjemce 
(pokud genetická modifikace zahrnuje 
vnesení dědičného materiálu) 

12.5.1. Původ (české a latinské rodové 
a druhové jméno dárcovského 
organismu přesným určením 
kultivaru – odrůdy, rasy, plemene, 
linie, formy, hybridu, kmene, 
patovaru) 

12.5.2. Funkční charakteristika 
12.5.3. Velikost 
12.5.4. Poloha – pokud byl integrován 
12.5.5. Sekvence 

12.6. Pokud se jedná o vynětí části 
dědičného materiálu (deleci), velikost 
a funkce vyňatého úseku 

12.7. Popis metody použité pro genetickou 
modifikaci 

12.8. Umístění vloženého dědičného 
materiálu v rostlinné buňce (vložen do 
chromozómů, chloroplastů nebo 
v neintegrované formě) 

12.9. Počet kopií vloženého dědičného 
materiálu 

12.10. Stabilita vloženého dědičného materiálu 
a stabilita jeho umístění 

12.11. Metody stanovení uvedených údajů 

a) velikost a struktura inzertu a metody použité pro 
jeho charakterizaci, včetně informací o všech 
částech vektoru zavedeného do geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo o jakémkoli 
nosiči nebo cizí DNA zbývajících v geneticky 
modifikované vyšší rostlině; 

b) v případě odstranění velikost a funkce 
odstraněného úseku nebo úseků; 

c) počet kopií inzertu; 
d) umístění inzertu nebo inzertů v rostlinných 

buňkách (integrován do chromozomů, 
chloroplastů, mitochondrií nebo v neintegrované 
podobě) a metody jejich určení. 

3. Informace o projevu inzertu: 
a) informace o vývoji exprese inzertu během 

životního cyklu rostliny a metody použité pro 
charakterizaci vývoje; 

b) části rostlin, v nichž dochází k expresi inzertu 
(např. kořeny, stonek, pyl atd.). 

4. Informace o rozdílech mezi geneticky modifikovanou 
a přijímající rostlinou: 
a) ve způsobu či způsobech nebo rychlosti 

reprodukce; 
b) v rozšiřování; 
c) ve schopnosti přežití. 

5. Genetická stabilita inzertu a fenotypová stabilita 
geneticky modifikované vyšší rostliny. 

6. Jakákoli změna ve schopnosti geneticky 
modifikované vyšší rostliny přenášet genetický 
materiál do jiných organismů. 

7. Informace o jakémkoli toxickém, alergenním nebo 
jiném škodlivém účinku na lidské zdraví vyplývajícím 
z genetické modifikace. 

8. Informace týkající se bezpečnosti geneticky 
modifikované vyšší rostliny pro zdraví zvířat, 
především pokud jde o jakékoli toxické, alergenní 
nebo jiné škodlivé účinky vyplývající z genetické 
modifikace, je-li geneticky modifikovaná vyšší 
rostlina určena jako krmivo. 
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12.12. Údaje o expresi vloženého dědičného 
materiálu 

12.12.1. Místo, kde dochází v rostlině 
k expresi vložených genů (např. 
kořeny, lodyha. listy, pyl) 

12.12.2. Změny exprese v závislosti na 
životním cyklu rostliny 

12.12.3. Stabilita exprese 
12.12.4. Metody použité pro charakterizaci 

exprese 
12.13. Údaje umožňující jednoznačnou 

identifikaci geneticky modifikované 
vyšší rostliny 

12.13.1. Popis části změněné DNA 
12.13.2. Metody detekce a identifikace 

geneticky modifikované vyšší 
rostliny a jejich ověřená metodika 

12.14. Chování vložených genů 
12.14.1. Při hybridizaci se stejným druhem 
12.14.2. Při hybridizaci se vzdálenými druhy 

12.15. Jednoznačné údaje o tom, v čem se 
geneticky modifikovaná vyšší rostlina 
liší od příjemce nebo rodičovského 
organismu:  

12.15.1. způsob a rychlost rozmnožování  
12.15.2. šíření v prostředí  
12.15.3. schopnost přežití  
12.15.4. účinky na zdraví lidí, zvířat a životní 

prostředí 
12.15.5. jiné (upřesněte) 

12.16. Fenotypová stabilita geneticky 
modifikované vyšší rostliny 

12.17. Jakákoliv změna schopnosti geneticky 
modifikované vyšší rostliny přenášet 
genetický materiál na jiné organismy 
v důsledku genetické modifikace 

12.18. Informace o každém možném 
škodlivém účinku geneticky 
modifikované vyšší rostliny na zdraví 

9. Mechanismus interakce mezi geneticky 
modifikovanou rostlinou a cílovým organismem (je-li 
taková interakce možná). 

10. Možné změny v interakcích mezi geneticky 
modifikovanými vyššími rostlinami a necílovým 
organismem, které vyplývají z genetické modifikace. 

11. Možné interakce s abiotickým prostředím. 
12. Popis detekčních a identifikačních technik 

používaných pro geneticky modifikovanou rostlinu. 
13. Informace o předchozích uvolněních geneticky 

modifikované rostliny v případě, že k takovým 
uvolněním došlo. 
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lidí způsobeném genetickou modifikací 
12.19. Údaje o bezpečnosti geneticky 

modifikované vyšší rostliny pro zdraví 
zvířat, zejména s ohledem na jakékoliv 
škodlivé účinky způsobené genetickou 
modifikací, pokud má být geneticky 
modifikované vyšší rostliny použito jako 
krmivo 

12.20. Mechanismus interakce mezi geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinou a cílovým 
organismem, pokud cílový organismus 
existuje 

12.21. Možné změny v interakcích geneticky 
modifikované vyšší rostliny s necílovými 
organismy plynoucí z genetické 
modifikace 

12.22. Možné interakce geneticky 
modifikované vyšší rostliny s neživými 
složkami životního prostředí 

  32002D0813 Příloha, 
část 2 

Díl B. Informace o geneticky modifikované rostlině 
1. Identita rostliny příjemce nebo rodičovské rostliny 
2. Popis znaků a charakteristik, které byly zavedeny 

nebo modifikovány, včetně signálních genů 
a předcházejících modifikací 

3. Typ genetické modifikace 
4. V případě vložení genetického materiálu uveďte 

zdroj a zamýšlenou funkci každé části sekvence, 
která má být vložena 

5. V případě zrušení nebo jiné modifikace genetického 
materiálu, uveďte informace o funkci zrušených 
nebo modifikovaných sekvencí 

6. Stručný popis metody použité ke genetické 
modifikaci 

7. Je-li rostlinou příjemce nebo rodičovskou rostlinou 
druh lesního stromu, popište způsoby a rozsah 
šíření a specifické faktory ovlivňující šíření 

 13. Pracoviště a pozemky, na kterých bude 
uvádění do životního prostředí probíhat  

(+) Havarijní plán podle § 20 zákona a § 9 této 

32001L0018 Příloha III B, 
díl E 

E. INFORMACE O MÍSTĚ UVOLNĚNÍ (POUZE PRO 
OZNÁMENÍ PŘEDKLÁDANÉ PODLE ČLÁNKŮ 6 A 7) 
1. Umístění a velikost místa nebo míst uvolnění. 
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vyhlášky 
(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 
k zákonu  
(+) Kopie katastrálních map s vyznačením 
pozemku a přehledný plánek ve vhodném 
měřítku s vyznačením pokusné plochy a plodin, 
pěstovaných na okolních pozemcích 
13.1. Umístění pozemku  

13.1.1. Kraj  
13.1.2. Obec  
13.1.3. Název katastrálního území 

a parcelní číslo  
13.1.4. Identifikační číslo půdního bloku 

a případně dílu půdního bloku, je-li 
pozemek předmětem evidence 
využití zemědělské půdy podle 
jiného právního předpisu11) 

13.2. Vlastník pozemku, pokud není totožný 
se žadatelem, a smluvní vztah mezi 
vlastníkem a žadatelem 

13.3. Velikost a využití pozemku  
13.3.1. Celková rozloha pozemku 
13.3.2. Velikost a poloha plochy, na které 

mají být geneticky modifikované 
vyšší rostliny pěstovány (m2)  

13.3.3. Velikost (m2) a způsob využití 
izolačního pásma kolem plochy 
pěstování geneticky modifikované 
vyšší rostliny (vyznačit v plánku) 

13.4. Využití okolních pozemků 
13.5. Vzdálenost pozemku od specifických 

území (v metrech nebo kilometrech) 
13.5.1. Zvláště chráněná území12)  
13.5.2. Ochranná pásma vodních zdrojů  
13.5.3. Vodní toky, vodní nádrže  
13.5.4. Území obhospodařovaná 

v ekologickém zemědělství13)  
13.5.5. Jiné 

13.6. Způsob zabezpečení pozemku  

2. Popis ekosystému v místě uvolnění, včetně klimatu, 
rostlin a živočichů. 

3. Přítomnost pohlavně kompatibilních volně žijících 
příbuzných nebo pěstovaných rostlinných druhů. 

4. Blízkost úředně uznaných stanovišť nebo 
chráněných oblastí, které by mohly být zasaženy. 
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13.6.1. Zabezpečení pozemku proti 
neoprávněným osobám  

13.6.2. Zabezpečení pozemku proti zvěři  
13.6.3. Zabezpečení pozemku proti splachu 

13.7. Popis ekosystému v místě pozemku  
13.7.1. Typ půdy  
13.7.2. Vodní režim včetně zavlažování  
13.7.3. Klimatické podmínky  
13.7.4. Flóra včetně zemědělských plodin  
13.7.5. Fauna včetně hospodářských 

a migrujících zvířat 
13.8. Přítomnost planých nebo pěstovaných 

sexuálně kompatibilních rostlin na 
pozemku a v jeho okolí 

13.9. Relevantní údaje týkající se 
předchozích případů uvádění do 
životního prostředí stejné geneticky 
modifikované vyšší rostliny, pokud 
existují, zejména ve vztahu k možným 
vlivům na zdraví lidí a zvířat, životní 
prostředí a biologickou rozmanitost 

  32002D0813 Příloha, 
část 2 

Díl C. Informace o experimentálním uvolnění 
1. Účel uvolnění (včetně všech příslušných informací 

dostupných v tomto stadiu), jako jsou agronomické 
účely, zkouška hybridizace, změněná schopnost 
přežití nebo šíření, zkouška účinků na cílové nebo 
necílové organismy 

2. Zeměpisná poloha místa uvolnění 
3. Velikost místa (m2) 
4. Příslušné údaje o přecházejících uvolněních 

prováděných se stejnou geneticky modifikovanou 
rostlinou, existují-li, specificky spojené 
s potenciálními dopady uvolnění na životní prostředí 
a lidské zdraví 
 

 14. Popis nakládání s geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinou 

14.1. Nakládání s geneticky modifikovanými 
vyššími rostlinami před jejich uváděním 

32001L0018 Příloha III A III. INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLNĚNÍ A O 
PŘIJÍMAJÍCÍM PROSTŘEDÍ 
A. Informace o uvolnění 
1. popis navrhovaného záměrného uvolnění, včetně 
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do životního prostředí (uzavřené 
nakládání, přeprava) 

14.2. Příprava a způsob úpravy pozemku 
před pěstováním geneticky 
modifikovaných vyšších rostlin 

14.3. Způsob dopravy geneticky 
modifikovaných vyšších rostlin 

14.4. Přibližné množství geneticky 
modifikovaných vyšších rostlin, které 
má být uváděno do životního prostředí 

14.5. Přibližný počet geneticky 
modifikovaných vyšších rostlin na m2 

14.6. Způsob kultivace geneticky 
modifikovaných vyšších rostlin na 
pozemku 

14.7. Způsob sklizně geneticky 
modifikovaných vyšších rostlin 

14.8. Popis dalšího nakládání s geneticky 
modifikovanými vyššími rostlinami, 
včetně odebraných vzorků 

14.9. Termín a způsob vyhodnocení uvádění 
geneticky modifikovaných vyšších 
rostlin do životního prostředí 

14.10. Způsob ochrany zdraví pracovníků 
v průběhu nakládání s geneticky 
modifikovanými vyššími rostlinami 
v souladu s jinými právními předpisy9) 

jeho účelu nebo účelů a předpokládaných produktů; 
2. předpokládaná data a časový rozvrh experimentu, 

včetně četnosti a doby trvání uvolnění; 
3. příprava místa předcházející uvolnění; 
4. velikost místa; 
5. metody uvolnění, které mají být použity; 
6. množství geneticky modifikovaného organismu, 

které má být uvolněno; 

 15. Opatření na ochranu zdraví lidí, zvířat, 
životního prostředí a biologické 
rozmanitosti a nakládání s odpadem 

15.1 Vzdálenost plochy pěstování geneticky 
modifikovaných vyšších rostlin od 
planých nebo pěstovaných sexuálně 
kompatibilních druhů rostlin 

15.2 Opatření pro snížení nebo zabránění 
úletu pylu nebo semen, jsou-li použita 

15.3 Popis metod pro úpravu pozemku po 
skončení pokusu 

15.4 Monitoring 

32001L0018 Příloha III B, 
díl G 

G. INFORMACE O PLÁNECH KONTROLY, 
MONITOROVÁNÍ, NÁSLEDNÉ PÉČE PO UVOLNĚNÍ 
A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (JEN PRO OZNÁMENÍ 
PŘEDKLÁDANÉ PODLE ČLÁNKŮ 6 A 7) 
1. Uplatněná opatření předběžné opatrnosti: 

a) vzdálenost nebo vzdálenosti od pohlavně 
kompatibilních rostlinných druhů, jak volně 
žijících, tak užitkových; 

b) všechna opatření k minimalizaci/předcházení 
rozšíření jakéhokoli reprodukčního orgánu 
geneticky modifikované vyšší rostliny (např. 
pylu, semen, hlíz). 
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15.4.1 Metody zjišťování přítomnosti 
geneticky modifikované vyšší 
rostliny a monitorování jejích účinků 
na ekosystém  

15.4.2 Specificita metod identifikace 
geneticky modifikované vyšší 
rostliny a odlišení geneticky 
modifikované rostliny od 
dárcovského organismu, příjemce, 
případně rodičovského organismu, 
citlivost a spolehlivost těchto metod  

15.4.3 Techniky (metody) detekce přenosu 
vloženého dědičného materiálu na 
další organismy  

15.4.4 Plocha, na které bude monitoring 
prováděn  

15.4.5 Doba trvání monitoringu  
15.4.6 Četnost monitoringu 

15.5 Nakládání s odpady včetně likvidace 
geneticky modifikovaných, vyšších 
rostlin 

15.6 Shrnutí ochranných opatření 

2. Popis metod pro ošetření místa po uvolnění. 
3. Popis metod pro nakládání s geneticky 

modifikovaným rostlinným materiálem po skončení 
uvolnění, včetně nakládání s odpady. 

4. Popis plánů monitorování a monitorovacích technik. 
5. Popis všech plánů pro řešení mimořádných situací. 
6. Metody a postupy k ochraně místa uvolnění. 

  32002D0813 Příloha, 
část 2 

Díl E. Stručný popis všech opatření přijatých 
oznamovatelem k řízení rizik, včetně izolace určené 
k omezení šíření, například pro návrhy monitorování 
a monitorování po sklizni 

 16. Shrnutí informací o plánovaných polních 
pokusech prováděných za účelem 
získání nových údajů o vlivu uvádění 
geneticky modifikované vyšší rostliny 
do životního prostředí na zdraví lidí, 
zvířat a životní prostředí 

32002D0813 Příloha, 
část 2 

Díl F. Souhrn plánovaných polních zkoušek k získání 
nových údajů o dopadu uvolnění na životní prostředí 
a lidské zdraví (je-li to vhodné) 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 2, 
část B 

ČÁST B 
VZOR ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ POVOLENÍ 
K UVÁDĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
PRO ÚČELY KLINICKÉHO HODNOCENÍ 
LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
[K § 17 odst. 3 písm. c) zákona] 

32001L0018 Příloha III A INFORMACE VYŽADOVANÉ V OZNÁMENÍCH 
TÝKAJÍCÍCH SE UVOLNĚNÍ GENETICKY 
MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ JINÝCH NEŽ 
VYŠŠÍ ROSTLINY  

  32002D0813 Příloha, Formulář souhrnu informací obsažených 
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část 1 v oznámení uvolňování geneticky modifikovaných 
organismů jiných než vyšších rostlin podle článku 
11 směrnice 2001/18/ES 

 1. Název projektu 32001L0018 Příloha III A, 
díl I. 

I.   OBECNÉ INFORMACE  
C. Název projektu 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
(d) Název projektu 

 2. Žadatel 
2.1. Jméno nebo název anebo obchodní 

firma, je-li žadatelem fyzická osoba 
oprávněná k podnikání 

2.2. Název nebo obchodní firma a právní 
forma, je-li žadatelem právnická osoba 

2.3. Státní občanství (u fyzických osob) 
2.4. Adresa sídla a adresa bydliště 

(u fyzických osob) 
2.5. IČO (pokud je přiděleno) 
2.6. Jména osob, které jsou členy 

statutárního orgánu žadatele, je-li 
žadatelem právnická osoba, 
s uvedením způsobu, jímž žadatele 
zastupují  

32001L0018 Příloha III A, 
díl I. 

I.   OBECNÉ INFORMACE  
A. Název a adresa oznamovatele (společnosti nebo 

instituce) 
B. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
C. Název projektu 
 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
Oddíl 2. Oznamovatel 

 3. Odborný poradce  
(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce 
odborné praxe (byly-li odborné vzdělání nebo 
praxe získány v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto 
dokladem rozhodnutí o uznání odborné 
kvalifikace podle jiného právního předpisu7))  
3.1. Jméno, titul 
3.2. Povolání, případně zaměstnavatel 

a funkce 
3.3. Vzdělání 
3.4. Odborné kurzy 

32001L0018 Příloha III A, 
díl I. 

I.   OBECNÉ INFORMACE  
B. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
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3.5. Dosavadní praxe 
3.6. Adresa bydliště 
3.7. Kontaktní adresa 
3.8. Telefon 
3.9. E-mail 

 4. Kontaktní osoba na pracovišti, pokud je 
odlišná od odborného poradce 

4.1. Jméno, titul 
4.1.1. Telefon 
4.1.2. E-mail 

32001L0018 Příloha III A, 
díl I. 

I.   OBECNÉ INFORMACE  
D. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
 

 6. Charakteristika geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
terapeutického vektoru v léčivém 
přípravku  

6.1. Geneticky modifikovaný organismus 
v léčivém přípravku je:  

6.1.1. virus   
6.1.2. bakterie  
6.1.3. buněčná linie  
6.1.4. jiný (upřesněte) 

6.2. Terapeutický vektor v léčivém přípravku 
je: 

6.2.1. pseudovirová částice 
6.2.2. plasmid,  
6.2.3. transpozón  
6.2.4. fragment DNA/RNA 
6.2.5. interferující RNA 
6.2.6. jiný (upřesněte)  

32001L0018 Příloha III A, 
díl II, oddíl C, 
bod 2  

II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
C.  Charakteristiky modifikovaného organismu  
2. Informace o výsledném geneticky modifikovaném 
organismu: 
a) popis genetických znaků a fenotypových 

charakteristik, zejména všech nových znaků 
a charakteristik, které se mohou projevit nebo se již 
projevit nemohou; 

b) struktura a množství nukleové kyseliny vektoru nebo 
dárce, která zůstala ve výsledné konstrukci 
geneticky modifikovaného organismu; 

c) stabilita organismu z hlediska genetických znaků; 
d) podíl nového genetického materiálu a úroveň 

exprese. Metoda a citlivost měření; 
e) aktivita exprimované bílkoviny nebo bílkovin; 
f) popis identifikačních a detekčních technik, včetně 

technik identifikace a detekce vložených sekvencí a 
vektorů; 

g) citlivost, spolehlivost (kvantifikované údaje) 
a specifičnost detekčních a identifikačních technik; 

h) historie předchozích uvolnění nebo využití geneticky 
modifikovaného organismu; 

i) ochrana zdraví osob, zvířat a rostlin: 
i) toxické nebo alergenní účinky geneticky 

modifikovaných organismů nebo jejich 
metabolických produktů; 

ii) ii) porovnání modifikovaného organismu 
s dárcem, příjemcem nebo popřípadě 
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s rodičovským organismem z hlediska 
patogenity; 

iii) schopnost kolonizace; 
iv) je-li organismus patogenní pro 

imunokompetentní osoby: 
− způsobené choroby a mechanismus patogenity, 

včetně invazivity a virulence, 
− nakažlivost, 
− infekční dávka, 
− oblast hostitelů, možnost adaptací, 
− možnost přežití mimo lidského hostitele, 
− přítomnost vektorů nebo prostředků šíření, 
− biologická stabilita, 
− charakteristiky rezistence vůči antibiotikům, 
− alergenicita, 
− dostupnost vhodných terapií; 

v) další nebezpečí vyplývající z produktu. 
  32002D0813 Příloha, 

část 1 
Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 3. Charakterizace GMO 
 

 7. Charakteristika nakládání s geneticky 
modifikovaným organismem 

7.1. Účel uvádění do životního prostředí 

32001L0018 Příloha III A, 
díl III, 
oddíl A, 
bod 1 

III.   INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLNĚNÍ A O 
PŘIJÍMAJÍCÍM PROSTŘEDÍ  
A.   Informace o uvolnění  
1. popis navrhovaného záměrného uvolnění, včetně 
jeho účelu nebo účelů a předpokládaných produktů; 

 8. Doba uvádění do životního prostředí 
8.1. Celková doba uvádění geneticky 

modifikovaného organismu do životního 
prostředí a datum jeho 
předpokládaného zahájení 

8.2. Závazný harmonogram (rozpis 
jednotlivých dílčích etap, datum jejich 
předpokládaného zahájení a doba jejich 
trvání)  

32001L0018 Příloha III A, 
díl III, 
oddíl A, 
bod 2 

III.   INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLNĚNÍ A O 
PŘIJÍMAJÍCÍM PROSTŘEDÍ  
A.   Informace o uvolnění  
2. předpokládaná data a časový rozvrh experimentu, 
včetně četnosti a doby trvání uvolnění; 
 
 

 9. Plánuje žadatel uvádění stejného 
geneticky modifikovaného organismu 
do životního prostředí v některém 
členském státě Evropské unie nebo 

32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 4. Je uvolnění stejného GMO plánováno stejným 
oznamovatelem jinde ve Společenství (v souladu s čl. 6 
odst. 1)? 
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mimo její území? 
Pokud ano, uveďte: 
9.1. stát, v němž žadatel uvádění do 

životního prostředí plánuje 
9.2. předpokládanou dobu zahájení a trvání 

uvádění do životního prostředí  

 

 10. Podal žadatel žádost pro uvádění 
stejného geneticky modifikovaného 
organismu do životního prostředí 
v jiném členském státě Evropské unie?  

Pokud ano, uveďte: 
10.1. stát, ve kterém byla žádost podána 
10.2. datum podání a číslo nebo jiné 

označení žádosti 
10.3. datum a označení povolení, bylo-li 

vydáno 
10.4. období, na které se povolení vztahuje  

32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 5. Byl stejný GMO oznámen stejným 
oznamovatelem pro uvolnění jinde ve Společenství? 
 

 11. Podal žadatel žádost pro uvádění 
stejného geneticky modifikovaného 
organismu do životního prostředí nebo 
na trh mimo území Evropské unie?  

Pokud ano, uveďte: 
11.1. stát, ve kterém byla žádost podána 
11.2. datum podání a číslo nebo jiné 

označení žádosti 
11.3. datum a označení povolení, bylo-li 

vydáno 
11.4. období, na které se povolení vztahuje 

32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 6. Byl stejný GMO oznámen stejným 
oznamovatelem pro uvolnění nebo uvedení na trh mimo 
Společenství? 
 

 12. Hodnocení rizika uvádění geneticky 
modifikovaného organismu do životního 
prostředí  

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 
této vyhlášky 
12.1. Shrnutí hodnocení rizika  

32001L0018 
 
 
 

Čl. 6 odst. 2 
písm. b) 
 
 
 

3. Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat: 
b) hodnocení rizik na životní prostředí a závěry 

vyžadované v příloze II oddílu D, spolu 
s bibliografickými odkazy a označením použitých 
metod. 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 7. Souhrn potenciálních dopadů uvolnění GMO na 
životní prostředí 

 13. Údaje o příjemci, případně, kde je to 
aplikovatelné, rodičovském organismu 

32001L0018 Příloha III A, II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
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13.1. Organismus je  
13.1.1. virus  
13.1.2. bakterie  
13.1.3. buněčná linie  
13.1.4. jiný (upřesněte) 

13.2. České a latinské rodové a druhové 
jméno organismu s přesným určením 
rasy (plemene, formy, kmene, buněčné 
linie, patovaru) 

13.3. Původ (sbírka, sbírkové číslo, 
dodavatel) 

13.4. Fenotypové a genetické signální znaky 
13.5. Stupeň příbuznosti mezi dárcovským 

organismem a příjemcem 
13.6. Výskyt a životní podmínky  

13.6.1. Geografické rozšíření, přirozený 
výskyt organismu  

13.6.2. Je organismus běžně používán 
v České republice / v Evropské unii? 

13.7. Metody identifikace a detekce 
organismu  

13.7.1. Metody detekce včetně údajů 
o jejich citlivosti, spolehlivosti 
a specifičnosti 

13.7.2. Metody identifikace včetně údajů 
o jejich citlivosti, spolehlivosti 
a specifičnosti 

13.8. Je organismus zařazen podle jiného 
právního předpisu upravujícího ochranu 
zdraví zaměstnanců při práci10)?  
Pokud ano, uveďte příslušnou skupinu. 

13.9. Uveďte, zda je organismus patogenní 
nebo jiným způsobem škodlivý (živý 
nebo neživý, včetně mimobuněčných 
produktů).  
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem 
k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. 
Škodlivost vždy jednoznačně 
identifikujte.  

díl II, oddíl A A. Charakteristika a) dárce, b) příjemce nebo c) 
(popřípadě) rodičovského organismu nebo organismů: 
1. vědecký název; 
2. taxonomie; 
3. další názvy (obvyklý název, název kmene atd.); 
4. fenotypové a genetické znaky; 
5. stupeň příbuznosti mezi dárcem a příjemcem nebo 

mezi rodičovskými organismy; 
6. popis identifikačních a detekčních technik; 
7. citlivost, spolehlivost (kvantitativní údaje) 

a specifické vlastnosti identifikačních a detekčních 
technik; 

8. popis zeměpisného rozložení a přírodního 
stanoviště organismu, včetně informace o jeho 
přirozených predátorech, kořistech, parazitech a 
konkurentech, symbiontech a hostitelích; 

9. známé organismy, se kterými probíhá v přírodních 
podmínkách výměna genetického materiálu; 

10. ověření genetické stability organismů a faktory, 
které tuto stabilitu ovlivňují; 

11. patologické, ekologické a fyziologické 
charakteristiky: 
a) klasifikace nebezpečnosti provedená podle 

stávajících pravidel Společenství týkajících se 
ochrany lidského zdraví nebo životního 
prostředí; 

b) doba generace v přírodních ekosystémech, 
pohlavní a nepohlavní reprodukční cyklus; 

c) informace týkající se přežívání, včetně závislosti 
na roční době a schopnosti vytvářet přežívající 
struktury; 

d) patogenicita: infekčnost, toxigenicita, virulence, 
alergenicita, nosič (vektor) patogenu, možné 
vektory, oblast hostitelů včetně necílového 
organismu. Možnost aktivace latentních virů 
(provirů). Schopnost kolonizace dalších 
organismů; 

e) rezistence vůči antibiotikům a možnost využít 
tato antibiotika pro profylaktické a terapeutické 
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Týkají se patogenní nebo škodlivé 
vlastnosti sekvencí použitých při 
genetické modifikaci?  
Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
možné charakteristiky:  

13.9.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, 
virulence 

13.9.2. alergenní účinky 
13.9.3. toxické účinky 
13.9.4. nosič patogenu 
13.9.5. možné vektory, oblast hostitelů 

včetně necílového organismu 
13.9.6. možnost aktivace latentních virů 

(provirů) 
13.9.7. schopnost pronikat do jiných 

organismů či kolonizovat jiné 
organismy 

13.9.8. odolnost vůči antibiotikům 
a potenciální využití těchto antibiotik 
pro profylaxi a léčbu onemocnění 
u lidí a zvířat 

13.9.9. jiné. 
13.10. Rozmnožování  

13.10.1. Generační doba v přirozeném 
prostředí  

13.10.2. Způsob rozmnožování (pohlavní, 
nepohlavní)  

13.10.3. Specifické faktory, které ovlivňují 
rozmnožování (pokud existují)  

13.10.4. Schopnost přežití  
13.10.5. Schopnost vytvářet odolné 

přežívající formy:  
13.10.5.1. endospory  
13.10.5.2. cysty 
13.10.5.3. jiné (jednoznačně identifikujte) 

13.11. Šíření v prostředí  
13.11.1. Způsob a rozsah šíření  
13.11.2. Specifické faktory ovlivňující šíření 

(pokud existují) 

účely u lidí a domestikovaných organismů; 
f) účast v procesech environmentálního 

charakteru, jako je primární produkce, koloběh 
živin, rozklad organické hmoty, respirace atd. 

12. Charakter původních vektorů: 
a) sekvence; 
b) četnost mobilizace; 
c) specifičnost; 
d) přítomnost genů, které způsobují rezistenci. 

13. Přehled předchozích genetických modifikací. 
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13.12. Přirození paraziti a konkurenti, 
symbionti a hostitelé 

13.13. Další možné interakce s jinými 
organismy  

13.13.1. Další specifické faktory umožňující 
přežití 

13.14. Možný mezibuněčný přenos 
genetického materiálu mezi dárcem 
(rodičovským organismem) a dalšími 
organismy  

13.14.1. Způsob přenosu (plasmidem, 
bakteriofágem, jinak)  

13.14.2. Organismy, se kterými probíhá 
přirozená výměna genetického 
materiálu 

13.15. Ověření genetické stability organismu 
a faktory, které tuto stabilitu ovlivňují 

13.16. Vlastní vektory organismu  
13.16.1. Sekvence vektoru  
13.16.2. Frekvence mobilizace vektoru  
13.16.3. Specifičnost vektoru  
13.16.4. Přítomnost genů způsobujících 

odolnost vektoru 
13.17. Předchozí genetické modifikace 

příjemce nebo rodičovského organismu 
povolené v České republice (včetně 
data a čísla jednacího rozhodnutí) 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl B. Informace o organismech příjemce nebo 
rodičovských organismech, od kterých je GMO odvozen 
Oddíl 3. Charakterizace GMO 
1. Charakterizace organismu nebo rodičovského 

organismu 
2. Název 
3. Zeměpisné rozšíření organismu 
4. Přirozené stanoviště organismu 
5. (a) Techniky detekce 

(b) Techniky identifikace 
6. Je organismus příjemce klasifikovaná podle 

stávajících pravidel Společenství o ochraně lidského 
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zdraví nebo životního prostředí? 
7. Je organismus příjemce významně patogenní nebo 

jiným způsobem škodlivý (včetně mimobuněčných 
produktů), živý nebo mrtvý? 

8. Informace o reprodukci 
9. Schopnost přežití 
10. (a) Způsoby šíření 

(b) Faktory ovlivňující šíření 
11. Předcházející genetické modifikace organismu 

příjemce nebo rodičovského organismu již 
oznámeného pro uvolnění v zemi, ve které se 
oznámení provádí (uveďte čísla oznámení) 

 14. Údaje o genetické modifikaci organismu 
14.1. Typ genetické modifikace:  

14.1.1. vnesení cizorodého dědičného 
materiálu 

14.1.2. vynětí části dědičného materiálu 
14.1.3. kombinace vynětí a vnesení 

dědičného materiálu 
14.1.4. buněčná fúze 
14.1.5. jiný (jednoznačně identifikujte) 

14.2. Zamýšlený výsledek genetické 
modifikace 

14.3. Byl při genetické modifikaci použit 
vektor?  
(+) mapa vektoru  

 Pokud vektor nebyl použit, pokračujete 
bodem 14. 4.  

14.3.1. Je vektor zcela nebo částečně 
přítomen ve výsledném geneticky 
modifikovaném organismu?  
Pokud vektor není ani částečně 
přítomen, pokračujte bodem 14. 5. 

14.3.2. Typ vektoru:  
14.3.2.1. plasmid  
14.3.2.2. bakteriofág  
14.3.2.3. virus  
14.3.2.4. kosmid 
14.3.2.5. phasmid 

32001L0018 Příloha III A, 
díl II, oddíl C, 
bod 1 
 

II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
C.   Charakteristiky modifikovaného organismu  
1. Informace týkající se genetické modifikace: 
a) metody použité k modifikaci; 
b) metody použité ke konstrukci a zavedení inzertu 

(inzertů) do příjemce anebo k odstranění sekvence; 
c) popis konstrukce inzertu nebo vektoru; 
d) čistota inzertu s ohledem na neznámé sekvence a 

informace o tom, do jaké míry je vložená sekvence 
omezena na DNA potřebnou k uskutečnění 
požadované funkce; 

e) metody a kritéria použitá k výběru; 
f) sekvence, funkční identita a umístění 

pozměněných/vložených/odstraněných segmentů 
nukleové kyseliny, zejména údaje o všech známých 
škodlivých sekvencích. 
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14.3.2.6. transposon 
14.3.2.7. jiný vektor (jednoznačně 

identifikujte)  
14.3.3. Identita vektoru (původ, plné 

vědecké jméno, triviální jméno) 
14.3.4. Spektrum hostitelů vektoru (přirození 

hostitelé, rezervoáry) 
14.3.5. Přítomnost sekvence v dotyčném 

vektoru, která předává výběrový 
(selektovatelný) nebo 
identifikovatelný fenotyp: 

14.3.5.1. odolnost vůči antibiotikům 
(uvést přesný název léčivé 
látky) 

14.3.5.2. jiné (jednoznačně identifikujte) 
14.3.6. Dílčí fragmenty vektoru a jejich 

přítomnost ve výsledném geneticky 
modifikovaném organismu 

14.3.7. Metody vnesení vektoru do 
organismu příjemce: 

14.3.7.1. transformace 
14.3.7.2. elektroporace 
14.3.7.3. makroinjekce 
14.3.7.4. mikroinjekce 
14.3.7.5. infekce 
14.3.7.6. jiné (upřesněte) 

14.3.8. Údaje o tom, jak dalece je daný 
vektor omezen na sekvence 
nukleové kyseliny, potřebné 
k zajištění zamýšlené funkce a zda 
obsahuje sekvence, jejichž produkt 
nebo funkce nejsou známy 

14.4. Pokud nebyl při genetické modifikaci 
použit vektor, metoda vnesení insertu 
do organismu příjemce: 

14.4.1. transformace 
14.4.2. mikroinjekce 
14.4.3. mikroenkapsulace 
14.4.4. makroinjekce 
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14.4.5. jiná (jednoznačně identifikujte) 
14.5. Metody a kritéria použitá pro selekci 

  32001L0018 Příloha III A, 
díl II, oddíl B 

II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
B.   Charakteristiky vektoru  
1. charakter a zdroj vektoru; 
2. sekvence transpozonů, vektorů a jiných 

nekódujících genetických segmentů používaných ke 
konstrukci geneticky modifikovaného organismu a k 
zabezpečení funkce zavedeného vektoru a inzertu 
v geneticky modifikovaném organismu; 

3. četnost mobilizace vloženého vektoru nebo 
schopnosti genového přenosu a metody jejich 
stanovení; 

4. informace o tom, do jaké míry je vektor omezen na 
DNA potřebnou k uskutečnění plánované funkce. 

 
  32002D0813 Příloha, 

část 1 
Díl C. Informace o genetické modifikaci 
1. Typ genetické modifikace 
2. Zamýšlený výsledek genetické modifikace 
3. (a) Byl v procesu modifikace použit nějaký vektor? 

(b) Pokud ano, je tento vektor zcela nebo zčásti 
přítomnech v modifikovaném organismu? 

4. Pokud odpověď na otázku 3 (b) zní ano, podejte 
následující informace 

5. Pokud odpověď na otázku 3 (a) a (b) zní ne, jaká 
byla metoda použitá v procesu modifikace? 

 15. Údaje o insertu 
15.1. Údaje o každé části insertu, případně 

o každé vyňaté části dědičného 
materiálu, se zvláštním zřetelem 
k jakýmkoli známým škodlivým 
sekvencím 

15.1.1. Velikost 
15.1.2. Sekvence 
15.1.3. Původ 
15.1.4. Funkční charakteristika 

15.2. Umístění insertu v organismu příjemce: 
15.2.1. na volném plasmidu 

32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl C. Informace o genetické modifikaci 
6. Informace o inzertu 
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15.2.2. insert integrován do chromozómu 
15.2.3. jiné (jednoznačně identifikujte) 

15.3. Obsahuje insert části, jejichž produkty 
nebo funkce nejsou známé? 
Pokud ano, upřesněte. 

15.4. Údaje o tom, jak dalece je insert 
omezen na sekvence nukleové 
kyseliny, potřebné k zajištění 
zamýšlené funkce 

15.5. Údaje o tom, zda se sekvence 
obsažené v insertu podílejí jakýmkoliv 
způsobem na patogenních nebo 
škodlivých vlastnostech dárcovského 
organismu nebo vektoru 

15.6. Struktura a velikost každého úseku 
nukleové kyseliny původem z vektoru 
anebo dárcovského organismu, která 
zůstala v konečném geneticky 
modifikovaném organismu, včetně 
metod a údajů potřebných k identifikaci 
a detekci vložených sekvencí 

15.7. V případě vynětí části dědičného 
materiálu (delece) velikost a funkce 
vyňatého úseku nukleové kyseliny 

15.8. Počet kopií vloženého dědičného 
materiálu 

15.9. Stabilita vloženého dědičného materiálu 
a stabilita jeho umístění 

 16. Informace o dárcovském organismu 
(organismu, ze kterého je insert 
odvozen) 

16.1. Dárcovský organismus je: 
16.1.1. viroid 
16.1.2. RNA virus 
16.1.3. DNA virus 
16.1.4. bakterie 
16.1.5. houba (vláknitá mikromyceta, 

kvasinka) 
16.1.6. jiný mikroorganismus 

32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl D. Informace o organismu nebo organismech, od 
kterých je odvozen inzert 
1. Uveďte, zda to je… 
2. Úplný název 
3. Je organismus významně patogenní nebo jiným 

způsobem škodlivý (včetně mimobuněčných 
produktů), živý nebo mrtvý? 

4. Je organismus dárce klasifikován podle stávajících 
pravidel Společenství o ochraně lidského zdraví a 
životního prostředí, jako je směrnice 90/679/EHS o 
ochraně zaměstnanců před riziky spojenými 
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16.1.7. živočich (uveďte třídu) 
16.1.8. jiný organismus (upřesněte jaký). 

16.2. České a latinské rodové a druhové 
jméno dárcovského organismu 
s přesným určením kultivaru (odrůdy, 
rasy, plemene, linie, formy, hybridu, 
kmene, patovaru) 

16.3. Uveďte, zda je dárcovský organismus 
patogenní nebo jiným způsobem 
škodlivý (živý nebo neživý, včetně 
mimobuněčných produktů).  
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem 
k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. 
Škodlivost vždy jednoznačně 
identifikujte. 
Týkají se patogenní nebo škodlivé 
vlastnosti sekvencí použitých při 
genetické modifikaci? 
Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
možné charakteristiky: 

16.3.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, 
virulence 

16.3.2. alergenní účinky 
16.3.3. toxické účinky 
16.3.4. nosič patogenu 
16.3.5. možné vektory, oblast hostitelů 

včetně necílového organismu 
16.3.6. možnost aktivace latentních virů 

(provirů) 
16.3.7. schopnost pronikat do jiných 

organismů či kolonizovat jiné 
organismy 

16.3.8. odolnost vůči antibiotikům 
a potenciální využití těchto antibiotik 
pro profylaxi a léčbu onemocnění 
u lidí a zvířat 

16.3.9. jiné 
16.4. Je dárcovský organismus zařazen 

podle jiného právního předpisu 

s expozicí biologickým činitelům při práci? 
5. Dochází k přirozené výměně genetického materiálu 

mezi organismem dárce a příjemce? 
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upravujícího ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci8)? 
Pokud ano, uveďte příslušnou skupinu. 

16.5. Vyměňují si příjemce a dárcovský 
organismus genetický materiál 
přirozeným způsobem? 

 17. Údaje o výsledném geneticky 
modifikovaném organismu 

17.1. Popis dědičných vlastností 
a fenotypových znaků, které byly 
změněny v důsledku genetické 
modifikace 

17.1.1. Liší se geneticky modifikovaný 
organismus od příjemce ve 
schopnosti přežití? 
Pokud ano, jednoznačně 
identifikujte. 

17.1.2. Liší se geneticky modifikovaný 
organismus od příjemce ve způsobu 
nebo rychlosti reprodukce? 
Pokud ano, jednoznačně 
identifikujte. 

17.1.3. Liší se geneticky modifikovaný 
organismus od příjemce ve 
schopnosti šíření? 
Pokud ano, jednoznačně 
identifikujte. 

17.1.4. Liší se geneticky modifikovaný 
organismus od příjemce 
v patogenitě? 
Pokud ano, jednoznačně 
identifikujte. 

17.2. Genetická stabilita geneticky 
modifikovaného organismu 

17.2.1. Opatření k zajištění genetické 
stability, faktory, které tuto stabilitu 
ovlivňují 

17.2.2. Metody ověřování genetické stability 
17.3. Vlastnosti geneticky modifikovaného 

32001L0018 Příloha III A, 
díl II, oddíl C, 
bod 2  

II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
C.  Charakteristiky modifikovaného organismu  
2. Informace o výsledném geneticky modifikovaném 
organismu: 
a) popis genetických znaků a fenotypových 

charakteristik, zejména všech nových znaků 
a charakteristik, které se mohou projevit nebo se již 
projevit nemohou; 

b) struktura a množství nukleové kyseliny vektoru nebo 
dárce, která zůstala ve výsledné konstrukci 
geneticky modifikovaného organismu; 

c) stabilita organismu z hlediska genetických znaků; 
d) podíl nového genetického materiálu a úroveň 

exprese. Metoda a citlivost měření; 
e) aktivita exprimované bílkoviny nebo bílkovin; 
f) popis identifikačních a detekčních technik, včetně 

technik identifikace a detekce vložených sekvencí a 
vektorů; 

g) citlivost, spolehlivost (kvantifikované údaje) 
a specifičnost detekčních a identifikačních technik; 

h) historie předchozích uvolnění nebo využití geneticky 
modifikovaného organismu; 

i) ochrana zdraví osob, zvířat a rostlin: 
i) toxické nebo alergenní účinky geneticky 

modifikovaných organismů nebo jejich 
metabolických produktů; 

ii) porovnání modifikovaného organismu s dárcem, 
příjemcem nebo popřípadě s rodičovským 
organismem z hlediska patogenity; 

iii) schopnost kolonizace; 
iv) je-li organismus patogenní pro 

imunokompetentní osoby: 
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organismu, které mají vliv na jeho 
přežívání, rozmnožování a šíření 
v životním prostředí 

17.4. Známé nebo předvídatelné 
environmentální podmínky, které 
mohou mít vliv na přežívání, 
rozmnožování a šíření (vítr, voda, půda, 
teplota, pH atd.) 

17.5. Citlivost na specifické látky (prostředky) 
17.6. Uveďte, zda je geneticky modifikovaný 

organismus patogenní nebo jiným 
způsobem škodlivý (živý nebo neživý, 
včetně mimobuněčných produktů).  
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem 
k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. 
Škodlivost vždy jednoznačně 
identifikujte. 
Týkají se patogenní nebo škodlivé 
vlastnosti sekvencí použitých při 
genetické modifikaci? 
Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
možné charakteristiky: 

17.6.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, 
virulence 

17.6.2. alergenní účinky 
17.6.3. toxické účinky 
17.6.4. nosič patogenu 
17.6.5. možné vektory, oblast hostitelů 

včetně necílového organismu 
17.6.6. možnost aktivace latentních virů 

(provirů) 
17.6.7. schopnost pronikat do jiných 

organismů či kolonizovat jiné 
organismy 

17.6.8. odolnost vůči antibiotikům 
a potenciální využití těchto antibiotik 
pro profylaxi a léčbu onemocnění 
u lidí a zvířat 

17.6.9. jiné (jednoznačná charakteristika) 

− způsobené choroby a mechanismus patogenity, 
včetně invazivity a virulence, 

− nakažlivost, 
− infekční dávka, 
− oblast hostitelů, možnost adaptací, 
− možnost přežití mimo lidského hostitele, 
− přítomnost vektorů nebo prostředků šíření, 
− biologická stabilita, 
− charakteristiky rezistence vůči antibiotikům, 
− alergenicita, 
− dostupnost vhodných terapií; 

v) další nebezpečí vyplývající z produktu. 
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17.7. Popis metod identifikace a detekce 
geneticky modifikovaného organismu 

17.7.1. Metody používané k detekci 
geneticky modifikovaného 
organismu, včetně ověřené metodiky 
detekce 

17.7.2. Metody používané k identifikaci 
geneticky modifikovaného 
organismu v prostředí, včetně 
ověřené metodiky identifikace 
a údajů o spolehlivosti a citlivosti 
metod 

17.7.3. Údaje umožňující jednoznačnou 
identifikaci změněného úseku 
dědičného materiálu 

17.8. Exprese vloženého dědičného 
materiálu 

17.8.1. Rychlost a míra exprese vloženého 
dědičného materiálu, závislost na 
životním cyklu, orgány, kde dochází 
k expresi 

17.8.2. Stabilita exprese 
17.8.3. Popis metod měření s udáním jejich 

citlivosti 
17.9. Exprimované bílkoviny 

17.9.1. Aktivita exprimovaných bílkovin 
17.9.2. Popis metod identifikace a detekce 

exprimovaných bílkovin s udáním 
jejich citlivosti, spolehlivosti 
a specifičnosti 

17.10. Relevantní údaje o předchozích 
případech uvádění stejného geneticky 
modifikovaného organismu do životního 
prostředí, pokud existují, zejména ve 
vztahu k možným účinkům této činnosti 
na zdraví lidí a zvířat, životní prostředí 
a biologickou rozmanitost 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl E. Informace o geneticky modifikovaném organismu 
1. Genetické znaky a fenotypové charakteristiky 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



83 
 

organismu příjemce nebo rodičovského organismu, 
které byly změněny v důsledku genetické 
modifikace 

2. Genetická stabilita modifikovaného organismu 
3. Je organismus významně patogenní nebo jiným 

způsobem škodlivý (včetně mimobuněčných 
produktů), živý nebo mrtvý? 

4. Popis metod identifikace a detekce 
 

 18. Informace o místě, na němž bude 
uvádění do životního prostředí probíhat 

18.1. Pracoviště, na němž bude uvádění do 
životního prostředí probíhat 

18.2. Adresa pracoviště 
(+) Metodika pokusů 
(+) Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této 
vyhlášce 
(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 
k zákonu 
(+) Plánek pracoviště, na němž bude uvádění 
do životního prostředí probíhat  

32001L0018 Příloha III A, 
díl III, oddíl B 

III. INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLNĚNÍ A O 
PŘIJÍMAJÍCÍM PROSTŘEDÍ 
B.   Informace o životním prostředí (v místě uvolnění i v 
širším okolí)  
10. zeměpisná poloha a souřadnice místa nebo míst (v 

případě oznámení podle části C budou místem nebo 
místy uvolnění předpokládané oblasti využití 
produktu); 

11. fyzická nebo biologická blízkost k člověku nebo k 
jiným významným biotům; 

12. blízkost k významným stanovištím, chráněným 
územím nebo nádržím na dodávku pitné vody; 

13. klimatické charakteristiky regionu nebo regionů, 
které by mohly být uvolněním zasaženy; 

14. zeměpisné, geologické a pedologické 
charakteristiky; 

15. rostliny a živočichové, včetně užitkových rostlin a 
užitkových zvířat a stěhovavých druhů; 

16. popis cílových a necílových ekosystémů, které 
mohou být uvolněním zasaženy; 

17. porovnání přirozeného stanoviště přijímajícího 
organismu s navrhovaným místem nebo místy 
uvolnění; 

18. všechny známé plánované rozvojové akce nebo 
změny ve využití území v regionu, které mohou 
ovlivnit dopad uvolnění na životní prostředí. 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl F. Informace o uvolnění 
7. Účel uvolnění (včetně všech významných 

potenciálních přínosů pro životní prostředí, které je 
možné očekávat) 
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8. Je místo uvolnění odlišné od přirozeného stanoviště 
nebo od ekosystému, ve kterém je zpravidla 
používán, držen nebo se nachází organismus 
příjemce nebo rodičovský organismus? 

9. Informace o uvolnění a okolní oblasti 
10. Metoda uvolňování a uvolněné množství 
11. Stručný popis průměrných environmentálních 

podmínek (počasí, teplota atd.) 
12. Příslušné údaje o předcházejících uvolněních 

prováděných se stejným GMO, existují-li, specificky 
spojené s potenciálními dopady uvolnění na životní 
prostředí a lidské zdraví 

 19. Popis nakládání s léčivým přípravkem 
obsahujícím geneticky modifikovaný 
organismus 

19.1. Nakládání s geneticky modifikovaným 
organismem před jeho uváděním do 
životního prostředí (uzavřené 
nakládání, přeprava) 

19.2. Postup, kterým bude geneticky 
modifikovaný organismus uváděn do 
životního prostředí  

19.2.1. Způsob přípravy léčivého přípravku 
19.2.2. Způsob uchovávání léčivého 

přípravku 
19.2.3. Systém přepravy léčivého přípravku 
19.2.4. Způsob aplikace léčivého přípravku  
19.2.5. Plán pozorování subjektů klinického 

hodnocení 
19.2.6. Opatření týkající se subjektů 

klinického hodnocení 
19.2.7. Systém odběru, zpracování a 

uchovávání vzorků 
19.2.8. Způsob sběru a likvidace 

kontaminovaného materiálu 
19.3. Přibližné množství geneticky 

modifikovaných organismů, které má 
být použito, počet subjektů a dávek  

19.4. Opatření k ochraně zdraví osob, které 

32001L0018 Příloha III A, 
díl III, 
oddíl A, 
bod 2 

III.   INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLNĚNÍ A O 
PŘIJÍMAJÍCÍM PROSTŘEDÍ  
A.   Informace o uvolnění  
1. popis navrhovaného záměrného uvolnění, včetně 

jeho účelu nebo účelů a předpokládaných produktů; 
2. předpokládaná data a časový rozvrh experimentu, 

včetně četnosti a doby trvání uvolnění; 
3. příprava místa předcházející uvolnění; 
4. velikost místa; 
5. metody uvolnění, které mají být použity; 
6. množství geneticky modifikovaného organismu, 

které má být uvolněno; 
7. rušivé vlivy v místě (druh a způsob kultivace, těžba, 

závlahy nebo jiné činnosti); 
8. opatření přijatá k ochraně pracovníků během 

uvolňování; 
9. ošetření místa po uvolnění; 
10. předpokládané techniky odstranění nebo inaktivace 

geneticky modifikovaných organismů na konci 
experimentu; 

11. informace o předešlých uvolněních geneticky 
modifikovaných organismů a o výsledcích těchto 
uvolnění, 

12. především z hlediska různých rozsahů uvolnění a 
uvolnění do různých ekosystémů. 
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nakládají s léčivým přípravkem nebo 
jsou v kontaktu se subjekty klinického 
hodnocení  

19.5. Opatření proti rozšíření geneticky 
modifikovaného organismu do životního 
prostředí 

19.6. Popis dalšího nakládání s léčivým 
přípravkem a odpady, včetně jejich 
likvidace 

19.6.1. Popis opatření po skončení 
klinického hodnocení  

19.6.2. Způsob likvidace geneticky 
modifikovaných organismů a 
kontroly její účinnosti 

19.6.3. Plán kontrol a dohledu 
19.6.4. Druhy vytvořených odpadů a jejich 

předpokládané množství 
19.6.5. Možná rizika vyplývající z nakládání 

s odpady 
19.6.6. Popis zneškodnění odpadů a 

metody kontroly jeho účinnosti 
19.7. Popis následné péče o testované 

subjekty 
19.8. Termín a způsob vyhodnocení uvádění 

geneticky modifikovaných organismů do 
životního prostředí 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl F. Informace o uvolnění 
1. Účel uvolnění (včetně všech významných 

potenciálních přínosů pro životní prostředí, které je 
možné očekávat) 

2. Je místo uvolnění odlišné od přirozeného stanoviště 
nebo od ekosystému, ve kterém je zpravidla 
používán, držen nebo se nachází organismus 
příjemce nebo rodičovský organismus? 

3. Informace o uvolnění a okolní oblasti 
4. Metoda uvolňování a uvolněné množství 
5. Stručný popis průměrných environmentálních 

podmínek (počasí, teplota atd.) 
6. Příslušné údaje o předcházejících uvolněních 
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prováděných se stejným GMO, existují-li, specificky 
spojené s potenciálními dopady uvolnění na životní 
prostředí a lidské zdraví 

 20. Údaje o možných interakcích mezi 
geneticky modifikovaným organismem 
a životním prostředím a jeho vlivu na 
životní prostředí 

20.1. Předpokládaný mechanismus 
a výsledek interakcí s dalšími 
organismy v životním prostředí, které 
mohou být významné 

20.2. Pravděpodobnost, že dojde k selekci po 
uvedení do životního prostředí 

20.3. Možnost prudkého nárůstu populace 
geneticky modifikovaného organismu 
v životním prostředí a podmínky, za 
kterých by k tomuto nárůstu mohlo dojít 

20.4. Cesty biologického šíření geneticky 
modifikovaného organismu, známé 
nebo možné způsoby interakce 
s rozšiřujícími agens 

20.5. Typy ekosystémů, do kterých se 
geneticky modifikovaný organismus 
může rozšířit z místa uvádění do 
životního prostředí a ve kterých se 
může usídlit 

20.6. Předpokládaný mechanismus 
zjištěných nežádoucích interakcí mezi 
geneticky modifikovanými organismy 
a necílovými organismy včetně 
konkurentů, kořisti, hostitelů, 
symbiontů, predátorů, parazitů 
a patogenů 

20.7. Schopnost přenosu dědičného 
materiálu in vivo  

20.8. Možnost přenosu dědičného materiálu 
z geneticky modifikovaného organismu 
do jiného organismu po uvedení 
geneticky modifikovaného organismu 

32001L0018 Příloha III A, 
díl IV 

IV.   INFORMACE O INTERAKCÍCH MEZI GENETICKY 
MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY A ŽIVOTNÍM 
PROSTŘEDÍM  
A.   Charakteristiky, které ovlivňují přežití, reprodukci a 
rozšiřování  
1. biologické faktory, které ovlivňují přežití, reprodukci 

a rozšiřování; 
2. známé nebo předpovídané podmínky životního 

prostředí, které mohou ovlivnit přežití, reprodukci 
nebo rozšiřování (vítr, voda, půda, teplota, pH atd.); 

3. citlivost vůči specifickým činidlům. 
B.   Interakce s prostředím  
1. předpovídané stanoviště geneticky modifikovaných 

organismů; 
2. studie chování a charakteristik geneticky 

modifikovaných organismů a dopadu těchto 
organismů na životní prostředí, provedené 
v simulovaném přírodním prostředí, např. 
v mikrokosmech, kultivátorech, ve sklenících; 

3. schopnost genetického přenosu po uvolnění: 
4. přenos genetického materiálu z geneticky 

modifikovaných organismů do organismů 
v zasaženém ekosystému; 

5. přenos genetického materiálu z původních 
organismů do geneticky modifikovaných organismů; 

6. pravděpodobnost, že po uvolnění dojde k selekci, 
v jejímž důsledku se projeví neočekávané nebo 
nežádoucí genetické znaky geneticky 
modifikovaného organismu; 

7. popis genetických znaků, které mohou bránit 
rozptylu genetického materiálu nebo ho 
minimalizovat. Metody zajištění a verifikace 
genetické stability; 

8. dráhy biologického šíření, známé nebo možné 
způsoby interakce s přenašeči, včetně vdechnutí, 
požití, povrchového kontaktu, zavrtání do pokožky 
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do životního prostředí a důsledky 
takového přenosu 

20.9. Možnost přenosu dědičného materiálu 
z přirozeně se vyskytujícího organismu 
do geneticky modifikovaného 
organismu po uvedení geneticky 
modifikovaného organismu do životního 
prostředí a důsledky takového přenosu 

20.10. Výsledky studií chování a vlastností 
geneticky modifikovaných organismů 
a jejich ekologických vlivů prováděných 
v simulovaném přirozeném prostředí 

20.11. Další možné účinky na životní prostředí 
a biologickou rozmanitost (jednoznačně 
identifikujte) 

atd.; 
9. popis ekosystémů, do kterých se mohou geneticky 

modifikované organismy rozšířit; 
10. možnost nadměrného růstu populace v daném 

prostředí; 
11. konkurenční výhody geneticky modifikovaných 

organismů v porovnání s nemodifikovaným 
přijímajícími nebo rodičovskými organismy; 

12. identifikace a popis cílových organismů v případě 
jejich existence; 

13. předpokládané mechanismy a výsledek interakce 
mezi geneticky modifikovanými organismy a cílovým 
organismem, pokud existuje; 

14. identifikace a popis necílových organismů, které 
mohou být nepříznivě ovlivněny uvolněním 
geneticky modifikovaných organismů, 
a předpokládané mechanismy veškerých 
identifikovaných nepříznivých interakcí; 

15. pravděpodobnost posunu v biologických interakcích 
nebo v oblasti hostitelů v době po uvolnění; 

16. známé nebo předpovídané interakce s necílovými 
organismy v prostředí, včetně konkurentů, kořistí, 
hostitelů, symbiontů, predátorů, parazitů a 
patogenů; 

17. známé nebo předpovídané začlenění do 
biogeochemických procesů; 

18. další možné interakce s prostředím. 
 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl G. Interakce GMO s životním prostředím 
a potenciální dopady na životní prostředí, jsou-li 
významně odlišné od organismu příjemce nebo 
rodičovského organismu 
1. Název cílových organismů (případně) 
2. Očekávaný mechanismus a výsledek interakce mezi 

uvolněnými GMO a cílovým organismem (případně) 
3. Jakákoli další potenciálně významná interakce 

s jinými organismy v životním prostředí 
4. Je po uvolnění pravděpodobná selekce GMO, jako 

je vyšší konkurenceschopnost, zvýšená 
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invazivnost? 
5. Typy ekosystémů, do kterých by se GMO mohl šířit 

z místa uvolnění a ve kterém by se mohl usadit 
6. Úplný název necílových organismů, které (vzhledem 

k charakteru vstupního prostředí) mohou být 
nezáměrně významně poškozeny uvolněním GMO 

7. Pravděpodobnost genetické výměny in vivo 
8. Uveďte odkazy na příslušné výsledky (jsou-li 

k dispozici) studií chování a charakteristik GMO a 
jejich ekologického dopadu, prováděné 
v simulovaných přirozených prostředích (např. 
mikroorganismy atd.) 

9. Možné interakce s biochemickými procesy 
významné pro životní prostředí (jsou-li odlišné od 
organismu příjemce nebo rodičovského organismu) 

 21. Monitoring 
21.1. Metody zjišťování přítomnosti geneticky 

modifikovaného organismu 
21.2. Specificita metod identifikace geneticky 

modifikovaného organismu a odlišení 
geneticky modifikovaného organismu 
od dárcovského organismu, příjemce, 
případně rodičovského organismu; 
citlivost a spolehlivost těchto metod 

21.3. Techniky (metody) detekce přenosu 
vloženého dědičného materiálu na další 
organismy 

21.4. Metody zjišťování účinků geneticky 
modifikovaného organismu na necílové 
organismy 

21.5. Místa, na kterých bude monitoring 
prováděn 

21.6. Doba trvání monitoringu 
21.7. Četnost monitoringu 

32001L0018 Příloha III A, 
díl V 

V.   INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MONITOROVÁNÍ, 
KONTROL, NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM A PLÁNŮ PRO 
ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ 
A.   Techniky monitorování  
1. metody sledování geneticky modifikovaných 

organismů a metody monitorování účinků geneticky 
modifikovaných organismů; 

2. specifičnost (slouží k identifikaci geneticky 
modifikovaných organismů a k jejich odlišení od 
dárce, příjemce, popřípadě od rodičovského 
organismu), citlivost a spolehlivost monitorovacích 
technik; 

3. techniky k detekci přenosu darovaného genetického 
materiálu do jiných organismů; 

4. trvání a četnost monitorování. 
B.   Kontrola uvolnění  
1. metody a postupy předcházení nebo minimalizace 

rozšíření geneticky modifikovaných organismů za 
rámec místa uvolnění nebo oblasti určené pro 
využití; 

2. metody a postupy k ochraně místa před vniknutím 
neoprávněných jedinců; 

3. metody a postupy, pomocí nichž je možno zabránit 
vniknutí jiných organismů do místa uvolnění. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



89 
 

  32002D0813 Příloha, 
část 1 

Díl H. Informace o monitorování 
1. Metody monitorování GMO 
2. Metody monitorování účinků na ekosystém 
3. Metody pro detekci přenosu donoru genetického 

materiálu z GMO na jiné organismy 
4. Velikost oblasti monitorování (m2) 
5. Dobra monitorování  
6. Četnost monitorování 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 3 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 209/2004 Sb. 
Vzory žádostí o zápis do Seznamu pro 
uvádění na trh 
Údaje označené (+) je nutno doložit originálním 
dokumentem nebo úředně ověřenou kopií  
Veškeré přiložené dokumenty musí být 
označeny jménem nebo názvem (obchodní 
firmou) žadatele  
Údaje, které tvoří shrnutí obsahu žádosti 
určené ke zveřejnění, jsou podtrženy  

32001L0018 Příloha III Informace vyžadované v oznámení 

  32001L0018 Příloha IV Doplňkové informace  
  32002D0812 Příloha FORMULÁŘ SOUHRNU INFORMACÍ K UVEDENÍ NA 

TRH GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ 
NEBO JEJICH KOMBINACÍ NEBO PRODUKTŮ 
S JEJICH OBSAHEM 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 3, 
část A 

ČÁST A 
VZOR ŽÁDOSTI PRO GENETICKY 
MODIFIKOVANÝ ORGANISMUS JINÝ NEŽ 
VYŠŠÍ ROSTLINA NEBO GENETICKÝ 
PRODUKT JINÝ NEŽ OBSAHUJÍCÍ 
GENETICKY MODIFIKOVANOU VYŠŠÍ 
ROSTLINU 
[K § 24 odst. 3 písm. b) zákona] 

32001L0018 Příloha III A INFORMACE VYŽADOVANÉ V OZNÁMENÍ 
TÝKAJÍCÍCH SE UVOLNĚNÍ GENETICKY 
MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ JINÝCH NEŽ 
VYŠŠÍ ROSTLINY  

  32002D0812 Příloha, 
část 1 

Formulář souhrnu informací pro produkty obsahující 
geneticky modifikované organismy jiné než vyšší 
rostliny 

 1. Název projektu 32001L0018 Příloha III A, 
díl I. 

I.   OBECNÉ INFORMACE  
3. Název projektu 

  32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
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(c) Název produktu (obchodní a další názvy) 
 2. Žadatel 

2.1. Jméno nebo název anebo obchodní 
firma, je-li žadatelem fyzická osoba 
oprávněná k podnikání 

2.2. Název nebo obchodní firma a právní 
forma, je-li oznamovatelem právnická 
osoba 

2.3. Státní občanství (u fyzických osob) 
2.4. Adresa sídla a adresa bydliště 

(u fyzických osob) 
2.5. IČO (pokud je přiděleno) 
2.6. Jména osob, které jsou členy 

statutárního orgánu žadatele, je-li 
žadatelem právnická osoba, 
s uvedením způsobu, jímž žadatele 
zastupují 

2.7. Žadatel je:  
2.7.1. tuzemský výrobce  
2.7.2. dovozce  
2.7.3. jiné (upřesněte) 

2.8. V případě dovozu: 
2.8.1. jméno nebo název anebo obchodní 

firma výrobce, je-li fyzickou osobou, 
nebo jeho název nebo obchodní 
firma, je-li osobou právnickou 

2.8.2. adresa sídla a adresa bydliště 
(u fyzických osob) výrobce 

32001L0018 Příloha III A, 
díl I. 

I.   OBECNÉ INFORMACE  
1. Název a adresa oznamovatele (společnosti nebo 

instituce) 
2. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
3. Název projektu 
 

  32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
Oddíl 2. Oznamovatel/výrobce/dovozce 

 3. Odborný poradce  
(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce 
odborné praxe (byly-li odborné vzdělání nebo 
praxe získány v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto 
dokladem rozhodnutí o uznání odborné 
kvalifikace podle jiného právního předpisu7)) 
3.1. Jméno, titul 

32001L0018 Příloha III A, 
díl I. 

I.   OBECNÉ INFORMACE  
2. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
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3.2. Povolání, případně zaměstnavatel 
a funkce 

3.3. Vzdělání 
3.4. Odborné kurzy 
3.5. Dosavadní praxe 

 
 5. Charakteristika geneticky 

modifikovaného organismu obsaženého 
v genetickém produktu 

Název a vlastnosti každého geneticky 
modifikovaného organismu obsaženého 
v genetickém produktu 

32001L0018 Příloha IV, 
oddíl A 

Následující informace musí být současně s informacemi 
podle přílohy III uvedeny v oznámení týkajícím se 
uvedení geneticky modifikovaných organismů nebo 
produktů s jejich obsahem na trh: 
1. Navrhované obchodní názvy produktů a názvy 

geneticky modifikovaných organismů v nich 
obsažených a jakákoli specifická identifikace, jméno 
nebo kód, který oznamovatel užívá k identifikaci 
geneticky modifikovaného organismu.  

  32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 3. Charakterizace GMO obsažených v produktu 

 6. Účel a postup uvádění geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu na trh 

6.1. Účel uvádění geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu 
na trh 

6.2. Datum předpokládaného zahájení 
uvádění geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu 
na trh a jeho harmonogram (rozpis 
jednotlivých dílčích etap, datum jejich 
předpokládaného zahájení a doba jejich 
trvání) 

6.3. Předpokládané množství geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu, které bude 
použito v jednotlivých etapách, včetně 
upřesnění, zda se bude jednat o 
produkci z území České republiky, 
popřípadě Evropské unie anebo o 
dovoz 

32001L0018 Příloha III A III. INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLNĚNÍ A O 
PŘIJÍMAJÍCÍM PROSTŘEDÍ 
A. Informace o uvolnění 
1. popis navrhovaného záměrného uvolnění, včetně 

jeho účelu nebo účelů a předpokládaných produktů; 
2. předpokládaná data a časový rozvrh experimentu, 

včetně četnosti a doby trvání uvolnění; 
3. příprava místa předcházející uvolnění; 
4. velikost místa; 
5. metody uvolnění, které mají být použity; 
6. množství geneticky modifikovaného organismu, 

které má být uvolněno; 
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 7. Hodnocení rizika uvádění geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu na trh  

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona 

32001L0018 Čl. 13 odst. 2 
písm. b)  

2. Oznámení musí obsahovat: 
b) hodnocení rizik pro životní prostředí a závěry 

vyžadované v příloze II oddílu D; 

  32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl C. Předpokládané chování produktu, je-li odlišné od 
organismu příjemce nebo rodičovského organismu nebo 
organismů 

 Pokud produkt obsahuje více geneticky 
modifikovaných organismů, zpracují se 
body 8 až 13 pro každý geneticky 
modifikovaný organismus zvlášť. 

   

 8. Obecný popis geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu a geneticky 
modifikovaného organismu, jež je 
obsahem genetického produktu 

8.1. Typ geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu 
(předpokládané použití geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu) 

8.2. Složení genetického produktu 
8.3. Specifičnost (odlišnost) genetického 

produktu (ve srovnání s týmž typem 
produktu neobsahujícím geneticky 
modifikované organismy) 

8.4. Cílová skupina spotřebitelů (např. 
průmysl, zemědělství, drobní 
spotřebitelé) 

8.5. Podmínky nakládání, zejména rozdíly 
mezi nakládáním s geneticky 
modifikovaným organismem nebo 
genetickým produktem a nakládáním 
s obdobnými nemodifikovanými 
organismy nebo výrobky obsahujícími 
nemodifikované organismy 

8.6. Případně jednoznačné vymezení 
zeměpisné oblasti v Evropské unii, na 
kterou má být uvádění geneticky 

32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 4. Obecný popis produktu 
Oddíl 5. Byla kombinace GMO obsažených v produktu 
oznamována podle části B směrnice 2001/18/ES 
stejným oznamovatelem? 
Oddíl 6. Je produkt současně oznamován stejným 
oznamovatelem také v jiném členském státě? 
Oddíl 7. Byl na trh ES uveden jiný produkt se stejnou 
kombinací GMO jiným oznamovatelem? 
Oddíl 8. Souhrn údajů o uvolněních stejných GMO nebo 
stejné kombinace GMO dříve nebo v současné době 
prováděných za podmínek reprezentativních pro různé 
typy životního prostředí, ve kterých bude možné GMO 
použít 
Oddíl 9. Upřesněte pokyny nebo doporučení pro uložení 
a nakládání, včetně všech povinných omezení 
navržených jako podmínka žádaného povolení 
Oddíl 10. Navrhované balení 
Oddíl 11. Všechny navrhované požadavky na 
označování nad rámec požadovaný zákonem 
Oddíl 12. Opatření navrhovaná oznamovatelem pro 
případ nezáměrného uvolnění nebo zneužití 
Oddíl 13. Opatření pro odstranění a zpracování odpadu 
(případně) 
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modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu na trh omezeno 

8.7. Typ prostředí, ve kterém je použití 
geneticky modifikovaného organismu 
(genetického produktu) nevhodné 

8.8. Odhadovaná roční poptávka: 
8.8.1. v České republice 
8.8.2. v Evropské unii 
8.8.3. na vývozních trzích 

8.9. Jednoznačný identifikační kód 
geneticky modifikovaného organismu 
nebo geneticky modifikovaných 
organismů obsažených v genetickém 
produktu 

8.10. Byla podána žádost pro uvádění 
stejného geneticky modifikovaného 
organismu nebo geneticky 
modifikovaného organismu, jež je 
součástí genetického produktu, do 
životního prostředí stejným žadatelem?  
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné 
označení žádosti (datum a označení 
povolení, bylo-li vydáno) a stát, v němž 
byla podána.  
Jestliže ne, uveďte hodnocení rizika 
geneticky modifikovaného organismu 
podle požadavků žádosti o udělení 
povolení k uvádění do životního 
prostředí (část A, díl 1, bod 10 přílohy 
č. 2 k této vyhlášce). 

8.11. Podává žadatel současně žádost pro 
uvádění stejného geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu na trh v některém 
jiném členském státě Evropské unie?  
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné 
označení žádosti a stát, v němž byla 
podána. 

8.12. Byl produkt se stejným geneticky 
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modifikovaným organismem (stejnou 
kombinací geneticky modifikovaných 
organismů) uveden na trh v Evropské 
unii jiným žadatelem?  
Jestliže ano, uveďte žadatele, datum 
a označení povolení, stát, v němž bylo 
vydáno, a období, na něž bylo uděleno. 

8.13. Byla podána žádost (notifikace) pro 
uvádění stejného geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu na trh v jiném 
státě mimo Evropskou unii?  
Jestliže ano, uveďte stát, ve kterém 
byla žádost (notifikace) podána, číslo 
nebo jiné označení žádosti (datum 
a označení povolení, bylo-li vydáno), 
žadatele, účel a období uvádění na trh. 

8.14. Shrnutí údajů získaných z předchozích 
nebo probíhajících případů uvádění 
stejného geneticky modifikovaného 
organismu nebo stejné kombinace 
geneticky modifikovaných organismů do 
životního prostředí za různých 
podmínek představujících různá 
prostředí, ve kterých může být 
geneticky modifikovaný organismus 
používán 

8.15. Navrhované pokyny a doporučení 
týkající se použití, přepravy, skladování 
a dalšího zacházení s geneticky 
modifikovaným organismem 
(genetickým produktem), včetně 
případných omezení, která jsou 
navrhována jako podmínka 
požadovaného povolení 

8.16. Navrhovaný způsob balení geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu 

8.17. Navrhovaný způsob označování nad 
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rámec stanovený přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie14)  

8.18. Opatření, která je třeba přijmout 
v případě havárie nebo nepovoleného 
použití geneticky modifikovaných 
organismů nebo genetických produktů 

8.19. Způsob nakládání s odpady, včetně 
likvidace odpadů obsahujících 
geneticky modifikované organismy 

 9. Údaje o příjemci, případně, kde je to 
aplikovatelné, rodičovském organismu 

9.1. České a latinské rodové a druhové 
jméno příjemce nebo rodičovského 
organismu, s přesným určením rasy 
(plemene, formy, kmene, buněčné linie, 
patovaru) 

9.2. Původ (sbírka, sbírkové číslo, 
dodavatel) 

9.3. Fenotypové a genetické znaky 
9.4. U mikroorganismů vlastní plasmidy, 

bakteriofágy a jiné vektory organismu 
9.4.1. Sekvence vektoru 
9.4.2. Frekvence mobilizace vektoru 
9.4.3. Specifičnost vektoru 
9.4.4. Přítomnost genů, které způsobují 

odolnost vektoru vůči antibiotikům 
9.5. Stupeň příbuznosti mezi dárcovským 

organismem a příjemcem 
9.6. Výskyt a životní podmínky 

9.6.1. Geografické rozšíření 
9.6.2. Habitat (přirozené výskytiště) 

organismu 
9.6.3. Přirození predátoři, kořist, paraziti 

a konkurenti, symbionti a hostitelé 
9.6.4. Další možné interakce s jinými 

organismy 
9.7. Genetická stabilita a faktory, které ji 

ovlivňují 
9.8. Možný mezibuněčný přenos dědičného 

32001L0018 Příloha III A, 
díl II, oddíl A 

II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
A. Charakteristika a) dárce, b) příjemce nebo c) 
(popřípadě) rodičovského organismu nebo organismů: 
1. vědecký název; 
2. taxonomie; 
3. další názvy (obvyklý název, název kmene atd.); 
4. fenotypové a genetické znaky; 
5. stupeň příbuznosti mezi dárcem a příjemcem nebo 

mezi rodičovskými organismy; 
6. popis identifikačních a detekčních technik; 
7. citlivost, spolehlivost (kvantitativní údaje) 

a specifické vlastnosti identifikačních a detekčních 
technik; 

8. popis zeměpisného rozložení a přírodního 
stanoviště organismu, včetně informace o jeho 
přirozených predátorech, kořistech, parazitech 
a konkurentech, symbiontech a hostitelích; 

9. známé organismy, se kterými probíhá v přírodních 
podmínkách výměna genetického materiálu; 

10. ověření genetické stability organismů a faktory, 
které tuto stabilitu ovlivňují; 

11. patologické, ekologické a fyziologické 
charakteristiky: 
a) klasifikace nebezpečnosti provedená podle 

stávajících pravidel Společenství týkajících se 
ochrany lidského zdraví nebo životního 
prostředí; 

b) doba generace v přírodních ekosystémech, 
pohlavní a nepohlavní reprodukční cyklus; 
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materiálu mezi dárcem (rodičovským 
organismem) a dalšími organismy  

9.8.1. Způsob přenosu (plasmidem, 
bakteriofágem, jinak) 

9.8.2. Organismy, se kterými probíhá 
přirozená výměna dědičného 
materiálu 

9.8.3. Důsledky takového přenosu 
9.9. Rozmnožování 

9.9.1. Způsob rozmnožování 
9.9.2. Specifické faktory, které ovlivňují 

rozmnožování (pokud existují) 
9.9.3. Generační doba v přirozeném prostředí 

a generační doba v ekosystému, do 
kterého má být geneticky 
modifikovaný organismus uváděn 

9.10. Schopnost přežití  
9.10.1. Schopnost přežití v jednotlivých 

ročních obdobích 
9.10.2. Schopnost vytvářet odolné 

přežívající formy (např. spóry, 
sklerócia) 

9.10.3. Další specifické faktory umožňující 
přežití, pokud existují 

9.11. Šíření v prostředí 
9.11.1. Způsob a rozsah šíření 
9.11.2. Specifické faktory ovlivňující šíření 

(pokud existují) 
9.12. Spektrum hostitelů včetně necílových 

organismů 
9.13. Interakce s prostředím 
9.14. Zapojení do environmentálních 

procesů: 
− primární produkce 
− přeměny živin (konzument, 

predátor) 
− rozklad organických hmot 
− jiné (jednoznačně identifikujte) 

9.15. Metody detekce 

c) informace týkající se přežívání, včetně závislosti 
na roční době a schopnosti vytvářet přežívající 
struktury; 

d) patogenicita: infekčnost, toxigenicita, virulence, 
alergenicita, nosič (vektor) patogenu, možné 
vektory, oblast hostitelů včetně necílového 
organismu. Možnost aktivace latentních virů 
(provirů). Schopnost kolonizace dalších 
organismů; 

e) rezistence vůči antibiotikům a možnost využít 
tato antibiotika pro profylaktické a terapeutické 
účely u lidí a domestikovaných organismů; 

f) účast v procesech environmentálního 
charakteru, jako je primární produkce, koloběh 
živin, rozklad organické hmoty, respirace atd. 

12. Charakter původních vektorů: 
a) sekvence; 
b) četnost mobilizace; 
c) specifičnost; 
d) přítomnost genů, které způsobují rezistenci. 

13. Přehled předchozích genetických modifikací. 
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9.15.1. Popis metod 
9.15.2. Citlivost, spolehlivost (kvantitativně) 

a specifičnost metod 
9.16. Metody identifikace 

9.16.1. Popis metod 
9.16.2. Citlivost, spolehlivost (kvantitativně) 

a specifičnost metod 
9.17. Zařazení organismu podle jiných 

právních předpisů České republiky 

týkajících se ochrany životního 
prostředí nebo lidského zdraví 

9.18. Uveďte, zda je organismus patogenní 
nebo jiným způsobem škodlivý (živý 
nebo neživý, včetně mimobuněčných 
produktů) vzhledem k lidem, zvířatům, 
rostlinám nebo jinak.  
Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
možné charakteristiky: 

9.18.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, 
virulence 

9.18.2. alergenní účinky 
9.18.3. toxické účinky 
9.18.4. nosič patogenu 
9.18.5. možné vektory, oblast hostitelů 

včetně necílového organismu 
9.18.6. možnost aktivace latentních virů 

(provirů) 
9.18.7. schopnost pronikat do jiných 

organismů či kolonizovat jiné 
organismy 

9.18.8. odolnost vůči antibiotikům 
a potenciální využití těchto antibiotik 
pro profylaxi a léčbu onemocnění 
u lidí a zvířat 

9.18.9. jiné 
9.19. Povaha a popis známých 

extrachromozomálních genetických 
částic 

9.20. Popis dřívějších genetických modifikací 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



98 
 

organismu 
  32002D0812 Příloha, 

část 1 
Díl B. Povaha GMO obsažených v produktu 
INFORMACE O ORGANISMU PŘÍJEMCE NEBO 
RODIČOVSKÝCH ORGANISMECH, OD KTERÝCH JE 
GMO ODVOZEN 
Oddíl 14. Vědecký název a obecné názvy 
Oddíl 15. Fenotypové a genetické znaky 
Oddíl 16. Zeměpisné rozšíření a přirozené stanoviště 
organismu 
Oddíl 17 Genetická stabilita organismu a faktory, které ji 
ovlivňují 
Oddíl 18. Potenciál pro genetický přenos a výměnu 
s jinými organismy a pravděpodobné důsledky 
genetického přenosu 
Oddíl 19. Informace o reprodukci a faktory, které ji 
ovlivňují 
Oddíl 20. Informace o schopnosti přežití a faktory, které 
ji ovlivňují 
Oddíl 21 Způsoby šíření a faktory, které ho ovlivňují 
Oddíl 22. Interakce s životním prostředím 
Oddíl 23 (a) Techniky detekce 
Oddíl 23 (b) Techniky identifikace 
Oddíl 24 Klasifikace podle stávajících pravidel 
Společenství o ochraně lidského zdraví nebo životního 
prostředí 
Oddíl 25 (a) Patogenní charakteristiky 
Oddíl 25 (b) Ostatní škodlivé charakteristiky živých nebo 
mrtvých organismů, včetně jejich mimobuněčných 
produktů 
Oddíl 26 Charakter a popis známých 
mimochromozomálních genetických prvků 
Oddíl 27 souhrn známé historie dřívějších genetických 
modifikací 

 10. Údaje o genetické modifikaci 
10.1. Typ genetické modifikace: 

10.1.1. vnesení cizorodého dědičného 
materiálu 

10.1.2. vynětí části dědičného materiálu 
10.1.3. kombinace vynětí a vnesení 

32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl B. Povaha GMO obsažených v produktu 
INFORMACE O GENETICKÉ MODIFIKACI 
Oddíl 28 Metody použité pro genetickou modifikaci 
Oddíl 29 Charakteristiky vektoru 
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dědičného materiálu 
10.1.4. buněčná fúze 
10.1.5. jiné (jednoznačně identifikujte) 

10.2. Popis metod použitých pro genetickou 
modifikaci 

10.3. Údaje o vektoru, pokud byl při 
genetické modifikaci použit 

10.3.1. Typ vektoru 
10.3.2. Identita vektoru (původ) 
10.3.3. Popis konstrukce vektoru 

(+) Genetická mapa a popřípadě 
restrikční mapa vektoru 

10.3.4. Sekvence vektoru 
10.3.5. Údaje o tom, jak dalece je daný 

vektor omezen na sekvence 
nukleové kyseliny potřebné 
k zajištění zamýšlené funkce a zda 
obsahuje sekvence, jejichž produkt 
nebo funkce nejsou známy 

10.3.6. Schopnost vektoru přenášet dědičný 
materiál 

10.3.7. Frekvence mobilizace vektoru 
10.3.8. Údaje o tom, zda je vektor zcela 

nebo částečně přítomen ve 
výsledném geneticky modifikovaném 
organismu 

10.3.9. Spektrum hostitelů vektoru 
10.3.10. Přítomnost sekvence v dotyčném 

vektoru, která předává výběrový 
(selektovatelný) nebo 
identifikovatelný fenotyp: 

10.3.10.1. odolnost vůči antibiotikům 
(uvést přesný název léčivé 
látky) 

10.3.10.2. odolnost vůči těžkým kovům 
10.3.10.3. odolnost vůči pesticidům (uvést 

přesný název účinné látky) 
10.3.10.4. jiný (jednoznačně identifikujte) 

10.3.11. Metoda vnesení vektoru do 
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organismu příjemce 
 11. Informace o insertu 

11.1. Pokud nebyl při genetické modifikaci 
použit vektor, metoda vnesení insertu 
do organismu příjemce 

11.2. Metody použité pro konstrukci insertu 
11.3. Restrikční místa 
11.4. Sekvence insertu 
11.5. Údaje o každé části insertu, případně 

o každé vyňaté části dědičného 
materiálu, se zvláštním zřetelem 
k jakýmkoli známým škodlivým 
sekvencím 

11.5.1. Původ 
11.5.2. Funkční charakteristika 
11.5.3. Velikost 
11.5.4. Poloha 
11.5.5. Sekvence 

11.6. Údaje o tom, jak dalece je insert 
omezen na sekvence nukleové 
kyseliny, potřebné k zajištění 
zamýšlené funkce 

11.7. Údaje o tom, zda insert obsahuje části, 
jejichž produkty nebo funkce nejsou 
známé 
Pokud ano, jednoznačně identifikujte 

11.8. Umístění insertu ve výsledném 
geneticky modifikovaném organismu: 

11.8.1. na volném plasmidu 
11.8.2. integrován do chromozómů 
11.8.3. jiné (jednoznačně identifikujte) 

11.9. Počet kopií vloženého dědičného 
materiálu 

11.10. Stabilita vloženého dědičného materiálu 
a stabilita jeho umístění 

32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl B. Povaha GMO obsažených v produktu 
INFORMACE O GENETICKÉ MODIFIKACI 
Oddíl 30 Informace o inzertu 

 12. Informace o dárcovském organismu 
(dárcovských organismech) 

12.1. České a latinské rodové a druhové 
jméno organismu, s přesným určením 

32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl B. Povaha GMO obsažených v produktu 
INFORMACE O ORGANISMU ČI ORGANISMECH, OD 
KTERÝCH JE ODVOZEN INZERT (DÁRCE) 
Oddíl 31 Vědecké a další názvy 
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kultivaru (odrůdy, rasy, plemene, linie, 
formy, hybridu, kmene, patovaru) 

12.2. Uveďte, zda je dárcovský organismus 
patogenní nebo jiným způsobem 
škodlivý (živý nebo neživý, včetně 
mimobuněčných produktů).  
Pokud ano, uveďte, zda vzhledem 
k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. 
Škodlivost vždy jednoznačně 
identifikujte. 
Týkají se patogenní nebo škodlivé 
vlastnosti sekvencí použitých při 
genetické modifikaci? 
Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
možné charakteristiky: 

12.2.1. patogenita: nakažlivost, infekčnost, 
virulence 

12.2.2. alergenní účinky 
12.2.3. toxické účinky 
12.2.4. nosič patogenu 
12.2.5. možné vektory, oblast hostitelů 

včetně necílového organismu 
12.2.6. možnost aktivace latentních virů 

(provirů) 
12.2.7. schopnost pronikat do jiných 

organismů či kolonizovat jiné 
organismy 

12.2.8. odolnost vůči antibiotikům 
a potenciální využití těchto antibiotik 
pro profylaxi a léčbu onemocnění 
u lidí a zvířat 

12.2.9. jiné. 
12.3. Klasifikace dárcovského organismu 

podle jiných právních předpisů 
týkajících se ochrany životního 
prostředí nebo zdraví lidí 

12.4. Údaje o tom, zda mezi dárcovským 
organismem a příjemcem probíhá nebo 
je možná přirozená výměna 

Oddíl 32 Uveďte, zda organismus dárce má patogenní 
a škodlivé charakteristiky; je-li tomu tak, uveďte povahu 
těchto charakteristik 
Oddíl 33 Pokud má organismus dárce nějaké patogenní 
nebo škodlivé charakteristiky, uveďte, zda jsou v nich 
nějakým způsobem zahrnuty sekvence určené k inzertu 
Oddíl 34 Klasifikace podle stávajících pravidel 
Společenství o ochraně lidského zdraví a životního 
prostředí 
Oddíl 35 Uveďte, zda jsou možné nebo byly pozorovány 
přirozené výměny genetického materiálu mezi 
organismem nebo organismy dárce a příjemce 
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genetického materiálu 
 

 13. Informace o výsledném geneticky 
modifikovaném organismu (geneticky 
modifikovaném organismu obsaženém 
v genetickém produktu) 

13.1. Popis dědičných vlastností 
a fenotypových znaků, pokud jsou 
odlišné od příjemce nebo rodičovského 
organismu 

13.2. Genetická stabilita geneticky 
modifikovaného organismu, pokud se 
liší od stability příjemce nebo 
rodičovského organismu 

13.3. Exprese vloženého dědičného 
materiálu  

13.3.1. Rychlost a míra exprese vloženého 
dědičného materiálu, závislost na 
životním cyklu, orgány, kde dochází 
k expresi  

13.3.2. Stabilita exprese  
13.3.3. Popis metod měření s udáním jejich 

citlivosti 
13.4. Exprimované bílkoviny  

13.4.1. Aktivita exprimovaných bílkovin  
13.4.2. Popis metod detekce a identifikace 

exprimovaných bílkovin s udáním 
jejich citlivosti, spolehlivosti 
a specifičnosti 

13.5. Metody a kritéria použitá pro selekci 
výsledného geneticky modifikovaného 
organismu 

13.6. Metody detekce geneticky 
modifikovaného organismu v životním 
prostředí, pokud se liší od detekce 
příjemce nebo rodičovského organismu 

13.7. Metody identifikace k rozlišení 
geneticky modifikovaného organismu 
od příjemce nebo rodičovského 

32001L0018 Příloha III A, 
díl II, oddíl C, 
bod 2  

II.   INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM 
ORGANISMU  
C.  Charakteristiky modifikovaného organismu  
2. Informace o výsledném geneticky modifikovaném 
organismu: 
j) popis genetických znaků a fenotypových 

charakteristik, zejména všech nových znaků 
a charakteristik, které se mohou projevit nebo se již 
projevit nemohou; 

k) struktura a množství nukleové kyseliny vektoru nebo 
dárce, která zůstala ve výsledné konstrukci 
geneticky modifikovaného organismu; 

l) stabilita organismu z hlediska genetických znaků; 
m) podíl nového genetického materiálu a úroveň 

exprese. Metoda a citlivost měření; 
n) aktivita exprimované bílkoviny nebo bílkovin; 
o) popis identifikačních a detekčních technik, včetně 

technik identifikace a detekce vložených sekvencí a 
vektorů; 

p) citlivost, spolehlivost (kvantifikované údaje) 
a specifičnost detekčních a identifikačních technik; 

q) historie předchozích uvolnění nebo využití geneticky 
modifikovaného organismu; 

r) ochrana zdraví osob, zvířat a rostlin: 
vi) toxické nebo alergenní účinky geneticky 

modifikovaných organismů nebo jejich 
metabolických produktů; 

vii) ii) porovnání modifikovaného organismu 
s dárcem, příjemcem nebo popřípadě 
s rodičovským organismem z hlediska 
patogenity; 

viii) schopnost kolonizace; 
ix) je-li organismus patogenní pro 

imunokompetentní osoby: 
− způsobené choroby a mechanismus patogenity, 

včetně invazivity a virulence, 
− nakažlivost, 
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organismu  
13.7.1. Popis metod pro zjištění přítomnosti 

genetické modifikace, včetně 
ověřených metod odběru a přípravy 
vzorků  

13.7.2. Údaje o specifičnosti, citlivosti 
a spolehlivosti (kvantifikovaně) 
těchto metod  

13.7.3. Popis části změněné nukleové 
kyseliny umožňující jednoznačnou 
identifikaci geneticky 
modifikovaného organismu 

13.8. Účinky na zdraví  
13.8.1. Toxické nebo alergenní účinky 

geneticky modifikovaného 
organismu a jeho metabolických 
produktů, pokud se liší od účinků 
příjemce nebo rodičovského 
organismu  

13.8.2. Rizika genetického produktu  
13.8.3. Porovnání geneticky modifikovaného 

organismu s dárcovským 
organismem, příjemcem, popřípadě 
rodičovským organismem z hlediska 
patogenity  

13.8.4. Schopnost kolonizace, pokud je 
odlišná od příjemce nebo 
rodičovského organismu  

13.8.5. Pokud je geneticky modifikovaný 
organismus více patogenní než 
příjemce nebo rodičovský 
organismus pro imunokompetentní 
lidské jedince, uveďte:  

13.8.5.1. choroby, jež mohou být 
způsobeny geneticky 
modifikovaným organismem a 
mechanismus patogenity, 
včetně invazivity a virulence 

13.8.5.2. nakažlivost 

− infekční dávka, 
− oblast hostitelů, možnost adaptací, 
− možnost přežití mimo lidského hostitele, 
− přítomnost vektorů nebo prostředků šíření, 
− biologická stabilita, 
− charakteristiky rezistence vůči antibiotikům, 
− alergenicita, 
− dostupnost vhodných terapií; 

x) další nebezpečí vyplývající z produktu. 
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13.8.5.3. infekční dávku 
13.8.5.4. oblast hostitelů, možnost 

adaptací  
13.8.5.5. možnost přežití mimo lidského 

hostitele  
13.8.5.6. přítomnost přenašečů nebo 

prostředků šíření  
13.8.5.7. míru biologické stability  
13.8.5.8. charakteristiku rezistence vůči 

antibiotikům  
13.8.5.9. alergenitu  
13.8.5.10. dostupnost vhodných terapií 

13.8.6. Informace o možných škodlivých 
účincích geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického 
produktu na zdraví lidí způsobených 
genetickou modifikací  
Možné škodlivé účinky vždy 
jednoznačně identifikujte.  

13.8.7. Údaje o bezpečnosti geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu pro zdraví 
zvířat, zejména s ohledem na 
jakékoliv škodlivé účinky způsobené 
genetickou modifikací, pokud má být 
geneticky modifikovaný organismus 
nebo genetický produkt použit 
zejména jako součást krmiva  

13.9. Interakce geneticky modifikovaného 
organismu s životním prostředím 

13.10. Schopnost přežití, rozmnožování 
a šíření geneticky modifikovaného 
organismu v životním prostředí, pokud 
je odlišná od schopnosti příjemce nebo 
rodičovského organismu 

13.11. Účinky geneticky modifikovaného 
organismu na životní prostředí, pokud 
jsou odlišné od účinků příjemce nebo 
rodičovského organismu, a jejich 
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možné důsledky 
13.12. České a latinské rodové a druhové 

jméno cílového organismu, pokud 
existuje, s přesným určením kultivaru 
(odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, 
hybridu, kmene, patovaru) 

13.13. Mechanismus interakce mezi geneticky 
modifikovaným organismem nebo 
genetickým produktem a cílovým 
organismem, pokud cílový organismus 
existuje 

13.14. Možné změny v interakcích geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu s necílovými 
organismy, plynoucí z genetické 
modifikace 

13.15. Možné změny v interakcích geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu s neživými 
složkami životního prostředí, plynoucí 
z genetické modifikace 

13.16. Stabilita geneticky modifikovaného 
organismu podle dědičných vlastností 

13.17. Údaje o tom, v čem se geneticky 
modifikovaný organismus liší od 
příjemce nebo rodičovského organismu  
Odlišnosti jednoznačně identifikujte:  

13.17.1. způsob a rychlost rozmnožování, 
generační doba  

13.17.2. šíření v prostředí  
13.17.3. schopnost přežití 
13.17.4. účinky na zdraví lidí, zvířat a jiných 

organismů  
13.17.5. jiné 

13.18. Schopnost geneticky modifikovaného 
organismu přenášet genetický materiál 
na jiné organismy a důsledky takového 
přenosu 

  32002D0812 Příloha, Díl B. Povaha GMO obsažených v produktu 
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část 1 INFORMACE O GMO OBSAŽENÝCH V PRODUKTU 
Oddíl 36 Popis genetických znaků nebo fenotypových 
charakteristik, jsou-li odlišné od znaků nebo 
charakteristik organismu příjemce nebo rodičovských 
organismů 
Oddíl 37 Genetická stabilita GMO, je-li odlišná od 
stability organismu příjemce nebo rodičovských 
organismů 
Oddíl 38 Míra a úroveň projevení nového genetického 
materiálu 
Oddíl 39 Aktivita exprimovaných bílkovin 
Oddíl 40 (a) Popis technik detekce GMO v životním 
prostředí, jsou-li odlišné od technik detekce organismu 
příjemce nebo rodičovského organismu nebo organismů 
Oddíl 40 (b) Popis technik identifikace k odlišení GMO 
od organismu příjemce nebo rodičovského organismu 
Oddíl 41 Zdravotní faktory 
 
INTERAKCE GMO SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM 
Oddíl 42 Přežití, rozmnožování a šíření GMO v životním 
prostředí, jsou-li odlišné od organismu příjemce nebo 
rodičovského organismu 
Oddíl 43 Dopady GMO na životní prostředí, jsou-li 
odlišné od organismu příjemce nebo rodičovského 
organismu 
 

 14. Předpokládané chování genetického 
produktu, pokud je odlišné od chování 
příjemce nebo rodičovského organismu 

14.1. Účinky produktu na životní prostředí 
14.2. Účinky produktu na lidské zdraví 

32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl C. Předpokládané chování produktu, je-li odlišné od 
organismu příjemce nebo rodičovského organismu nebo 
organismů 
DOPAD PRODUKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
ÚČINKY PRODUKTU NA LIDSKÉ ZDRAVÍ, JSOU-LI 
ODLIŠNÉ OD ORGANISMŮ PŘÍJEMCE NEBO 
RODIČOVSKÉHO ORGANISMU NEBO ORGANISMŮ 

 15. Informace o předcházejícím uvádění do 
životního prostředí v České republice, 
pokud je aplikovatelné  

15.1. Oprávněná osoba 
15.2. Datum a číslo povolení 
15.3. Místo uvádění do životního prostředí 

32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl D. Informace o přecházejících uvolněních 
HISTORIE PŘEDCHÁZEJÍCÍCH UVOLNĚNÍ 
OZNAMOVANÝCH PODLE ČÁSTI B SMĚRNICE 
(PŘÍPADNĚ) 
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15.4. Účel uvádění do životního prostředí 
15.5. Doba trvání uvádění do životního 

prostředí, datum jeho zahájení 
a ukončení 

15.6. Zaměření a doba trvání monitoringu 
15.7. Závěry monitoringu 
15.8. Výsledky uvádění do životního prostředí 

se zřetelem na jakákoliv rizika pro 
zdraví lidí a zvířat, životní prostředí 
a biologickou rozmanitost  

 16. Informace o předcházejícím uvádění do 
životního prostředí nebo na trh v jiných 
zemích 

16.1. Oprávněná osoba 
16.2. Datum a označení povolení 
16.3. Stát 
16.4. Příslušný správní orgán 
16.5. Místo, datum zahájení a ukončení 

uvádění do životního prostředí 
16.6. Doba trvání, datum zahájení a ukončení 

monitoringu 
16.7. Zaměření monitoringu 
16.8. Závěry monitoringu 
16.9. Výsledky uvádění do životního 

prostředí, popřípadě na trh, se zřetelem 
na jakákoliv rizika pro zdraví lidí 
a zvířat, životní prostředí a biologickou 
rozmanitost 

32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl D. Informace o přecházejících uvolněních 
HISTORIE PŘEDCHÁZEJÍCÍCH UVOLNĚNÍ 
PROVEDENÝCH UVNITŘ SPOLEČENSTVÍ NEBO 
MIMO NĚJ 
 

 17. Údaje o předchozím nakládání (výzkum, 
vývoj, použití) významné pro hodnocení 
rizika 

32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl D. Informace o přecházejících uvolněních 
HISTORIE PŘEDCHÁZEJÍCÍ PRÁCE TÝKAJÍCÍ SE 
HODNOCENÍ RIZIK PŘED UVEDENÍM NA TRH 

 18. Plán monitoringu  
18.1. Identifikované znaky, vlastnosti 

a nejasnosti ve vztahu ke geneticky 
modifikovanému organismu nebo 
genetickému produktu anebo jejich 
interakcím s životním prostředím, na 
které by se měl plán monitoringu 
zaměřit  

32002D0812 Příloha, 
část 1 

Díl E. Informace o plánu monitorování, zjištěné znaky, 
charakteristiky a nejistoty týkající se GMO nebo jeho 
interakce se životním prostředím, které by se měly řešit 
v plánu monitorování po uvedení na trh 
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18.2. Zabezpečení, rozsah a způsob 
sledování účinků geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu na zdraví lidí, 
zvířat, životní prostředí a biologickou 
rozmanitost (monitorování geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu) 

18.3. Zabezpečení, způsob a četnost odběru 
a analýz vzorků po uvedení geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu na trh 

 19. Údaje o poskytování referenčních 
vzorků geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu a 
jejich uložení u správního orgánu nebo 
jím pověřené právnické osoby  

19.1. Specifikace a množství vzorku 
poskytnutého současně se žádostí 
podle § 24 odst. 5 zákona  

19.2. Četnost a způsob předávání vzorků po 
udělení povolení pro uvádění na trh 

 

32001L0018 Příloha IV 
část A 

Následující informace musí být současně s informacemi 
podle přílohy III uvedeny v oznámení týkajícím se 
uvedení geneticky modifikovaných organismů nebo 
produktů s jejich obsahem na trh: 
bod 3. jméno a úplná adresa dodavatele nebo 
dodavatelů kontrolních vzorků; 
bod 7. informace o genetické modifikaci, které je možno 
využít pro účely jejich vložení do jednoho nebo více 
registrů modifikací v organismech a které mohou sloužit 
k detekci a identifikaci určitých produktů geneticky 
modifikovaných organismů při kontrole a inspekci po 
uvedení na trh. Tyto informace by se ve vhodných 
případech měly týkat i uložení vzorků geneticky 
modifikovaného organismu nebo jeho genetického 
materiálu u příslušného orgánu a podrobností o 
sekvencích nukleotidů nebo jiné skutečnosti, která je 
nezbytná pro identifikaci produktu geneticky 
modifikovaného organismu a jeho potomstva, např. 
metody detekce a identifikace produktu geneticky 
modifikovaného organismu, včetně experimentálních 
údajů charakteristických pro použitou metodiku. 
Informace, která je důvěrná a již nelze z tohoto důvodu 
umístit do veřejně přístupné části registru, by měla být 
jako taková identifikována; 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 3, 

ČÁST B 
VZOR ŽÁDOSTI PRO GENETICKY 
MODIFIKOVANÝ ORGANISMUS, KTERÝ JE 

32001L0018 Příloha III B INFORMACE VYŽADOVANÉ V OZNÁMENÍ 
TÝKAJÍCÍCH SE UVOLNĚNÍ GENETICKY 
MODIFIKOVANÝCH VYŠŠÍCH ROSTLIN 
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část B VYŠŠÍ ROSTLINOU, NEBO GENETICKÝ 
PRODUKT OBSAHUJÍCÍ GENETICKY 
MODIFIKOVANOU VYŠŠÍ ROSTLINU 
[K § 24 odst. 3 písm. a) zákona] 

(GYMNOSPERMAE A ANGIOSPERMAE) 

  32002D0812 Příloha, 
část 2 

Formulář souhrnu informací pro produkty obsahující 
geneticky modifikované vyšší rostliny  

 1. Název genetického produktu (komerční 
název a další názvy) 

32001L0018 Příloha III B, 
díl A. 

A.   OBECNÉ INFORMACE  
3. Název projektu 

  32002D0812 Příloha, 
část 2 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje o oznámení 
(c) Název produktu (obchodní a další názvy) 

 2. Žadatel 
2.1. Jméno nebo název anebo obchodní 

firma, je-li žadatelem fyzická osoba 
oprávněná k podnikání 

2.2. Název nebo obchodní firma a právní 
forma, je-li žadatelem právnická osoba 

2.3. Státní občanství (u fyzických osob) 
2.4. Adresa sídla (u právnických osob), 

nebo místo podnikání a adresa bydliště 
(u fyzických osob) 

2.5. IČO (pokud je přiděleno) 
2.6. Jména osob, které jsou členy 

statutárního orgánu žadatele, je-li 
žadatelem právnická osoba, 
s uvedením způsobu, jímž žadatele 
zastupují  

2.7. Žadatel je:  
2.7.1. tuzemský výrobce  
2.7.2. dovozce  
2.7.3. jiné (upřesněte) 

2.8. V případě dovozu: 
2.8.1. jméno nebo název anebo obchodní 

firma výrobce, je-li fyzickou osobou, 
nebo jeho název nebo obchodní 
firma, je-li osobou právnickou 

2.8.2. adresa sídla a adresa bydliště 
(u fyzických osob) výrobce 

32001L0018 Příloha III B, 
díl A. 

A.   OBECNÉ INFORMACE  
1. Název a adresa oznamovatele (společnosti nebo 

instituce) 
2. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
3. Název projektu 
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  32002D0812 Příloha, 
část 2 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 1. Podrobné údaje K oznámení 
Oddíl 2. Oznamovatel 

 3. Odborný poradce  
(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce 
odborné praxe (byly-li odborné vzdělání nebo 
praxe získány v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto 
dokladem rozhodnutí o uznání odborné 
kvalifikace podle jiného právního předpisu7)) 
3.1. Jméno, titul 
3.2. Povolání, případně zaměstnavatel 

a funkce 
3.3. Vzdělání 
3.4. Odborné kurzy 
3.5. Dosavadní praxe 

32001L0018 Příloha III B, 
díl A. 

A.   OBECNÉ INFORMACE  
2. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce 

nebo vědců 
 

 6. Hodnocení rizika uvádění geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu na trh  

(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona 

32001L0018 Čl. 13 odst. 2 
písm. b)  

2. Oznámení musí obsahovat: 
b) hodnocení rizik pro životní prostředí a závěry 

vyžadované v příloze II oddílu D; 

  32002D0812 Příloha, 
část 2 

Díl B. Povaha geneticky modifikovaných vyšších rostlin 
obsažených v produktu 
INFORMACE O POTENCIÁLNÍM DOPADU UVOLNĚNÍ 
GENETICKY MODIFIKOVANÉ VYŠŠÍ ROSTLINY NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
29. Potenciální dopad uvolnění nebo uvedení GMO na 
trh na životní prostředí (příloha II část D 2 směrnice 
2001/18/ES), je-li odlišný od podobného uvolnění nebo 
uvedení na trh organismu nebo rodičovského organismu 
nebo organismů 
30. Potenciální dopad případné interakce mezi 
geneticky modifikovanou vyšší rostlinou a cílovými 
organismy na životní prostředí, je-li odlišný od dopadu 
na organismus příjemce nebo rodičovského organismu 
nebo organismů 
31. Možný dopad na životní prostředí vyplývající 
z potenciálních interakcí s necílovými organismy, je-li 
odlišný od dopadu na organismus příjemce nebo 
rodičovského organismu nebo organismů 
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 Pokud produkt obsahuje více geneticky 
modifikovaných vyšších rostlin, zpracují se 
body 7 až 10 pro každou geneticky 
modifikovanou rostlinu zvlášť. 

   

 7. Obecný popis geneticky modifikované 
vyšší rostliny nebo genetického 
produktu obsahujícího geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinu 

7.1. České a latinské rodové a druhové 
jméno příjemce nebo rodičovské 
rostliny, s přesným určením kultivaru 
(odrůdy, linie, hybridu) 

7.2. Funkce genetické modifikace 
7.3. Formy, v nichž by neměly být geneticky 

modifikovaná vyšší rostlina nebo 
genetický produkt uváděny na trh 
(zejména semena nebo vegetativní 
části), jako navrhovaná podmínka 
uvádění na trh 

7.4. Zamýšlené použití geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo 
genetického produktu a cílová skupina 
spotřebitelů 

7.5. Podmínky nakládání, zejména rozdíly 
mezi nakládáním s geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinou nebo 
genetickým produktem a nakládáním 
s obdobnými nemodifikovanými 
organismy nebo výrobky obsahujícími 
nemodifikované organismy, včetně 
povinných omezení navrhovaných jako 
podmínky uvádění na trh 

7.6. Případně jednoznačné vymezení 
zeměpisné oblasti v Evropské unii, na 
které má být uvádění geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo 
genetického produktu na trh omezeno 

7.7. Typ prostředí, ve kterém je použití 
geneticky modifikované vyšší rostliny 

32002D0812 Příloha, 
část 2 

Díl A. Všeobecné informace 
Oddíl 3. Všeobecný popis produktu 
Oddíl 4. Byla geneticky modifikovaná vyšší rostlina 
použitá v tomto produktu modifikována podle části B 
směrnice 2001/18/ES nebo směrnice 90/220/EHS? 
Oddíl 5. Je produkt současně oznamován v jiném 
členském státě? Nebo 
Byl produkt dříve nebo je současně oznamován v třetí 
zemi? 
Oddíl 6. Byla stejná geneticky modifikovaná vyšší 
rostlina již dříve oznamována pro uvedení na trh ve 
Společenství? 
Oddíl 7. Opatření navrhovaná oznamovatelem pro 
případ nezáměrného uvolnění nebo zneužití, a také 
opatření pro odstranění a zpracování odpadu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



112 
 

(genetického produktu) nevhodné 
7.8. Navrhovaný způsob balení geneticky 

modifikované vyšší rostliny nebo 
genetického produktu 

7.9. Navrhovaný způsob označování nad 
rámec požadovaný přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie14) 

7.10. Odhadovaná roční poptávka:  
7.10.1. v České republice  
7.10.2. v Evropské unii  
7.10.3. na vývozních trzích 

7.11. Jednoznačný identifikační kód 
geneticky modifikované vyšší rostliny 

7.12. Byla podána žádost pro uvádění stejné 
geneticky modifikované vyšší rostliny 
nebo geneticky modifikované vyšší 
rostliny, jež je obsahem genetického 
produktu, do životního prostředí 
v některém členském státě Evropské 
unie?  
Jestliže ano, uveďte žadatele, číslo 
nebo jiné označení žádosti (datum 
a označení povolení, bylo-li vydáno) 
a stát, v němž byla podána.  
Jestliže ne, uveďte hodnocení rizika 
geneticky modifikované vyšší rostliny 
podle požadavků žádosti o udělení 
povolení k uvádění do životního 
prostředí (část A, bod 10 přílohy č. 2 
k této vyhlášce). 

7.13. Podává žadatel současně žádost pro 
uvádění stejné geneticky modifikované 
vyšší rostliny nebo stejného 
genetického produktu na trh v některém 
jiném členském státě Evropské unie?  
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné 
označení žádosti a stát, v němž byla 
podána.  
Jestliže ne, uveďte hodnocení rizika 
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geneticky modifikované vyšší rostliny 
podle požadavků žádosti o udělení 
povolení k uvádění do životního 
prostředí (část A, bod 10 přílohy č. 2 
k této vyhlášce) 

7.14. Byla nebo je podána žádost (notifikace) 
pro uvádění stejné geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo 
stejného genetického produktu na trh 
v jiném státě mimo Evropskou unii?  
Jestliže ano, uveďte žadatele, číslo 
nebo jiné označení žádosti (datum 
a označení povolení, bylo-li vydáno), 
stát, v němž byla podána, a období, na 
něž je žádáno (období, na něž bylo 
povolení uděleno).  

7.15. Byla již dříve podána žádost pro 
uvádění stejné geneticky modifikované 
vyšší rostliny nebo stejného 
genetického produktu na trh v Evropské 
unii?  
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné 
označení žádosti a stát, v němž byla 
podána 

7.16. Opatření, která je třeba přijmout 
v případě havárie nebo nepovoleného 
použití geneticky modifikované vyšší 
rostliny nebo genetického produktu 

7.17. Způsob nakládání s odpady, včetně 
likvidace odpadů obsahujících 
geneticky modifikované organismy 

7.18. Shrnutí údajů získaných z předchozích 
nebo probíhajících případů uvádění 
stejné geneticky modifikované vyšší 
rostliny nebo stejné kombinace 
geneticky modifikovaných vyšších 
rostlin do životního prostředí za různých 
podmínek představujících různá 
prostředí, ve kterých může být 
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geneticky modifikovaná vyšší rostlina 
používána 

 8. Údaje o příjemci, případně rodičovské 
rostlině 

8.1. České a latinské rodové a druhové 
jméno rostliny, s přesným určením 
kultivaru (odrůdy, linie, hybridu) 

8.2. Původ (sbírka, sbírkové číslo, 
dodavatel) 

8.3. Rozmnožování  
8.3.1. Způsob rozmnožování  
8.3.2. Specifické faktory, které ovlivňují 

rozmnožování (pokud existují)  
8.3.3. Generační doba  
8.3.4. Sexuální kompatibilita s jinými 

pěstovanými nebo planými druhy 
a rozšíření těchto kompatibilních 
druhů v České republice 

8.4. Schopnost přežití  
8.4.1. Schopnost vytvářet struktury, které 

umožňují přežití nebo dormanci, 
a délka možného přežívání nebo 
dormance  

8.4.2. Další specifické faktory umožňující 
přežití, pokud existují 

8.5. Šíření v prostředí  
8.5.1. Způsob a rozsah šíření (pokles 

množství pylu a semen v závislosti 
na vzdálenosti od zdroje, síly 
a směru větru, toku vody a dalších 
faktorech)  

8.5.2. Specifické faktory ovlivňující šíření 
(pokud existují) 

8.6. Zeměpisné rozšíření 
8.7. Pokud není vyšší rostlina v České 

republice pěstována, popis habitatu, 
včetně informace o přirozených 
konzumentech, patogenech, parazitech, 
konkurentech a symbiontech 

32001L0018 Příloha III B, 
díl B 

B.   INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE A) PŘÍJEMCE NEBO 
(POPŘÍPADĚ) B) RODIČOVSKÝCH ROSTLIN 
1. Úplný název: 

a) čeleď; 
b) rod; 
c) druh; 
d) poddruh; 
e) kultivar/šlechtitelská linie; 
f) obecné jméno. 

2.  
a) Informace týkající se reprodukce: 

i) způsob nebo způsoby reprodukce; 
ii) ii) specifické faktory ovlivňující reprodukci, 

pokud existují; 
iii) generační doba. 

b) Pohlavní kompatibilita s dalšími pěstovanými 
nebo volně žijícími druhy rostlin, včetně 
rozšíření kompatibilních druhů na území Evropy. 

3. Schopnost přežití: 
a) schopnost vytvářet struktury pro přežití nebo 

dormanci; 
b) specifické faktory ovlivňující schopnost přežití, 

pokud existují. 
4. Šíření: 

a) způsoby šíření a rozsah rozšíření (např. odhad, 
jak se vzdáleností klesá životaschopnost pylu 
a semen); 

b) specifické faktory ovlivňující šíření, pokud 
existují. 

5. Geografické rozšíření rostliny. 
6. V případě rostlinného druhu, který není v členském 

státě nebo státech běžně pěstován, popis 
přirozeného stanoviště rostliny, včetně informace 
o přirozených predátorech, parazitech, 
konkurentech a symbiontech. 

7. Další možné interakce rostliny související s její 
genetickou modifikací, s organismy v ekosystému, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



115 
 

8.8. Další možné relevantní interakce vyšší 
rostliny s jinými organismy 
v ekosystému, ve kterém se vyšší 
rostlina obvykle pěstuje 

8.9. Účinky rostliny na lidi, zvířata nebo jiné 
organismy 

8.9.1. alergenní účinky  
8.9.2. toxické účinky  
8.9.3. jiné škodlivé účinky 

8.10. Významné fenotypové a genetické 
znaky 

v němž je obvykle pěstována, nebo jinde, včetně 
informací o toxických účincích na lidi, zvířata 
a ostatní organismy. 

  32002D0812 Příloha, 
část 2 

Díl B. Povaha geneticky modifikovaných vyšších rostlin 
obsažených v produktu 
INFORMACE O ROSTLINĚ PŘÍJEMCE NEBO 
(PŘÍPADNĚ) RODIČOVSKÝCH ROSTLINÁCH 
Oddíl 8. Úplný název 
Oddíl 9(a). Informace o reprodukci 
Oddíl 9(b). Pohlavní kompatibilita s ostatními 
pěstovanými nebo planě rostoucími druhy 
Oddíl 10. Schopnost přežití 
Oddíl 11. Šíření 
Oddíl 12. Geografické rozšíření rostliny 
Oddíl 13. V případě rostlinných druhů normálně 
nepěstovaných v členském státě nebo státech popis 
přirozeného stanoviště rostliny, včetně informací 
o přirozených predátorech, parazitech, konkurentech 
a symbiontech 
Oddíl 14. Potenciálně významné interakce rostliny 
s jinými organismy v ekosystému, ve kterém se obvykle 
pěstuje, včetně informací o toxických účincích na lidi, 
zvířata a jiné organismy 
Oddíl 15. Fenotypové a genetické znaky 

 9. Údaje o genetické modifikaci 
9.1. Typ genetické modifikace:  

9.1.1. vnesení cizorodého dědičného 
materiálu  

9.1.2. vynětí části dědičného materiálu  
9.1.3. kombinace vynětí a vnesení 

dědičného materiálu  

32001L0018 Příloha III B, 
díl C 

C. INFORMACE O GENETICKÉ MODIFIKACI 
1. Popis metod použitých pro genetickou modifikaci. 
2. Charakter a zdroj použitého vektoru. 
3. Velikost, zdroj (název) dárcovského organismu nebo 

organismů a plánovaná funkce každé jednotlivé 
části úseku, do něhož má být vnesení provedeno. 
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9.1.4. buněčná fúze  
9.1.5. jiný (jednoznačně identifikujte) 

9.2. Popis metod použitých pro genetickou 
modifikaci 

9.3. Vlastnosti a původ použitého vektoru 
(pokud byl vektor při genetické 
modifikaci použit)  
(+) Genetická mapa vektoru  

9.4. Údaje o každé části úseku DNA, který 
má být vnesen do organismu příjemce 
(pokud genetická modifikace zahrnuje 
vnesení dědičného materiálu) 

9.4.1. Velikost 
9.4.2. Poloha 
9.4.3. Sekvence 
9.4.4. Původ (české a latinské rodové 

a druhové jméno dárcovského 
organismu s přesným určením 
kultivaru – odrůdy, rasy, plemene, 
linie, formy, hybridu, kmene, 
patovaru) 

9.4.5. Funkční charakteristika 

 

  32002D0812 Příloha, 
část 2 

Díl B. Povaha geneticky modifikovaných vyšších rostlin 
obsažených v produktu 
INFORMACE O GENETICKÉ MODIFIKACI 
Oddíl 16. Popis metod použitých pro genetickou 
modifikaci 
Oddíl 17. Charakter a zdroj použitého vektoru 
Oddíl 18. Velikost, zdroj [název organismu nebo 
organismů dárce] a zamýšlená funkce každé části 
sekvence určené k inzertu 

 10. Údaje o geneticky modifikované vyšší 
rostlině 

10.1. Popis a charakteristika dědičných 
vlastností, které byly vloženy nebo 
změněny, včetně signálních 
a selekčních genů a předchozích 
modifikací a popis jejich fenotypových 
projevů 

32001L0018 Příloha III B, 
díl D 

D. INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉ 
ROSTLINĚ 
1. Popis znaku nebo znaků a charakteristik, které byly 

zavedeny nebo modifikovány. 
2. Informace o aktuálně vložených/odstraněných 

sekvencích: 
a) velikost a struktura inzertu a metody použité pro 

jeho charakterizaci, včetně informací o všech 
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10.2. Údaje o úseku DNA, který byl vnesen 
nebo vyňat  

10.2.1. Struktura a velikost vloženého úseku 
DNA včetně údaje o každém úseku 
vektoru, který byl vložen do 
geneticky modifikované vyšší 
rostliny, nebo o jakékoli nosičové 
nebo cizí DNA, která zůstala 
v geneticky modifikované vyšší 
rostlině  

10.2.2. V případě vynětí části dědičného 
materiálu (delece) velikost a funkce 
každé části vyňatého úseku 
nukleové kyseliny  

10.2.3. Umístění vloženého dědičného 
materiálu v rostlinné buňce (vložen 
do chromozómů, chloroplastů nebo 
v neintegrované formě) a metody 
stanovení těchto údajů  

10.2.4. Stabilita vloženého dědičného 
materiálu a stabilita jeho umístění  

10.2.5. V případě jiné genetické modifikace 
než je vložení nebo vynětí části 
dědičného materiálu, popište funkci 
modifikovaného dědičného materiálu 
před a po provedení modifikace 
a dále popište přímé změny 
v expresi genů vyplývající 
z modifikace  

10.3. Údaje o expresi vloženého dědičného 
materiálu  

10.3.1. Exprese vloženého dědičného 
materiálu a metody použité pro její 
charakterizaci  

10.3.2. Místo, kde dochází v rostlině 
k expresi vložených genů (např. 
kořeny, lodyha, listy, pyl a podobně)  

10.3.3. Změny exprese v závislosti na 
životním cyklu rostliny  

částech vektoru zavedeného do geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo o jakémkoli 
nosiči nebo cizí DNA zbývajících v geneticky 
modifikované vyšší rostlině; 

b) v případě odstranění velikost a funkce 
odstraněného úseku nebo úseků; 

c) počet kopií inzertu; 
d) umístění inzertu nebo inzertů v rostlinných 

buňkách (integrován do chromozomů, 
chloroplastů, mitochondrií nebo v neintegrované 
podobě) a metody jejich určení. 

3. Informace o projevu inzertu: 
a) informace o vývoji exprese inzertu během 

životního cyklu rostliny a metody použité pro 
charakterizaci vývoje; 

b) části rostlin, v nichž dochází k expresi inzertu 
(např. kořeny, stonek, pyl atd.). 

4. Informace o rozdílech mezi geneticky modifikovanou 
a přijímající rostlinou: 
a) ve způsobu či způsobech nebo rychlosti 

reprodukce; 
b) v rozšiřování; 
c) ve schopnosti přežití. 

5. Genetická stabilita inzertu a fenotypová stabilita 
geneticky modifikované vyšší rostliny. 

6. Jakákoli změna ve schopnosti geneticky 
modifikované vyšší rostliny přenášet genetický 
materiál do jiných organismů. 

7. Informace o jakémkoli toxickém, alergenním nebo 
jiném škodlivém účinku na lidské zdraví vyplývajícím 
z genetické modifikace. 

8. Informace týkající se bezpečnosti geneticky 
modifikované vyšší rostliny pro zdraví zvířat, 
především pokud jde o jakékoli toxické, alergenní 
nebo jiné škodlivé účinky vyplývající z genetické 
modifikace, je-li geneticky modifikovaná vyšší 
rostlina určena jako krmivo. 

9. Mechanismus interakce mezi geneticky 
modifikovanou rostlinou a cílovým organismem (je-li 
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10.3.4. Stabilita exprese 
10.4. Údaje o tom, v čem se geneticky 

modifikovaná vyšší rostlina liší od 
příjemce nebo rodičovské rostliny 
(odlišnosti vždy jednoznačně 
identifikujte)  

10.4.1. Způsob a rychlost rozmnožování  
10.4.2. Šíření v prostředí  
10.4.3. Schopnost přežití  
10.4.4. Účinky na zdraví lidí, zvířat a jiných 

organismů  
10.4.5. Vliv na necílové organismy  
10.4.6. Další 

10.5. Schopnost geneticky modifikované 
vyšší rostliny přenášet genetický 
materiál na jiné organismy a důsledky 
takového přenosu 

10.6. Informace o možných škodlivých 
účincích geneticky modifikované vyšší 
rostliny na zdraví lidí způsobených 
genetickou modifikací. Možné škodlivé 
účinky vždy jednoznačně identifikujte. 

10.7. Údaje o bezpečnosti geneticky 
modifikované vyšší rostliny pro zdraví 
zvířat, jestliže má být geneticky 
modifikovaná vyšší rostlina použita jako 
krmivo, pokud je bezpečnost geneticky 
modifikované vyšší rostliny odlišná od 
příjemce nebo rodičovského organismu 

10.8. Mechanismus interakce mezi geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinou a cílovým 
organismem (jestliže existuje cílový 
organismus), pokud je mechanismus 
interakce geneticky modifikované vyšší 
rostliny odlišný od příjemce nebo 
rodičovského organismu 

10.9. Možné změny v interakcích geneticky 
modifikované vyšší rostliny s necílovými 
organismy, plynoucí z genetické 

taková interakce možná). 
10. Možné změny v interakcích mezi geneticky 

modifikovanými vyššími rostlinami a necílovým 
organismem, které vyplývají z genetické modifikace. 

11. Možné interakce s abiotickým prostředím. 
12. Popis detekčních a identifikačních technik 

používaných pro geneticky modifikovanou rostlinu. 
13. Informace o předchozích uvolněních geneticky 

modifikované rostliny v případě, že k takovým 
uvolněním došlo. 
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modifikace  
10.9.1. Popis části změněné DNA  
10.9.2. Metody detekce a identifikace 

geneticky modifikované vyšší 
rostliny, ověřená metodika odběru 
a úpravy vzorků 

10.10. Chování vložených genů  
10.10.1. Při hybridizaci se stejným druhem  
10.10.2. Při hybridizaci se vzdálenými druhy 

10.11. Fenotypová stabilita geneticky 
modifikované vyšší rostliny 

  32002D0812 Příloha, 
část 2 

Díl B. Povaha geneticky modifikovaných vyšších rostlin 
obsažených v produktu 
INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉ VYŠŠÍ 
ROSTLINĚ 
Oddíl 19. Popis znaků a charakteristik, které byly 
zavedeny nebo modifikovány 
Oddíl 20. Informace o skutečně vložených/ zrušených/ 
modifikovaných sekvencích 
Oddíl 21. Informace o expresi inzertu 
Oddíl 22. Informace o tom, jak se geneticky 
modifikovaná vyšší rostlina liší od rostliny příjemce 
Oddíl 23. Potenciál pro přenos genetického materiálu 
z geneticky modifikované vyšší rostliny na jiné 
organismy 
Oddíl 24. Informace o všech škodlivých účincích na 
lidské zdraví a životní prostředí vyplývajících z genetické 
modifikace 
Oddíl 25. Informace o bezpečnosti geneticky 
modifikované vyšší rostliny pro zdraví zvířat 
v případech, kdy je geneticky modifikovaná vyšší 
rostlina určena k použití v krmivech, je-li odlišná od 
bezpečnosti organismu příjemce/ rodičovského 
organismu nebo organismů 
Oddíl 26. Mechanismus případné interakce mezi 
geneticky modifikovanou vyšší rostlinou a cílovými 
organismy (případně), je-li odlišný od organismu 
příjemce/ rodičovských organismů 
Oddíl 27. Potenciálně významné interakce s necílovými 
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organismy, jsou-li odlišné od organismu příjemce/ 
rodičovského organismu nebo organismů 
Oddíl 28. Popis technik detekce a identifikace pro 
geneticky modifikovanou vyšší rostlinu sloužící 
k rozlišení od organismu příjemce nebo rodičovského 
organismu nebo organismů 

 11. Údaje o možných účincích na životní 
prostředí vyplývajících z uvádění 
geneticky modifikované vyšší rostliny 
na trh (možné účinky vždy jednoznačně 
identifikujte) 

11.1. Možný účinek na životní prostředí 
vyplývající z uvádění geneticky 
modifikované vyšší rostliny na trh 

11.2. Možný účinek na životní prostředí 
vyplývající z interakce mezi geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinou a cílovým 
organismem (jestliže existuje), pokud 
se liší od interakce příjemce, popřípadě 
rodičovského organismu 

11.3. Možný účinek na životní prostředí 
vyplývající z interakce mezi geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinou 
a necílovými organismy, pokud se liší 
od interakce příjemce, popřípadě 
rodičovského organismu  

11.3.1. Účinky na biologickou rozmanitost 
v místě pěstování  

11.3.2. Účinky na biologickou rozmanitost 
v jiných prostředích  

11.3.3. Účinky na opylovače  
11.3.4. Účinky na ohrožené druhy  
11.3.5. Možné interakce s neživými 

složkami životního prostředí  

32002D0812 Příloha, 
část 2 

Díl B. Povaha geneticky modifikovaných vyšších rostlin 
obsažených v produktu 
INFORMACE O POTENCIÁLNÍM DOPADU UVOLNĚNÍ 
GENETICKY MODIFIKOVANÉ VYŠŠÍ ROSTLINY NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Oddíl 29. Potenciální dopad uvolnění nebo uvedení 
GMO na trh na životní prostředí (příloha II část D 2 
směrnice 2001/18/ES), je-li odlišný od podobného 
uvolnění nebo uvedení na trh organismu příjemce nebo 
rodičovského organismu nebo organismů 
Oddíl 30. Potenciální dopad případné interakce mezi 
geneticky modifikovanou vyšší rostlinou a cílovými 
organismy na životní prostředí, je-li odlišný od dopadu 
na organismus příjemce nebo rodičovského organismu 
nebo organismů 
Oddíl 31. Možný dopad na životní prostředí vyplývající 
z potenciálních interakcí s necílovými organismy, je-li 
odlišný od dopadu na organismus příjemce nebo 
rodičovského organismu nebo organismů 

 12. Údaje o předchozích případech uvádění 
geneticky modifikované vyšší rostliny 
do životního prostředí nebo na trh 

12.1. Předchozí uvádění do životního 
prostředí prováděné žadatelem v České 

32002D0812 Příloha, 
část 2 

Díl C. Informace o předcházejících uvolněních 
Oddíl 32. Historie předcházejících uvolnění 
oznamovaných podle části B směrnice 2001/18/ES 
a podle části B směrnice 90/220/EHS stejným 
oznamovatelem 
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republice  
12.1.1. Datum a číslo povolení  
12.1.2. Závěry monitoringu  
12.1.3. Výsledky uvádění do životního 

prostředí, popřípadě na trh se 
zřetelem na jakákoliv rizika pro 
zdraví lidí a zvířat, životní prostředí 
a biologickou rozmanitost 

12.2. Předchozí případy uvádění do životního 
prostředí nebo na trh prováděné 
žadatelem v jiných zemích 

12.2.1. Stát 
12.2.2. Příslušný správní orgán 
12.2.3. Datum a označení povolení 
12.2.4. Místo uvádění do životního prostředí 
12.2.5. Účel uvádění do životního prostředí 
12.2.6. Doba trvání uvádění do životního 

prostředí 
12.2.7. Doba trvání monitoringu 
12.2.8. Zaměření monitoringu 
12.2.9. Závěry monitoringu 
12.2.10. Výsledky uvádění do životního 

prostředí, popřípadě na trh, se 
zřetelem na jakákoliv rizika pro 
zdraví lidí a zvířat, životní prostředí 
a biologickou rozmanitost. 

Oddíl 33. Historie předcházejících uvolnění uvnitř 
Společenství a mimo něj oznamovaných stejným 
oznamovatelem 

 13. Plán monitoringu 
13.1. Identifikované znaky, vlastnosti 

a nejasnosti ve vztahu ke geneticky 
modifikované vyšší rostlině nebo 
genetickému produktu anebo jejich 
interakcím s životním prostředím, na 
které by se měl plán monitoringu 
zaměřit 

13.2. Zabezpečení, rozsah a způsob 
sledování účinků geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo 
genetického produktu na zdraví lidí 
a zvířat, životní prostředí a biologickou 

32001L0018 Příloha III B, 
díl G 

G. INFORMACE O PLÁNECH KONTROLY, 
MONITOROVÁNÍ, NÁSLEDNÉ PÉČE PO UVOLNĚNÍ 
A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (JEN PRO OZNÁMENÍ 
PŘEDKLÁDANÉ PODLE ČLÁNKŮ 6 A 7) 
2. Uplatněná opatření předběžné opatrnosti: 

a) vzdálenost nebo vzdálenosti od pohlavně 
kompatibilních rostlinných druhů, jak volně 
žijících, tak užitkových; 

b) všechna opatření k minimalizaci/předcházení 
rozšíření jakéhokoli reprodukčního orgánu 
geneticky modifikované vyšší rostliny (např. 
pylu, semen, hlíz). 

3. Popis metod pro ošetření místa po uvolnění. 
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rozmanitost (monitorování geneticky 
modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu). 

13.3. Zabezpečení, způsob a četnost odběru 
a analýz vzorků po uvedení geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo 
genetického produktu na trh 

4. Popis metod pro nakládání s geneticky 
modifikovaným rostlinným materiálem po skončení 
uvolnění, včetně nakládání s odpady. 

5. Popis plánů monitorování a monitorovacích technik. 
6. Popis všech plánů pro řešení mimořádných situací. 
7. Metody a postupy k ochraně místa uvolnění. 

  32002D0812 Příloha, 
část 2 

Díl D. Informace o plánu monitorování – zjištěné znaky, 
charakteristiky a nejistoty týkající se GMO nebo jeho 
interakce s životním prostředím, které by se měly řešit 
v plánu monitorování po uvedení na trh 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 4 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 209/2004 Sb. 
Požadavky na uzavřený prostor a ochranná 
opatření pro uzavřené nakládání 

32009L0041 Příloha IV UZAVŘENÍ A DALŠÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ 

Čl. I bod 24. 
Příloha č. 4, 
část A 

ČÁST A 
POŽADAVKY NA UZAVŘENÝ PROSTOR A 
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO 
MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘE 

32009L0041 Příloha IV, 
tabulka I A 

Tabulka I A 
Uzavření a ostatní ochranná opatření pro laboratorní 
činnost 

 Tabulka v části A přílohy č. 4    
Čl. I bod 24. 
Příloha č. 4, 
část B 

ČÁST B  
POŽADAVKY NA UZAVŘENÝ PROSTOR A 
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO SKLENÍKY 
A KULTIVAČNÍ MÍSTNOSTI 

32009L0041 Příloha IV, 
tabulka I B 

Tabulka I B 
Uzavření a ostatní ochranná opatření pro skleníky 
a prostory pro pěstování 

 Tabulka v části B přílohy č. 4    
Čl. I bod 24. 
Příloha č. 4, 
část C 

ČÁST C 
POŽADAVKY NA UZAVŘENÝ PROSTOR A 
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO UŽIVATELSKÁ 
ZAŘÍZENÍ PRO ŽIVOČICHY 

32009L0041 Příloha IV, 
tabulka I C 

Tabulka I C 
Uzavření a ostatní ochranná opatření pro činnost 
v chovných jednotkách 

 Tabulka v části C přílohy č. 4    
Čl. I bod 24. 
Příloha č. 4, 
část D 

ČÁST D 
POŽADAVKY NA UZAVŘENÝ PROSTOR A 
DALŠÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO JINÉ 
ČINNOSTI 
(NAPŘÍKLAD VÝROBNÍ PROVOZY, 
POLOPROVOZY) 

32009L0041 Příloha IV, 
tabulka I D 

Tabulka I A 
Uzavření a ostatní ochranná opatření pro ostatní 
činnosti 

 Tabulka v části D přílohy č. 4    
Čl. I bod 25. 
Příloha č. 5 

25. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, 
která včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 
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zní: 
 „Příloha č. 5 k vyhlášce č. 209/2004 Sb. 

Vzory havarijního plánu 
Údaje označené (+) je nutno doložit originálním 
dokumentem nebo úředně ověřenou kopií  
Veškeré přiložené dokumenty musí být 
označeny jménem nebo názvem (obchodní 
firmou) žadatele  
Údaje, které tvoří ministerstvem zveřejňované 
informace o havarijním plánu podle § 20 odst. 5 
zákona, jsou podtrženy  

   

Čl. I bod 25. 
Příloha č. 5, 
část A 

ČÁST A 
VZOR HAVARIJNÍHO PLÁNU PRO 
UZAVŘENÉ NAKLÁDÁNÍ 

32009L0041   

 1. Uživatel (osoba oprávněná k nakládání 
s GMO)  

1.1. Jméno nebo název anebo obchodní 
firma, je-li uživatelem fyzická osoba 
oprávněná k podnikání  

1.2. Název nebo obchodní firma a právní 
forma, je-li uživatelem právnická osoba  

1.3. Adresa sídla  
1.4. IČO (pokud je přiděleno)  
U fyzických osob dále:  
1.5. Adresa bydliště, případně kontaktní 

adresa  
1.6. Telefon  
1.7. E-mail 

32009L0041 Příloha V 
část B 
odrážka 10 
 
 
 
 
 

Informace požadované pro oznámení podle článku 8: 
− informace nezbytné k tomu, aby mohl příslušný 

orgán vyhodnotit havarijní plány, jsou-li vyžadovány 
podle čl. 13 odst. 1. 

 
 

 5. Pracoviště  
5.1. Adresa pracoviště  
5.2. Přesné označení prostor a zařízení  
(+) Plán pracoviště s označením míst 
významných pro omezení následků havárie 
(zejména hlavní ovladače přívodu energií 
a pomocných médií, místa skladování geneticky 
modifikovaných organismů, bezpečnostní prvky 
uzavření prostoru nebo uložení asanačních 
prostředků použitelných k likvidaci havárie)  

32009L0041 Příloha V 
část B 
odrážka 10 
 
 
 
 
 

Informace požadované pro oznámení podle článku 8: 
− informace nezbytné k tomu, aby mohl příslušný 

orgán vyhodnotit havarijní plány, jsou-li vyžadovány 
podle čl. 13 odst. 1. 
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 7. Popis havárie, která může vzniknout 
v prostorách, kde probíhá nakládání 
s geneticky modifikovanými organismy 

32009L0041 Příloha V, 
část C 

Informace požadované pro oznámení podle článku 9: 
d) informace o předcházení nehodám a o havarijních 

plánech, pokud existují:  
− upozornění na všechna nebezpečí, která mohou mít 

původ v umístění zařízení,  
 8. Přehled možných následků havárie na 

zdraví lidí, zvířata, životní prostředí 
a biologickou rozmanitost, včetně 
způsobů zjišťování těchto následků 
a účinné ochrany před nimi 

32009L0041 Příloha V, 
část C 

Informace požadované pro oznámení podle článku 9: 
d) informace o předcházení nehodám a o havarijních 

plánech, pokud existují:  
− upozornění na všechna nebezpečí, která mohou mít 

původ v umístění zařízení,  
 10. Postup v případě havárie  

10.1. Asanační prostředky použitelné 
k likvidaci geneticky modifikovaných 
organismů a dekontaminaci 
zasaženého prostoru a místo jejich 
uložení  

10.2. Metody a postupy použitelné k likvidaci 
geneticky modifikovaných organismů 
a k dekontaminaci zasaženého prostoru  

10.3. Metody izolace prostor a zařízení 
zasažených havárií, včetně metod 
kontroly účinnosti izolace  

10.4. Postupy na ochranu zdraví lidí, zvířat, 
životního prostředí a biologické 
rozmanitosti v případě nežádoucího 
ovlivnění vzniklou havárií; popřípadě 
metody na zneškodnění nebo sanaci 
rostlin a zvířat, které se nacházely 
v oblasti v době havárie, v souladu 
s jinými právními předpisy19)  

10.5. Zajištění následného monitoringu 
prostor a pozemků po ukončení 
asanace 

32009L0041 Příloha V, 
část C 

Informace požadované pro oznámení podle článku 9: 
d) informace o předcházení nehodám a o havarijních 

plánech, pokud existují:  
− popis uplatňovaných preventivních opatření, jako 

jsou bezpečnostní zařízení, výstražné systémy a 
způsoby uzavření,  

− popis postupů a plánů pro ověřování trvalé účinnosti 
opatření pro uzavření,  

− popis informací sdělovaných pracovníkům,  
− informace nezbytné k tomu, aby mohl příslušný 

orgán vyhodnotit havarijní plány, jsou-li vyžadovány 
podle čl. 13 odst. 1; 

 11. Obce, popřípadě osoby, kterým je 
havarijní plán předkládán podle § 20 
odst. 3 zákona 

32009L0041 Čl. 13 odst. 1 
písm. b) 

1. Příslušné orgány zajistí, aby před zahájením 
uzavřeného nakládání 
b) byly institucím a orgánům, které mohou být nehodou 

postiženy, poskytnuty informace o těchto havarijních 
plánech, včetně příslušných bezpečnostních 
opatření, která mají být použita, a to vhodným 
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způsobem a aniž by si je musely tyto orgány 
vyžádat. Tyto informace jsou ve vhodných 
intervalech aktualizovány. Jsou rovněž veřejně 
přístupné. 

 12. Způsob vyrozumění správních orgánů 
uvedených v § 27 zákona v případě 
havárie, případně způsob varování 
občanů 

32009L0041 Čl. 13 odst. 1 
písm. b) 

1. Příslušné orgány zajistí, aby před zahájením 
uzavřeného nakládání 
b) byly institucím a orgánům, které mohou být nehodou 

postiženy, poskytnuty informace o těchto havarijních 
plánech, včetně příslušných bezpečnostních 
opatření, která mají být použita, a to vhodným 
způsobem a aniž by si je musely tyto orgány 
vyžádat. Tyto informace jsou ve vhodných 
intervalech aktualizovány. Jsou rovněž veřejně 
přístupné. 

Čl. I bod 25. 
Příloha č. 5, 
část B 

ČÁST B 
VZOR HAVARIJNÍHO PLÁNU PRO UVÁDĚNÍ 
DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

32001L0018   

 10. Postup v případě havárie  
10.1. Asanační prostředky použitelné 

k likvidaci geneticky modifikovaných 
organismů a dekontaminaci 
zasaženého prostoru a místo jejich 
uložení  

10.2. Metody a postupy použitelné k likvidaci 
geneticky modifikovaných organismů 
a k dekontaminaci zasažených 
pozemků  

10.3. Postupy na ochranu zdraví lidí, zvířat, 
životního prostředí a biologické 
rozmanitosti v případě nežádoucího 
ovlivnění vzniklou havárií; popřípadě 
metody na zneškodnění nebo sanaci 
rostlin a zvířat, které se nacházely 
v oblasti v době havárie, v souladu 
s jinými právními předpisy19)  

10.4. Zajištění následného monitoringu 
pozemků po ukončení asanace 

32001L0018 Příloha III A 
Díl V.,  
Oddíl D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D. Plány pro řešení mimořádných situací 
1. metody a postupy získání dostatečné kontroly nad 

geneticky modifikovanými organismy v případě jejich 
neočekávaného rozšíření; 

2. metody dekontaminace zasažených oblastí, např. 
vyhubení geneticky modifikovaných organismů; 

3. metody odstranění nebo asanace rostlin, zvířat, půdy 
atd., které byly vystaveny nepříznivým účinkům 
během neočekávaného úniku nebo po něm; 

4. metody izolace oblasti zasažené během 
neočekávaného úniku; 

5. plány na ochranu lidského zdraví a životního 
prostředí pro případ vzniku nežádoucího účinku. 

 
 
 

  32001L0018 Příloha III B 5. Popis všech plánů pro řešení mimořádných situací. 
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Díl G., bod 5. 
 

 
 
 
Číslo předpisu EU (kód 
celex) 

Název předpisu EU 

32001L0018 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 

32002D0812 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. 

32002D0813 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. 

3209L0041 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném 
nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
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Schválil    (jméno+datum): Mgr. Libor Dvořák 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

čl.1 Tato směrnice stanoví obecná opatření pro uzavřené nakládání s 
geneticky modifikovanými mikroorganismy se zřetelem k ochraně 
lidského zdraví a životního prostředí. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

čl.2 písm.a) Pro účely této směrnice se rozumí: 
a) mikroorganismem" mikrobiologická entita, buněčná nebo nebuněčná, 
schopná rozmnožování nebo přenosu genetického materiálu, včetně virů, 
viroidů a živočišných a rostlinných buněk v kultuře; 
 

78/2004 § 2 písm. e) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) geneticky modifikovaným mikroorganismem - mikrobiologická 
jednotka schopná rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu, 
včetně virů, viroidů, živočišných a rostlinných buněk v kultuře, jejíž 
dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací, 

PT  

čl.2 písm.b) b) "geneticky modifikovaným mikroorganismem (GMM)" 
mikroorganismus, ve kterém byl genetický materiál změněn způsobem, 
ke kterému nedochází cestou přirozeného páření nebo přirozené 
rekombinace; v rámci této definice: 
i) ke genetické modifikaci dochází přinejmenším pomocí technik 
uvedených v části A přílohy I, 
ii) techniky uvedené v části B přílohy I nejsou považovány za techniky 
vedoucí ke genetickým modifikacím; 

78/2004 § 2 písm. e) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
e) geneticky modifikovaným mikroorganismem - mikrobiologická 
jednotka schopná rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu, 
včetně virů, viroidů, živočišných a rostlinných buněk v kultuře, jejíž 
dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací, 
 

PT  

  78/2004 § 2 písm. c) c) genetickou modifikací - cílená změna dědičného materiálu spočívající 
ve vnesení cizorodého dědičného materiálu do dědičného materiálu 
organismu nebo vynětí části dědičného materiálu organismu způsobem, 
kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací, 

  

  78/2004 § 1 odst. 2 
písm.c) d) 

2) Tento zákon se nevztahuje na 
c) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající 
se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů vzniklých 
buněčnou fúzí nebo fúzí protoplastů buněk prokaryontních druhů, jež si 
vyměňují genetický materiál známými fyziologickými procesy, pokud 
tato fúze současně nezahrnuje technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 
1 k tomuto zákonu nebo použití geneticky modifikovaných organismů 
těmito postupy vzniklých, 
d) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající 
se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů vzniklých 
buněčnou fúzí nebo fúzí protoplastů buněk eukaryontních druhů, včetně 
tvorby hybridomů, pokud tato fúze současně nezahrnuje technické 
postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo použití 
geneticky modifikovaných organismů těmito postupy vzniklých. 

  

  78/2004 Příloha č. 1 Technické postupy, pomocí kterých může vzniknout geneticky 
modifikovaný organismus, a technické postupy, které ke vzniku 
geneticky modifikovaného organismu nevedou 
1. Geneticky modifikované organismy mohou vzniknout při použití 
a) techniky rekombinantní nukleové kyseliny vytvářející nové 
kombinace dědičného materiálu vložením úseku nukleové kyseliny 
připravené jakýmkoli způsobem mimo organismus do jakéhokoliv viru, 
bakteriálního plasmidu nebo jiného vektorového systému a jeho 
následným začleněním do organismu příjemce, ve kterém se normálně 
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písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

nevyskytuje, ale ve kterém je schopen dalšího množení, 
b) techniky zavádějící dědičný materiál připravený jakýmkoli způsobem 
mimo organismus přímo do organismu příjemce, zahrnující 
mikroinjekce, makroinjekce, biolistické metody, mikroenkapsulace a 
umělé chromosomy, nebo 
c) techniky buněčné fúze, včetně fúze protoplastů, nebo hybridizace 
buněk, při nichž jsou fúzí dvou nebo několika buněk vytvářeny 
životaschopné buňky s novou kombinací dědičného materiálu, a to 
metodami nebo prostředky, které se nevyskytují přirozeně. 
2. Ke vzniku geneticky modifikovaných organismů nemohou vést 
následující technické postupy, pokud současně nezahrnují použití 
rekombinantního dědičného materiálu technikami podle bodu 1 této 
přílohy nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito 
technikami vzniklých, 
a) oplození in vitro, 
b) bakteriální konjugace, transformace, transdukce a podobné přirozené 
procesy, 
c) indukce polyploidie a haploidie. 

čl.2 písm.c) c) "uzavřeným nakládáním" každá činnost, při které jsou 
mikroorganismy geneticky modifikovány nebo při níž jsou GMM 
pěstovány, uchovávány, dopravovány, ničeny, zneškodňovány nebo 
jakýmkoli jiným způsobem používány a pro kterou jsou používána 
specifická opatření pro uzavření, aby byl omezen styk těchto GMM s 
obyvatelstvem a životním prostředím a zajištěna vysoká úroveň jejich 
ochrany; 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 3 odst. 1 (1) Nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy (dále jen 
"uzavřené nakládání"), za které se považuje každá činnost, při níž jsou 
organismy geneticky modifikovány nebo při níž jsou geneticky 
modifikované organismy pěstovány, uchovávány, dopravovány, ničeny, 
zneškodňovány nebo jakýmkoli jiným způsobem používány v 
uzavřeném prostoru, nejde-li o geneticky modifikované organismy 
zapsané v Seznamu pro uvádění do oběhu, 
b) uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí 
(dále jen "uvádění do životního prostředí"), za které se považuje uvádění 
geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí mimo 
uzavřený prostor, nejde-li o geneticky modifikované organismy zapsané 
v Seznamu pro uvádění do oběhu, 
c) uvádění geneticky modifikovaných organismů nebo genetických 
produktů do oběhu (dále jen "uvádění do oběhu"), za které se považuje 
jejich úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí jiné osobě, nejde-
li o předání nebo nabídnutí výlučně za účelem uzavřeného nakládání 
nebo uvádění do životního prostředí osobě oprávněné k tomuto způsobu 
nakládání. 

PT  

čl.2 písm.d) d) "nehodou" událost, při níž v průběhu uzavřeného nakládání dojde k 
významnému a neúmyslnému uvolnění GMM, které může představovat 
bezprostřední nebo pozdější ohrožení lidského zdraví nebo životního 
prostředí; 

78/2004 § 21 odst. 1 Havárií se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv událost při 
uzavřeném nakládání nebo uvádění do životního prostředí, při které 
došlo k nežádoucímu úniku geneticky modifikovaných organismů, nebo 
při které takový únik bezprostředně hrozí, pokud může způsobit 
bezprostřední nebo následné ohrožení zdraví nebo životního prostředí. 

PT  
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Poznámka 
 

čl.2 písm.e) e) "uživatelem" fyzická nebo právnická osoba, která je zodpovědná za 
uzavřené nakládání s GMM; 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

čl.2 písm.f) f) "oznámením" předložení požadovaných informací příslušným 
orgánům členského státu. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

čl.3 odst.1 1. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 1, nevztahuje se tato směrnice 
a) na genetické modifikace získané použitím technik či metod 
uvedených v části A přílohy II ani 
b) na uzavřené nakládání týkající se pouze typů GMM, které splňují 
kritéria uvedená v části B přílohy II, čímž je potvrzena jejich bezpečnost 
pro lidské zdraví a životní prostředí. Seznam těchto typů GMM je 
uveden v části C přílohy II. 

78/2004 § 1 odst. 2 
písm.b) c) d) 

2) Tento zákon se nevztahuje na 

b) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající 
se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů, které splňují 
kritéria bezpečnosti pro zdraví lidí, zdraví zvířat, složky životního 
prostředí a biologickou rozmanitost stanovená v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu, 

c) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající 
se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů vzniklých 
buněčnou fúzí nebo fúzí protoplastů buněk prokaryontních druhů, jež si 
vyměňují genetický materiál známými fyziologickými procesy, pokud 
tato fúze současně nezahrnuje technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 
1 k tomuto zákonu nebo použití geneticky modifikovaných organismů 
těmito postupy vzniklých, 
d) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající 
se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů vzniklých 
buněčnou fúzí nebo fúzí protoplastů buněk eukaryontních druhů, včetně 
tvorby hybridomů, pokud tato fúze současně nezahrnuje technické 
postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo použití 
geneticky modifikovaných organismů těmito postupy vzniklých. 

PT  

čl.3 odst.2, 3 2. Ustanovení čl. 4 odst. 3 a 6 a články 5 až 11 se nevztahují na dopravu 
GMM po silnici, železnici, vnitrozemských vodních cestách, po moři ani 
letecky. 
3. Tato směrnice se nevztahuje na uchovávání, pěstování, dopravu, 
ničení, zneškodňování nebo používání GMM, které byly uvedeny na trh 
v souladu se směrnicí 2001/18/ES nebo podle jiných právních předpisů 
Společenství, které stanoví specifické postupy posouzení rizika pro 
životní prostředí podobné postupu posouzení stanovenému v uvedené 
směrnici, za předpokladu, že uzavřené nakládání je v souladu s 
podmínkami souhlasu s uvedením na trh, pokud jsou takové podmínky 
stanoveny. 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 3 odst. 1 
písm.a) 

(1) Nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy (dále jen 
"uzavřené nakládání"), za které se považuje každá činnost, při níž jsou 
organismy geneticky modifikovány nebo při níž jsou geneticky 
modifikované organismy pěstovány, uchovávány, dopravovány, ničeny, 
zneškodňovány nebo jakýmkoli jiným způsobem používány v 
uzavřeném prostoru, nejde-li o geneticky modifikované organismy 
zapsané v Seznamu pro uvádění do oběhu, 

PT  

čl.4 1. Členské státy zajistí, aby byla přijata veškerá vhodná opatření pro 
předcházení nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí, 
které by mohly vznikat v důsledku uzavřeného nakládání s GMM. 
2. Za tímto účelem uživatel vypracuje posouzení uzavřených nakládání z 
hlediska možných rizik pro lidské zdraví a životní prostředí, která tato 
uzavřená nakládání mohou přivodit, a využije k tomu minimálně prvky 
posouzení uvedené v částech A a B přílohy III. 

78/2004 § 15 (1) Výsledkem hodnocení rizika je v případě uzavřeného nakládání 
zařazení tohoto nakládání do jedné z kategorií rizika uvedených v 
příloze č. 3 k tomuto zákonu. Pokud hodnocení rizika nevedlo k 
jednoznačnému zařazení uzavřeného nakládání do určité kategorie 
rizika, je nutné toto nakládání posuzovat podle požadavků pro kategorii 
rizika vyšší. 
(2) Uzavřeně nakládat lze pouze v takovém uzavřeném prostoru, který 

PT  
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3. Výsledkem posouzení uvedeného v odstavci 2 je konečná klasifikace 
uzavřených nakládání do čtyř tříd za použití postupu uvedeného v 
příloze III, jehož výsledkem je přiřazení úrovní uzavření v souladu s 
článkem 5: 
Třída 1 : činnosti bez rizika nebo se zanedbatelným rizikem, tj. činnosti, 
při nichž k ochraně lidského zdraví a životního prostředí stačí úroveň 
uzavření 1. 
Třída 2 : činnosti s nízkým rizikem, tj. činnosti, při nichž k ochraně 
lidského zdraví a životního prostředí stačí úroveň uzavření 2. 
Třída 3 : činnosti s mírným rizikem, tj. činnosti, při nichž k ochraně 
lidského zdraví a životního prostředí stačí úroveň uzavření 3. 
Třída 4 : činnosti s vysokým rizikem, tj. činnosti, při nichž je k ochraně 
lidského zdraví a životního prostředí nutná úroveň uzavření 4. 
4. Jestliže existují pochybnosti o tom, která třída je pro navrhované 
uzavřené nakládání vhodná, použijí se přísnější ochranná opatření, 
dokud nejsou ve shodě s příslušným orgánem k dispozici dostatečné 
informace, které použití méně přísných opatření dostatečně odůvodní. 
5. Posouzení uvedené v odstavci 2 musí brát zvláštní zřetel na 
zneškodňování odpadu a odpadních tekutin. Kde to je vhodné, uplatní se 
nezbytná bezpečnostní opatření k ochraně lidského zdraví a životního 
prostředí. 
6. Záznam posouzení podle odstavce 2 musí být uložen u uživatele a ve 
vhodné formě zpřístupněn příslušnému orgánu jako součást oznámení 
podle článků 6, 8 a 9 nebo na vyžádání. 

splňuje požadavky na uzavření a ochranná opatření stanovená pro 
příslušnou nebo vyšší kategorii rizika. Požadavky na uzavřený prostor a 
ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika stanoví prováděcí 
právní předpis. 
(3) Osoba oprávněná podle § 16 k uzavřenému nakládání je povinna v 
jeho průběhu kontrolovat uzavřený prostor a ochranná opatření 
pravidelně podle provozního řádu, jakož i neprodleně poté, kdy získala 
nové informace podle § 8, a vést o provedených kontrolách záznamy. 
 

  78/2004 příloha č. 3 Kategorie rizika uzavřeného nakládání 
Výsledkem hodnocení rizika plynoucího z uzavřeného nakládání s 
určitým geneticky modifikovaným organismem je zařazení této činnosti 
do jedné z následujících kategorií rizika 
I. První kategorie představuje činnosti bez rizika nebo se zanedbatelným 
rizikem škodlivého působení na zdraví a životní prostředí; tj. činnosti, 
při nichž k tomu, aby bylo ochráněno zdraví člověka a zvířat, životní 
prostředí nebo biologická rozmanitost, postačí úroveň uzavření a 
ochranná opatření stanovená tímto zákonem pro první kategorii rizika. 
II. Druhá kategorie představuje činnosti s nízkým rizikem škodlivého 
působení na zdraví a životní prostředí, které může být snadno 
odstraněno obecně známými opatřeními; tj. činnosti, při nichž k tomu, 
aby bylo ochráněno zdraví člověka a zvířat, životní prostředí nebo 
biologická rozmanitost, postačí úroveň uzavření a ochranná opatření 
stanovená tímto zákonem pro druhou kategorii rizika. 
III. Třetí kategorie představuje činnosti s rizikem takového škodlivého 
působení na zdraví a životní prostředí, které může být odstraněno jen 
náročnými zásahy; tj. činnosti, při nichž k tomu, aby bylo ochráněno 
zdraví člověka a zvířat, životní prostředí nebo biologická rozmanitost, 
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postačí úroveň uzavření a ochranná opatření stanovená tímto zákonem 
pro třetí kategorii rizika. IV. Čtvrtá kategorie představuje činnosti s 
vysokým rizikem škodlivého působení na zdraví a životní prostředí, při 
nichž k tomu, aby bylo ochráněno zdraví člověka a zvířat, životní 
prostředí nebo biologická rozmanitost, je nutná úroveň uzavření a 
ochranná opatření stanovená tímto zákonem pro čtvrtou kategorii rizika. 

  78/2004 § 7 (1) Hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
a genetickými produkty je písemný rozbor vycházející z porovnání 
nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty s nakládáním s geneticky nemodifikovanými organismy a 
produkty za obdobných podmínek a zahrnující definování a posouzení 
možných přímých i nepřímých, bezprostředních i následných škodlivých 
účinků tohoto nakládání, a to zejména 
a) působení na zdraví lidí, 
b) působení na zvířata a rostliny, 
c) usídlení a rozšíření geneticky modifikovaného organismu v životním 
prostředí, 
d) přirozeného přenosu vloženého genetického materiálu na jiné 
organismy, zvláště pak přenosu genu podmiňujícího necitlivost na 
antibiotika a jiné prostředky používané k léčení infekcí lidí či zvířat v 
případě, že takový gen nebo geny byly vneseny do geneticky 
modifikovaného organismu. 
(2) Hodnocení rizika zpracovává odborný poradce (§ 14). 
(3) Hodnocení rizika jsou povinni předložit ministerstvu 
a) žadatel jako součást žádosti o udělení povolení a žádosti o zápis do 
Seznamu pro uvádění do oběhu, 
b) osoba podávající oznámení podle § 16 odst. 2 nebo 3 jako součást 
tohoto oznámení, 
c) osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání nebo 
uvádění do životního prostředí a osoba zapsaná v Seznamu pro uvádění 
do oběhu v případech uvedených v § 8 odst. 2 a 3, 
d) osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání nebo 
uvádění do životního prostředí a osoba zapsaná v Seznamu pro uvádění 
do oběhu pravidelně každých 5 let ode dne posledního předložení. 
(4) Při hodnocení rizika musí být využívány 
a) současné vědecké poznatky, 
b) ověřené zkušenosti s organismem, který je geneticky modifikován, a s 
organismy příbuznými, 
c) ověřené zkušenosti s organismem, z něhož pochází dědičný materiál 
použitý při genetické modifikaci, pokud genetická modifikace zahrnuje 
vnesení cizorodého dědičného materiálu, 
d) ověřené zkušenosti s příslušnou genetickou modifikací, 
e) ověřené zkušenosti s příslušným geneticky modifikovaným 
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organismem nebo genetickým produktem, 
f) kvalifikované odhady v případech, kdy chybějí ověřené vědecké 
poznatky; v těchto případech je nutné vycházet ze zásady předběžné 
opatrnosti. 
(5) Hodnocení rizika jsou žadatel nebo osoba podle odstavce 3 povinni 
uchovávat nejméně po dobu 10 let od jeho předložení a na vyžádání jej 
poskytnout správním orgánům uvedeným v § 27. 
(6) Ochranu pracovníků před riziky spojenými s nakládáním s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty při práci upravuje 
zvláštní právní předpis.6) 
(7) Náležitosti a postupy hodnocení rizika stanoví prováděcí právní 
předpis. 

čl.5 1. S výjimkou případů, kdy bod 2 přílohy IV připouští použití jiných 
metod, uplatňuje uživatel obecné zásady a vhodné uzavření a další 
ochranná opatření stanovená v příloze IV, které odpovídají třídě 
uzavřeného nakládání, tak aby pracoviště a životní prostředí byly GMM 
vystaveny na nejnižší prakticky dosažitelné úrovni a aby byl zajištěn 
vysoký stupeň bezpečnosti. 
2. Posouzení uvedené v čl. 4 odst. 2 a uzavření a ostatní ochranná 
opatření jsou přezkoumávány pravidelně a neprodleně v případě, že 
a) opatření na uzavření nejsou nadále přiměřená nebo třída, do níž bylo 
uzavřené nakládání zařazeno, již neodpovídá skutečnosti nebo 
b) existuje důvodné podezření, že dané posouzení již není vzhledem k 
novým vědeckým nebo technickým poznatkům správné. 

78/2004 § 15 odst. 2 
a 3 

(2) Uzavřeně nakládat lze pouze v takovém uzavřeném prostoru, který 
splňuje požadavky na uzavření a ochranná opatření stanovená pro 
příslušnou nebo vyšší kategorii rizika. Požadavky na uzavřený prostor a 
ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika stanoví prováděcí 
právní předpis. 
(3) Osoba oprávněná podle § 16 k uzavřenému nakládání je povinna v 
jeho průběhu kontrolovat uzavřený prostor a ochranná opatření 
pravidelně podle provozního řádu, jakož i neprodleně poté, kdy získala 
nové informace podle § 8, a vést o provedených kontrolách záznamy. 
 

PT  

  78/2004 § 16 odst. 5 
až 9 

(5) Ministerstvo může na základě podaného oznámení, dalších informací 
či upřesnění údajů podle odstavce 4 nebo nových informací podle § 8 
oznamovateli uložit, aby provedl úpravu podmínek nakládání uvedených 
v oznámení, je-li to potřebné z hlediska ochrany zdraví a životního 
prostředí. V takovém případě nelze v nakládání pokračovat dříve, než k 
tomu ministerstvo udělí souhlas. Ministerstvo souhlas udělí, jakmile 
budou podmínky nakládání upraveny v souladu s jeho požadavky. 
Odvolání proti rozhodnutí, jímž bylo oznamovateli uloženo provést 
úpravu podmínek nakládání uvedených v oznámení, nemá odkladný 
účinek. 
(6) O vzniku oprávnění k uzavřenému nakládání podle odstavce 2 nebo 
3 vydá ministerstvo k žádosti oprávněného potvrzení. 
(7) Uzavřené nakládání třetí nebo čtvrté kategorie rizika lze zahájit jen 
na základě povolení pro uzavřené nakládání, a to jen v rozsahu a za 
podmínek v něm stanovených. 
(8) V řízení o udělení povolení pro uzavřené nakládání se postupuje 
podle § 5. 
(9) Povolení pro uzavřené nakládání obsahuje 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště, 
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místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, oprávněného, je-
li fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní 
firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, oprávněného, je-li 
osobou právnickou, 
b) specifikaci geneticky modifikovaného organismu, 
c) specifikaci genetické modifikace, 
d) podmínky nakládání zohledňující požadavky na ochranu zdraví a 
životního prostředí, 
e) kategorii rizika, pro kterou bylo uděleno, 
f) účel nakládání, 
g) případné další požadavky na označení (§ 11 odst. 1), 
h) dobu platnosti povolení. 

čl.6 Jestliže se má v nějakém zařízení poprvé přistoupit k uzavřenému 
nakládání, je uživatel před zahájením takovéhoto nakládání povinen 
předložit příslušným orgánům oznámení obsahující přinejmenším 
informace uvedené v části A přílohy V. 

78/2004 § 16 odst.2 a 
3 

(2) V případě, že výsledkem hodnocení rizika podle § 7 je zařazení 
uzavřeného nakládání do první kategorie rizika, může je osoba podle 
odstavce 1 zahájit, jestliže o tomto nakládání doručí ministerstvu 
oznámení. Oznámení pro první kategorii rizika se podává v listinné 
podobě a současně na technickém nosiči dat nebo elektronickou poštou a 
obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu 
bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li 
oznamovatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, nebo název nebo 
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li 
oznamovatel osobou právnickou, a jméno, popřípadě jména, příjmení a 
adresu bydliště odborného poradce. Další náležitosti oznámení potřebné 
pro posouzení uzavřeného nakládání z hlediska zajištění ochrany zdraví 
a životního prostředí stanoví prováděcí právní předpis. 
(3) V případě, že výsledkem hodnocení rizika podle § 7 je zařazení 
uzavřeného nakládání do druhé kategorie rizika a osoba podle odstavce 
1 doručí ministerstvu o tomto nakládání oznámení, může nakládání 
zahájit po uplynutí 45 dnů od doručení, pokud jí ministerstvo v této 
lhůtě nesdělí, že k uvedenému nakládání je třeba povolení k uzavřenému 
nakládání. Nakládání lze zahájit se souhlasem ministerstva i před 
uplynutím lhůty. Oznámení pro druhou kategorii rizika se podává v 
listinné podobě a současně na technickém nosiči dat nebo elektronickou 
poštou a obsahuje náležitosti podle odstavce 2 věty druhé. Další 
náležitosti oznámení potřebné pro posouzení uzavřeného nakládání z 
hlediska zajištění ochrany zdraví a životního prostředí stanoví prováděcí 
právní předpis. 

PT  

  78/2004 § 16 odst.6 a 
7 

(6) O vzniku oprávnění k uzavřenému nakládání podle odstavce 2 nebo 
3 vydá ministerstvo k žádosti oprávněného potvrzení. 
(7) Uzavřené nakládání třetí nebo čtvrté kategorie rizika lze zahájit jen 
na základě povolení pro uzavřené nakládání, a to jen v rozsahu a za 
podmínek v něm stanovených. 

  

čl.7 Po předložení oznámení podle článku 6 může následovat uzavřené 78/2004 § 16 odst. 2 (2) V případě, že výsledkem hodnocení rizika podle § 7 je zařazení PT  
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nakládání třídy 1 bez dalšího oznámení. Uživatelé GMM ve třídě 1 
uzavřeného nakládání jsou povinni vést a uchovat záznamy všech 
posouzení uvedených v čl. 4 odst. 6 a na požádání tyto záznamy 
zpřístupnit příslušnému orgánu. 

uzavřeného nakládání do první kategorie rizika, může je osoba podle 
odstavce 1 zahájit, jestliže o tomto nakládání doručí ministerstvu 
oznámení. Oznámení pro první kategorii rizika se podává v listinné 
podobě a současně na technickém nosiči dat nebo elektronickou poštou a 
obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu 
bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li 
oznamovatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, nebo název nebo 
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li 
oznamovatel osobou právnickou, a jméno, popřípadě jména, příjmení a 
adresu bydliště odborného poradce. Další náležitosti oznámení potřebné 
pro posouzení uzavřeného nakládání z hlediska zajištění ochrany zdraví 
a životního prostředí stanoví prováděcí právní předpis. 

  78/2004 § 7 odst. 5 (5) Hodnocení rizika jsou žadatel nebo osoba podle odstavce 3 povinni 
uchovávat nejméně po dobu 10 let od jeho předložení a na vyžádání jej 
poskytnout správním orgánům uvedeným v § 27. 

  

čl.8 1. Pro první a další uzavřené nakládání třídy 2, které musí být prováděno 
v zařízeních oznámených podle článku 6, musí být předloženo oznámení 
obsahující informace uvedené v části B přílohy V. 
2. Jestliže zařízení byla předmětem předchozího oznámení o provádění 
uzavřeného nakládání třídy 2 nebo vyšší a všechny požadavky pro 
příslušný souhlas byly splněny, může být uzavřené nakládání třídy 2 
zahájeno ihned po tomto novém oznámení. 
Žadatel však může požádat příslušný orgán o rozhodnutí o formálním 
povolení. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 45 dnů od předložení 
oznámení. 
3. Jestliže zařízení nebyla předmětem předchozího oznámení o 
provádění uzavřeného nakládání třídy 2 nebo vyšší, může být uzavřené 
nakládání třídy 2, pokud se příslušný orgán nevyjádří v opačném 
smyslu, zahájeno po uplynutí 45 dnů od předložení oznámení podle 
odstavce 1 nebo se souhlasem příslušného orgánu i dříve. 

78/2004 § 16 odst. 3 (3) V případě, že výsledkem hodnocení rizika podle § 7 je zařazení 
uzavřeného nakládání do druhé kategorie rizika a osoba podle odstavce 
1 doručí ministerstvu o tomto nakládání oznámení, může nakládání 
zahájit po uplynutí 45 dnů od doručení, pokud jí ministerstvo v této 
lhůtě nesdělí, že k uvedenému nakládání je třeba povolení k uzavřenému 
nakládání. Nakládání lze zahájit se souhlasem ministerstva i před 
uplynutím lhůty. Oznámení pro druhou kategorii rizika se podává v 
listinné podobě a současně na technickém nosiči dat nebo elektronickou 
poštou a obsahuje náležitosti podle odstavce 2 věty druhé. Další 
náležitosti oznámení potřebné pro posouzení uzavřeného nakládání z 
hlediska zajištění ochrany zdraví a životního prostředí stanoví prováděcí 
právní předpis. 

PT  

čl.9 1. Pro první a další uzavřená nakládání třídy 3 nebo 4, která mají být 
prováděna v zařízeních oznámených v souladu s článkem 6, musí být 
předloženo oznámení obsahující informace uvedené v části C přílohy V. 
2. Uzavřené nakládání třídy 3 a vyšší nelze provádět bez předchozího 
souhlasu příslušného orgánu, který své rozhodnutí sdělí písemně 
a) do 45 dnů po předložení nového oznámení v případě zařízení, která 
již byla předmětem předchozího oznámení o uzavřeném nakládání třídy 
3 nebo vyšší a u nichž již byly splněny všechny požadavky pro příslušný 
souhlas pro stejnou nebo vyšší třídu uzavřeného nakládání, než je ta, v 
níž se má dotyčné nakládání provádět; 
b) v ostatních případech do 90 dnů po předložení oznámení. 

78/2004 § 16 odst. 7 
a 8 

(7) Uzavřené nakládání třetí nebo čtvrté kategorie rizika lze zahájit jen 
na základě povolení pro uzavřené nakládání, a to jen v rozsahu a za 
podmínek v něm stanovených. 
(8) V řízení o udělení povolení pro uzavřené nakládání se postupuje 
podle § 5. 

PT  

  78/2004 
ve znění 

§ 5 (1) Žádost o udělení povolení pro uzavřené nakládání, povolení pro 
uvádění do životního prostředí (dále jen "povolení") nebo o zápis do 
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277/2009 Seznamu pro uvádění do oběhu podle tohoto zákona podává žadatel 
ministerstvu ve čtyřech listinných vyhotoveních a současně na 
technickém nosiči dat nebo elektronickou poštou. Žádost obsahuje 
jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště, 
místo podnikání a identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační 
číslo"), bylo-li přiděleno, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k 
podnikání, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno, je-li žadatel osobou právnickou, a jméno, popřípadě 
jména, příjmení a adresu bydliště odborného poradce. Další náležitosti 
žádosti potřebné pro posouzení nakládání s geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem z hlediska zajištění ochrany 
zdraví a životního prostředí stanoví prováděcí právní předpis. 
 (2) Žadatel se může v žádosti odvolat na údaje, informace nebo 
výsledky, jež jsou obsahem dříve podaných žádostí předložených jinými 
žadateli, jestliže tyto údaje, informace a výsledky nejsou předmětem 
ochrany podle § 9 nebo jestliže dotčené osoby k tomu daly svůj písemný 
souhlas. 
 (3) Ministerstvo do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti podle 
odstavce 1 posoudí její úplnost. Jestliže žádost neobsahuje některou z 
náležitostí stanovených podle tohoto zákona, ministerstvo vyzve v této 
lhůtě žadatele k jejímu doplnění. Ve výzvě ministerstvo uvede, v čem 
byly poskytnuté údaje neúplné, a současně pro jejich doplnění stanoví 
lhůtu. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 dní ode dne doručení výzvy. 
Pokud žadatel žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, ministerstvo řízení 
zastaví. 
 (4) Splňuje-li žádost všechny náležitosti stanovené podle tohoto zákona, 
ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty k posouzení 
její úplnosti, případně ode dne obdržení doplněné žádosti podle odstavce 
3 zašle vždy po jednom vyhotovení žádosti v listinné podobě a též 
elektronicky Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu zdravotnictví (dále 
jen "dotčená ministerstva") a současně způsobem podle § 10 písm. b) 
zveřejní shrnutí obsahu žádosti a informaci o zahájení řízení, informaci 
o zahájení řízení zveřejní také způsobem podle § 10 písm. a) a c). 
Náležitosti shrnutí obsahu žádosti stanoví prováděcí právní předpis. 
 (5) Dotčená ministerstva mohou sdělit písemně svá vyjádření k žádosti 
nebo vznést požadavky na doplnění údajů v žádosti ministerstvu do 30 
dnů ode dne jejího obdržení. Vznese-li dotčené ministerstvo požadavek 
na doplnění údajů v žádosti, ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne 
uplynutí lhůty podle věty první vyzve k doplnění žadatele. Ve výzvě 
ministerstvo uvede, v čem byly poskytnuté údaje neúplné, a současně 
pro jejich doplnění stanoví lhůtu. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 dní 
ode dne doručení výzvy. Pokud žadatel požadované údaje ve stanovené 
lhůtě nedoplní, ministerstvo řízení zastaví. Doplněnou žádost 
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ministerstvo zašle dotčeným ministerstvům, která mohou sdělit svá 
vyjádření do 15 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Nevyjádří-li se 
dotčené ministerstvo ve shora uvedených lhůtách, má se za to, že k 
žádosti nemá připomínky. 
 (6) Každý může zaslat své písemné vyjádření ministerstvu do 30 dnů 
ode dne zveřejnění shrnutí obsahu žádosti. K vyjádřením zaslaným po 
lhůtě ministerstvo není povinno přihlédnout. 
 (7) Jestliže ministerstvo v případě žádosti o udělení povolení pro 
uvádění do životního prostředí nebo o zápis do Seznamu pro uvádění do 
oběhu obdrželo nesouhlasné vyjádření podle odstavce 6 s uvedením 
geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí, popřípadě 
s uvedením geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu do oběhu, kterým jsou zpochybňovány výsledky hodnocení 
rizika nebo kterým se namítá nedostatečné zajištění ochrany zdraví a 
životního prostředí, zajistí způsobem podle § 6 veřejné projednání před 
tím, než o podané žádosti rozhodne. 
 (8) Ministerstvo je povinno rozhodnout o podané žádosti do 90 dnů ode 
dne jejího obdržení. Do této lhůty se nezapočítává lhůta k doplnění 
žádosti podle odstavců 3 a 5 a doba, po kterou probíhá veřejné 
projednání žádosti podle § 6; veřejné projednání nesmí prodloužit lhůtu 
více než o 30 dnů. 
 (9) Při svém rozhodování ministerstvo vychází též z vyjádření 
dotčených ministerstev a veřejnosti. Součástí rozhodnutí o podané 
žádosti je vždy souhrnné vypořádání vyjádření podaných podle odstavců 
5 a 6 a v případě veřejného projednání podle odstavce 7 též závěry z 
tohoto projednání. 
 (10) Jestliže ministerstvo rozhodne podle odstavce 8 o udělení povolení 
nebo o zápisu do Seznamu pro uvádění do oběhu, stanoví v tomto 
rozhodnutí zároveň podmínky pro nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty. 
 (11) Rozhodnutí podle odstavce 8 ministerstvo zašle též dotčeným 
ministerstvům a zveřejní způsobem podle § 10. 
 (12) Stejné postavení jako dotčená ministerstva mají podle odstavců 4, 
5, 9 a 11, § 16 odst. 10 a § 18 odst. 7 kraje, na jejichž území 
bezprostředně dochází k uzavřenému nakládání nebo uvádění do 
životního prostředí. 

čl.10 1. Každý členský stát určí příslušný orgán nebo orgány, které provádějí 
opatření, jež přijme na základě této směrnice, a které rovněž přijímají 
oznámení podle článků 6, 8 a 9 a potvrzují jejich přijetí. 
2. Příslušné orgány ověří shodu oznámení s požadavky této směrnice, 
přesnost a úplnost poskytnutých údajů, správnost posouzení podle čl. 4 
odst. 2, třídu uzavřeného nakládání a popřípadě i vhodnost uzavření a 
dalších ochranných opatření, opatření pro nakládání s odpady a opatření 

78/2004 
ve znění 
277/2009 

§ 5 (1) Žádost o udělení povolení pro uzavřené nakládání, povolení pro 
uvádění do životního prostředí (dále jen "povolení") nebo o zápis do 
Seznamu pro uvádění do oběhu podle tohoto zákona podává žadatel 
ministerstvu ve čtyřech listinných vyhotoveních a současně na 
technickém nosiči dat nebo elektronickou poštou. Žádost obsahuje 
jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště, 
místo podnikání a identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační 

PT  
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pro případ nehody. 
3. Pokud je to nezbytné, může příslušný orgán 
a) požádat uživatele o poskytnutí dalších informací, o úpravu podmínek 
navrhovaného uzavřeného nakládání nebo o úpravu třídy, do níž je toto 
uzavřené nakládání zařazeno. V tomto případě může příslušný orgán 
požadovat, aby uzavřené nakládání, je-li zatím pouze v návrhu, nebylo 
zahájeno, nebo jestliže již probíhá, aby bylo pozastaveno nebo 
ukončeno, dokud příslušný orgán neudělí souhlas na základě dalších 
získaných informací nebo upravených podmínek tohoto uzavřeného 
nakládání; 
b) omezit dobu, na kterou má být uzavřené nakládání povoleno, nebo je 
podřídit určitým specifickým podmínkám. 
4. Při výpočtu lhůt uvedených v článcích 8 a 9 se nepřihlíží k dobám, 
během nichž příslušný orgán 
a) čeká na další údaje, které si mohl vyžádat od oznamovatele v souladu 
s odst. 3 písm. a), nebo 
b) provádí průzkum veřejného mínění nebo konzultace podle článku 12. 

číslo"), bylo-li přiděleno, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k 
podnikání, nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno, je-li žadatel osobou právnickou, a jméno, popřípadě 
jména, příjmení a adresu bydliště odborného poradce. Další náležitosti 
žádosti potřebné pro posouzení nakládání s geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem z hlediska zajištění ochrany 
zdraví a životního prostředí stanoví prováděcí právní předpis. 
 (2) Žadatel se může v žádosti odvolat na údaje, informace nebo 
výsledky, jež jsou obsahem dříve podaných žádostí předložených jinými 
žadateli, jestliže tyto údaje, informace a výsledky nejsou předmětem 
ochrany podle § 9 nebo jestliže dotčené osoby k tomu daly svůj písemný 
souhlas. 
 (3) Ministerstvo do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti podle 
odstavce 1 posoudí její úplnost. Jestliže žádost neobsahuje některou z 
náležitostí stanovených podle tohoto zákona, ministerstvo vyzve v této 
lhůtě žadatele k jejímu doplnění. Ve výzvě ministerstvo uvede, v čem 
byly poskytnuté údaje neúplné, a současně pro jejich doplnění stanoví 
lhůtu. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 dní ode dne doručení výzvy. 
Pokud žadatel žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, ministerstvo řízení 
zastaví. 
 (4) Splňuje-li žádost všechny náležitosti stanovené podle tohoto zákona, 
ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty k posouzení 
její úplnosti, případně ode dne obdržení doplněné žádosti podle odstavce 
3 zašle vždy po jednom vyhotovení žádosti v listinné podobě a též 
elektronicky Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu zdravotnictví (dále 
jen "dotčená ministerstva") a současně způsobem podle § 10 písm. b) 
zveřejní shrnutí obsahu žádosti a informaci o zahájení řízení, informaci 
o zahájení řízení zveřejní také způsobem podle § 10 písm. a) a c). 
Náležitosti shrnutí obsahu žádosti stanoví prováděcí právní předpis. 
 (5) Dotčená ministerstva mohou sdělit písemně svá vyjádření k žádosti 
nebo vznést požadavky na doplnění údajů v žádosti ministerstvu do 30 
dnů ode dne jejího obdržení. Vznese-li dotčené ministerstvo požadavek 
na doplnění údajů v žádosti, ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne 
uplynutí lhůty podle věty první vyzve k doplnění žadatele. Ve výzvě 
ministerstvo uvede, v čem byly poskytnuté údaje neúplné, a současně 
pro jejich doplnění stanoví lhůtu. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 dní 
ode dne doručení výzvy. Pokud žadatel požadované údaje ve stanovené 
lhůtě nedoplní, ministerstvo řízení zastaví. Doplněnou žádost 
ministerstvo zašle dotčeným ministerstvům, která mohou sdělit svá 
vyjádření do 15 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Nevyjádří-li se 
dotčené ministerstvo ve shora uvedených lhůtách, má se za to, že k 
žádosti nemá připomínky. 
 (6) Každý může zaslat své písemné vyjádření ministerstvu do 30 dnů 
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ode dne zveřejnění shrnutí obsahu žádosti. K vyjádřením zaslaným po 
lhůtě ministerstvo není povinno přihlédnout. 
 (7) Jestliže ministerstvo v případě žádosti o udělení povolení pro 
uvádění do životního prostředí nebo o zápis do Seznamu pro uvádění do 
oběhu obdrželo nesouhlasné vyjádření podle odstavce 6 s uvedením 
geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí, popřípadě 
s uvedením geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu do oběhu, kterým jsou zpochybňovány výsledky hodnocení 
rizika nebo kterým se namítá nedostatečné zajištění ochrany zdraví a 
životního prostředí, zajistí způsobem podle § 6 veřejné projednání před 
tím, než o podané žádosti rozhodne. 
 (8) Ministerstvo je povinno rozhodnout o podané žádosti do 90 dnů ode 
dne jejího obdržení. Do této lhůty se nezapočítává lhůta k doplnění 
žádosti podle odstavců 3 a 5 a doba, po kterou probíhá veřejné 
projednání žádosti podle § 6; veřejné projednání nesmí prodloužit lhůtu 
více než o 30 dnů. 
 (9) Při svém rozhodování ministerstvo vychází též z vyjádření 
dotčených ministerstev a veřejnosti. Součástí rozhodnutí o podané 
žádosti je vždy souhrnné vypořádání vyjádření podaných podle odstavců 
5 a 6 a v případě veřejného projednání podle odstavce 7 též závěry z 
tohoto projednání. 
 (10) Jestliže ministerstvo rozhodne podle odstavce 8 o udělení povolení 
nebo o zápisu do Seznamu pro uvádění do oběhu, stanoví v tomto 
rozhodnutí zároveň podmínky pro nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty. 
 (11) Rozhodnutí podle odstavce 8 ministerstvo zašle též dotčeným 
ministerstvům a zveřejní způsobem podle § 10. 
 (12) Stejné postavení jako dotčená ministerstva mají podle odstavců 4, 
5, 9 a 11, § 16 odst. 10 a § 18 odst. 7 kraje, na jejichž území 
bezprostředně dochází k uzavřenému nakládání nebo uvádění do 
životního prostředí. 

  78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 16 odst.4 a 
5 

(4) Ministerstvo je oprávněno vyžádat si od oznamovatele ve lhůtě 15 
dnů od obdržení oznámení podle odstavce 2 nebo 3 další informace nebo 
upřesnění údajů uvedených v oznámení. 
(5) Ministerstvo může na základě podaného oznámení, dalších informací 
či upřesnění údajů podle odstavce 4 nebo nových informací podle § 8 
oznamovateli uložit, aby provedl úpravu podmínek nakládání uvedených 
v oznámení, je-li to potřebné z hlediska ochrany zdraví a životního 
prostředí. V takovém případě nelze v nakládání pokračovat dříve, než k 
tomu ministerstvo udělí souhlas. Ministerstvo souhlas udělí, jakmile 
budou podmínky nakládání upraveny v souladu s jeho požadavky. 
Odvolání proti rozhodnutí, jímž bylo oznamovateli uloženo provést 
úpravu podmínek nakládání uvedených v oznámení, nemá odkladný 
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účinek. 
  78/2004 § 16 odst.10 (10) Platnost povolení pro uzavřené nakládání musí být časově omezena. 

Ministerstvo může na základě žádosti oprávněného, podané nejpozději 
do 60 dnů přede dnem uplynutí platnosti povolení, a po projednání s 
dotčenými ministerstvy dobu platnosti povolení prodloužit. Oprávněná 
osoba může na podkladě žádosti podané podle věty druhé pokračovat v 
uzavřeném nakládání v souladu s podmínkami stanovenými v povolení 
až do vydání rozhodnutí o jeho prodloužení. Rozhodnutí ministerstvo 
zašle dotčeným ministerstvům a zveřejní podle § 10. 

  

čl.11 1. Jestliže uživatel získá nové významné informace nebo jestliže upraví 
uzavřené nakládání způsobem, který by mohl mít významné důsledky 
pro rizika spojená s tímto nakládáním, uvědomí o tom co nejdříve 
příslušný orgán a upraví oznámení podle článků 6, 8 a 9. 
2. Jestliže příslušný orgán následně získá informace, které by mohly mít 
významné důsledky pro rizika spojená s uzavřeným nakládáním, může 
uživatele požádat o úpravu podmínek nebo může uzavřené nakládání 
pozastavit či ukončit. 

78/2004 § 8 odst.1, 2 
a 3 

(1) Získá-li osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému 
nakládání nebo uvádění do životního prostředí, osoba zapsaná v 
Seznamu pro uvádění do oběhu anebo osoba, která o vznik takového 
oprávnění nebo o zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu žádá, nové 
informace týkající se rizik geneticky modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu pro zdraví nebo životní prostředí, je povinna 
neprodleně 
a) přijmout opatření nezbytná k ochraně zdraví a životního prostředí a 
b) poskytnout písemně nově získané informace ministerstvu a oznámit 
mu přijatá opatření. 
Ministerstvo sdělí informace a oznámí opatření podle písmene b) 
ostatním dotčeným správním orgánům uvedeným v § 27. 
(2) Osoba podle odstavce 1 je dále povinna nejpozději ve lhůtě 30 dnů 
ode dne, kdy nové informace získala, provést a předložit ministerstvu 
nové hodnocení rizika. 
(3) Pokud ministerstvo získá nové informace týkající se rizik geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu pro zdraví nebo 
životní prostředí jiným způsobem než podle odstavce 1 písm. b), předá 
tyto informace dotčeným osobám uvedeným v odstavci 1 a vyzve je, aby 
nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení výzvy provedly a 
předložily ministerstvu nové hodnocení rizika. Současně ministerstvo 
oznámí nové informace ostatním dotčeným správním orgánům 
uvedeným v § 27. 

PT  

  78/2004 § 8 odst.5 (5) Jestliže ministerstvo získá na základě nových informací, které mohou 
ovlivnit hodnocení rizika, nebo na základě přehodnocení existujících 
informací v souvislosti s novými vědeckými poznatky dostatečný 
podklad pro názor, že geneticky modifikovaný organismus nebo 
genetický produkt, k jehož uvádění do oběhu byl dán souhlas nebo 
povolení příslušným orgánem členského státu, představuje riziko pro 
zdraví nebo životní prostředí, může dočasně rozhodnutím omezit nebo 
zakázat nakládání s tímto geneticky modifikovaným organismem nebo 
genetickým produktem včetně jeho dovozu a prodeje za stejných 
podmínek, jaké stanoví v obdobných situacích pro geneticky 
modifikovaný organismus nebo genetický produkt, který byl zapsán do 
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Seznamu pro uvádění do oběhu podle tohoto zákona. Rozhodnutí 
ministerstvo zveřejní podle § 10. 

čl.12 Považuje-li to členský stát za vhodné, může v otázkách hledisek 
navrhovaného uzavřeného nakládání konzultovat veřejnost, aniž je 
dotčen článek 18. 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 5 odst.4 (4) Splňuje-li žádost všechny náležitosti stanovené podle tohoto zákona, 
ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty k posouzení 
její úplnosti, případně ode dne obdržení doplněné žádosti podle odstavce 
3 zašle vždy po jednom vyhotovení žádosti v listinné podobě a též 
elektronicky Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu zdravotnictví (dále 
jen "dotčená ministerstva") a současně zveřejní shrnutí obsahu žádosti 
způsobem podle § 10 písm. b) a informaci o zahájení řízení způsobem 
podle § 10 písm. a) a c). Náležitosti shrnutí obsahu žádosti stanoví 
prováděcí právní předpis. 

PT  

  78/2004 § 5 odst.6 (6) Každý může zaslat své písemné vyjádření ministerstvu do 30 dnů 
ode dne zveřejnění shrnutí obsahu žádosti. K vyjádřením zaslaným po 
lhůtě ministerstvo není povinno přihlédnout 

  

  78/2004 § 5 odst.9 (9) Při svém rozhodování ministerstvo vychází též z vyjádření 
dotčených ministerstev a veřejnosti. Součástí rozhodnutí o podané 
žádosti je vždy souhrnné vypořádání vyjádření podaných podle odstavců 
5 a 6 a v případě veřejného projednání podle odstavce 7 též závěry z 
tohoto projednání. 

  

čl.13 1. Příslušné orgány zajistí, aby před zahájením uzavřeného nakládání 
a) byl vypracován havarijní plán pro uzavřené nakládání v případech, 
kdy selhání uzavíracích opatření může vést k vážnému nebezpečí, ať již 
bezprostřednímu nebo následnému, pro osoby vně objektů nebo pro 
životní prostředí, s výjimkou případů, kdy byl takový havarijní plán 
podle jiných právních předpisů Společenství již vypracován; 
b) byly institucím a orgánům, které mohou být nehodou postiženy, 
poskytnuty informace o těchto havarijních plánech, včetně příslušných 
bezpečnostních opatření, která mají být použita, a to vhodným 
způsobem a aniž by si je musely tyto orgány vyžádat. Tyto informace 
jsou ve vhodných intervalech aktualizovány. Jsou rovněž veřejně 
přístupné. 
2. Dotyčné členské státy zpřístupní současně dalším dotyčným státům 
tytéž informace, které poskytují vlastním státním příslušníkům a které 
slouží jako základ pro nezbytné konzultace v rámci dvoustranných 
vztahů. 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 20 (1) Havarijní plán je dokument, v němž jsou popsány činnosti a opatření 
prováděná při vzniku havárie (§ 21), které vedou k zmírnění nebo 
odstranění jejích následků pro zdraví a životní prostředí za použití všech 
dostupných opatření. 
(2) Zpracovat havarijní plán a předložit jej ministerstvu jsou povinni 
a) žadatel jako součást žádosti u udělení povolení, 
b) osoba podávající oznámení podle § 16 odst. 2 nebo 3 jako součást 
tohoto oznámení, 
c) osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání nebo 
uvádění do životního prostředí pravidelně každých 5 let ode dne jeho 
posledního předložení, 
d) osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání nebo 
uvádění do životního prostředí při změně skutečností, které mohou mít 
závažný vliv na opatření stanovená pro případ havárie, a to do 30 dnů 
ode dne, kdy se o této změně dozvěděla. 
(3) Havarijní plán jsou dále žadatel a osoby podle odstavce 2 povinni 
předložit před zahájením nakládání a v případech podle odstavce 2 písm. 
c) a d) také příslušným obcím, v jejichž katastrálním území nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy probíhá, územně příslušnému 
hasičskému záchrannému sboru kraje, krajskému úřadu a na požádání i 
osobám, které mohou být havárií přímo dotčeny. Za obec příslušnou 
podle místa nakládání se pro účely tohoto odstavce nepovažuje obec, 
přes jejíž území se pouze uskutečňuje plynulá přeprava geneticky 
modifikovaného organismu. 

PT  
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(4) Havarijní plán obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní 
firmu, adresu bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, telefonní číslo a případně též číslo faxu a adresu elektronické 
pošty osoby podle odstavce 2, je-li osobou fyzickou, nebo název nebo 
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jakož i 
telefonní číslo a případně též číslo faxu a adresu elektronické pošty 
statutárního orgánu, je-li osobou právnickou. Havarijní plán obsahuje též 
jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a 
případně též číslo faxu a adresu elektronické pošty odborného poradce a 
osoby odpovědné za likvidaci havárie. Další náležitosti havarijního 
plánu stanoví prováděcí právní předpis. 
(5) Havarijní plán ministerstvo zveřejní podle § 10 písm. b) a c). 
(6) Ministerstvo poskytne havarijní plán příslušnému orgánu členského 
státu, který by mohl být havárií postižen. 

čl.14 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k tomu, aby uživatel v 
případě nehody musel v souladu s článkem 10 neprodleně uvědomit 
příslušný orgán a poskytnout mu 
a) informace o okolnostech nehody; 
b) údaje o druhu a množství příslušných GMM; 
c) všechny informace nezbytné k posouzení účinků nehody na zdraví 
obyvatel a životní prostředí; 
d) informace o přijatých havarijních opatřeních. 
2. V případech, kdy se předávají informace podle odstavce 1, se od 
členských států vyžaduje, aby 
a) zajistily, že budou přijata nezbytná opatření a že bude bezprostředně 
varován každý členský stát, který by mohl být nehodou zasažen; 
b) shromáždily, pokud je to možné, informace nezbytné k úplné analýze 
nehody, a pokud je to vhodné, vypracovaly doporučení pro předcházení 
podobným nehodám v budoucnosti, případně pro omezení jejich účinků. 

78/2004 § 21 (1) Havárií se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv událost při 
uzavřeném nakládání nebo uvádění do životního prostředí, při které 
došlo k nežádoucímu úniku geneticky modifikovaných organismů, nebo 
při které takový únik bezprostředně hrozí, pokud může způsobit 
bezprostřední nebo následné ohrožení zdraví nebo životního prostředí. 
(2) V případě havárie je osoba oprávněná k uzavřenému nakládání nebo 
uvádění do životního prostředí povinna neprodleně poté, kdy se o ní 
dozví, provést v souladu s havarijním plánem opatření k odstranění nebo 
zmírnění jejích škodlivých následků. 
(3) Osoba podle odstavce 2 je dále povinna každou vzniklou havárii 
neprodleně oznámit telefonicky a písemně nebo elektronickou poštou 
ministerstvu s uvedením 
a) druhu a množství geneticky modifikovaného organismu, kterého se 
havárie týká, 
b) okolností havárie, 
c) místa, kde k havárii došlo, 
d) možných následků havárie, zejména rizik pro zdraví a životní 
prostředí, 
e) přijatých opatření a dalšího postupu směřujícího k odstranění nebo 
zmírnění následků havárie. 
(4) Vzniklou havárii je osoba podle odstavce 2 povinna neprodleně 
oznámit též ostatním správním orgánům uvedeným v § 27 podle jejich 
příslušnosti. 
(5) Ministerstvo je povinno neprodleně poté, kdy se o vzniku havárie 
dozvědělo, 
a) informovat správní orgány uvedené v § 27, 
b) zveřejnit informaci o havárii způsobem podle § 10 písm. b) a c), 
c) varovat příslušný orgán členského státu, který by mohl být havárií 
zasažen, 

PT  
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d) oznámit vzniklou havárii Komisi; součástí oznámení jsou údaje podle 
odstavce 3. 
(6) Ministerstvo je dále povinno zpracovat analýzu vzniklé havárie, 
včetně zjištění jejích příčin a stanovení doporučení směřujících k 
omezení havárií a jejich předcházení v budoucnosti. 
(7) Analýzu havárie podle odstavce 6 ministerstvo poskytne Komisi. 

čl.15 1. Od členských států se vyžaduje, aby 
a) s členskými státy, které by mohly být postiženy případnou nehodou, 
konzultovaly navrhované provádění havarijních plánů; 
b) co nejdříve uvědomily Komisi o jakékoli nehodě v oblasti působnosti 
této směrnice a poskytly podrobnosti o okolnostech nehody, druhu a 
množství GMM, kterých se nehoda týkala, o přijatých následných 
opatřeních a jejich účinnosti, a dále poskytly analýzu nehody, včetně 
doporučení k omezení a předcházení podobným nehodám v 
budoucnosti. 
2. Komise po konzultaci s členskými státy stanoví postup pro výměnu 
informací podle odstavce 1. Komise rovněž zřizuje a vede soupis nehod 
v oblasti působnosti této směrnice, který je k dispozici členským státům 
a obsahuje též analýzy příčin nehod, získané zkušenosti a opatření 
přijatá k předcházení podobným nehodám v budoucnosti. 

78/2004 § 21 odst. 5 (5) Ministerstvo je povinno neprodleně poté, kdy se o vzniku havárie 
dozvědělo, 
a) informovat správní orgány uvedené v § 27, 
b) zveřejnit informaci o havárii způsobem podle § 10 písm. b) a c), 
c) varovat příslušný orgán členského státu, který by mohl být havárií 
zasažen, 
d) oznámit vzniklou havárii Komisi; součástí oznámení jsou údaje podle 
odstavce 3. 
 

PT  

čl.16 Členské státy zajistí, aby příslušné orgány pořádaly inspekce a jiná 
kontrolní opatření zajišťující, že uživatel jedná v souladu s touto 
směrnicí. 

78/2004 § 31 (1) Inspekce  
a) kontroluje samostatně nebo ve spolupráci se správními orgány 
uvedenými v § 27 z hlediska ochrany životního prostředí, jak jsou 
právnickými osobami a fyzickými osobami dodržována ustanovení 
právních předpisů a podmínky stanovené rozhodnutími ministerstva, 
které se týkají nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo 
genetickými produkty, 
b) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám opatření k nápravě (§ 
34) a  pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona (§ 35). 
(2) Inspektoři inspekce jsou oprávněni v nezbytně nutném rozsahu 
vstupovat na pozemky a do prostorů a zařízení určených k nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty nebo v 
nichž k tomuto nakládání může docházet, jakož i odebírat vzorky, za 
účelem kontroly podle odstavce 1 písm. a). Přitom se musí prokázat 
služebním průkazem. Za případnou škodu způsobenou při kontrole  
odpovídá stát; této odpovědnosti se nelze zprostit. 

PT  

  78/2004 § 32 Celní úřady 
a) kontrolují, zda dovážené, vyvážené nebo provážené zásilky, které jsou 
při propouštění do celního režimu deklarovány jako geneticky 
modifikované organismy nebo genetické produkty, jsou vybaveny 
příslušnými doklady podle § 25 a zvláštních právních předpisů nebo 
mezinárodních úmluv pro přepravu, vývoz, dovoz a tranzit, 
b) zajistí zboží v případě zjištění porušení tohoto zákona nebo v případě 
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podezření na porušení tohoto zákona a informují neprodleně 
ministerstvo, inspekci, v případě přípravků na ochranu rostlin i Státní 
rostlinolékařskou správu a v případě potravin a surovin pro 
potravinářské účely i Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci; 
před tím, než rozhodnou podle § 25 odst. 10, mohou celní úřady požádat 
ministerstvo nebo inspekci, v případě přípravků na ochranu rostlin i 
Státní rostlinolékařskou správu a v případě potravin a surovin pro 
potravinářské účely i Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci o 
odbornou pomoc, 
c) vedou evidenci všech dovážených, vyvážených a provážených zásilek 
geneticky modifikovaných organismů a genetických produktů, včetně 
zásilek propuštěných přes státní hranice. Do této evidence umožní 
pracovníkům ministerstva, inspekce, v případě přípravků na ochranu 
rostlin i Státní rostlinolékařské správy a v případě potravin a surovin pro 
potravinářské účely i pracovníkům Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, případně kopie, včetně 
poskytnutí této evidence na technickém  
nosiči dat, popřípadě elektronickou poštou. 

  78/2004 § 33 (1) Orgány veterinární správy, Státní rostlinolékařská správa, Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský, Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní 
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
a) provádějí odbornou kontrolu nad nakládáním s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty, kontrolu a zkoušky 
geneticky modifikovaných organismů a genetických produktů v rámci 
své působnosti a podle zvláštních právních předpisů,14) 
b) v případě zjištění porušení tohoto zákona podávají inspekci podnět k 
zahájení správního řízení a informují ministerstvo. 
(2) Pověření pracovníci správních orgánů uvedených v odstavci 1 jsou 
oprávněni v nezbytně nutném rozsahu vstupovat na pozemky a do 
prostorů a zařízení určených k nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty nebo v nichž k tomuto nakládání 
může docházet za účelem provedení kontroly podle odstavce 1 písm. a). 
Přitom se musí prokázat služebním průkazem. Za případnou škodu 
způsobenou při kontrole odpovídá stát; této odpovědnosti se nelze 
zprostit. 
(3) Dozor nad ochranou zdraví zaměstnanců na pracovištích, na kterých 
se nakládá s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty, prováděný orgány ochrany veřejného zdraví, upravují zvláštní 
právní předpisy.15) 
(4) Státní správa nad dodržováním zákazu bakteriologických a 
toxinových zbraní podle zvláštního právního předpisu16) přísluší 
Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. 
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---------------------------------------------- 
14) Například zákon č. 219/2003 Sb., zákon č. 147/1996 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
15)  Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
16) Zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se 
zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o 
změně živnostenského zákona. 

  78/2004 § 34 (1) Zjistí-li inspekce, že došlo nebo dochází k nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty v rozporu s tímto 
zákonem nebo v rozporu s rozhodnutími podle něho vydanými, může 
další nakládání s nimi podle závažnosti porušené povinnosti pozastavit 
nebo i zakázat. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první nemá 
odkladný účinek. 
(2) Je-li to vhodné, inspekce může osobě, která nakládá nebo nakládala s 
geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty v 
rozporu s tímto zákonem nebo v rozporu s rozhodnutími podle něho 
vydanými, uložit povinnost, aby ve stanovené lhůtě provedla na své 
náklady přiměřená opatření k nápravě. Pokud tato osoba zůstane 
nečinná, provede opatření k nápravě inspekce na její náklady. 
(3) Není-li osoba podle odstavce 2 známá nebo dostupná a hrozí-li újma 
na zdraví lidí nebo na životním prostředí, provede inspekce opatření k 
nápravě sama. 
(4) Inspekce může k provedení opatření k nápravě rozhodnutím uložit 
povinnost i jiné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k 
podnikání, která je k provedení opatření k nápravě odborně a technicky 
způsobilá. Účastníkem řízení je v tomto případě jen tato osoba. Osoba 
podle věty první má za provedení opatření k nápravě nárok na 
přiměřenou finanční náhradu. 
(5) Vlastníku nemovitosti může inspekce v souvislosti s opatřením podle 
odstavce 2 uložit povinnost strpět v nezbytném rozsahu a po nezbytnou 
dobu omezení jejího obvyklého užívání. Náhradu případné škody tím 
vzniklé hradí vlastníku ten, v důsledku jehož protiprávní činnosti bylo 
opatření k nápravě uloženo. Není-li tato osoba zjištěna, hradí škodu stát. 
Je-li tato osoba zjištěna dodatečně a stát již škodu uhradil, má vůči této 
osobě nárok na náhradu škody. 
(6) Inspekce o rozhodnutí podle odstavce 1, popřípadě o uložení 
opatření k nápravě neprodleně informuje ministerstvo. 
(7) Ministerstvo neprodleně poté, kdy se dozvědělo o nakládání s 
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geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty bez 
oprávnění, informuje o této skutečnosti Komisi, příslušné orgány 
členských států a dále veřejnost podle § 10 písm. b) a c). 

čl.17 1. Členské státy zašlou Komisi koncem každého roku souhrnnou zprávu 
o uzavřených nakládáních tříd 3 a 4 oznámených v průběhu roku podle 
článku 9, včetně popisu, účelu a rizik těchto uzavřených nakládání. 
2. Každé tři roky, a poprvé dne 5. června 2003, zašlou členské státy 
Komisi souhrnnou zprávu o svých zkušenostech s touto směrnicí. 
3. Každé tři roky, a poprvé dne 5. června 2004, zveřejní Komise souhrn 
založený na zprávách podle odstavce 2. 
4. Komise může zveřejnit obecné statistické údaje o provádění této 
směrnice a o souvisejících záležitostech, pokud tyto informace 
neobsahují žádné údaje, které by mohly poškodit postavení uživatele v 
hospodářské soutěži. 

78/2004 § 28 odst. 1 
písm. d) 

(1) Ministerstvo 
d) vykonává funkci správního orgánu pro mezinárodní výměnu 
informací v oblasti geneticky modifikovaných organismů a genetických 
produktů, 

PT  

čl.18 1. V případech, kdy zveřejnění informací může mít nepříznivý vliv na 
jeden nebo více bodů uvedených v čl. 4 odst. 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu 
veřejnosti k informacím o životním prostředí [8], může oznamovatel v 
oznámeních předkládaných podle této směrnice označit informace, které 
mají být považovány za důvěrné. V takových případech musí podat 
ověřitelné zdůvodnění. 
Příslušný orgán po konzultaci s oznamovatelem rozhodne, které 
informace budou považovány za důvěrné, a o svém rozhodnutí 
oznamovatele uvědomí. 
2. Za důvěrné nesmějí být v žádném případě pokládány následující 
údaje, pokud jsou předloženy podle článků 6, 8 a 9: 
a) obecná charakteristika GMM, jméno a adresa oznamovatele a místo 
nakládání; 
b) třída uzavřeného nakládání a opatření pro uzavření; 
c) zhodnocení předvídatelných účinků, zejména všech škodlivých 
účinků na lidské zdraví a životní prostředí. 
3. Komise a příslušné orgány nesdělí třetím osobám žádnou informaci, o 
jejíž důvěrnosti bylo rozhodnuto podle odst. 1 druhého pododstavce a 
která byla oznámena nebo jinak poskytnuta podle této směrnice, a chrání 
práva duševního vlastnictví týkající se obdržených údajů. 
4. Jestliže oznamovatel z jakýchkoli důvodů oznámení stáhne, musí 
příslušný orgán respektovat důvěrnost poskytnutých informací. 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 9 (1) Žadatel podle § 5 odst. 1 nebo oznamovatel podle § 16 odst. 2 nebo 3 
může v žádosti, popřípadě v oznámení označit údaje, jejichž zveřejnění 
by jej mohlo poškodit v hospodářské soutěži, za důvěrné. Osoba podle 
věty první je povinna v žádosti, popřípadě v oznámení prokazatelně 
doložit, že zveřejněním údajů označených za důvěrné by byla v 
hospodářské soutěži skutečně poškozena, jinak nelze takové údaje za 
důvěrné označit. 
(2) Za důvěrné údaje nelze označit 
a) obecný popis geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu, 
b) název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, osoby podle odstavce 1, je-li právnickou osobou, nebo jméno, 
popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, místo podnikání a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby podle odstavce 1, je-li 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, 
c) místo a kategorii rizika uzavřeného nakládání, požadavky na uzavřený 
prostor a ochranná opatření příslušné kategorie rizika uzavřeného 
nakládání, 
d) místo a účel uvádění do životního prostředí nebo účel uvádění do 
oběhu,  
e) hodnocení rizika, 
f) havarijní plán. 
(3) K údajům označeným za důvěrné mají přístup pouze 
a) správní orgány uvedené v § 27, 
b) Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
a genetickými produkty, 
c) právnické osoby, se kterými uzavřelo ministerstvo smlouvu podle § 
28 odst. 1 písm. f), 
d) příslušné orgány členských států, 

PT  
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e) Komise. 
(4) Údaje považované za důvěrné lze zveřejnit pouze se souhlasem 
osoby, které se dotýkají. 
(5) Povinnost ochrany údajů označených za důvěrné trvá i při zamítnutí 
nebo zpětvzetí žádosti. 
(6) Na údaje, které podle odstavců 1 a 2 nelze označit za důvěrné, se pro 
účely tohoto zákona nevztahují ustanovení o obchodním tajemství podle 
zvláštního právního předpisu.7) 
(7) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se při 
shromažďování, uchovávání, zveřejňování a jiném zpracování osobních 
údajů prováděném v souvislosti s nakládáním s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního 
zákona.8) 

čl.19 Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice 
a jež se týkají přizpůsobení příloh II, III, IV a V technickému pokroku a 
úpravy části C přílohy II, se přijímají regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 20 odst. 2. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

čl.20 1. Komisi je nápomocen výbor. 
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 
7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 
3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. 
Doba stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

čl.21 Směrnice 90/219/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy VI se 
zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro 
provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části 
B přílohy VI. 
Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v 
souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

čl.22 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

čl.23 Tato směrnice je určena členským státům. 
Ve Štrasburku dne 6. května 2009. 

  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

Příloha I ČÁST A 
Mezi techniky genetické modifikace, které uvádí čl. 2 písm. b) bod i), 
mimo jiné patří: 
1. Techniky rekombinantních nukleových kyselin zahrnující tvorbu 
nových kombinací genetického materiálu vložením molekul nukleových 
kyselin, připravených jakýmkoli způsobem mimo organismus, do viru, 
bakteriálního plasmidu nebo jiného vektorového systému a jejich 
začleněním do hostitelského organismu, v němž se přirozeně 
nevyskytují, ale ve kterém jsou schopny dalšího množení. 
2. Techniky, při nichž se do mikroorganismu přímo zavádí dědičný 

78/2004 příloha č. 1 Technické postupy, pomocí kterých může vzniknout geneticky 
modifikovaný organismus, a technické postupy, které ke vzniku 
geneticky modifikovaného organismu nevedou 
1. Geneticky modifikované organismy mohou vzniknout při použití 
a) techniky rekombinantní nukleové kyseliny vytvářející nové 
kombinace dědičného materiálu vložením úseku nukleové kyseliny 
připravené jakýmkoli způsobem mimo organismus do jakéhokoliv viru, 
bakteriálního plasmidu nebo jiného vektorového systému a jeho 
následným začleněním do organismu příjemce, ve kterém se normálně 
nevyskytuje, ale ve kterém je schopen dalšího množení, 

PT  
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materiál připravený mimo mikroorganismus a které zahrnují 
mikroinjekci, makroinjekci a mikroenkapsulaci. 
3. Techniky buněčné fúze nebo hybridizace, při nichž se fúzí dvou či 
více buněk způsobem, který se v přírodních podmínkách nevyskytuje, 
tvoří živé buňky s novými kombinacemi dědičného genetického 
materiálu. 
ČÁST B 
Techniky podle čl. 2 písm. b) bodu ii), u nichž se předpokládá, že vedou 
ke genetické modifikaci, pokud nezahrnují použití molekul 
rekombinantních nukleových kyselin nebo GMM připravených jinak než 
technikami či metodami vyloučenými částí A přílohy II: 
1) oplození in vitro; 
2) konjugace, transdukce, transformace nebo jiné přirozené procesy; 
3) indukce polyploidie. 

b) techniky zavádějící dědičný materiál připravený jakýmkoli způsobem 
mimo organismus přímo do organismu příjemce, zahrnující 
mikroinjekce, makroinjekce, biolistické metody, mikroenkapsulace a 
umělé chromosomy, nebo 
c) techniky buněčné fúze, včetně fúze protoplastů, nebo hybridizace 
buněk, při nichž jsou fúzí dvou nebo několika buněk vytvářeny 
životaschopné buňky s novou kombinací dědičného materiálu, a to 
metodami nebo prostředky, které se nevyskytují přirozeně. 
2. Ke vzniku geneticky modifikovaných organismů nemohou vést 
následující technické postupy, pokud současně nezahrnují použití 
rekombinantního dědičného materiálu technikami podle bodu 1 této 
přílohy nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito 
technikami vzniklých, 
a) oplození in vitro, 
b) bakteriální konjugace, transformace, transdukce a podobné přirozené 
procesy, 
c) indukce polyploidie a haploidie. 

Příloha II ČÁST A 
Techniky nebo metody genetické modifikace poskytující 
mikroorganismy, jež mají být vyloučeny z oblasti působnosti této 
směrnice, pokud tyto techniky nebo metody nezahrnují použití molekul 
rekombinantní nukleové kyseliny nebo GMM jiných než těch, které byly 
připraveny jednou nebo více z níže uvedených technik nebo metod: 
1. Mutageneze. 
2. Buněčná fúze (včetně fúze protoplastů) prokaryontních druhů, jež si 
vyměňují genetický materiál známými fyziologickými procesy. 
3. Buněčná fúze (včetně fúze protoplastů) buněk jakýchkoli 
eukaryontních druhů, včetně tvorby hybridomů a fúze rostlinných 
buněk. 
4. Samoklonování spočívající ve vyjmutí sekvencí nukleové kyseliny z 
některé buňky organismu, po němž může a nemusí následovat opětovné 
vložení části nebo celé této nukleové kyseliny (nebo jejího syntetického 
ekvivalentu), která byla nebo nebyla předtím podrobena enzymatickým 
nebo mechanickým krokům, do buněk stejného druhu nebo buněk 
fylogeneticky blízce příbuzných druhů, které si mohou vyměňovat 
genetický materiál přirozenými fyziologickými procesy, a kde není 
pravděpodobné, že by výsledný mikroorganismus způsobil choroby 
člověka, zvířat nebo rostlin. 
Samoklonování může zahrnovat použití rekombinantních vektorů 
podložené dlouhodobým záznamem bezpečného používání v příslušném 
mikroorganismu. 
ČÁST B 
Kritéria, kterými se stanoví bezpečnost GMM pro lidské zdraví a životní 

78/2004 § 1 odst. 2 2) Tento zákon se nevztahuje na 
a) nakládání s organismy získanými technikou mutageneze nebo 
technikou buněčné fúze či fúze protoplastů rostlinných buněk 
organismů, u nichž může být výměny genetického materiálu dosaženo 
tradičními šlechtitelskými metodami, pokud tyto techniky současně 
nezahrnují technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu 
nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito postupy 
vzniklých, 
b) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající 
se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů, které splňují 
kritéria bezpečnosti pro zdraví lidí, zdraví zvířat, složky životního 
prostředí a biologickou rozmanitost stanovená v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu, 
c) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající 
se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů vzniklých 
buněčnou fúzí nebo fúzí protoplastů buněk prokaryontních druhů, jež si 
vyměňují genetický materiál známými fyziologickými procesy, pokud 
tato fúze současně nezahrnuje technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 
1 k tomuto zákonu nebo použití geneticky modifikovaných organismů 
těmito postupy vzniklých, 
d) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající 
se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů vzniklých 
buněčnou fúzí nebo fúzí protoplastů buněk eukaryontních druhů, včetně 
tvorby hybridomů, pokud tato fúze současně nezahrnuje technické 
postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo použití 
geneticky modifikovaných organismů těmito postupy vzniklých. 

PT  
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prostředí 
Tato příloha obecně popisuje kritéria, která je nutno splnit při stanovení 
bezpečnosti typů GMM pro lidské zdraví a životní prostředí a jejich 
vhodnosti pro zařazení do části C. Pro snadnější provádění a výklad této 
přílohy mohou být regulativním postupem podle čl. 20 odst. 3 
vypracovány technické pokyny. 
1. Úvod 
Typy GMM zařazené na seznam v části C regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 20 odst. 2 jsou vyloučeny z oblasti působnosti této 
směrnice. GMM jsou zařazovány na seznam jednotlivě a vyloučení se 
vztahuje na každý zřetelně identifikovaný GMM. Toto vyloučení se 
uplatní pouze tehdy, je-li takový GMM používán za podmínek 
uzavřeného nakládání, jak je definováno v čl. 2 písm. c). Nevztahuje se 
na záměrné uvolňování GMM. Pro GMM, jenž má být zařazen na 
seznam v části C, musí být prokázáno, že splňuje níže uvedená kritéria. 
2. Obecná kritéria 
2.1 Ověření a prokázání pravosti kmene 
Identita kmene musí být přesně určena. Modifikace musí být známy a 
ověřeny. 
2.2 Dokumentačně doložený a stanovený důkaz bezpečnosti 
Musí být poskytnut dokumentačně doložený důkaz bezpečnosti 
organismu. 
2.3 Genetická stabilita 
Důkaz stability se požaduje tehdy, jestliže by nestabilita mohla 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost. 
3. Zvláštní kritéria 
3.1 Nepatogenita 
GMM nemá být schopen způsobit onemocnění nebo újmu zdravému 
člověku, rostlině nebo živočichu. Protože patogenita zahrnuje jak 
toxikogenitu, tak alergenitu, má GMM proto být: 
3.1.1 Netoxikogenita 
Je třeba, aby GMM nevytvářel zvýšenou toxikogenitu jako výsledek 
genetické modifikace ani nebyl znám pro své toxikogenní vlastnosti. 
3.1.2 Nealergenita 
Je třeba, aby GMM nevytvářel zvýšenou alergenitu jako výsledek 
genetické modifikace ani nebyl znám jako alergen, který má například 
alergenitu porovnatelnou zejména s těmi mikroorganismy, které 
identifikuje směrnice 2000/54/ES. 
3.2 Žádné náhodně získané škodlivé prvky 
GMM v sobě nemá obsahovat známé náhodně získané škodlivé prvky, 
jako jsou jiné aktivní nebo latentní mikroorganismy existující vedle 
nebo uvnitř GMM, jež by mohly poškozovat lidské zdraví a životní 
prostředí. 

[kritéria stanovená rozhodnutím Rady 2001/204/ES ze dne 8. března 
2003 upravuje příloha č. 2 k zákonu č. 78/2004 Sb.] 
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3.3 Přenos genetického materiálu 
Je-li modifikovaný genetický materiál přenesen, nesmí vyvolat 
poškození ani nemá být autoinfekční či přenosný s větší frekvencí než 
ostatní geny přijímajícího nebo mateřského mikroorganismu. 
3.4 Bezpečnost pro životní prostředí v případě významného a 
neúmyslného úniku 
GMM nesmějí mít nepříznivé účinky na životní prostředí ani 
bezprostřední, ani zpožděné v případě, že dojde k jakékoli události, při 
níž dojde k významnému a neúmyslnému úniku. 
GMM, které nesplňují výše uvedená kritéria, nesmějí být zařazeny do 
části C. 
ČÁST C 
Druhy GMM, které splňují kritéria uvedená v části B: 
… (bude doplněno regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 
2) 

Příloha III Zásady, které je nutno dodržet při posuzování podle čl. 4 odst. 2 
Tato příloha obecně popisuje základní prvky, které je třeba zvážit, a 
postup, který je třeba dodržovat při posuzování podle čl. 4 odst. 2. Pro 
snadnější provádění a výklad této přílohy, zejména části B, mohou být 
regulativním postupem podle čl. 20 odst. 3 vypracovány technické 
pokyny [1]. 
A. Prvky hodnocení 
1. Níže uvedené jevy je třeba považovat za potenciálně škodlivé účinky: 
- choroby člověka, včetně alergických a toxických účinků, 
- choroby zvířat a rostlin, 
- škodlivé účinky způsobené nemožností léčit nějakou chorobu nebo 
zajistit účinnou profylaxi, 
- škodlivé účinky způsobené usídlením a rozšířením v prostředí, 
- škodlivé účinky způsobené přirozeným přenosem vloženého 
genetického materiálu na jiné organismy. 
2. Posouzení podle čl. 4 odst. 2 má být založeno na těchto prvcích: 
a) identifikace všech potenciálně škodlivých účinků, zejména účinků 
spojených 
i) s přijímajícím mikroorganismem, 
ii) s vloženým genetickým materiálem (pocházejícím z dárcovského 
organismu), 
iii) s vektorem, 
iv) s dárcovským mikroorganismem (pokud je dárcovský 
mikroorganismus v průběhu operace použit), 
v) s výsledným GMM; 
b) charakteristika činnosti; 
c) závažnost potenciálně škodlivých účinků; 
d) pravděpodobnost, že potenciálně škodlivé účinky skutečně nastanou. 

78/2004 § 8 (1) Hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
a genetickými produkty je písemný rozbor vycházející z porovnání 
nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty s nakládáním s geneticky nemodifikovanými organismy a 
produkty za obdobných podmínek a zahrnující definování a posouzení 
možných přímých i nepřímých, bezprostředních i následných škodlivých 
účinků tohoto nakládání, a to zejména 
a) působení na zdraví lidí, 
b) působení na zvířata a rostliny, 
c) usídlení a rozšíření geneticky modifikovaného organismu v životním 
prostředí, 
d) přirozeného přenosu vloženého genetického materiálu na jiné 
organismy, zvláště pak přenosu genu podmiňujícího necitlivost na 
antibiotika a jiné prostředky používané k léčení infekcí lidí či zvířat v 
případě, že takový gen nebo geny byly vneseny do geneticky 
modifikovaného organismu. 
(2) Hodnocení rizika zpracovává odborný poradce (§ 14). 
(3) Hodnocení rizika jsou povinni předložit ministerstvu 
a) žadatel jako součást žádosti o udělení povolení a žádosti o zápis do 
Seznamu pro uvádění do oběhu, 
b) osoba podávající oznámení podle § 16 odst. 2 nebo 3 jako součást 
tohoto oznámení, 
c) osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání nebo 
uvádění do životního prostředí a osoba zapsaná v Seznamu pro uvádění 
do oběhu v případech uvedených v § 8 odst. 2 a 3, 
d) osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání nebo 
uvádění do životního prostředí a osoba zapsaná v Seznamu pro uvádění 
do oběhu pravidelně každých 5 let ode dne posledního předložení. 

PT  
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B. Postup 
3. První etapou procesu posouzení má být identifikace škodlivých 
vlastností příjemce, případně i identifikace dárcovského 
mikroorganismu, a všech škodlivých vlastností spojených s vektorem 
nebo vloženým materiálem, včetně všech změn stávajících vlastností 
příjemce. 
4. Pro zařazení do třídy 1 v souladu s čl. 4 odst. 3 jsou obecně 
považovány pouze geneticky modifikované organismy, jež vykazují tyto 
charakteristiky: 
i) není pravděpodobné, že příjemce nebo mateřský mikroorganismus 
způsobí chorobu lidí, zvířat nebo rostlin [2], 
ii) povaha vektoru a vloženého genetického materiálu je taková, že 
nemohou podmínit fenotyp GMM, který by mohl způsobit chorobu lidí, 
zvířat nebo rostlin [2] nebo který by mohl mít škodlivé účinky na životní 
prostředí, 
iii) není pravděpodobné, že geneticky modifikovaný organismus způsobí 
choroby lidí, zvířat nebo rostlin [2], a není pravděpodobné, že bude mít 
škodlivé účinky na životní prostředí. 
5. Pro získání informací nezbytných k provedení tohoto postupu může 
vzít uživatel v úvahu nejprve příslušné právní předpisy Společenství 
(zejména směrnici 2000/54/ES). Mezinárodní nebo vnitrostátní 
klasifikační systémy (např. Světová zdravotnická organizace, 
vnitrostátní zdravotnické ústavy) a jejich poslední úpravy podle nových 
vědeckých poznatků a technického rozvoje mohou být rovněž vzaty v 
úvahu. 
Tyto systémy se zabývají přírodními mikroorganismy a jako takové jsou 
obvykle založeny na schopnosti mikroorganismů způsobovat choroby 
lidí, zvířat nebo rostlin a na závažnosti a možnostech přenosu těchto 
chorob. Směrnice 2000/54/ES rozděluje mikroorganismy coby 
biologické činitele do čtyř tříd rizika na základě případných účinků na 
zdravého dospělého člověka. Tyto třídy rizika mohou být použity jako 
vodítko pro kategorizaci činností uzavřeného nakládání do čtyř tříd 
rizika uvedených v čl. 4 odst. 3. Uživatel též může vzít v úvahu 
klasifikační systémy vztahující se na rostlinné a živočišné patogeny 
(které jsou obvykle sestaveny na vnitrostátní úrovni). Výše uvedené 
klasifikační systémy poskytují pouze předběžné vyznačení třídy rizika 
příslušné činnosti a odpovídajícího souboru uzavíracích a kontrolních 
opatření. 
6. Identifikace nebezpečí prováděná podle bodů 3, 4 a 5 má vést k určení 
úrovně rizika spojeného s GMM. 
7. Výběr úrovně uzavření a dalších ochranných opatření má být 
proveden na základě úrovně rizika spojeného s geneticky 
modifikovaným organismem spolu s uvážením 

(4) Při hodnocení rizika musí být využívány 
a) současné vědecké poznatky, 
b) ověřené zkušenosti s organismem, který je geneticky modifikován, a s 
organismy příbuznými, 
c) ověřené zkušenosti s organismem, z něhož pochází dědičný materiál 
použitý při genetické modifikaci, pokud genetická modifikace zahrnuje 
vnesení cizorodého dědičného materiálu, 
d) ověřené zkušenosti s příslušnou genetickou modifikací, 
e) ověřené zkušenosti s příslušným geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem, 
f) kvalifikované odhady v případech, kdy chybějí ověřené vědecké 
poznatky; v těchto případech je nutné vycházet ze zásady předběžné 
opatrnosti. 
(5) Hodnocení rizika jsou žadatel nebo osoba podle odstavce 3 povinni 
uchovávat nejméně po dobu 10 let od jeho předložení a na vyžádání jej 
poskytnout správním orgánům uvedeným v § 27. 
(6) Ochranu pracovníků před riziky spojenými s nakládáním s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty při práci upravuje 
zvláštní právní předpis.6) 
(7) Náležitosti a postupy hodnocení rizika stanoví prováděcí právní 
předpis. 
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i) charakteristiky životního prostředí, které by mohlo být zasaženo (např. 
zda jsou v tomto prostředí známa společenstva, která by mohla být 
mikroorganismy z uzavřeného nakládání negativně ovlivněna), 
ii) charakteristiky činnosti (např. její rozsah nebo povaha), 
iii) jakékoli nestandardní operace (např. očkování zvířat GMM; použití 
zařízení, které by mohlo vytvářet aerosoly). 
Zvážení bodů i), ii) a iii) pro danou činnost může zvýšit, snížit, nebo 
ponechat beze změny úroveň rizika spojenou s GMM, která byla určena 
podle bodu 6. 
8. Analýza provedená výše popsaným způsobem vede nakonec k 
zařazení činnosti do jedné ze tříd popsaných v čl. 4 odst. 3. 
9. Konečná klasifikace uzavřeného nakládání má být potvrzena 
přezkoumáním celkového postupu posouzení podle čl. 4 odst. 2. 
[1] Viz rozhodnutí Komise 2000/608/ES ze dne 27. září 2000 o 
pokynech pro posuzování rizik uvedených v příloze III směrnice 
90/219/EHS o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými 
mikroorganismy (Úř. věst. L 258, 12.10.2000, s. 43). 
[2] Vztahuje se pouze na živočichy a rostliny v životním prostředí, které 
bude pravděpodobně vystaveno účinkům. 

  209/2004 § 5 Náležitosti a postupy hodnocení rizika 
(K § 7 odst. 7 zákona) 
1) Při hodnocení rizika musí být brány v úvahu všechny potenciální 
škodlivé účinky nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty, bez ohledu na pravděpodobnost, se kterou mohou 
nastat, a porovnávány se škodlivými účinky nakládání s příjemcem, 
popřípadě rodičovským organismem nebo organismy příbuznými. 
Účinky nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo 
genetickým produktem mohou být 
a) přímé – primární působení na zdraví lidí, zvířata, rostliny nebo 
životní prostředí, které je přímo spojeno s geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem, 
b) nepřímé – působení na zdraví lidí, zvířata, rostliny nebo 
životní prostředí, které nastává příčinným sledem událostí, například 
prostřednictvím interakce s jinými organismy, přenosem dědičného 
materiálu nebo změnami ve způsobu nakládání; nepřímé účinky se 
přitom mohou projevit i se zpožděním, 
c) okamžité – takové, které jsou pozorovány během nakládání s 
geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem; 
okamžité účinky mohou být přímé i nepřímé, 
d) opožděné – takové, které nemusí být pozorovány v průběhu 
nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým 
produktem, ale mohou být zjištěny jako přímé nebo nepřímé účinky po 
ukončení nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo 
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genetickým produktem, nebo 
e) kumulativní dlouhodobé účinky – souhrnné účinky nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty na 
zdraví lidí, zvířata, rostliny a životní prostředí. 
(2) Škodlivé účinky na zdraví lidí, zvířata, rostliny nebo životní 
prostředí mohou nastat 
a) usídlením nebo rozšířením geneticky modifikovaného 
organismu v prostředí, například jeho vlivem na dynamiku populací 
druhů v přijímajícím životním prostředí anebo genetickou rozmanitost 
některé z nich, 
b) přirozeným přenosem vloženého dědičného materiálu na jiné 
organismy, který může mít za následek například omezení možností 
profylaxe nebo léčby v oblasti lékařské, veterinární nebo 
rostlinolékařské, například přenosem genů zvyšujících patogenitu, 
virulenci nebo toxinogenitu organismů nebo přenosem genů 
způsobujících rezistenci k antibiotikům používaným v lékařství nebo 
veterinární medicíně, 
c) fenotypovou nebo genetickou nestabilitou geneticky 
modifikovaného organismu, 
d) interakcí geneticky modifikovaného organismu s jinými 
organismy, nebo 
e) rozdíly mezi nakládáním s geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem a nakládáním s příjemcem, 
popřípadě rodičovským organismem, včetně případných rozdílných 
agrotechnických postupů, které mohou vést k odlišnostem v 
biochemických procesech v půdě, jako jsou rozklad organických látek a 
oběh uhlíku a dusíku. 
(3) Při hodnocení rizika je nutno identifikovat výskyt možných 
škodlivých účinků ve spojení 
a) s příjemcem, 
b) s vloženým dědičným materiálem (původem z dárcovského 
organismu), 
c) s vektorem, 
d) s dárcovským organismem (pokud je dárcovský organismus v 
průběhu genetické modifikace použit), 
e) s vložením konstruktu, 
f) se signálními a selekčními geny, 
g) s insertem, 
h) s vynětím části dědičného materiálu (pokud jej genetická 
modifikace zahrnuje), 
i) s výsledným geneticky modifikovaným organismem, 
j) s místem a rozsahem nakládání s geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               2-VIa. Srovn vacˇ tabulka CELEX 32009L0041.doc      str. 27 z 
61   

Celex: 32009L0041 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 125 2009 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Lenka Scheu 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky 

modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Libor Dvořák 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

k) s životním prostředím v místě nakládání s geneticky 
modifikovaným organismem nebo genetickým produktem a 
l) s možnými interakcemi mezi geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem a životním prostředím v místě 
nakládání s ním. 
(4) Hodnocení rizika vždy obsahuje posouzení závažnosti každého 
možného škodlivého účinku a pravděpodobnosti, že tento škodlivý 
účinek nastane, a to při posuzovaném způsobu nakládání na daném 
pracovišti nebo místě uvádění do životního prostředí a za podmínek, 
které mají být navozeny nebo které mohou nastat. Hodnocení rizika 
musí dále brát v úvahu charakteristiku činnosti a z ní plynoucí možná 
nebezpečí. 
(5) Hodnocení rizika v případě uzavřeného nakládání bere v úvahu též 
a) charakteristiku životního prostředí, které by mohlo být 
zasaženo při úniku geneticky modifikovaného organismu z uzavřeného 
prostoru, 
b) povahu a rozsah uzavřeného nakládání a 
c) jakékoliv nestandardní činnosti prováděné v průběhu 
uzavřeného nakládání (například očkování zvířat geneticky 
modifikovanými mikroorganismy nebo provoz zařízení, které může 
vytvářet aerosoly). 
Tyto skutečnosti jsou též zvažovány při zařazení uzavřeného nakládání 
do příslušné kategorie rizika podle přílohy č. 3 k zákonu. 
(6) Postup při hodnocení rizika zahrnuje 
a) identifikaci všech možných škodlivých účinků podle odstavců 
1 až 5 a posouzení jejich závažnosti, 
b) vyhodnocení důsledků každého škodlivého účinku, jestliže 
nastane, 
c) hodnocení pravděpodobnosti, že škodlivý účinek za daných 
podmínek nastane, 
d) odhad rizika pro zdraví lidí a životní prostředí 
představovaného každým z identifikovaných škodlivých účinků na 
základě posouzení pravděpodobnosti, že tento účinek nastane, a 
závažnosti tohoto účinku, pokud nastane, 
e) porovnání získaných údajů s odpovídajícími údaji pro 
dárcovský organismus, příjemce, případně rodičovský organismus za 
srovnatelných podmínek, 
f) shrnutí výsledků, v případě uzavřeného nakládání zařazení 
činnosti do příslušné kategorie rizika podle přílohy č. 3 k zákonu. 
(7) Všechny kroky postupu podle odstavce 6 musí být písemně 
dokumentovány a, kde je to možné, dokládány referencemi vědecké 
literatury, protokoly z experimentálních studií a popřípadě i 
dokumentací o předchozím nakládání s geneticky modifikovanými 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               2-VIa. Srovn vacˇ tabulka CELEX 32009L0041.doc      str. 28 z 
61   

Celex: 32009L0041 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 125 2009 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Lenka Scheu 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky 

modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Libor Dvořák 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

organismy. Tento písemný rozbor je součástí dokumentace podle § 19 
písm. b) zákona. 
(8) Hodnocení rizika v případě uvádění geneticky modifikovaných 
organismů jiných, než je vyšší rostlina, do životního prostředí obsahuje 
a) pravděpodobnost, že se za podmínek uvádění do životního 
prostředí stane geneticky modifikovaný organismus odolnějším nebo 
více invazivním než příjemce nebo rodičovský organismus ve svém 
přirozeném habitatu, 
b) každou selekční výhodu nebo nevýhodu plynoucí z genetické 
modifikace a pravděpodobnost, že se tato výhoda nebo nevýhoda projeví 
za podmínek uvádění do životního prostředí, 
c) možnost přenosu dědičného materiálu na jiné druhy za 
podmínek uvádění do životního prostředí a každou selekční výhodu 
nebo nevýhodu, která může být takto přenesena, 
d) možné okamžité nebo opožděné účinky na životní prostředí 
způsobené přímými nebo nepřímými interakcemi mezi geneticky 
modifikovaným organismem a cílovým organismem (pokud cílový 
organismus existuje), 
e) možné okamžité nebo opožděné účinky na životní prostředí 
způsobené přímými nebo nepřímými interakcemi mezi geneticky 
modifikovaným organismem a necílovými organismy, včetně vlivu na 
úroveň populací konkurentů, kořisti, symbiontů, predátorů, parazitů a 
patogenů, 
f) možné okamžité nebo opožděné účinky na lidské zdraví 
vyplývající z možných přímých nebo nepřímých interakcí mezi 
geneticky modifikovaným organismem a osobami přicházejícími s ním 
do styku, 
g) možné okamžité nebo opožděné účinky na zdraví zvířat a 
důsledky pro potravní řetězce vyplývající z konzumace geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu, který je určen k 
použití jako krmivo, 
h) možné okamžité nebo opožděné účinky na biogeochemické 
procesy vyplývající z možných přímých a nepřímých interakcí geneticky 
modifikovaného organismu a cílových a necílových organismů v okolí 
uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí a 
i) možné okamžité nebo opožděné přímé a nepřímé účinky na 
životní prostředí v důsledku použití specifických technik pro nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy v případě, že se tyto techniky liší 
od technik běžně používaných při nakládání s odpovídajícími 
nemodifikovanými organismy. 
(9) Hodnocení rizika v případě uvádění geneticky modifikovaných 
vyšších rostlin do životního prostředí, případně do oběhu, pokud jsou 
geneticky modifikované vyšší rostliny uváděny do oběhu jako osivo 
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nebo sadba,2) musí obsahovat tyto údaje 
a) pravděpodobnost, že se za podmínek uvádění do životního 
prostředí stanou geneticky modifikované vyšší rostliny odolnějšími než 
příjemce nebo rodičovský organismus v zemědělském prostředí nebo 
více invazivními v přirozeném prostředí, 
b) každou další selekční výhodu nebo nevýhodu plynoucí z 
genetické modifikace, tj. selekční výhodu geneticky modifikovaného 
organismu ve srovnání s příjemcem, případně rodičovským organismem, 
c) možnost přenosu dědičného materiálu na stejný nebo jiný druh 
za podmínek pěstování geneticky modifikovaných vyšších rostlin a 
každou selekční výhodu nebo nevýhodu, která může být takto 
přenesena, 
d) možné okamžité nebo opožděné účinky na životní prostředí 
způsobené přímými nebo nepřímými interakcemi mezi geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinou a cílovým organismem (pokud cílový 
organismus existuje), 
e) možné okamžité nebo opožděné účinky na životní prostředí 
způsobené přímými nebo nepřímými interakcemi mezi geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinou a necílovými organismy, včetně vlivu na 
úroveň populací konkurentů, býložravců, případně symbiontů, parasitů a 
patogenů, 
f) možné okamžité nebo opožděné účinky na lidské zdraví 
vyplývající z možných přímých nebo nepřímých interakcí mezi 
geneticky modifikovanou vyšší rostlinou a osobami přicházejícími s ní 
do styku, 
g) možné okamžité nebo opožděné účinky na zdraví zvířat a 
důsledky pro potravní řetězce vyplývající z konzumace geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo genetického produktu, který je určen k 
použití jako krmivo, 
h) možné okamžité nebo opožděné účinky na biogeochemické 
procesy vyplývající z možných přímých a nepřímých interakcí geneticky 
modifikované vyšší rostliny a cílových a necílových organismů v okolí 
pěstování geneticky modifikované vyšší rostliny a 
i) možné okamžité nebo opožděné přímé a nepřímé účinky na 
životní prostředí v důsledku použití specifických pěstebních, 
sklizňových nebo zpracovatelských technik pro geneticky modifikované 
rostliny v případě, že se tyto techniky liší od technik běžně používaných 
při nakládání s odpovídajícími nemodifikovanými vyššími rostlinami. 
(10) Hodnocení rizika genetického produktu, ve kterém je obsaženo více 
různých geneticky modifikovaných organismů, musí obsahovat i 
posouzení příslušných údajů pro každý z těchto organismů. 

Příloha IV odst.1  UZAVŘENÍ A DALŠÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ 
Obecné zásady 

209/2004  § 7 (1) Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro 
uzavřené nakládání jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce podle 

PT  
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1. Tyto tabulky představují běžné minimální požadavky a opatření nutná 
pro každou úroveň uzavření. 
Uzavření se také dosahuje zachováním zásad správné laboratorní praxe, 
zaškolením, vybavením pro uzavření a zvláštní úpravou příslušných 
technických zařízení. Při všech činnostech, při nichž se nakládá s GMM, 
je nutno uplatňovat zásady správné mikrobiologické praxe a následující 
zásady pracovní hygieny a bezpečnosti práce, podle nichž je třeba 

typu pracoviště a kategorie rizika, do které bylo uzavřené nakládání 
zařazeno. 

(2) Součástí ochranných opatření je též dodržování provozního 
řádu pracoviště, zásad pracovní hygieny a bezpečnosti práce a dále 
zajištění školení a přeškolování zaměstnanců. 

(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny zvláštní právní 
předpisy upravující správný postup pracovní a laboratorní praxe. 

Příloha IV odst.1 
písm.i)-iv) 

i) udržovat expozici pracoviště a životního prostředí působení GMM na 
nejnižší prakticky dosažitelné úrovni, 
ii) používat technická kontrolní opatření u zdroje, a pokud je to nutné, 
doplnit je vhodným osobním ochranným oděvem a dalšími ochrannými 
pomůckami, 
iii) v přiměřené míře provádět zkoušky a údržbu zařízení a vybavení, 
iv) kde je to nutné, provádět vně primárních fyzikálních zábran zkoušky 
na přítomnost životaschopných organismů, 

78/2004  § 19 písm. f)  
 

Povinnosti osob oprávněných k uzavřenému nakládání a osob 
oprávněných k uvádění do životního prostředí 
Osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání a osoba 
oprávněná podle tohoto zákona k uvádění do životního prostředí je 
povinna 
f) zajistit, aby provozní řád pracoviště, kde se nakládá s geneticky 
modifikovanými organismy, obsahoval náležitosti uvedené v příloze č.4 
k tomuto zákonu,". 

PT  

  78/2004 příloha č. 4 Náležitosti provozního řádu pracoviště, v němž se nakládá s geneticky 
modifikovanými organismy 
Provozní řád pracoviště, v němž se nakládá s geneticky modifikovanými 
organismy, musí obsahovat následující údaje 
 a) jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, místo podnikání a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, oprávněné osoby, je-li fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání, 
 b) název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, oprávněné osoby, je-li právnickou osobou, jakož i jméno, 
popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště statutárního orgánu 
oprávněné osoby, 
 c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště vlastníka budovy 
nebo pozemku, pokud není vlastník totožný s oprávněnou osobou, je-li 
fyzickou osobou, nebo jeho název nebo obchodní firmu, sídlo a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jakož i jméno, popřípadě jména, 
příjmení a adresu bydliště statutárního orgánu, je-li právnickou osobou, 
 d) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště, číslo telefonu, 
popřípadě též číslo faxu a adresu elektronické pošty odborného poradce, 
 e) kategorii rizika nakládání s geneticky modifikovaným organismem, 
které smí být na pracovišti prováděno, jedná-li se o uzavřené nakládání, 
 f) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště, číslo telefonu, 
popřípadě též číslo faxu a adresu elektronické pošty osoby odpovědné za 
provoz pracoviště, 
 g) charakter, účel, popis technických prvků zajišťujících uzavření 
prostoru, pokud se jedná o uzavřené nakládání, 
 h) seznam a popis závazných pracovních postupů používaných na 
pracovišti,  
i) seznam pracovníků proškolených pro práci na pracovišti, 
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 j) výčet a přibližné množství geneticky modifikovaných organismů, se 
kterými bude na pracovišti nakládáno,  
k) organizační a technologické zabezpečení pracoviště, 
l) opatření pro případ havárie a požáru, včetně havarijního plánu podle § 
20,  
m) povinnosti pracovníků při práci (dodržování pracovních postupů, 
postup sanitace prostoru a zařízení po ukončení pracovní činnosti, 
postup dekontaminace nástrojů, osobních ochranných prostředků a 
oděvů), 
n) systém a četnost kontrol prostoru, zařízení a ochranných opatření, 
o) povinnosti pracovníků při údržbě zařízení,  
p) zásady hygieny a bezpečnosti práce v souladu s ustanovením 
zvláštních právních předpisů, 
q) způsob nakládání s odpady a kontaminovanými materiály a předměty, 
zejména postupy zneškodnění geneticky modifikovaného organismu a 
způsob kontroly jejich účinnosti,  
r) seznam osobních ochranných pracovních prostředků a dalších 
pomůcek, které stanoví zaměstnavatel v souladu se zvláštním právním 
předpisem, 19) s uvedením činností, ke kterým musí být používány,  
s) zakázané činnosti na pracovišti,  
t) zásady vedení evidence o provozu zařízení, prováděné sanitaci a 
kontrolách zabezpečovacích prvků,  
u) opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob, 
v) v případě uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního 
prostředí dále 
1. způsob dopravy na pozemek, včetně bezpečnostních opatření, 
2. místo a způsob skladování geneticky modifikovaných organismů před 
uváděním do životního prostředí a po jeho ukončení, včetně údajů o 
balení a označování, 
w) údaj o případném časovém omezení platnosti provozního řádu. 
Provozní řád musí obsahovat úředně ověřený počet stran; je zakázáno z 
něho vyjímat nebo poškozovat jeho jednotlivé listy a musí být 
uchováván podle § 19 písm. b). 

  361/2007 § 36 Vymezení biologických činitelů 
(1) Biologickými činiteli jsou všechny mikroorganismy, buněčné kultury 
a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické 
nebo toxické projevy v živém organizmu. Mikroorganizmem se rozumí 
mikrobiologický objekt buněčný nebo nebuněčný, schopný replikace 
nebo přenosu genetického materiálu; buněčnou kulturou se rozumí 
buňky pocházející z mnohobuněčného organizmu, které rostou in vitro. 
 (2) Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce na biologické 
činitele 
 a) skupiny 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit 
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onemocnění člověka, 
 b) skupiny 2, které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být 
nebezpečím pro zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se 
rozšířily do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba 
případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 
 c) skupiny 3, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka a 
představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska 
možnosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo 
léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 
 d) skupiny 4, které způsobují u člověka závažné onemocnění a 
představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do 
prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného 
onemocnění jsou obvykle nedostupné. 
 (3) Seznam biologických činitelů s jejich zařazením do skupin 2, 3 a 4 
je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A. 
 (4) Viry, které byly izolovány u člověka a nejsou zařazeny do seznamu 
biologických činitelů v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, se 
zařazují minimálně do skupiny 2, mimo ty případy, kdy je prokázáno, že 
vznik onemocnění u člověka je nepravděpodobný. 

  361/2007 § 37 Hodnocení zdravotního rizika 
(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí být stanovena povaha, míra a doba 
expozice biologickému činiteli tak, aby bylo možné zhodnotit veškerá 
rizika pro zdraví zaměstnance a rozhodnout o nezbytných opatřeních k 
ochraně jeho zdraví. 
 (2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám 
biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě 
nebezpečí, které představují všechny přítomné biologické činitele, 
přičemž míru rizika určuje nejnebezpečnější činitel. 
 (3) Hodnocení musí být obnovováno vždy, kdykoliv dojde ke změně 
podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance biologickému 
činiteli. 
 (4) Hodnocení musí vycházet ze všech dostupných informací včetně 
údajů o 
a) zařazení biologických činitelů do skupin 2, 3 nebo 4 podle seznamu 
uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, 
 b) onemocněních souvisejících s prací s biologickými činiteli skupin 2, 
3 nebo 4, jimiž může být zaměstnanec postižen, 
 c) potenciálních senzibilizujících nebo toxických účincích, které se 
mohou vyskytnout u zaměstnance jako důsledek práce s biologickým 
činitelem, 
 d) výskytu nemocí z povolání, jejichž příčinou byl biologický činitel 
skupin 2, 3 nebo 4. 
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 (5) Při hodnocení rizika biologických činitelů ve zdravotnickém nebo 
veterinárním zařízení musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 
představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen, nebo je podezření, že může být přítomen u lidí, zvířat nebo v 
materiálech, které jsou jim odebírány, jakož i dalším rizikům daným 
povahou práce v těchto zařízeních. 
 (6) Při hodnocení rizika biologických činitelů při průmyslových 
procesech musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 
představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen jako nedílná součást zpracování nebo výroby. Za průmyslový 
proces se pro účely tohoto nařízení považují zpracování a výroba, při 
nichž jsou biologické činitele skupin 2, 3 nebo 4 surovinou, 
meziproduktem nebo produktem. 

  361/2007 § 38 Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické 
požadavky na pracoviště a jeho označení, bližší požadavky na pracovní 
postupy, informace k ochraně zdraví 
(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat 
 a) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí 
kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osobních 
ochranných pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené 
pracoviště, 
 b) zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce, 
 c) poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, 
 d) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k 
tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před 
každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních 
ochranných pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším 
použitím, 
 e) vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a 
zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu, 
 f) odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které 
mohou být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, 
vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky 
ukládají odděleně od civilního oděvu, 
 g) vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při 
mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při 
práci s biologickým činitelem skupiny 4, 
 h) očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není 
imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci 
vystaven,  
i) informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci 
s biologickým činitelem. 
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 (2) Dovoluje-li to povaha činnosti, je nutno se používání biologického 
činitele skupin 2, 3 nebo 4 vyhnout a nahradit ho biologickým činitelem, 
který podle současného stavu poznání není v podmínkách, v nichž je 
používán, rizikový, případně je méně rizikový pro zdraví zaměstnance. 
 (3) Jestliže při výkonu činnosti 
 a) v potravinářských podnicích, 
b) v zemědělství, 
c) při níž dochází ke kontaktu se zvířaty nebo produkty zvířecího 
původu, 
d) ve zdravotnictví včetně prosektur, 
e) v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s výjimkou 
diagnostických mikrobiologických laboratoří přesto, že práce zde 
vykonávané náleží svým charakterem mezi činnosti s vědomým 
záměrem pracovat s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4,  
f) v zařízeních na odstraňování odpadu, nebo  
g) v zařízeních na čištění odpadních vod, nelze vyloučit možnou 
expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4, uplatňují se vedle 
opatření podle odstavce 1 i další opatření uvedená v odstavci 4 písm. a) 
až h). 
(4) Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena 
technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, 
musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně 
zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření podle odstavce 1 
uplatňují tato další opatření k ochraně zdraví 
a) udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných 
zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni, 
b) úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která 
směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do 
pracovního prostředí, 
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným 
způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli, 
d) dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo 
snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z 
pracoviště, 
e) označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté9), značkou pro biologické 
riziko,  
f) provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného 
při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky 
možné, 
g) zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci 
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odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně 
upraveného kontejneru,  
h) úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a 
jeho přepravu v rámci pracoviště. 
(5) Při práci s biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, zařazené podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví do třetí nebo čtvrté kategorie9), se 
zřizuje kontrolované pásmo. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
povinnosti osob podle zvláštního právního předpisu 15). 

Příloha IV odst.1 
písm.v) 

v) zajistit patřičné vyškolení pracovníků, 78/2004  § 19 písm.g) Povinnosti osob oprávněných k uzavřenému nakládání a osob 
oprávněných k uvádění do životního prostředí 
Osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání a osoba 
oprávněná podle tohoto zákona k uvádění do životního prostředí je 
povinna 
g) zajistit školení zaměstnanců před zahájením nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a jejich proškolování při každé změně 
pracovních postupů, nejméně však jedenkrát za rok, a zaměstnance 
prokazatelně seznámit s provozním řádem pracoviště,". 

PT  

Příloha IV odst.1 
písm.vi) 

vi) podle potřeby zřídit výbory nebo podvýbory pro biologickou 
bezpečnost, 

78/2004 
ve znění 
124/2008 

§ 14  (1) Odborným poradcem podle tohoto zákona může být určena pouze 
bezúhonná a odborně způsobilá fyzická osoba. 
 (2) Za bezúhonnou se pro účel tohoto zákona považuje osoba, která 
nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, 
jehož skutková podstata souvisí s nakládáním s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty, nebo pro trestný 
čin spáchaný úmyslně. Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti 
vyžádá podle zvláštního právního předpisu 9a) výpis z evidence 
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a 
výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 (3) Podmínkou odborné způsobilosti podle odstavce 1 je vysokoškolské 
vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu 10) 
oblasti lékařství, veterinárního lékařství, biochemie nebo mikrobiologie 
pro nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy; přírodních 
věd, zemědělství nebo lesnictví pro nakládání s geneticky 
modifikovanými rostlinami; anebo přírodních věd, zemědělství nebo 
veterinárního lékařství pro nakládání s geneticky modifikovanými 
živočichy a nejméně 5 let praxe v oboru, z toho alespoň 2 roky práce s 
geneticky modifikovanými organismy. Do doby požadované dvouleté 
praxe se započítává i doba postgraduálního nebo doktorandského studia 
v příslušné oblasti týkající se nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy. 

PT  

  78/2004  § 19 písm. a) Povinnosti osob oprávněných k uzavřenému nakládání a osob 
oprávněných k uvádění do životního prostředí 
Osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání a osoba 
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oprávněná podle tohoto zákona k uvádění do životního prostředí je 
povinna 
a) zabezpečit výkon odborné kontroly nad nakládáním s geneticky 
modifikovanými organismy odborným poradcem, nesplňuje-li sama 
podmínky podle § 14,". 

Příloha IV odst.1 
písm.vii) 

vii) podle potřeby vytvořit a zavést vnitřní pravidla bezpečnosti práce, 78/2004  § 19 písm. f)  Povinnosti osob oprávněných k uzavřenému nakládání a osob 
oprávněných k uvádění do životního prostředí 
 Osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému 
nakládání a osoba oprávněná podle tohoto zákona k uvádění do 
životního prostředí je povinna 
f) zajistit, aby provozní řád pracoviště, kde se nakládá s geneticky 
modifikovanými organismy, obsahoval náležitosti uvedené v příloze č. 4 
k tomuto zákonu,". 

PT  

  78/2004 příloha č. 4 Náležitosti provozního řádu pracoviště, v němž se nakládá s geneticky 
modifikovanými organismy 
Provozní řád pracoviště, v němž se nakládá s geneticky modifikovanými 
organismy, musí obsahovat následující údaje 
 a) jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, místo podnikání a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, oprávněné osoby, je-li fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání, 
 b) název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, oprávněné osoby, je-li právnickou osobou, jakož i jméno, 
popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště statutárního orgánu 
oprávněné osoby, 
 c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště vlastníka budovy 
nebo pozemku, pokud není vlastník totožný s oprávněnou osobou, je-li 
fyzickou osobou, nebo jeho název nebo obchodní firmu, sídlo a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jakož i jméno, popřípadě jména, 
příjmení a adresu bydliště statutárního orgánu, je-li právnickou osobou, 
 d) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště, číslo telefonu, 
popřípadě též číslo faxu a adresu elektronické pošty odborného poradce, 
 e) kategorii rizika nakládání s geneticky modifikovaným organismem, 
které smí být na pracovišti prováděno, jedná-li se o uzavřené nakládání, 
 f) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště, číslo telefonu, 
popřípadě též číslo faxu a adresu elektronické pošty osoby odpovědné za 
provoz pracoviště, 
 g) charakter, účel, popis technických prvků zajišťujících uzavření 
prostoru, pokud se jedná o uzavřené nakládání, 
 h) seznam a popis závazných pracovních postupů používaných na 
pracovišti,  
i) seznam pracovníků proškolených pro práci na pracovišti, 
 j) výčet a přibližné množství geneticky modifikovaných organismů, se 
kterými bude na pracovišti nakládáno,  
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k) organizační a technologické zabezpečení pracoviště, 
l) opatření pro případ havárie a požáru, včetně havarijního plánu podle § 
20,  
m) povinnosti pracovníků při práci (dodržování pracovních postupů, 
postup sanitace prostoru a zařízení po ukončení pracovní činnosti, 
postup dekontaminace nástrojů, osobních ochranných prostředků a 
oděvů), 
n) systém a četnost kontrol prostoru, zařízení a ochranných opatření, 
o) povinnosti pracovníků při údržbě zařízení,  
p) zásady hygieny a bezpečnosti práce v souladu s ustanovením 
zvláštních právních předpisů, 
q) způsob nakládání s odpady a kontaminovanými materiály a předměty, 
zejména postupy zneškodnění geneticky modifikovaného organismu a 
způsob kontroly jejich účinnosti,  
r) seznam osobních ochranných pracovních prostředků a dalších 
pomůcek, které stanoví zaměstnavatel v souladu se zvláštním právním 
předpisem, 19) s uvedením činností, ke kterým musí být používány,  
s) zakázané činnosti na pracovišti,  
t) zásady vedení evidence o provozu zařízení, prováděné sanitaci a 
kontrolách zabezpečovacích prvků,  
u) opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob, 
v) v případě uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního 
prostředí dále 
1. způsob dopravy na pozemek, včetně bezpečnostních opatření, 
2. místo a způsob skladování geneticky modifikovaných organismů před 
uváděním do životního prostředí a po jeho ukončení, včetně údajů o 
balení a označování, 
w) údaj o případném časovém omezení platnosti provozního řádu. 
Provozní řád musí obsahovat úředně ověřený počet stran; je zakázáno z 
něho vyjímat nebo poškozovat jeho jednotlivé listy a musí být 
uchováván podle § 19 písm. b). 

Příloha IV odst.1 
písm.viii)-ix) 

viii) na vhodných místech umístit označení pro biologické nebezpečí, 
ix) zajistit zařízení pro mytí a dekontaminaci pracovníků, 

361/2007  § 36 Vymezení biologických činitelů 
(1) Biologickými činiteli jsou všechny mikroorganismy, buněčné kultury 
a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické 
nebo toxické projevy v živém organizmu. Mikroorganizmem se rozumí 
mikrobiologický objekt buněčný nebo nebuněčný, schopný replikace 
nebo přenosu genetického materiálu; buněčnou kulturou se rozumí 
buňky pocházející z mnohobuněčného organizmu, které rostou in vitro. 
 (2) Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce na biologické 
činitele 
 a) skupiny 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit 
onemocnění člověka, 
 b) skupiny 2, které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být 

PT  
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nebezpečím pro zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se 
rozšířily do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba 
případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 
 c) skupiny 3, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka a 
představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska 
možnosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo 
léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 
 d) skupiny 4, které způsobují u člověka závažné onemocnění a 
představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do 
prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného 
onemocnění jsou obvykle nedostupné. 
 (3) Seznam biologických činitelů s jejich zařazením do skupin 2, 3 a 4 
je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A. 
 (4) Viry, které byly izolovány u člověka a nejsou zařazeny do seznamu 
biologických činitelů v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, se 
zařazují minimálně do skupiny 2, mimo ty případy, kdy je prokázáno, že 
vznik onemocnění u člověka je nepravděpodobný. 

  361/2007 § 37 Hodnocení zdravotního rizika 
(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí být stanovena povaha, míra a doba 
expozice biologickému činiteli tak, aby bylo možné zhodnotit veškerá 
rizika pro zdraví zaměstnance a rozhodnout o nezbytných opatřeních k 
ochraně jeho zdraví. 
 (2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám 
biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě 
nebezpečí, které představují všechny přítomné biologické činitele, 
přičemž míru rizika určuje nejnebezpečnější činitel. 
 (3) Hodnocení musí být obnovováno vždy, kdykoliv dojde ke změně 
podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance biologickému 
činiteli. 
 (4) Hodnocení musí vycházet ze všech dostupných informací včetně 
údajů o 
a) zařazení biologických činitelů do skupin 2, 3 nebo 4 podle seznamu 
uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, 
 b) onemocněních souvisejících s prací s biologickými činiteli skupin 2, 
3 nebo 4, jimiž může být zaměstnanec postižen, 
 c) potenciálních senzibilizujících nebo toxických účincích, které se 
mohou vyskytnout u zaměstnance jako důsledek práce s biologickým 
činitelem, 
 d) výskytu nemocí z povolání, jejichž příčinou byl biologický činitel 
skupin 2, 3 nebo 4. 
 (5) Při hodnocení rizika biologických činitelů ve zdravotnickém nebo 
veterinárním zařízení musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                                

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               2-VIa. Srovn vacˇ tabulka CELEX 32009L0041.doc      str. 39 z 
61   

Celex: 32009L0041 Lhůta pro implementaci --- Úřední věstník                     L 125 2009 Gestor MŽP Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Lenka Scheu 
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky 

modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) 
Schválil    (jméno+datum): Mgr. Libor Dvořák 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen, nebo je podezření, že může být přítomen u lidí, zvířat nebo v 
materiálech, které jsou jim odebírány, jakož i dalším rizikům daným 
povahou práce v těchto zařízeních. 
 (6) Při hodnocení rizika biologických činitelů při průmyslových 
procesech musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 
představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen jako nedílná součást zpracování nebo výroby. Za průmyslový 
proces se pro účely tohoto nařízení považují zpracování a výroba, při 
nichž jsou biologické činitele skupin 2, 3 nebo 4 surovinou, 
meziproduktem nebo produktem. 

  361/2007 § 38 Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické 
požadavky na pracoviště a jeho označení, bližší požadavky na pracovní 
postupy, informace k ochraně zdraví 
(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat 
 a) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí 
kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osobních 
ochranných pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené 
pracoviště, 
 b) zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce, 
 c) poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, 
 d) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k 
tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před 
každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních 
ochranných pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším 
použitím, 
 e) vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a 
zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu, 
 f) odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které 
mohou být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, 
vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky 
ukládají odděleně od civilního oděvu, 
 g) vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při 
mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při 
práci s biologickým činitelem skupiny 4, 
 h) očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není 
imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci 
vystaven,  
i) informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci 
s biologickým činitelem. 
 (2) Dovoluje-li to povaha činnosti, je nutno se používání biologického 
činitele skupin 2, 3 nebo 4 vyhnout a nahradit ho biologickým činitelem, 
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který podle současného stavu poznání není v podmínkách, v nichž je 
používán, rizikový, případně je méně rizikový pro zdraví zaměstnance. 
 (3) Jestliže při výkonu činnosti 
 a) v potravinářských podnicích, 
b) v zemědělství, 
c) při níž dochází ke kontaktu se zvířaty nebo produkty zvířecího 
původu, 
d) ve zdravotnictví včetně prosektur, 
e) v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s výjimkou 
diagnostických mikrobiologických laboratoří přesto, že práce zde 
vykonávané náleží svým charakterem mezi činnosti s vědomým 
záměrem pracovat s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4,  
f) v zařízeních na odstraňování odpadu, nebo  
g) v zařízeních na čištění odpadních vod, nelze vyloučit možnou 
expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4, uplatňují se vedle 
opatření podle odstavce 1 i další opatření uvedená v odstavci 4 písm. a) 
až h). 
(4) Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena 
technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, 
musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně 
zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření podle odstavce 1 
uplatňují tato další opatření k ochraně zdraví 
a) udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných 
zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni, 
b) úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která 
směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do 
pracovního prostředí, 
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným 
způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli, 
d) dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo 
snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z 
pracoviště, 
e) označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté9), značkou pro biologické 
riziko,  
f) provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného 
při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky 
možné, 
g) zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci 
odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně 
upraveného kontejneru,  
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h) úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a 
jeho přepravu v rámci pracoviště. 
(5) Při práci s biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, zařazené podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví do třetí nebo čtvrté kategorie9), se 
zřizuje kontrolované pásmo. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
povinnosti osob podle zvláštního právního předpisu 15). 

Příloha IV odst.1 
písm.x) 

x) vést příslušné záznamy, 78/2004  § 19 písm. a) Povinnosti osob oprávněných k uzavřenému nakládání a osob 
oprávněných k uvádění do životního prostředí 
 Osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému 
nakládání a osoba oprávněná podle tohoto zákona k uvádění do 
životního prostředí je povinna 
 a) zabezpečit výkon odborné kontroly nad nakládáním s geneticky 
modifikovanými organismy odborným poradcem, nesplňuje-li sama 
podmínky podle § 14, 

PT  

Příloha IV odst.1 
písm.xi) 

xi) zakázat jídlo, pití, kouření, používání kosmetiky a ukládání potravin 
pro lidskou spotřebu v pracovních prostorech, 

361/2007  § 36 Vymezení biologických činitelů 
(1) Biologickými činiteli jsou všechny mikroorganismy, buněčné kultury 
a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické 
nebo toxické projevy v živém organizmu. Mikroorganizmem se rozumí 
mikrobiologický objekt buněčný nebo nebuněčný, schopný replikace 
nebo přenosu genetického materiálu; buněčnou kulturou se rozumí 
buňky pocházející z mnohobuněčného organizmu, které rostou in vitro. 
 (2) Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce na biologické 
činitele 
 a) skupiny 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit 
onemocnění člověka, 
 b) skupiny 2, které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být 
nebezpečím pro zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se 
rozšířily do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba 
případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 
 c) skupiny 3, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka a 
představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska 
možnosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo 
léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 
 d) skupiny 4, které způsobují u člověka závažné onemocnění a 
představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do 
prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného 
onemocnění jsou obvykle nedostupné. 
 (3) Seznam biologických činitelů s jejich zařazením do skupin 2, 3 a 4 
je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A. 
 (4) Viry, které byly izolovány u člověka a nejsou zařazeny do seznamu 
biologických činitelů v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, se 
zařazují minimálně do skupiny 2, mimo ty případy, kdy je prokázáno, že 
vznik onemocnění u člověka je nepravděpodobný. 

PT  
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  361/2007 § 37 Hodnocení zdravotního rizika 
(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí být stanovena povaha, míra a doba 
expozice biologickému činiteli tak, aby bylo možné zhodnotit veškerá 
rizika pro zdraví zaměstnance a rozhodnout o nezbytných opatřeních k 
ochraně jeho zdraví. 
 (2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám 
biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě 
nebezpečí, které představují všechny přítomné biologické činitele, 
přičemž míru rizika určuje nejnebezpečnější činitel. 
 (3) Hodnocení musí být obnovováno vždy, kdykoliv dojde ke změně 
podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance biologickému 
činiteli. 
 (4) Hodnocení musí vycházet ze všech dostupných informací včetně 
údajů o 
a) zařazení biologických činitelů do skupin 2, 3 nebo 4 podle seznamu 
uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, 
 b) onemocněních souvisejících s prací s biologickými činiteli skupin 2, 
3 nebo 4, jimiž může být zaměstnanec postižen, 
 c) potenciálních senzibilizujících nebo toxických účincích, které se 
mohou vyskytnout u zaměstnance jako důsledek práce s biologickým 
činitelem, 
 d) výskytu nemocí z povolání, jejichž příčinou byl biologický činitel 
skupin 2, 3 nebo 4. 
 (5) Při hodnocení rizika biologických činitelů ve zdravotnickém nebo 
veterinárním zařízení musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 
představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen, nebo je podezření, že může být přítomen u lidí, zvířat nebo v 
materiálech, které jsou jim odebírány, jakož i dalším rizikům daným 
povahou práce v těchto zařízeních. 
 (6) Při hodnocení rizika biologických činitelů při průmyslových 
procesech musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 
představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen jako nedílná součást zpracování nebo výroby. Za průmyslový 
proces se pro účely tohoto nařízení považují zpracování a výroba, při 
nichž jsou biologické činitele skupin 2, 3 nebo 4 surovinou, 
meziproduktem nebo produktem. 

  

  361/2007 § 38 Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické 
požadavky na pracoviště a jeho označení, bližší požadavky na pracovní 
postupy, informace k ochraně zdraví 
(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat 
 a) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí 
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kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osobních 
ochranných pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené 
pracoviště, 
 b) zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce, 
 c) poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, 
 d) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k 
tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před 
každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních 
ochranných pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším 
použitím, 
 e) vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a 
zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu, 
 f) odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které 
mohou být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, 
vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky 
ukládají odděleně od civilního oděvu, 
 g) vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při 
mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při 
práci s biologickým činitelem skupiny 4, 
 h) očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není 
imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci 
vystaven,  
i) informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci 
s biologickým činitelem. 
 (2) Dovoluje-li to povaha činnosti, je nutno se používání biologického 
činitele skupin 2, 3 nebo 4 vyhnout a nahradit ho biologickým činitelem, 
který podle současného stavu poznání není v podmínkách, v nichž je 
používán, rizikový, případně je méně rizikový pro zdraví zaměstnance. 
 (3) Jestliže při výkonu činnosti 
 a) v potravinářských podnicích, 
b) v zemědělství, 
c) při níž dochází ke kontaktu se zvířaty nebo produkty zvířecího 
původu, 
d) ve zdravotnictví včetně prosektur, 
e) v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s výjimkou 
diagnostických mikrobiologických laboratoří přesto, že práce zde 
vykonávané náleží svým charakterem mezi činnosti s vědomým 
záměrem pracovat s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4,  
f) v zařízeních na odstraňování odpadu, nebo  
g) v zařízeních na čištění odpadních vod, nelze vyloučit možnou 
expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4, uplatňují se vedle 
opatření podle odstavce 1 i další opatření uvedená v odstavci 4 písm. a) 
až h). 
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(4) Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena 
technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, 
musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně 
zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření podle odstavce 1 
uplatňují tato další opatření k ochraně zdraví 
a) udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných 
zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni, 
b) úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která 
směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do 
pracovního prostředí, 
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným 
způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli, 
d) dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo 
snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z 
pracoviště, 
e) označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté9), značkou pro biologické 
riziko,  
f) provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného 
při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky 
možné, 
g) zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci 
odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně 
upraveného kontejneru,  
h) úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a 
jeho přepravu v rámci pracoviště. 
(5) Při práci s biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, zařazené podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví do třetí nebo čtvrté kategorie9), se 
zřizuje kontrolované pásmo. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
povinnosti osob podle zvláštního právního předpisu 15). 

Příloha IV odst.1 
písm.xii)-xv) 

xii) zakázat pipetování ústy, 
xiii) je-li to vhodné k zajištění bezpečnosti, vybavit pracoviště 
písemnými normalizovanými pracovními postupy, 
xiv) mít přístup k účinným dezinfekčním prostředkům a stanovit určité 
dezinfekční postupy pro případ kontaminace GMM, 
xv) zajistit bezpečné uložení kontaminovaného laboratorního zařízení a 
materiálů. 

361/2007  § 36 Vymezení biologických činitelů 
(1) Biologickými činiteli jsou všechny mikroorganismy, buněčné kultury 
a endoparaziti, kteří mohou vyvolat infekční onemocnění a alergické 
nebo toxické projevy v živém organizmu. Mikroorganizmem se rozumí 
mikrobiologický objekt buněčný nebo nebuněčný, schopný replikace 
nebo přenosu genetického materiálu; buněčnou kulturou se rozumí 
buňky pocházející z mnohobuněčného organizmu, které rostou in vitro. 
 (2) Biologické činitele se člení podle míry rizika infekce na biologické 
činitele 
 a) skupiny 1, u nichž není pravděpodobné, že by mohly způsobit 
onemocnění člověka, 

PT  
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 b) skupiny 2, které mohou způsobit onemocnění člověka a mohou být 
nebezpečím pro zaměstnance, je však nepravděpodobné, že by se 
rozšířily do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba 
případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 
 c) skupiny 3, které mohou způsobit závažné onemocnění člověka a 
představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí z hlediska 
možnosti rozšíření do prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo 
léčba případného onemocnění jsou obvykle dostupné, 
 d) skupiny 4, které způsobují u člověka závažné onemocnění a 
představují závažné nebezpečí pro zaměstnance i nebezpečí rozšíření do 
prostředí mimo pracoviště; účinná profylaxe nebo léčba případného 
onemocnění jsou obvykle nedostupné. 
 (3) Seznam biologických činitelů s jejich zařazením do skupin 2, 3 a 4 
je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A. 
 (4) Viry, které byly izolovány u člověka a nejsou zařazeny do seznamu 
biologických činitelů v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, se 
zařazují minimálně do skupiny 2, mimo ty případy, kdy je prokázáno, že 
vznik onemocnění u člověka je nepravděpodobný. 

  361/2007  § 37 Hodnocení zdravotního rizika 
(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí být stanovena povaha, míra a doba 
expozice biologickému činiteli tak, aby bylo možné zhodnotit veškerá 
rizika pro zdraví zaměstnance a rozhodnout o nezbytných opatřeních k 
ochraně jeho zdraví. 
 (2) Při činnostech, které zahrnují expozici několika skupinám 
biologických činitelů, musí být vyhodnoceno riziko na základě 
nebezpečí, které představují všechny přítomné biologické činitele, 
přičemž míru rizika určuje nejnebezpečnější činitel. 
 (3) Hodnocení musí být obnovováno vždy, kdykoliv dojde ke změně 
podmínek, která může mít vliv na expozici zaměstnance biologickému 
činiteli. 
 (4) Hodnocení musí vycházet ze všech dostupných informací včetně 
údajů o 
a) zařazení biologických činitelů do skupin 2, 3 nebo 4 podle seznamu 
uvedeného v příloze č. 7 k tomuto nařízení, části A, 
 b) onemocněních souvisejících s prací s biologickými činiteli skupin 2, 
3 nebo 4, jimiž může být zaměstnanec postižen, 
 c) potenciálních senzibilizujících nebo toxických účincích, které se 
mohou vyskytnout u zaměstnance jako důsledek práce s biologickým 
činitelem, 
 d) výskytu nemocí z povolání, jejichž příčinou byl biologický činitel 
skupin 2, 3 nebo 4. 
 (5) Při hodnocení rizika biologických činitelů ve zdravotnickém nebo 
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Poznámka 
 

veterinárním zařízení musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 
představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen, nebo je podezření, že může být přítomen u lidí, zvířat nebo v 
materiálech, které jsou jim odebírány, jakož i dalším rizikům daným 
povahou práce v těchto zařízeních. 
 (6) Při hodnocení rizika biologických činitelů při průmyslových 
procesech musí být věnována zvláštní pozornost nebezpečí 
představovanému biologickým činitelem, o kterém je známo, že je 
přítomen jako nedílná součást zpracování nebo výroby. Za průmyslový 
proces se pro účely tohoto nařízení považují zpracování a výroba, při 
nichž jsou biologické činitele skupin 2, 3 nebo 4 surovinou, 
meziproduktem nebo produktem. 

  361/2007  § 38 Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické 
požadavky na pracoviště a jeho označení, bližší požadavky na pracovní 
postupy, informace k ochraně zdraví 
(1) Při činnosti, která je spojena s možností ohrožení zdraví zaměstnance 
biologickým činitelem, musí opatření k ochraně jeho zdraví zahrnovat 
 a) zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je nebezpečí 
kontaminace biologickým činitelem, a zákaz vstupu v osobních 
ochranných pracovních prostředcích do prostor mimo vymezené 
pracoviště, 
 b) zajištění sanitárního zařízení odpovídajícího povaze práce, 
 c) poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků, 
 d) ukládání osobních ochranných pracovních prostředků na místě k 
tomu určeném, jejich kontrolu, čištění a dezinfekci, pokud možno před 
každým použitím, avšak vždy po použití; opravu vadných osobních 
ochranných pracovních prostředků nebo jejich výměnu před dalším 
použitím, 
 e) vypracování postupů pro bezpečné odebírání, manipulaci a 
zpracování vzorků materiálů lidského nebo živočišného původu, 
 f) odstraňování osobních ochranných pracovních prostředků, které 
mohou být kontaminovány biologickým činitelem; před dekontaminací, 
vyčištěním nebo zničením se osobní ochranné pracovní prostředky 
ukládají odděleně od civilního oděvu, 
 g) vybavení pracoviště písemnou instrukcí obsahující postup při 
mimořádné události při manipulaci s biologickým činitelem a postup při 
práci s biologickým činitelem skupiny 4, 
 h) očkování, pokud je účelné, zvláště u toho zaměstnance, který není 
imunní vůči biologickému činiteli, jemuž je nebo může být při práci 
vystaven,  
i) informování zaměstnance o každé mimořádné události při manipulaci 
s biologickým činitelem. 
 (2) Dovoluje-li to povaha činnosti, je nutno se používání biologického 
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činitele skupin 2, 3 nebo 4 vyhnout a nahradit ho biologickým činitelem, 
který podle současného stavu poznání není v podmínkách, v nichž je 
používán, rizikový, případně je méně rizikový pro zdraví zaměstnance. 
 (3) Jestliže při výkonu činnosti 
 a) v potravinářských podnicích, 
b) v zemědělství, 
c) při níž dochází ke kontaktu se zvířaty nebo produkty zvířecího 
původu, 
d) ve zdravotnictví včetně prosektur, 
e) v klinických, veterinárních a diagnostických laboratořích, s výjimkou 
diagnostických mikrobiologických laboratoří přesto, že práce zde 
vykonávané náleží svým charakterem mezi činnosti s vědomým 
záměrem pracovat s biologickými činiteli skupin 2, 3 nebo 4,  
f) v zařízeních na odstraňování odpadu, nebo  
g) v zařízeních na čištění odpadních vod, nelze vyloučit možnou 
expozici biologickým činitelům skupin 2 až 4, uplatňují se vedle 
opatření podle odstavce 1 i další opatření uvedená v odstavci 4 písm. a) 
až h). 
(4) Při výkonu činnosti s vědomým záměrem pracovat s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4 musí být expozice zaměstnance zamezena 
technickými opatřeními. Pokud technická opatření nejsou dostačující, 
musí být riziko expozice vždy sníženo na úroveň potřebnou k ochraně 
zdraví zaměstnance. Za tím účelem se vedle opatření podle odstavce 1 
uplatňují tato další opatření k ochraně zdraví 
a) udržování počtu exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných 
zaměstnanců na co nejnižší možné úrovni, 
b) úprava pracovních procesů a technických ochranných opatření, která 
směřují k vyloučení nebo minimalizaci úniku biologického činitele do 
pracovního prostředí, 
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků, nelze-li jiným 
způsobem vyloučit expozici zaměstnance biologickému činiteli, 
d) dodržování hygienických návyků, jejichž cílem je prevence nebo 
snížení nahodilého přenosu nebo úniku biologického činitele z 
pracoviště, 
e) označení pracoviště, na kterém je vykonávána práce s biologickým 
činitelem skupin 2, 3 nebo 4, zařazená podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté9), značkou pro biologické 
riziko,  
f) provádění zkoušek na přítomnost biologického činitele používaného 
při práci mimo uzavřený systém, pokud je to nezbytné a technicky 
možné, 
g) zajištění prostředků pro snadné shromažďování, ukládání a likvidaci 
odpadu do bezpečného a identifikovatelného nebo i příslušně 
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Poznámka 
 

upraveného kontejneru,  
h) úpravy nutné pro bezpečnou manipulaci s biologickým činitelem a 
jeho přepravu v rámci pracoviště. 
(5) Při práci s biologickým činitelem skupin 3 nebo 4, zařazené podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví do třetí nebo čtvrté kategorie9), se 
zřizuje kontrolované pásmo. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
povinnosti osob podle zvláštního právního předpisu 15). 

  209/2004 § 7 Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé 
kategorie rizika při uzavřeném nakládání 
(K § 15 odst. 2 zákona) 
    (1) Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro uzavřené 
nakládání jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce podle typu 
pracoviště a kategorie rizika, do které bylo uzavřené nakládání zařazeno 
(§ 15 odst. 1 zákona). 
(2) Součástí ochranných opatření je též dodržování provozního řádu 
pracoviště, zásad pracovní hygieny a bezpečnosti práce a dále zajištění 
školení a přeškolování zaměstnanců [§ 19 písm. f) a g) zákona]. 
(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy 
upravující správný postup pracovní a laboratorní praxe.3) 

  

  209/2004 
 

příloha č. 4 
část A 

Část A: Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro 
mikrobiologické laboratoře 

  

  209/2004 
 

příloha č. 4 
část B 

Část B: Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro skleníky 
a kultivační místnosti 

  

  209/2004 
 

příloha č. 
4část C 

Část C: Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro 
uživatelská zařízení pro živočichy 

  

  209/2004 
 

příloha č. 4 
část D 

Část D: Požadavky na uzavřený prostor a další ochranná opatření pro 
jiné činnosti (například výrobní provozy, poloprovozy) 

  

Příloha IV 
odst.2,3 

2. Nadpisy tabulek mají informativní charakter: 
Tabulka I A uvádí minimální požadavky pro laboratorní činnosti. 
Tabulka I B uvádí dodatky a úpravy tabulky I A pro činnosti ve 
sklenících či prostorách pro pěstování s využitím GMM. 
Tabulka I C uvádí dodatky a úpravy tabulky I A pro činnosti se zvířaty s 
využitím GMM. 
Tabulka II uvádí minimální požadavky na činnosti jiné než laboratorní. 
V některých zvláštních případech může být potřeba použít kombinaci 
opatření stejné úrovně z tabulky I A a tabulky II. 
Pokud mají uživatelé souhlas příslušného orgánu, nemusí v některých 
případech uplatnit specifikaci podle příslušné úrovně uzavření nebo 
mohou kombinovat specifikace ze dvou různých úrovní. 
Výrazem "nepovinný" se v těchto tabulkách rozumí, že uživatel může 
použít tato opatření v jednotlivých případech v závislosti na posouzení 
podle čl. 4 odst. 2. 
3. Při provádění této přílohy mohou členské státy dále pro objasnění 

209/2004 Příloha č. 4 
část A 

Část A: Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro 
mikrobiologické laboratoře 

PT  
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těchto požadavků zařadit do následujících tabulek obecné zásady z bodů 
1 a 2. 
Tabulka I A 
Uzavření a ostatní ochranná opatření pro laboratorní činnost 
(tabulka) 
Tabulka I B 
Uzavření a ostatní ochranná opatření pro skleníky a prostory pro 
pěstování 
Pojmům "skleník" a "prostor pro pěstování" odpovídají stavby či 
konstrukce, které mají stěny, střechu a podlahu a jsou určeny především 
k pěstování rostlin v regulovaném a chráněném prostředí. 
Platí pro ně všechna ustanovení tabulky I A s těmito dodatky či 
úpravami: 
(tabulka) 
Tabulka I C 
Uzavření a ostatní ochranná opatření pro činnost v chovných jednotkách 
Platí všechna ustanovení tabulky I A s těmito dodatky či úpravami: 
(tabulka) 
Tabulka II 
Uzavření a ostatní ochranná opatření pro ostatní činnost 
(tabulka) 

  209/2004 Příloha č. 4 
část B 

Část B: Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro skleníky 
a kultivační místnosti 

  

  209/2004 Příloha č. 4 
část C 

Část C: Požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro 
uživatelská zařízení pro živočichy 

  

  209/2004 Příloha č. 4 
4ást D 

Část D: Požadavky na uzavřený prostor a další ochranná opatření pro 
jiné činnosti (například výrobní provozy, poloprovozy) 

  

Příloha V Informace požadované pro oznámení podle článků 6, 8 a 9 
ČÁST A 
Informace požadované pro oznámení podle článku 6: 
- jméno uživatele (uživatelů), včetně osob odpovědných za dohled a 
bezpečnost, 
- informace o školení a kvalifikaci osob odpovědných za dozor a 
bezpečnost, 
- podrobné údaje o všech biologických výborech a podvýborech, 
- adresa a obecný popis areálu, 
- popis povahy práce, která se bude provádět, 
- třídy uzavřených nakládání, 
- pouze pro uzavřená nakládání 1. třídy: souhrn hodnocení podle čl. 4 
odst. 2 a informace o nakládání s odpady. 
ČÁST B 
Informace požadované pro oznámení podle článku 8: 
- datum předložení oznámení podle článku 6, 

78/2004 § 16 odst. 2, 
3, 7 a 8 

(2) V případě, že výsledkem hodnocení rizika podle § 7 je zařazení 
uzavřeného nakládání do první kategorie rizika, může je osoba podle 
odstavce 1 zahájit, jestliže o tomto nakládání doručí ministerstvu 
oznámení. Oznámení pro první kategorii rizika se podává v listinné 
podobě a současně na technickém nosiči dat nebo elektronickou poštou a 
obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu 
bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li 
oznamovatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, nebo název nebo 
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li 
oznamovatel osobou právnickou, a jméno, popřípadě jména, příjmení a 
adresu bydliště odborného poradce. Další náležitosti oznámení potřebné 
pro posouzení uzavřeného nakládání z hlediska zajištění ochrany zdraví 
a životního prostředí stanoví prováděcí právní předpis. 
(3) V případě, že výsledkem hodnocení rizika podle § 7 je zařazení 
uzavřeného nakládání do druhé kategorie rizika a osoba podle odstavce 
1 doručí ministerstvu o tomto nakládání oznámení, může nakládání 

PT  
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- jména osob odpovědných za dohled a bezpečnost, informace o školení 
a kvalifikaci pracovníků, 
- použitý přijímající, dárcovský nebo mateřský mikroorganismus a 
případný použitý systém (systémy) hostitel-vektor, 
- zdroj (zdroje) a zamýšlené funkce genetického materiálu (materiálů) 
účastnícího se modifikace (modifikací), 
- identita a charakteristiky GMM, 
- účel uzavřeného nakládání, včetně předpokládaných výsledků, 
- přibližné objemy kultur, které mají být použity, 
- popis uzavření a ostatních ochranných opatření, které mají být použity, 
včetně informací o nakládání s odpady týkajících se i odpadů 
vznikajících během procesu, o jejich zpracování, konečné podobě a 
místě určeném k jejich uložení, 
- souhrn posouzení podle čl. 4 odst. 2, 
- informace nezbytné k tomu, aby mohl příslušný orgán vyhodnotit 
havarijní plány, jsou-li vyžadovány podle čl. 13 odst. 1. 
ČÁST C 
Informace požadované pro oznámení podle článku 9: 
a) - datum předložení oznámení podle článku 6, 
- jména osob odpovědných za dohled a bezpečnost, informace o školení 
a kvalifikaci pracovníků; 
b) - přijímající nebo mateřský mikroorganismus, který má být použit, 
- případný systém (systémy) hostitel-vektor, který má být použit, 
- zdroj (zdroje) a zamýšlené funkce genetického materiálu (materiálů) 
účastnícího se modifikace (modifikací), 
- identita a charakteristiky GMM, 
- přibližné objemy kultur, které mají být použity; 
c) - popis uzavření a ostatních ochranných opatření, které mají být 
použity, včetně informací o nakládání s odpady týkajících se i druhu a 
formy odpadů vznikajících během procesu, o jejich zpracování, konečné 
podobě a místě určeném k jejich uložení, 
- účel uzavřeného nakládání, včetně předpokládaných výsledků, 
- popis součástí technického zařízení; 
d) informace o předcházení nehodám a o havarijních plánech, pokud 
existují: 
- upozornění na všechna nebezpečí, která mohou mít původ v umístění 
zařízení, 
- popis uplatňovaných preventivních opatření, jako jsou bezpečnostní 
zařízení, výstražné systémy a způsoby uzavření, 
- popis postupů a plánů pro ověřování trvalé účinnosti opatření pro 
uzavření, 
- popis informací sdělovaných pracovníkům, 
- informace nezbytné k tomu, aby mohl příslušný orgán vyhodnotit 

zahájit po uplynutí 45 dnů od doručení, pokud jí ministerstvo v této 
lhůtě nesdělí, že k uvedenému nakládání je třeba povolení k uzavřenému 
nakládání. Nakládání lze zahájit se souhlasem ministerstva i před 
uplynutím lhůty. Oznámení pro druhou kategorii rizika se podává v 
listinné podobě a současně na technickém nosiči dat nebo elektronickou 
poštou a obsahuje náležitosti podle odstavce 2 věty druhé. Další 
náležitosti oznámení potřebné pro posouzení uzavřeného nakládání z 
hlediska zajištění ochrany zdraví a životního prostředí stanoví prováděcí 
právní předpis. 
(7) Uzavřené nakládání třetí nebo čtvrté kategorie rizika lze zahájit jen 
na základě povolení pro uzavřené nakládání, a to jen v rozsahu a za 
podmínek v něm stanovených. 
(8) V řízení o udělení povolení pro uzavřené nakládání se postupuje 
podle § 5. 
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havarijní plány, jsou-li vyžadovány podle čl. 13 odst. 1; 
e) jedno vyhotovení posouzení podle čl. 4 odst. 2. 

  78/2004 § 5 odst. 1 (1) Žádost o udělení povolení pro uzavřené nakládání, povolení pro 
uvádění do životního prostředí (dále jen "povolení") nebo o zápis do 
Seznamu pro uvádění do oběhu podle tohoto zákona podává žadatel 
ministerstvu ve čtyřech listinných vyhotoveních a současně na 
technickém nosiči dat nebo elektronickou poštou. Žádost obsahuje 
jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště, 
místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní 
firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel osobou 
právnickou, a jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště 
odborného poradce. Další náležitosti žádosti potřebné pro posouzení 
nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým 
produktem z hlediska zajištění ochrany zdraví a životního prostředí 
stanoví prováděcí právní předpis. 

  

  209/2004 § 3 Náležitosti žádosti o udělení povolení k uzavřenému nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy, náležitosti žádosti o udělení 
povolení k uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního 
prostředí, náležitosti žádosti o zápis do Seznamu geneticky 
modifikovaných organismů a genetických produktů schválených pro 
uvádění do oběhu a náležitosti oznámení o uzavřeném nakládání 
první a druhé kategorie rizika 
(K § 5 odst. 1 a § 16 odst. 2 a 3 zákona) 
(1) Náležitosti 
a) oznámení o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy (dále jen „uzavřené nakládání“) první a druhé kategorie 
rizika jsou uvedeny v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, 
b) žádosti o udělení povolení k uzavřenému nakládání jsou 
uvedeny v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce, 
c) žádosti o udělení povolení pro uvádění geneticky 
modifikovaných organismů do životního prostředí (dále jen „uvádění do 
životního prostředí“) jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, nebo 
d) žádosti o zápis do Seznamu geneticky modifikovaných 
organismů a genetických produktů schválených pro uvádění do oběhu 
(dále jen „Seznam pro uvádění do oběhu“) jsou uvedeny v příloze č. 3 k 
této vyhlášce. 
(2) Oznámení nebo žádost podle odstavce 1 je nutno podat v českém 
jazyce, v členění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 této vyhlášky a, jde-li o 
žádost podávanou na technickém nosiči dat nebo elektronickou poštou, 
textové dokumenty ve formátu „Rich Text Format“ (přípona RTF), 
grafické dokumenty (plány, mapa, skenované dokumenty apod.) ve 
formátu JPEG (přípona JPG); pro oba případy je možno použít formát 
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„Portable Document Format“ (přípona PDF). 
(3) Pokud jsou doklady k oznámení nebo žádosti požadované touto 
vyhláškou v jiném než českém jazyce, předkládají se v úředně ověřeném 
překladu. 
(4) Pokud je žádost o udělení povolení podávána pro více geneticky 
modifikovaných organismů (§ 18 odst. 3 zákona), je v ní nutno uvést 
všechny požadované údaje zvlášť pro každý geneticky modifikovaný 
organismus. 

  209/2004 příloha č. 1 Náležitosti oznámení o uzavřeném nakládání první a druhé kategorie 
rizika a náležitosti žádosti o udělení povolení k uzavřenému nakládání 
Údaje označené (+) je nutno doložit originálním dokumentem nebo 
úředně ověřenou kopií Veškeré přiložené dokumenty musí být označeny 
jménem, případně jmény, a příjmením, nebo názvem (obchodní firmou) 
žadatele Údaje, které tvoří shrnutí obsahu žádosti určené ke zveřejnění, 
jsou podtrženy 
ČÁST A 
NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ O UZAVŘENÉM NAKLÁDÁNÍ PRVNÍ 
A DRUHÉ KATEGORIE RIZIKA 
Díl 1 
VŠEOBECNÉ NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ 
Datum podání 
1. Osoba, podávající oznámení (dále „oznamovatel“) 
(+) Výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce), případně 
úředně ověřená kopie živnostenského listu nebo zakladatelského 
dokumentu 
1.1. Jméno, popřípadě jména, a příjmení (obchodní firma), je-li 
oznamovatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání 
1.2. Název (obchodní firma) a právní forma, je-li oznamovatelem 
právnická osoba 
1.3. Státní občanství (u fyzických osob) 
1.4. Sídlo (u právnických osob), nebo místo podnikání a adresa 
bydliště (u fyzických osob) 
1.5. IČO (pokud je přiděleno) 
1.6. DIČ (pokud je přiděleno) 
1.7. Předmět činnosti (podle zakladatelského dokumentu nebo 
zápisu v obchodním rejstříku) 
1.8. Jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které tvoří statutární 
orgán oznamovatele, s uvedením způsobu, jímž. jménem oznamovatele 
jednají (u právnických osob). 
 
2. Odborný poradce 
(+) Výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě jiný odpovídající 
doklad podle zvláštního právního předpisu.7) 
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(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe (bylo-li 
odborné vzdělání nebo praxe získáno v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o 
uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu7)). 
2.1. Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul 
2.2. Povolání, případně zaměstnavatel a funkce 
2.3. Vzdělání 
2.4. Odborné kurzy 
2.5. Dosavadní praxe 
2.6. Adresa bydliště 
2.7. Kontaktní adresa 
2.8. Telefon 
2.9. Fax 
2. 10. E-mail 
Díl 2 
DALŠÍ NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ V PŘÍPADĚ OZNÁMENÍ PRO 
PRVNÍ KATEGORII RIZIKA 
1. Účel a doba trvání uzavřeného nakládání 
1.1. Účel uzavřeného nakládání - povaha práce, kterou bude 
oznamovatel provádět (např. výzkum, výuka, laboratorní kontrola, 
výroba) 
1.2. Celková doba trvání uzavřeného nakládání a datum jeho 
předpokládaného zahájení 
2. Hodnocení rizika 
(+) Souhrnné hodnocení rizika podle § 7 zákona pro uvedený druh 
organismu (druhy organismů) 
2.1. Výsledek hodnocení rizika 
3. Pracoviště, na kterém bude uzavřené nakládání probíhat 
(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 zákona 
(+) Havarijní plán podle § 20 zákona 
(+) Doklad o udělení akreditace a projekt pokusů podle zvláštního 
právního předpisu v případě chovných zařízení pro živočichy8) 
3.1. Adresa pracoviště 
3.2. Charakter pracoviště 
- mikrobiologická laboratoř 
- poloprovoz 
- výrobní zařízení 
- skleník / kultivační místnost 
- chovné zařízení pro živočichy 
- jiné (jednoznačně identifikující popis pracoviště) 
3.3. Popis umístění prostor pro uzavřené nakládání a popis jejich 
nejdůležitějšího zařízení  
(+) Plánek areálu a umístění nejdůležitějšího zařízení 
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3.4. Posouzení prostor a zařízení pracoviště a jeho umístění podle 
požadavků na uzavřený prostor a ochranná opatření stanovená pro první 
kategorii rizika přílohou č. 4 k této vyhlášce 
4. Druhy a množství používaných organismů a používané 
genetické modifikace, včetně jmenovitě uvedených validovaných metod 
na zjišťování přítomnosti geneticky modifikovaných organismů 
5. Údaje o nakládání s odpady pro jednotlivá pracoviště (odpadní 
vody, odpadní plynné škodliviny, ostatní a nebezpečné odpady) 
Díl 3 
DALŠÍ NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ V PŘÍPADĚ OZNÁMENÍ PRO 
DRUHOU KATEGORII RIZIKA 
1. Účel a doba trvání uzavřeného nakládání 
1.1. Účel uzavřeného nakládání- povaha práce, kterou bude 
oznamovatel provádět (např. výzkum, výuka, laboratorní kontrola, 
výroba) 
1.2. Očekávaný výsledek uzavřeného nakládání 
1.3. Celková doba uzavřeného nakládání a datum jeho 
předpokládaného zahájení, je-li uzavřené nakládání rozděleno do dílčích 
etap též doba jejich trvání a datum jejich. předpokládaného zahájení 
2. Hodnocení rizika 
(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona zpracované pro každý 
geneticky modifikovaný organismus samostatně 
2.1. Výsledek hodnocení rizika 
3. Pracoviště, na kterém bude uzavřené nakládání probíhat 
(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 zákona 
(+) Havarijní plán podle § 20 zákona 
(+) Doklad o udělení akreditace a projekt pokusů podle zvláštního 
právního předpisu v případě chovných zařízení pro živočichy 8) 
3.1. Adresa pracoviště 
3.2. Charakter pracoviště 
- mikrobiologická laboratoř poloprovoz 
- výrobní zařízení 
- skleník / kultivační místnost 
- chovné zařízení pro živočichy 
- jiné (jednoznačně identifikující popis pracoviště) 
3.3. Popis umístění prostor pro uzavřené nakládání a technický 
popis jejich zařízení  
(+) Plánky prostor a umístění nejdůležitějšího zařízení 
3.4. Posouzení prostor a zařízení pracoviště a jeho umístění podle 
požadavků na uzavřený prostor a ochranná opatření stanovená pro 
druhou kategorii rizika přílohou č. 4 k této vyhlášce 
(+) Srovnávací tabulka požadavků pro druhou kategorii rizika 
stanovených přílohou č. 4 k této vyhlášce a skutečného vybavení 
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pracoviště 
4. Geneticky modifikovaný organismus 
4.1. Údaje o dárcovském organismu, včetně jeho původu 
4.2. Údaje o příjemci a rodičovském organismu, včetně jejich 
původu 
4.3. Údaje o vektoru, včetně jeho původu 
4.4. Údaje o insertu 
4.5. Metoda vnesení insertu 
4.6. Údaje o geneticky modifikovaném organismu 
4.6.1. Specifikace výsledného geneticky modifikovaného organismu 
4.6.2. Funkce vnesených, případně vyňatých genů 
4.6.3. Způsob zjišťování a kontroly přítomnosti genetické 
modifikace, včetně validovaných metod jednoznačné identifikace 
geneticky modifikovaných organismů 
4.7. Přibližné množství geneticky modifikovaných organismů, 
které má být použito (objemy kultur, počty rostlin nebo živočichů) 
4.8. Údaje o tom, zda geneticky modifikovaný organismus již byl 
schválen v jiném státě a pro jaké účely 
5. Popis nakládání s geneticky modifikovaným organismem 
5.1. V případě dovozu nebo vývozu geneticky modifikovaného 
organismu určeného pro uzavřené nakládání 
5.1.1. Stát původu, případně určení 
5.1.2. Dovozce, případně vývozce 
5.1.3. Maximální množství geneticky modifikovaného organismu, 
jež má být dovezeno nebo vyvezeno 
5.1.4. Způsob přepravy 
5.1.5. Způsob balení a označování 
5.2. Popis nakládání s geneticky modifikovaným organismem v 
souladu s hodnocením rizika 
5.3. Opatření k ochraně zdraví lidí a zvířat, životního prostředí a 
biologické rozmanitosti 
5.4. Četnost a způsob provádění kontrol výskytu geneticky 
modifikovaných organismů uvnitř i vně uzavřeného prostoru. 
5.5. Způsob likvidace geneticky modifikovaného organismu a 
kontroly její účinnosti 
5.6. Popis nakládání s odpady (odpadní vody, odpadní plynné 
škodliviny, ostatní a nebezpečné odpady). 
6. Doplňující údaje 
6.1. Místo uložení dokumentace o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy vedené podle § 19 písm. b) zákona 
6.2. Plán školení zaměstnanců před zahájením nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy a jejich následného proškolování 
6.3. Validované metody na zjišťování přítomnosti geneticky 
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Schválil    (jméno+datum): Mgr. Libor Dvořák 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

modifikovaných organismů a v případě mikroorganismů též stanovení 
jejich množství 
ČÁST B 
NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ POVOLENÍ K 
UZAVŘENÉMU NAKLÁDÁNÍ 
Datum podání 
1. Žadatel 
(+) Výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce), případně 
úředně ověřená kopie živnostenského listu nebo zakladatelského 
dokumentu 
1.1. Jméno popřípadě jména, a příjmení (obchodní firma), je-li 
žadatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání. 
1.2. Název (obchodní firma) a právní forma, je-li žadatelem 
právnická osoba 
1.3. Státní občanství (u fyzických osob) 
1.4. Sídlo u právnických osoby nebo místo podnikání a adresa 
bydliště (u fyzických osob) 
1.5. IČO (pokud je přiděleno) 
1.6. DIČ (pokud je přiděleno) 
1.7. Předmět činnosti (podle zakladatelského dokumentu nebo 
zápisu v obchodním rejstříku) 
1.8. Jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které tvoří statutární 
orgán žadatele, s uvedením způsobu, jímž jménem žadatele jednají (u 
právnických osob). 
2. Odborný poradce 
(+) Výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě jiný odpovídající 
doklad podle zvláštního právního předpisu.7) 
(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe (bylo-li 
odborné vzdělání nebo praxe získáno v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o 
uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu 7)) 
2.1. Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul 
2.2. Povolání, případně zaměstnavatel a funkce 
2.3. Vzdělání 
2.4. Odborné kurzy 
2.5. Dosavadní praxe 
2.6. Adresa bydliště 
2.7. Kontaktní adresa 
2.8. Telefon 
2.9. Fax 
2. 10. E-mail 
3. Účel a doba trvání uzavřeného nakládání 
3.1. Účel uzavřeného nakládání - povaha práce, kterou bude 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 
 

Poznámka 
 

žadatel provádět (např. výzkum, výuka, laboratorní kontrola, výroba) 
3.2. Očekávaný výsledek uzavřeného nakládání 
3.3. Celková doba uzavřeného nakládání a datum jeho 
předpokládaného zahájení, je-li uzavřené nakládání rozděleno do dílčích 
etap též doba jejich trvání a datum jejich předpokládaného zahájení 
4. Hodnocení rizika 
(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona zpracované pro každý 
geneticky modifikovaný organismus samostatně 
4.1. Výsledek hodnocení rizika 
5. Pracoviště, na kterém bude uzavřené nakládání probíhat 
(+) Provozní řád pracoviště doplněný podle přílohy č. 4 zákona 
(+) Havarijní plán podle § 20 zákona 
(+) Doklad o udělení akreditace a projekt pokusů podle zvláštního 
právního předpisu8) 
5.1. Adresa 
5.2. Charakter pracoviště 
- mikrobiologická laboratoř 
- poloprovoz 
- výrobní zařízení 
- skleník / kultivační místnost chovné zařízení pro živočichy 
- jiné (jednoznačně identifikující popis pracoviště) 
5.3. Popis umístění prostor pro uzavřené nakládání a technický 
popis jejich zařízení 
(+) Plánky prostor a umístění zařízení 
5.4. Posouzení prostor a zařízeni pracoviště a jeho umístění podle 
požadavků na uzavřený prostor a ochranná opatření stanovená pro 
jednotlivé kategorie rizika přílohou č. 4 k této vyhlášce 
(+) Srovnávací tabulka požadavků pro danou kategorii rizika 
stanovených přílohou č. 4 k této vyhlášce a skutečného vybavení 
pracoviště 
6. Údaje o (A) dárcovském organismu, (B) příjemci, případně 
(kde je to aplikovatelné) (C) rodičovském organismu 
(A) dárcovský organismus 
(B) příjemce, 
(C) rodičovský organismus 
6.1. Organismus je 
- viroid 
- RNA virus 
- DNA virus 
- baktérie 
- houba (vláknitá mikromyceta, kvasinka) 
- vyšší rostlina 
- živočich 
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Poznámka 
 

- jiný (upřesnit jaký) 
6.2. České a latinské rodové a druhové jméno organismu s 
přesným určením kultivaru (odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, 
hybridu, kmene, patovaru) 
6.3. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel) 
6.4. Uveďte, zda je organismus latogenní nebo jiným způsobem 
škodlivý (živý nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů). Pokud 
ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. 
Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte 
Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí použitých při 
genetické modifikaci? 
Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky: 
- patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence 
- alergenní účinky 
- toxické účinky 
- nosič patogenu,. 
- možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu, 
- možnost aktivace latentních virů (provirů) 
- schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné 
organismy 
- odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto 
antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat 
- jiné (jednoznačná charakteristika) 
6.5. Přirozený výskyt organismu 
6.6. Údaje o tom, zda dochází k přirozené výměně dědičného 
materiálu mezi dárcovským organismem a příjemcem 
7. Údaje o genetické modifikaci 
7.1. Typ genetické modifikace 
- vnesení cizorodého dědičného materiálu 
- vynětí části dědičného materiálu 
- kombinace vynětí a vnesení dědičného materiálu 
- buněčná fúze 
- jiné (jednoznačně identifikujte). 
7.2. Zamýšlený výsledek genetické modifikace 
7.3. Údaje o použitém vektoru, pokud byl při genetické modifikaci 
použit 
(+ genetická mapa vektoru) 
7.3.1. Údaje o tom, zda je vektor zcela nebo částečně přítomen ve 
výsledném geneticky modifikovaném organismu 
7.3.2. Typ vektoru 
- plasmid 
- bakteriofág 
- virus 
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Poznámka 
 

- kosmid 
- phasmid 
- transposon 
- jiný objekt (jednoznačně identifikujte) 
7.3.3. Identita vektoru 
7.3.4. Spektrum hostitelů vektoru 
7.3.5. Přítomnost sekvence v dotyčném vektoru, která. předává 
výběrový (selektovatelný) nebo identifikovatelný fenotyp 
- odolnost vůči antibiotikům (uveďte přesný název léčivé látky) 
- odolnost vůči těžkým kovům 
- odolnost vůči pesticidům (uveďte přesný název účinné látky) 
- odolnost jiná (jednoznačně identifikujte) 
7.3.6. Metody vnesení vektoru do organismu příjemce 
- transformace 
- elektroporace 
- makroinjekce 
- mikroinjekce 
- biolistický přenos 
- infekce (agrobakteriální, virová) 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
7.3.7. Dílčí fragmenty vektoru a jejich přítomnost ve výsledném 
geneticky modifikovaném organismu 
7.4. Pokud nebyl při genetické modifikaci použit vektor, metoda 
vnesení insertu do organismu příjemce 
- transformace 
- mikroinjekce 
- mikroenkapsulace 
- makroinjekce 
- biolostický přenos 
- jiná (jednoznačně identifikujte) 
8. Údaje o insertu 
(údaje 8.1. až 8.3. je možné shrnout do tabulky a přiložit genetickou 
mapu insertu) 
8.1. Složení insertu 
8.2. Zdroj každé části insertu 
8.3. Zamýšlená funkce každé dílčí části insertu ve výsledném 
geneticky modifikovaném organismu 
8.4. Umístění insertu ve výsledném geneticky modifikovaném 
organismu 
- na volném plasmidu 
- insert integrován do chromozómu 
- jiné (upřesněte) 
8.5. Údaje o tom, zda insert obsahuje části, jejichž produkty nebo 
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funkce nejsou známé 
8.6. Údaje o tom, zda se sekvence obsažené v insertu jakýmkoliv 
způsobem podílejí na patogenních nebo škodlivých vlastnostech 
dárcovského organismu nebo vektoru 
9. Údaje o výsledném geneticky modifikovaném organismu 
9.1. Specifikace výsledného geneticky modifikovaného organismu 
9.2. Genetické vlastnosti a fenotypové charakteristiky příjemce 
nebo rodičovského organismu, které byly změněny v důsledku 
genetických modifikací 
9.2.1. Údaje o tom, zda se geneticky modifikovaný organismus 
odlišuje od příjemce nebo rodičovského organismu svojí schopností 
přežívat 
9.2.2. Údaje o tom, zda se geneticky modifikovaný organismus 
odlišuje od příjemce nebo rodičovského organismu způsobem nebo 
rychlostí reprodukce 
9.2.3. Údaje o tom, zda se geneticky modifikovaný organismus 
odlišuje od příjemce nebo rodičovského organismu svojí schopností se 
šířit v prostředí 
9.3. Genetická stabilita geneticky modifikovaného organismu 
9.4. Uveďte, zda je geneticky modifikovaný organismus patogenní 
nebo jiným způsobem škodlivý (živý nebo neživý, včetně 
mimobuněčných produktů). Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, 
zvířatům, rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně 
identifikujte 
9.5. Popis metod identifikace a detekce geneticky modifikovaných 
organismů 
9.5.1. Údaje umožňující jednoznačnou identifikaci změněného úseku 
dědičného materiálu 
9.5.2. Postupy zjišťování přítomnosti geneticky modifikovaných 
organismů, včetně validovaných metod jejich jednoznačné identifikace 
10. Popis uzavřeného nakládání 
10.1. V případě dovozu nebo vývozu geneticky modifikovaného 
organismu určeného pro uzavřené nakládání 
10.1.1. Stát původu, případně určení 
10.1.2. Dovozce, případně vývozce 
10.1.3. Maximální množství geneticky modifikovaného organismu, 
jež má být dovezeno nebo vyvezeno 
10.1.4. Způsob přepravy 
10.1.5. Způsob balení a označování 
10.2. Popis nakládání s geneticky modifikovaným organismem v 
souladu s hodnocením rizika 
10.3. Opatření k ochraně zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a 
biologické rozmanitosti 
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10.4. Ochrana zdraví pracovníků při práci v souladu se zvláštními 
právními předpisy9). 
10.5. Údaje o systému provádění kontrol výskytu geneticky 
modifikovaných organismů 
10.5.1. Způsob a četnost provádění kontrol uvnitř uzavřeného prostoru 
10.5.2. Způsob a četnost provádění kontrol vně uzavřeného prostoru 
10.6. Způsob likvidace geneticky modifikovaných organismů a 
kontroly její účinnosti 
10.7. Popis nakládání s odpady (odpadní vody, odpadní plynné 
škodliviny, ostatní a nebezpečné odpady) 
11. Doplňující údaje 
11.1. Místo uložení dokumentace o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy vedené podle § 19 písm. b) zákona 
11.2. Plán školení zaměstnanců před zahájením nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy a jejich následného proškolování 
ČÁST C 
SPOLEČNÉ NÁLEŽITOSTI PRO OZNÁMENÍ I ŽÁDOST 
Vyjádření, datum a podpis odborného poradce ................................. 
Datum, podpis a razítko žadatele (oznamovatele)............................... 

Příloha VI ČÁST A 
Zrušená směrnice a její následné změny 
Směrnice Rady 90/219/EHS (Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 1) | | 
Směrnice Komise 94/51/ES (Úř. věst. L 297, 18.11.1994, s. 29) | | 
Směrnice Rady 98/81/ES (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 13) | | 
Rozhodnutí Rady 2001/204/ES (Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 32) | | 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 
284, 31.10.2003, s. 1) | Pouze bod 19 přílohy III | 
ČÁST B 
Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu 
(tabulka) 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

Příloha VII SROVNÁVACÍ TABULKA 
(tabulka) 

  Nerelevantní z hlediska transpozice NT  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 
 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  78/2004 Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 25.02.2004 
2.  209/2004 Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 27.04.2004 
3.  346/2005 Zákon č. 346/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 13.09.2005 
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*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno               2-VIa. Srovn vacˇ tabulka CELEX 32009L0041.doc      str. 62 z 
62   

4.  361/2007 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  01.01.2008 
5.  124/2008 Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008 
6.  227/2009 Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2009 

 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 
3. Poznámky  

Poř.č. Text poznámky 
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Celex kód: 32001L0018 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. David Hadroušek, Mgr. 
Zuzana Hroudová, 19.3.2004 

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

Schválil    (jméno, datum): JUDr. J. Prchalová, 19.3.2004 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

Čl. 1 Cílem této směrnice je, v souladu se zásadou předběžné opatrnosti, sblížit 
zákony, nařízení a správní ustanovení členských států  a chránit lidské 
zdraví a životní prostředí pro případy  
– záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů do 
životního prostředí z důvodů jiných, než je uvádění na trh v rámci 
Společenství, 
– uvádění geneticky modifikovaných organismů nebo produktů tyto 
organismy obsahujících na trh v rámci Společenství.  
 

  [není relevantní pro transpozici] NT  

Čl. 2 (1) Pro účely této směrnice se rozumí: 
1) „organismem“ biologická entita schopná rozmnožování nebo přenosu 
genetického materiálu; 
 

78/2004 § 2 písm. a) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) organismem - biologická jednotka, včetně jednotky 
mikrobiologické, schopná rozmnožování nebo přenosu dědičného 
materiálu, 
 

PT  

Čl. 2 (2) 2) „geneticky modifikovaným organismem“ organismus, s výjimkou 
lidských bytostí, jehož genetický materiál byl změněn způsobem, jehož se 
přirozenou cestou nedosáhne pářením a/nebo přirozenou rekombinací; 
V rámci této definice: 
a) genetická modifikace se uskuteční přinejmenším při použití technik 
uvedených v příloze I A části 1; 
b) techniky uvedené v příloze I A části 2 nejsou považovány za techniky 
vedoucí  ke genetické modifikaci; 
 

78/2004 § 2 písm. d) d) geneticky modifikovaným organismem - organismus, kromě 
člověka, jehož dědičný materiál byl změněn genetickou modifikací 
provedenou některým z technických postupů stanovených v bodu 1 
přílohy č. 1 k tomuto zákonu, 

PT  

  78/2004 § 2 písm. c) c) genetickou modifikací - cílená změna dědičného materiálu 
spočívající ve vnesení cizorodého dědičného materiálu do dědičného 
materiálu organismu nebo vynětí části dědičného materiálu organismu 
způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací, 
 

PT  

  78/2004 Příloha č. 1, 
bod 1 

Technické postupy, pomocí kterých může vzniknout geneticky 
modifikovaný organismus, a technické postupy, které ke vzniku 
geneticky modifikovaného organismu nevedou 
 
1. Geneticky modifikované organismy mohou vzniknout při použití 
a) techniky rekombinantní nukleové kyseliny vytvářející nové 
kombinace dědičného materiálu vložením úseku nukleové kyseliny 
připravené jakýmkoli způsobem mimo organismus do jakéhokoliv 
viru, bakteriálního plasmidu nebo jiného vektorového systému a jeho 
následným začleněním do organismu příjemce, ve kterém se normálně 
nevyskytuje, ale ve kterém je schopen dalšího množení, 

PT  
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Celex kód: 32001L0018 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. David Hadroušek, Mgr. 
Zuzana Hroudová, 19.3.2004 

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

Schválil    (jméno, datum): JUDr. J. Prchalová, 19.3.2004 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

b) techniky zavádějící dědičný materiál připravený jakýmkoli 
způsobem mimo organismus přímo do organismu příjemce, zahrnující 
mikroinjekce, makroinjekce, biolistické metody, mikroenkapsulace a 
umělé chromosomy, nebo 
c) techniky buněčné fúze, včetně fúze protoplastů, nebo hybridizace 
buněk, při nichž jsou fúzí dvou nebo několika buněk vytvářeny 
životaschopné buňky s novou kombinací dědičného materiálu, a to 
metodami nebo prostředky, které se nevyskytují přirozeně. 
 
2. Ke vzniku geneticky modifikovaných organismů nemohou vést 
následující technické postupy, pokud současně nezahrnují použití 
rekombinantního dědičného materiálu technikami podle bodu 1 této 
přílohy nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito 
technikami vzniklých, 
a) oplození in vitro, 
b) bakteriální konjugace, transformace, transdukce a podobné 
přirozené procesy, 
c) indukce polyploidie a haploidie. 
 

Čl. 2 (3) 3) „záměrným uvolněním“ úmyslné zavedení geneticky modifikovaného 
organismu nebo kombinace geneticky modifikovaných organismů do 
životního prostředí, při němž nejsou použita žádná zvláštní uzavírací 
opatření pro omezení kontaktu a poskytnutí vysoké úrovně bezpečnosti pro 
veškerou populaci a životní prostředí; 
 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 3 odst. 1 
písm. b) 

(1) Nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty se pro účely tohoto zákona rozumí 
 
… 
 
b) uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního 
prostředí (dále jen "uvádění do životního prostředí"), za které se 
považuje uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního 
prostředí mimo uzavřený prostor, nejde-li o geneticky modifikované 
organismy schválené pro uvádění do oběhu podle § 23 odst. 2, 
 
… 
 

PT  

Čl. 2 (4) 4) „uvedením na trh“ poskytnutí třetím stranám, za úplatu nebo bezplatně; 
Následující operace nesmějí být považovány za uvedení na trh: 
– poskytnutí  geneticky modifikovaných organismů pro činnosti spadající 
pod směrnici Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 o uzavřeném 
nakládání s  geneticky modifikovanými mikroorganismy , včetně sbírek 
kultur, 
– poskytnutí geneticky modifikovaných organismů odlišných od 
mikroorganismů uvedených v první odrážce, které mají výlučně sloužit pro 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 3 odst. 1 
písm. c) 

(1) Nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty se pro účely tohoto zákona rozumí 
 
uvádění geneticky modifikovaných organismů nebo genetických 
produktů do oběhu (dále jen „uvádění do oběhu“), za které se 
považuje jejich úplatné nebo bezúplatné předání jiné osobě, nejde-li o 
předání výlučně za účelem uzavřeného nakládání nebo uvádění do 
životního prostředí osobě oprávněné k tomuto způsobu nakládání. 

PT  
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

činnosti, při nichž jsou použita vhodná přísná uzavírací opatření pro 
omezení kontaktu a poskytnutí vysoké úrovně bezpečnosti pro veškerou 
populaci a životní prostředí, přičemž tato opatření by měla vycházet ze 
stejných zásad uzavření, jako jsou zásady uvedené ve směrnici 
90/219/EHS, 
– poskytnutí geneticky modifikovaných organismů, které mají být výlučně 
použity pro záměrné uvolnění ve shodě s požadavky uvedenými v části B 
této směrnice; 
 

 

Čl. 2 (5) 5) „notifikací“ předložení dokumentů obsahujících touto směrnicí 
vyžadované informace příslušnému orgánu členského státu; 
 

  [pojem není definován, zákon prostě používá pojmů „žadatel“, 
„každý“, „tomu, kdo“, „osoba oprávněná podle tohoto zákona“ apod.] 

NT  

Čl. 2 (6) 6) „notifikátorem“ osoba, která notifikaci předkládá; 
 

  [pojem není definován, zákon používá pojmu „oznámení“, popř. 
„žádost o povolení“] 
 

NT  

Čl. 2 (7) 7) „produktem“ přípravek, který se skládá z geneticky modifikovaného 
organismu nebo z kombinace geneticky modifikovaných organismů nebo 
je obsahuje a který je uváděn na trh; 
 

78/2004 § 2 písm. f) f) genetickým produktem - jakákoli věc obsahující jeden nebo více 
geneticky modifikovaných organismů, která byla vyrobena nebo jinak 
získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení 
do oběhu, 
 

PT  

Čl. 2 (8) 8) „hodnocením rizika pro životní prostředí“ hodnocení  rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí, přímých i nepřímých, okamžitých i časově 
opožděných, která mohou nastat v důsledku záměrného uvolnění geneticky 
modifikovaných organismů nebo uvedení geneticky modifikovaných 
organismů na trh, provedené podle přílohy II. 
 

78/2004 § 7 odst. 1 (1) Hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty je písemný rozbor vycházející z 
porovnání nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty s nakládáním s geneticky nemodifikovanými 
organismy a produkty za obdobných podmínek a zahrnující 
definování a posouzení možných přímých i nepřímých, 
bezprostředních i následných škodlivých účinků tohoto nakládání, a to 
zejména 
a) působení na zdraví lidí, 
b) působení na zvířata a rostliny, 
c) usídlení a rozšíření geneticky modifikovaného organismu v 
životním prostředí, 
d) přirozeného přenosu vloženého genetického materiálu na jiné 
organismy, zvláště pak přenosu genu podmiňujícího necitlivost na 
antibiotika a jiné prostředky používané k léčení infekcí lidí či zvířat v 
případě, že takový gen nebo geny byly vneseny do geneticky 
modifikovaného organismu. 
 

PT  

Čl. 3, odst. 1 1. Tato směrnice se nevztahuje na organismy získané technikami genetické 78/2004 § 1 odst. 2 2) Tento zákon se nevztahuje na PT  
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

modifikace uvedenými v příloze I B. 
 

písm. a) a) nakládání s organismy získanými technikou mutageneze nebo 
technikou buněčné fúze či fúze protoplastů rostlinných buněk 
organismů, u nichž může být výměny genetického materiálu dosaženo 
tradičními šlechtitelskými metodami, pokud tyto techniky současně 
nezahrnují technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto 
zákonu nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito 
postupy vzniklých, 
 

Čl. 3, odst. 2 2. Tato směrnice se nevztahuje na přepravu geneticky modifikovaných 
organismů po železnici, po silnicích, po vnitrozemských vodních cestách, 
po moři nebo vzduchem. 
 

  [toto ustanovení zákon č. 78/2004 Sb. neupravuje; to znamená, že 
česká právní úprava je přísnější v tom smyslu, že vztahuje svoje 
ustanovení i na přepravu geneticky modifikovaných organismů] 
 

NT  

Čl. 4, odst. 1 1. Členské státy v souladu se zásadou předběžné opatrnosti zajistí přijetí 
veškerých vhodných opatření k odvrácení nepříznivých účinků na lidské 
zdraví a životní prostředí, které mohou nastat v důsledku záměrného 
uvolnění geneticky modifikovaných organismů nebo jejich uvedení na trh. 
Geneticky modifikované organismy mohou být záměrně uvolněny nebo 
uvedeny na trh pouze postupem uvedeným v části B nebo C. 
 

78/2004 § 3 odst. 3 (3) Při nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty je každý povinen v souladu s principem 
předběžné opatrnosti chránit zdraví lidí, zdraví zvířat, složky 
životního prostředí a biologickou rozmanitost (dále jen "zdraví a 
životní prostředí"). 

PT  

Čl. 4 odst. 2 2. Kterákoliv osoba musí před podáním notifikace podle části B nebo C 
provést hodnocení rizika pro životní prostředí. Informace nezbytné pro 
hodnocení rizika pro životní prostředí jsou uvedeny v příloze III. Členské 
státy a Komise zajistí, aby geneticky modifikovaným organismům 
obsahujícím geny s rezistencí vůči antibiotikům používaným k lékařským 
nebo veterinárním účelům byla při hodnocení rizik pro životní prostředí 
věnována zvláštní pozornost, aby mohlo být identifikováno a vyloučeno 
využívání znaků antibiotické rezistence v geneticky modifikovaných 
organismech, které mohou mít nepříznivý účinek na lidské zdraví a životní 
prostředí. Toto vyloučení musí být provedeno do 31. prosince 2004 v 
případě geneticky modifikovaných organismů uvedených na trh podle části 
C a do 31. prosince 2008 v případě geneticky modifikovaných organismů 
autorizovaných podle části B. 
 

78/2004 § 7 odst. 3 (3) Hodnocení rizika jsou povinni předložit ministerstvu 
a) žadatel jako součást žádosti o udělení povolení a žádosti o zápis do 
Seznamu pro uvádění do oběhu, 
b) osoba podávající oznámení podle § 16 odst. 2 nebo 3 jako součást 
tohoto oznámení, 
c) osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání 
nebo uvádění do životního prostředí a osoba zapsaná v Seznamu pro 
uvádění do oběhu v případech uvedených v § 8 odst. 2 a 3, 
d) osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání 
nebo uvádění do životního prostředí a osoba zapsaná v Seznamu pro 
uvádění do oběhu pravidelně každých 5 let ode dne posledního 
předložení. 
 

PT  

  78/2004 § 7 odst. 7 (7) Náležitosti a postupy hodnocení rizika stanoví prováděcí právní 
předpis. 
 

PT  

Čl. 4 odst. 3 3.     Členské státy a popřípadě Komise zajistí, že možné nepříznivé účinky 
na lidské zdraví a životní prostředí, které se mohou přímo nebo nepřímo 
vyskytnout v důsledku přenosu genů z geneticky modifikovaných 

78/2004 § 7 odst. 3 (3) Hodnocení rizika jsou povinni předložit ministerstvu 
a) žadatel jako součást žádosti o udělení povolení a žádosti o zápis do 
Seznamu pro uvádění do oběhu, 

PT  
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organismů do jiných organismů, budou pečlivě případ od případu 
vyhodnoceny. Hodnocení bude provedeno v souladu s přílohou II, přičemž 
dopady na životní prostředí budou zváženy podle charakteru zaváděného 
organismu i podle přijímajícího prostředí. 
 

b) osoba podávající oznámení podle § 16 odst. 2 nebo 3 jako součást 
tohoto oznámení, 
c) osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání 
nebo uvádění do životního prostředí a osoba zapsaná v Seznamu pro 
uvádění do oběhu v případech uvedených v § 8 odst. 2 a 3, 
d) osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání 
nebo uvádění do životního prostředí a osoba zapsaná v Seznamu pro 
uvádění do oběhu pravidelně každých 5 let ode dne posledního 
předložení. 
 

  78/2004 § 7 odst. 7 (7) Náležitosti a postupy hodnocení rizika stanoví prováděcí právní 
předpis. 
 

PT  

Čl. 4 odst. 4 4.     Členské státy určí příslušný orgán nebo orgány odpovědné za shodu s 
požadavky této směrnice. Příslušný orgán musí přezkoumat notifikace 
podle části B a části C z hlediska shody s požadavky této směrnice a z 
hlediska patřičnosti hodnocení vyžadovaného podle odstavce 2. 
 

78/2004 § 27 Správními orgány na úseku nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty jsou podle tohoto zákona 
a) ministerstvo, 
b) Ministerstvo zdravotnictví, 
c) Ministerstvo zemědělství, 
d) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"), 
e) celní úřady, 
f) orgány veterinární správy, 
g) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
h) Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
i) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, 
j) Státní rostlinolékařská správa, 
k) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 
l) orgány ochrany veřejného zdraví. 
 

PT  

  78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 5 (1) Žádost o udělení povolení pro uzavřené nakládání, povolení pro 
uvádění do životního prostředí (dále jen "povolení") nebo o zápis do 
Seznamu pro uvádění do oběhu podle tohoto zákona podává žadatel 
ministerstvu ve čtyřech listinných vyhotoveních a současně na 
technickém nosiči dat nebo elektronickou poštou. Žádost obsahuje 
jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště, 
místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní 
firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel 
osobou právnickou, a jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu 
bydliště odborného poradce. Další náležitosti žádosti potřebné pro 
posouzení nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo 

PT  
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genetickým produktem z hlediska zajištění ochrany zdraví a životního 
prostředí stanoví prováděcí právní předpis. 
 
(2) Žadatel se může v žádosti odvolat na údaje, informace nebo 
výsledky, jež jsou obsahem dříve podaných žádostí předložených 
jinými žadateli, jestliže tyto údaje, informace a výsledky nejsou 
předmětem ochrany podle § 9 nebo jestliže dotčené osoby k tomu 
daly svůj písemný souhlas. 
 
(3) Ministerstvo do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti podle 
odstavce 1 posoudí její úplnost. Jestliže žádost neobsahuje některou z 
náležitostí stanovených podle tohoto zákona, ministerstvo vyzve v 
této lhůtě žadatele k jejímu doplnění. Ve výzvě ministerstvo uvede, v 
čem byly poskytnuté údaje neúplné, a současně pro jejich doplnění 
stanoví lhůtu. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 dní ode dne doručení 
výzvy. Pokud žadatel žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, 
ministerstvo řízení zastaví. 
 
(4) Splňuje-li žádost všechny náležitosti stanovené podle tohoto 
zákona, ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty k 
posouzení její úplnosti, případně ode dne obdržení doplněné žádosti 
podle odstavce 3 zašle vždy po jednom vyhotovení žádosti v listinné 
podobě a též elektronicky Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu 
zdravotnictví (dále jen "dotčená ministerstva") a současně způsobem 
podle § 10 písm. b) zveřejní shrnutí obsahu žádosti a informaci o 
zahájení řízení, informaci o zahájení řízení zveřejní také způsobem 
podle § 10 písm. a) a c). Náležitosti shrnutí obsahu žádosti stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
(5) Dotčená ministerstva mohou sdělit písemně svá vyjádření k 
žádosti nebo vznést požadavky na doplnění údajů v žádosti 
ministerstvu do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Vznese-li dotčené 
ministerstvo požadavek na doplnění údajů v žádosti, ministerstvo do 5 
pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty podle věty první vyzve k 
doplnění žadatele. Ve výzvě ministerstvo uvede, v čem byly 
poskytnuté údaje neúplné, a současně pro jejich doplnění stanoví 
lhůtu. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 dní ode dne doručení výzvy. 
Pokud žadatel požadované údaje ve stanovené lhůtě nedoplní, 
ministerstvo řízení zastaví. Doplněnou žádost ministerstvo zašle 
dotčeným ministerstvům, která mohou sdělit svá vyjádření do 15 
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pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Nevyjádří-li se dotčené 
ministerstvo ve shora uvedených lhůtách, má se za to, že k žádosti 
nemá připomínky. 
 
(6) Každý může zaslat své písemné vyjádření ministerstvu do 30 dnů 
ode dne zveřejnění shrnutí obsahu žádosti. K vyjádřením zaslaným po 
lhůtě ministerstvo není povinno přihlédnout. 
 
(7) Jestliže ministerstvo v případě žádosti o udělení povolení pro 
uvádění do životního prostředí nebo o zápis do Seznamu pro uvádění 
do oběhu obdrželo nesouhlasné vyjádření podle odstavce 6 s 
uvedením geneticky modifikovaného organismu do životního 
prostředí, popřípadě s uvedením geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu do oběhu, kterým jsou 
zpochybňovány výsledky hodnocení rizika nebo kterým se namítá 
nedostatečné zajištění ochrany zdraví a životního prostředí, zajistí 
způsobem podle § 6 veřejné projednání před tím, než o podané žádosti 
rozhodne. 
 
(8) Ministerstvo je povinno rozhodnout o podané žádosti do 90 dnů 
ode dne jejího obdržení. Do této lhůty se nezapočítává lhůta k 
doplnění žádosti podle odstavců 3 a 5 a doba, po kterou probíhá 
veřejné projednání žádosti podle § 6; veřejné projednání nesmí 
prodloužit lhůtu více než o 30 dnů. 
 
(9) Při svém rozhodování ministerstvo vychází též z vyjádření 
dotčených ministerstev a veřejnosti. Součástí rozhodnutí o podané 
žádosti je vždy souhrnné vypořádání vyjádření podaných podle 
odstavců 5 a 6 a v případě veřejného projednání podle odstavce 7 též 
závěry z tohoto projednání. 
 
(10) Jestliže ministerstvo rozhodne podle odstavce 8 o udělení 
povolení nebo o zápisu do Seznamu pro uvádění do oběhu, stanoví v 
tomto rozhodnutí zároveň podmínky pro nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty. 
 
(11) Rozhodnutí podle odstavce 8 ministerstvo zašle též dotčeným 
ministerstvům a zveřejní způsobem podle § 10. 
 
(12) Stejné postavení jako dotčená ministerstva mají podle odstavců 
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4, 5, 9 a 11, § 16 odst. 10 a § 18 odst. 7 kraje, na jejichž území 
bezprostředně dochází k uzavřenému nakládání nebo uvádění do 
životního prostředí. 
 

Čl. 4 odst. 5 5.     Členské státy zajistí, aby příslušný orgán organizoval inspekce a další 
vhodná kontrolní opatření k zajištění shody s touto směrnicí. Dojde-li k 
uvolnění nebo k uvedení na trh geneticky modifikovaného organismu 
(organismů) nebo produktů obsahujících geneticky modifikované 
organismy, kterému nebyla udělena autorizace, členský stát zajistí, aby 
byla přijata opatření nezbytná k ukončení uvolňování nebo uvádění na trh, 
k započetí nápravných činností a k informování veřejnosti, Komise a 
dalších členských států. 
 

78/2004 § 31 (1) Inspekce  
a) kontroluje samostatně nebo ve spolupráci se správními orgány 
uvedenými v § 27 z hlediska ochrany životního prostředí, jak jsou 
právnickými osobami a fyzickými osobami dodržována ustanovení 
právních předpisů a podmínky stanovené rozhodnutími ministerstva, 
které se týkají nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo 
genetickými produkty, 
b) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám opatření k nápravě 
(§ 34) a pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona (§ 35). 
 
(2) Inspektoři inspekce jsou oprávněni v nezbytně nutném rozsahu 
vstupovat na pozemky a do prostorů a zařízení určených k nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty nebo v 
nichž k tomuto nakládání může docházet, jakož i odebírat vzorky, za 
účelem kontroly podle odstavce 1 písm. a). Přitom se musí prokázat 
služebním průkazem. Za případnou škodu způsobenou při kontrole 
odpovídá stát; této odpovědnosti se nelze zprostit. 
 

PT  

  78/2004 § 34 (1) Zjistí-li inspekce, že došlo nebo dochází k nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty v rozporu s tímto 
zákonem nebo v rozporu s rozhodnutími podle něho vydanými, může 
další nakládání s nimi podle závažnosti porušené povinnosti 
pozastavit nebo i zakázat. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první 
nemá odkladný účinek. 
 
(2) Je-li to vhodné, inspekce může osobě, která nakládá nebo 
nakládala s geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými 
produkty v rozporu s tímto zákonem nebo v rozporu s rozhodnutími 
podle něho vydanými, uložit povinnost, aby ve stanovené lhůtě 
provedla na své náklady přiměřená opatření k nápravě. Pokud tato 
osoba zůstane nečinná, provede opatření k nápravě inspekce na její 
náklady. 
 
(3) Není-li osoba podle odstavce 2 známá nebo dostupná a hrozí-li 
újma na zdraví lidí nebo na životním prostředí, provede inspekce 
opatření k nápravě sama. 

PT  
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(4) Inspekce může k provedení opatření k nápravě rozhodnutím uložit 
povinnost i jiné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k 
podnikání, která je k provedení opatření k nápravě odborně a 
technicky způsobilá. Účastníkem řízení je v tomto případě jen tato 
osoba. Osoba podle věty první má za provedení opatření k nápravě 
nárok na přiměřenou finanční náhradu. 
 
(5) Vlastníku nemovitosti může inspekce v souvislosti s opatřením 
podle odstavce 2 uložit povinnost strpět v nezbytném rozsahu a po 
nezbytnou dobu omezení jejího obvyklého užívání. Náhradu případné 
škody tím vzniklé hradí vlastníku ten, v důsledku jehož protiprávní 
činnosti bylo opatření k nápravě uloženo. Není-li tato osoba zjištěna, 
hradí škodu stát. Je-li tato osoba zjištěna dodatečně a stát již škodu 
uhradil, má vůči této osobě nárok na náhradu škody. 
 
(6) Inspekce o rozhodnutí podle odstavce 1, popřípadě o uložení 
opatření k nápravě neprodleně informuje ministerstvo. 
 
(7) Ministerstvo neprodleně poté, kdy se dozvědělo o nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty bez 
oprávnění, informuje o této skutečnosti Komisi, příslušné orgány 
členských států a dále veřejnost podle § 10 písm. b) a c). 
 

Čl. 4 odst. 6 6. Členské státy přijmou opatření k zajištění sledovatelnosti ve smyslu 
požadavků uvedených v příloze IV ve všech stadiích uvádění na trh 
geneticky modifikovaných organismů autorizovaných podle části C. 
 

  [ustanovení zrušeno nařízením (ES) č. 1830/2003 – 32003R1830] 
 

NT  

Čl. 5 1. Články 6 až 11 nesmějí být využity na lékové substance a léčiva pro 
lidskou potřebu, které sestávají z geneticky modifikovaných organismů 
nebo z kombinace  geneticky modifikovaných organismů nebo tyto 
organismy nebo jejich kombinace obsahují, za předpokladu, že jejich 
záměrné uvolnění pro účely odlišné od uvedení na trh je autorizováno 
právními předpisy Společenství, které vyžadují: 
a) specifické hodnocení rizika pro životní prostředí v souladu s přílohou II 
a na základě informací specifikovaných v příloze III, aniž jsou dotčeny 
další požadavky výše zmíněných právních předpisů; 
b) jednoznačné udělení souhlasu před uvolněním; 
c) plán monitoringu vypracovaný v souladu s příslušnými částmi přílohy 
III, s ohledem na detekci účinků geneticky modifikovaného organismu 

78/2004 § 1 odst. 4 (4) Je-li geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt 
léčivým přípravkem nebo přípravkem na ochranu rostlin podléhajícím 
registraci podle zvláštního právního předpisu,2) nevztahují se na něj 
ustanovení tohoto zákona o řízení o zápisu do Seznamu geneticky 
modifikovaných organismů a genetických produktů schválených pro 
uvádění do oběhu (dále jen "Seznam pro uvádění do oběhu") a o jeho 
změně. Rozhodnutí o povolení uvedení takového léčivého přípravku 
nebo přípravku na ochranu rostlin do oběhu podle zvláštního právního 
předpisu nesmí být vydáno dříve, než ministerstvo vydá stanovisko 
obsahující specifické hodnocení rizika léčivého přípravku nebo 
přípravku na ochranu rostlin pro životní prostředí. Ministerstvo je 
povinno vydat stanovisko do 15 dnů ode dne doručení žádosti 

PT  
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nebo organismů na lidské zdraví a životní prostředí; 
d) vhodným způsobem formulované požadavky týkající se nakládání s 
novými informacemi, informacemi pro veřejnost, informacemi o 
výsledcích uvolnění a výměny informací přinejmenším v objemu 
rovnocenném objemu informací obsažených v této směrnici a v opatřeních, 
která z této směrnice vyplývají. 
 
2. Hodnocení rizik pro životní prostředí, která zmíněné substance a léčiva 
představují, bude prováděno v součinnosti vnitrostátních orgánů a orgánů 
Společenství uvedených v této směrnici. 
 
3. Postupy zajišťující shodu s požadovaným specifickým hodnocením 
rizika pro životní prostředí a rovnocennost s ustanoveními této směrnice 
musí být vyžadovány výše zmíněnými právními předpisy, v kterých musí 
být proveden odkaz na tuto směrnici.  
 

příslušného správního orgánu. 

Čl. 6 odst. 1 1.     Aniž je dotčen článek 5, musí kterákoliv osoba, dříve než přikročí k 
záměrnému uvolnění geneticky modifikovaného organismu nebo 
kombinace genetických organismů, předložit notifikaci příslušnému 
orgánu toho členského státu, na jehož území má k uvolnění dojít. 
 

78/2004 § 17 odst. 1 (1) Uvádět geneticky modifikované organismy do životního prostředí 
je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání, které bylo uděleno povolení pro uvádění do životního 
prostředí, a to pouze v rozsahu a za podmínek v něm stanovených. 

PT  

Čl. 6 odst. 2 2.     Notifikace podle odstavce 1 musí obsahovat: 
a) Technickou dokumentaci s informacemi specifikovanými v příloze III, 
které jsou nezbytné pro vyhodnocení rizik pro životní prostředí v 
souvislosti se záměrným uvolněním  geneticky modifikovaného organismu 
nebo kombinace geneticky modifikovaných organismů, především:  
i) všeobecné informace včetně informací o pracovnících a jejich školení, 
ii) informace o geneticky modifikovaném organismu (organismech), 
iii) informace o podmínkách uvolnění a o možném přijímajícím prostředí, 
iv) informace o interakcích mezi geneticky modifikovaným organismem                                                                                                                                                                                                       
(organismy) a  prostředím, 
v) plán monitoringu v souladu s příslušnými částmi přílohy III, aby bylo 
možné identifikovat účinky geneticky modifikovaného organismu 
(organismů) na lidské zdraví a  životní prostředí, 
vi) informace o kontrolách, nápravných metodách, nakládání s odpady a 
plánech pro řešení mimořádných situací, 
vii) shrnutí obsahu dokumentace; 
b) hodnocení vlivu na životní prostředí a závěry vyžadované v příloze II 
oddílu D, spolu s bibliografickými odkazy a označením použitých metod. 

78/2004 § 5 odst. 1 (1) Žádost o udělení povolení pro uzavřené nakládání, povolení pro 
uvádění do životního prostředí (dále jen "povolení") nebo o zápis do 
Seznamu pro uvádění do oběhu podle tohoto zákona podává žadatel 
ministerstvu ve čtyřech listinných vyhotoveních a současně na 
technickém nosiči dat nebo elektronickou poštou. Žádost obsahuje 
jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště, 
místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní 
firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel 
osobou právnickou, a jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu 
bydliště odborného poradce. Další náležitosti žádosti potřebné pro 
posouzení nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo 
genetickým produktem z hlediska zajištění ochrany zdraví a životního 
prostředí stanoví prováděcí právní předpis. 
 
 

PT  
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Čl. 6 odst. 3 3. Notifikátor může využít odkazu na data nebo výsledky předchozích 

notifikací předložených jinými notifikátory, jestliže tyto informace, data a 
výsledky nejsou důvěrné nebo jestliže dotčení notifikátoři dali již své 
písemné svolení, nebo může  poskytnout odpovídající doplňující 
informace. 
 

78/2004 § 5 odst. 2 (2) Žadatel se může v žádosti odvolat na údaje, informace nebo 
výsledky, jež jsou obsahem dříve podaných žádostí předložených 
jinými žadateli, jestliže tyto údaje, informace a výsledky nejsou 
předmětem ochrany podle § 9 nebo jestliže dotčené osoby k tomu 
daly svůj písemný souhlas. 

PT  

Čl. 6 odst. 4 4. Příslušný orgán může souhlasit s tím, aby uvolnění stejných geneticky 
modifikovaných organismů nebo kombinace geneticky modifikovaných 
organismů na stejném místě nebo na různých místech pro stejný účel a v 
určitém stanoveném období byla notifikována jedinou notifikací. 
 

78/2004 § 18 odst. 3 (3) Pokud se jedná o uvádění do životního prostředí stejného 
geneticky modifikovaného organismu na různých místech nebo 
kombinace geneticky modifikovaných organismů na stejném místě 
nebo na různých místech pro stejný účel, může žadatel podat jednu 
společnou žádost. 
 

PT  

Čl. 6 odst. 5 5. Příslušný orgán zaznamená datum obdržení notifikace a po obdržení a 
případném zvážení výhrad ostatních členských států, učiněných v souladu s 
článkem 11, odpoví notifikátorovi písemně do 90 dnů od obdržení 
notifikace buď 
a) oznámením, že notifikace je v souladu s touto směrnicí, a uvolnění tudíž 
může být provedeno;  nebo 
b) oznámením, že uvolnění nesplňuje podmínky této směrnice, a notifikace 
je tudíž zamítnuta. 
 

78/2004 § 5 odst. 8 (8) Ministerstvo je povinno rozhodnout o podané žádosti do 90 dnů 
ode dne jejího obdržení. Do této lhůty se nezapočítává lhůta k 
doplnění žádosti podle odstavců 3 a 5 a doba, po kterou probíhá 
veřejné projednání žádosti podle § 6; veřejné projednání nesmí 
prodloužit lhůtu více než o 30 dnů. 

PT  

  78/2004 § 18 odst. 5 (5) V rozhodnutí o podané žádosti o udělení povolení pro uvádění do 
životního prostředí ministerstvo přihlédne také ke stanoviskům 
příslušných orgánů členských států, pokud jsou předložena do 60 dnů 
od poskytnutí shrnutí obsahu žádosti Komisi podle odstavce 4. 
 

PT  

Čl. 6 odst. 6 6. Pro účely výpočtu devadesátidenní lhůty podle odstavce 5 se neberou v 
úvahu  doby, během nichž příslušný orgán 
a) čeká na další informace, které si může od notifikátora vyžádat, nebo 
b) pořádá veřejnou dotazovou akci nebo konzultaci v souladu s článkem 9; 
tato veřejná dotazová akce nebo konzultace však nesmí prodloužit 
devadesátidenní lhůtu podle odstavce 5 o více než 30 dnů. 
 

78/2004 § 5 odst. 8 (8) Ministerstvo je povinno rozhodnout o podané žádosti do 90 dnů 
ode dne jejího obdržení. Do této lhůty se nezapočítává lhůta k 
doplnění žádosti podle odstavců 3 a 5 a doba, po kterou probíhá 
veřejné projednání žádosti podle § 6; veřejné projednání nesmí 
prodloužit lhůtu více než o 30 dnů. 

PT  

Čl. 6 odst. 7 7.     Jestliže si příslušný orgán vyžádá další informace, musí zároveň uvést 
důvody své žádosti. 
 

78/2004 § 5 odst. 3 (3) Ministerstvo do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti podle 
odstavce 1 posoudí její úplnost. Jestliže žádost neobsahuje některou z 
náležitostí stanovených podle tohoto zákona, ministerstvo vyzve v 
této lhůtě žadatele k jejímu doplnění. Ve výzvě ministerstvo uvede, v 
čem byly poskytnuté údaje neúplné, a současně pro jejich doplnění 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES 

24.7.2017                                       Strana 12 / 104                                                                                                                                                                                                      

Celex kód: 32001L0018 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. David Hadroušek, Mgr. 
Zuzana Hroudová, 19.3.2004 

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

Schválil    (jméno, datum): JUDr. J. Prchalová, 19.3.2004 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

stanoví lhůtu. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 dní ode dne doručení 
výzvy. Pokud žadatel žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, 
ministerstvo řízení zastaví. 
 

Čl. 6 odst. 8 8. Notifikátor může uvolnění provést pouze tehdy, obdrží-li písemný 
souhlas od příslušného orgánu, a pouze v souladu se všemi podmínkami, 
které tento souhlas obsahuje.  
 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 4 (1) Nakládat s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty lze jen na základě oprávnění podle tohoto zákona. 
 
(2) Oprávnění k uzavřenému nakládání vzniká na základě povolení k 
uzavřenému nakládání, popřípadě oznámení. Bližší podmínky vzniku 
tohoto oprávnění stanoví § 16. 
 
(3) Oprávnění k uvádění do životního prostředí vzniká na základě 
povolení k uvádění do životního prostředí. Bližší podmínky vzniku 
tohoto oprávnění stanoví § 17 a 18. 
 
(4) Oprávnění k uvádění do oběhu vzniká na základě zápisu geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu, o jehož 
uvádění jde, do Seznamu pro uvádění do oběhu, nebo na základě 
písemného souhlasu nebo povolení k jeho uvedení do oběhu 
vydaného příslušným úřadem jiného členského státu. Bližší podmínky 
vzniku tohoto oprávnění stanoví § 23 a 24. 
 

PT  

Čl. 6 odst. 9 9. Členské státy zajistí, aby žádný materiál odvozený od geneticky 
modifikovaných organismů záměrně uvolněných v souladu s částí B nebyl 
uveden na trh, pokud to nebude v souladu s částí C. 
 

78/2004 § 17 odst. 2 (2) Osoba podle odstavce 1 je povinna zajistit, aby žádný materiál 
pocházející z geneticky modifikovaného organismu, který uvádí do 
životního prostředí, nebyl uveden do oběhu, jestliže to nebude v 
souladu s ustanovením § 23. 
 

PT  

Čl. 7 1.     Jestliže již byla získána dostatečná zkušenost s uvolňováním určitých 
geneticky modifikovaných organismů do určitého ekosystému a tyto 
geneticky modifikované organismy splňují kritéria uvedená v příloze V, 
může příslušný orgán předložit Komisi odůvodněný návrh na uplatnění 
odlišného postupu pro tento typ geneticky modifikovaného organismu. 
 
2.     Komise ze svého vlastního podnětu anebo nejpozději do 30 dnů od 
obdržení návrhu od příslušného orgánu   
a) předá dále návrh příslušným orgánům, které mohou do 60 dnů předložit 
své námitky, a zároveň   
b) zpřístupní návrh veřejnosti, která do 60 dnů může připojit své 
připomínky; a  

  [zákon s takovou možností nepočítá, řízení je tak nutno absolvovat 
celé v každém případě] 
 

NT  
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c) obrátí se na odpovídající vědecký výbor (výbory), který může své 
stanovisko     předložit do 60 dnů. 
 
3.     O každém návrhu musí být rozhodnuto v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 30 odst. 2. Toto rozhodnutí stanoví v souladu s přílohou III 
minimum technických informací, které jsou nezbytné pro vyhodnocení 
všech předvídatelných rizik spojených s uvolněním, především 
a) informace o geneticky modifikovaném organismu (organismech), 
b) informace o podmínkách uvolnění a o možném přijímajícím prostředí, 
c) informace o interakcích mezi geneticky modifikovaným organismem 
(organismy) a prostředím; 
d) hodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
4.     Toto rozhodnutí musí být přijato do 90 dnů od data návrhu Komise 
nebo od obdržení návrhu od příslušných orgánů. Tato devadesátidenní 
lhůta nezahrnuje dobu, během níž Komise čeká na námitky příslušných 
orgánů, připomínky veřejnosti nebo stanovisko vědeckých výborů, jak je 
uvedeno v odstavci 2. 
 
5.     Podle rozhodnutí učiněného ve smyslu odstavců 3 a 4  může 
notifikátor provést uvolnění pouze tehdy, jestliže obdržel písemný souhlas 
příslušného orgánu. Notifikátor musí uvolnění provést v souladu se všemi 
podmínkami, které jsou v tomto souhlasu uvedeny. 
Podle rozhodnutí učiněného ve smyslu odstavců 3 a 4 mohou být uvolnění 
geneticky modifikovaného organismu nebo kombinace geneticky 
modifikovaných organismů na stejném místě nebo na různých místech pro 
stejný účel a v určitém stanoveném období notifikována jedinou notifikací.  
 
6.     Aniž jsou dotčeny odstavce 1 až 5, zůstává v platnosti rozhodnutí 
Komise 94/730/ES ze dne 4. listopadu 1994 o zjednodušeném postupu při 
záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního 
prostředí podle čl. 6 odst. 5 směrnice Rady 90/220/EHS . 
 
7.     Jestliže členský stát na svém území rozhodne o využití nebo nevyužití 
postupu pro uvolňování geneticky modifikovaných organismů, zavedeného 
rozhodnutím přijatým v souladu s odstavci 3 a 4, informuje o tom Komisi. 
 

Čl. 8 odst. 1 1. V případě jakékoliv modifikace nebo dojde-li k neúmyslné změně 
záměrného uvolňování geneticky modifikovaného organismu nebo 
kombinace geneticky modifikovaných organismů, která by mohla mít 

78/2004 § 8 (1) Získá-li osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému 
nakládání nebo uvádění do životního prostředí, osoba zapsaná v 
Seznamu pro uvádění do oběhu anebo osoba, která o vznik takového 

PT  
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následky z hlediska rizik pro lidské zdraví a životní prostředí, již po vydání 
písemného souhlasu příslušnými orgány, nebo jestliže se objeví nové 
informace o takovém riziku v době, kdy je notifikace posuzována 
příslušnými orgány členského státu, nebo již po udělení písemného 
souhlasu, musí notifikátor okamžitě   
a) přijmout opatření nezbytná k ochraně lidského zdraví a životního 
prostředí, 
b) informovat příslušný orgán v předstihu o jakékoliv modifikaci, nebo 
ihned, jakmile je neúmyslná změna zjištěna nebo nová informace získána, 
c) upravit opatření specifikovaná v notifikaci. 
 

oprávnění nebo o zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu žádá, nové 
informace týkající se rizik geneticky modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu pro zdraví nebo životní prostředí, je povinna 
neprodleně 
a) přijmout opatření nezbytná k ochraně zdraví a životního prostředí a 
b) poskytnout písemně nově získané informace ministerstvu a oznámit 
mu přijatá opatření. 
Ministerstvo sdělí informace a oznámí opatření podle písmene b) 
ostatním dotčeným správním orgánům uvedeným v § 27. 
 
(2) Osoba podle odstavce 1 je dále povinna nejpozději ve lhůtě 30 dnů 
ode dne, kdy nové informace získala, provést a předložit ministerstvu 
nové hodnocení rizika. 
 
(3) Pokud ministerstvo získá nové informace týkající se rizik 
geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu pro 
zdraví nebo životní prostředí jiným způsobem než podle odstavce 1 
písm. b), předá tyto informace dotčeným osobám uvedeným v 
odstavci 1 a vyzve je, aby nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne 
obdržení výzvy provedly a předložily ministerstvu nové hodnocení 
rizika. Současně ministerstvo oznámí nové informace ostatním 
dotčeným správním orgánům uvedeným v § 27. 
 
(4) Týkají-li se nové informace podle odstavce 1 nebo 3 geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu, pro který 
byla podána žádost o zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu, 
ministerstvo tyto informace neprodleně poskytne Evropské komisi 
(dále jen "Komise") a příslušným orgánům ostatních členských států 
Evropských společenství (dále jen "členské státy"). Pokud nebyl zápis 
dosud proveden, může si ministerstvo od žadatele vyžádat další 
informace. Pokud jsou nové informace získány až po zápisu 
předmětného geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu do Seznamu pro uvádění do oběhu, je ministerstvo povinno 
do 60 dnů ode dne, kdy je získalo, předat Komisi hodnotící zprávu, v 
níž bude stanoveno, zda a popřípadě jak musí být zápis změněn nebo 
zrušen. Jestliže členské státy ani Komise nepředloží žádné 
odůvodněné námitky do 60 dnů ode dne, kdy byla hodnotící zpráva 
Komisí členským státům rozeslána, nebo jestliže jsou sporné body do 
75 dnů ode dne rozeslání hodnotící zprávy projednány, ministerstvo 
rozhodne o změně zápisu. O tomto rozhodnutí ministerstvo do 30 dnů 
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od jeho vydání informuje členské státy, Komisi a dotčená 
ministerstva. 
 
(5) Jestliže ministerstvo získá na základě nových informací, které 
mohou ovlivnit hodnocení rizika, nebo na základě přehodnocení 
existujících informací v souvislosti s novými vědeckými poznatky 
dostatečný podklad pro názor, že geneticky modifikovaný organismus 
nebo genetický produkt, k jehož uvádění do oběhu byl dán souhlas 
nebo povolení příslušným orgánem členského státu, představuje riziko 
pro zdraví nebo životní prostředí, může dočasně rozhodnutím omezit 
nebo zakázat nakládání s tímto geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem včetně jeho dovozu a 
prodeje za stejných podmínek, jaké stanoví v obdobných situacích pro 
geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt, který 
byl zapsán do Seznamu pro uvádění do oběhu podle tohoto zákona. 
Rozhodnutí ministerstvo zveřejní podle § 10. 
 
(6) O opatřeních provedených podle odstavce 5 je ministerstvo 
povinno neprodleně zaslat zprávu Komisi a příslušným orgánům 
členských států. Zpráva musí obsahovat 
a) důvody opatření, 
b) nové informace, z nichž rozhodnutí vychází, 
c) informaci, zda, případně jak je třeba změnit podmínky uděleného 
souhlasu nebo povolení nebo zda je třeba udělené povolení nebo 
souhlas odebrat. 
 
(7) Zprávu podle odstavce 6 ministerstvo zveřejní podle § 10 písm. b). 
Nové informace a případná související rozhodnutí ministerstvo 
zveřejní podle § 10. 
 

Čl. 8 odst. 2 2. Jakmile je příslušný orgán podle odstavce 1 seznámen s informacemi,  
které by mohly mít významné následky vzhledem k rizikům pro lidské 
zdraví a  životní prostředí, nebo za podmínek popsaných v odstavci 1, 
vyhodnotí tento orgán tyto informace a zpřístupní je  veřejnosti. Příslušný 
orgán může notifikátorovi nařídit úpravu podmínek záměrného uvolnění 
nebo pozastavení nebo zrušení uvolnění; o svých krocích informuje 
veřejnost.   
 

78/2004 § 12 (1) Ministerstvo může platné povolení nebo zápis v Seznamu pro 
uvádění do oběhu změnit nebo zrušit, a to 
a) dojde-li k podstatné změně podmínek, za kterých bylo povolení 
vydáno nebo zápis proveden, 
b) prokáže-li se, že údaje předložené osobou, které bylo povolení 
uděleno, nebo osobou zapsanou v Seznamu pro uvádění do oběhu v 
řízení o udělení povolení, popřípadě zápisu do Seznamu pro uvádění 
do oběhu nebo o jejich změně jsou nesprávné, nebo 
c) dojde-li k závažnému nebo opakovanému porušení povinností 
stanovených tímto zákonem nebo stanovených podle něho osobou, 

PT  
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které bylo povolení uděleno, popřípadě osobou zapsanou v Seznamu 
pro uvádění do oběhu. 
 
(2) Ministerstvo platné povolení nebo zápis v Seznamu pro uvádění 
do oběhu zruší, pokud o to osoba oprávněná na jeho základě k 
uzavřenému nakládání nebo uvádění do životního prostředí, popřípadě 
osoba zapsaná v Seznamu pro uvádění do oběhu požádá. 
 
(3) Je-li to potřebné, stanoví ministerstvo v rozhodnutí podle odstavce 
1 nebo 2 zároveň podmínky ukončení nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty, včetně jejich 
případné likvidace. 
 

Čl. 9 1. Aniž jsou dotčena ustanovení článků 7 a 25, musí členské státy 
konzultovat navrhované záměrné uvolnění s veřejností a popřípadě se 
zájmovými skupinami. Pro tyto konzultace stanoví členské státy vhodný 
rámec, včetně určení rozumné časové lhůty, s cílem dát veřejnosti a 
zájmovým skupinám možnost vyjádřit stanovisko. 
 
2. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 25, 
– členské státy zpřístupní veřejnosti informace o všech uvolněních 
geneticky modifikovaných organismů podle části B, uskutečněných na 
jejich území;  
– Komise zpřístupní veřejnosti informace obsažené v systému výměny 
informací podle článku 11. 
 

78/2004 § 5 odst. 6, 7 
a 9 

(6) Každý může zaslat své písemné vyjádření ministerstvu do 30 dnů 
ode dne zveřejnění shrnutí obsahu žádosti. K vyjádřením zaslaným po 
lhůtě ministerstvo není povinno přihlédnout. 
 
(7) Jestliže ministerstvo v případě žádosti o udělení povolení pro 
uvádění do životního prostředí nebo o zápis do Seznamu pro uvádění 
do oběhu obdrželo nesouhlasné vyjádření podle odstavce 6 s 
uvedením geneticky modifikovaného organismu do životního 
prostředí, popřípadě s uvedením geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu do oběhu, kterým jsou 
zpochybňovány výsledky hodnocení rizika nebo kterým se namítá 
nedostatečné zajištění ochrany zdraví a životního prostředí, zajistí 
způsobem podle § 6 veřejné projednání před tím, než o podané žádosti 
rozhodne. 
 
(8) … 
 
(9) Při svém rozhodování ministerstvo vychází též z vyjádření 
dotčených ministerstev a veřejnosti. Součástí rozhodnutí o podané 
žádosti je vždy souhrnné vypořádání vyjádření podaných podle 
odstavců 5 a 6 a v případě veřejného projednání podle odstavce 7 též 
závěry z tohoto projednání. 
 

PT  

  78/2004 § 6 (1) Ministerstvo zajistí v případech podle § 5 odst. 7 konání veřejného 
projednání nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty k písemnému 
vyjádření podle § 5 odst. 6. Informaci o veřejném projednání 
zahrnující místo a čas veřejného projednání zveřejní ministerstvo 

PT  
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způsobem podle § 10 nejméně 5 dnů před jeho konáním. 
 
(2) Veřejného projednání se vedle ministerstva účastní vždy žadatel o 
udělení povolení pro uvádění do životního prostředí nebo o zápis do 
Seznamu pro uvádění do oběhu. V případě neúčasti žadatele může 
ministerstvo veřejné projednání ukončit. V takovém případě stanoví 
ministerstvo na náklady žadatele místo a čas nového veřejného 
projednání. Nové veřejné projednání se koná nejpozději do 5 dnů ode 
dne ukončení veřejného projednání podle věty druhé. O místě a čase 
nového veřejného projednání ministerstvo žadatele informuje. 
 
(3) Ministerstvo pořizuje z veřejného projednání zápis obsahující 
zejména údaje o účasti a závěry z projednání a úplný zvukový 
záznam. Ministerstvo je povinno zaslat zápis z veřejného projednání 
do 5 pracovních dnů od jeho ukončení žadateli a zveřejnit jej podle § 
10 písm. b). 
 
(4) Právo na informace podle zvláštních právních předpisů5) není 
tímto zákonem dotčeno. 
 

  78/2004 § 5 odst. 11 (11) Rozhodnutí podle odstavce 8 ministerstvo zašle též dotčeným 
ministerstvům a zveřejní způsobem podle § 10. 
 

PT  

Čl. 10 Po skončení uvolnění a dále v intervalech uvedených v souhlasu na 
základě výsledků hodnocení vlivů na životní prostředí zašle notifikátor 
příslušnému orgánu výsledek uvolnění z hlediska rizik pro lidské zdraví a 
životní prostředí, popřípadě se zvláštním odkazem na jakýkoliv druh 
produktu, který zamýšlí notifikovat později. Formát, v němž má být 
výsledek předložen, bude stanoven v souladu s postupem uvedeným v čl. 
30 odst. 2. 
 

78/2004 § 18 odst. 9 (9) Osoba, které bylo uděleno povolení pro uvádění do životního 
prostředí, je povinna zajistit provádění monitoringu a podávání zpráv 
o jeho výsledcích v souladu s požadavky stanovenými v povolení. 

PT  

  78/2004 § 19 písm. c) Osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání a 
osoba oprávněná podle tohoto zákona k uvádění do životního 
prostředí je povinna 
 
… 
 
c) předat ministerstvu v listinné a elektronické podobě vždy k 15. 
únoru kalendářního roku přehled geneticky modifikovaných 
organismů, údaje o jejich množství a o způsobu nakládání s nimi za 

PT  
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uplynulý kalendářní rok, 
 
 

Čl. 11 1. Komise stanoví systém výměny informací obsažených v notifikacích. 
Příslušné úřady zašlou Komisi do 30 dnů od přijetí shrnutí obsahu každé 
notifikace obdržené podle článku 6. Formát tohoto shrnutí bude stanoven 
nebo podle potřeby upraven v souladu s postupem uvedeným v čl. 30 odst. 
2. 
 
2. Komise nejpozději do 30 dnů předá tato shrnutí ostatním členským 
státům, které mohou do 30 dnů předložit své námitky buď prostřednictvím 
Komise, anebo přímo. Pokud o to požádá, musí členský stát obdržet  od 
příslušného orgánu dotčeného členského státu kopii plného znění 
notifikace.   
 
3.     Příslušné orgány informují Komisi o konečných rozhodnutích 
učiněných v souladu  s čl. 6 odst. 5, popřípadě o důvodech zamítnutí 
notifikace, a o výsledcích uvolnění obdržených v souladu s článkem 10. 
 
4.     V případech uvolnění podle článku 7 zašlou členské státy jedenkrát 
ročně Komisi seznam geneticky modifikovaných organismů, které na 
jejich území již byly uvolněny, a seznam notifikací, které byly zamítnuty. 
Komise tyto informace předá příslušným orgánům ostatních členských 
států. 
 

78/2004 § 18 odst. 4 (4) Ministerstvo do 30 dnů od obdržení žádosti o udělení povolení pro 
uvádění do životního prostředí poskytne shrnutí obsahu žádosti podle 
§ 5 odst. 4 Komisi. Na vyžádání ministerstvo poskytne příslušnému 
orgánu členského státu a Komisi úplnou kopii žádosti. 

PT  

  78/2004 § 28 odst. 1 (1) Ministerstvo 
 
… 
 
d) vykonává funkci správního orgánu pro mezinárodní výměnu 
informací v oblasti geneticky modifikovaných organismů a 
genetických produktů, 
 

PT  

Čl. 12 1.     Články 13 až 24 nesmějí být použity na žádné geneticky 
modifikované organismy a produkty je obsahující, které byly autorizovány 
právními předpisy Společenství vyžadujícími specifické hodnocení vlivu 
na životní prostředí provedené v souladu se zásadami uvedenými v příloze 
II a na základě informací specifikovaných v příloze III, aniž jsou dotčeny 
další požadavky těchto právních předpisů, a kladoucími požadavky na 
řízení rizik, označování a monitoring, informování veřejnosti  a ochrannou 

78/2004 § 1 odst. 4 (4) Je-li geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt 
léčivým přípravkem nebo přípravkem na ochranu rostlin podléhajícím 
registraci podle zvláštního právního předpisu,2) nevztahují se na něj 
ustanovení tohoto zákona o řízení o zápisu do Seznamu geneticky 
modifikovaných organismů a genetických produktů schválených pro 
uvádění do oběhu (dále jen "Seznam pro uvádění do oběhu") a o jeho 
změně. Rozhodnutí o povolení uvedení takového léčivého přípravku 

PT 1 
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doložku v míře přinejmenším rovnocenné této směrnici. 
 
2.     Pokud se týká nařízení Rady (EHS) č. 2309/93, nesmějí být články 13 
až 24 této směrnice uplatněny na žádné geneticky modifikované organismy 
a produkty je obsahující, které byly autorizovány podle zmíněného 
nařízení, za předpokladu,  že bylo provedeno hodnocení rizik v souladu se 
zásadami uvedenými v příloze II této směrnice a na základě informací 
specifikovaných v příloze III této směrnice, aniž jsou dotčeny další 
příslušné požadavky na hodnocení rizik, řízení rizik, označování, 
monitoring, informování veřejnosti a ochrannou doložku, obsažené v 
právních předpisech Společenství pro lékařské produkty k humánnímu a 
veterinárnímu využití. 
 
3.     Postupy, které zajistí, aby hodnocení rizik, požadavky na řízení rizik, 
označování, popřípadě monitoring, informování veřejnosti a ochrannou 
doložku vyhovovaly obsahu této směrnice, budou stanoveny nařízením 
Evropského parlamentu a Rady.  Budoucí odvětvové právní předpisy, 
založené na ustanoveních zmíněného nařízení, musí obsahovat odkaz na 
tuto směrnici. Do doby nabytí účinnosti tohoto nařízení mohou být veškeré 
geneticky modifikované organismy a produkty je obsahující, autorizované 
jinými právními předpisy Společenství, uvedeny na trh jedině tehdy, bude-
li jejich uvedení na trh povoleno v souladu s touto směrnicí. 
 
4.     V průběhu vyhodnocování žádostí o uvedení na trh geneticky 
modifikovaných organismů podle odstavce 1 budou požádány o názor 
orgány ustavené Společenstvím a členskými státy podle této směrnice za 
účelem jejího provádění. 
 

nebo přípravku na ochranu rostlin do oběhu podle zvláštního právního 
předpisu nesmí být vydáno dříve, než ministerstvo vydá stanovisko 
obsahující specifické hodnocení rizika léčivého přípravku nebo 
přípravku na ochranu rostlin pro životní prostředí. Ministerstvo je 
povinno vydat stanovisko do 15 dnů ode dne doručení žádosti 
příslušného správního orgánu. 

Čl. 13 odst. 1 1.     Předtím, než dojde k uvedení na trh geneticky modifikovaného 
organismu, kombinace geneticky modifikovaných organismů nebo 
produktu takové organismy obsahujícího musí být předložena notifikace 
příslušnému orgánu toho členského státu, v němž má dojít k prvnímu 
uvedení na trh. Příslušný orgán potvrdí datum obdržení notifikace a 
bezprostředně poté předá shrnutí obsahu předložených dokumentů podle 
odst. 2 písm. h) příslušným úřadům dalších členských států a Komisi. 
Příslušný úřad bez prodlení ověří, zda je notifikace v souladu s odstavcem 
2 a je-li to nezbytné, vyžádá si od notifikátora doplňující informace. 
Je-li notifikace v souladu s odstavcem 2 a nejpozději tehdy, když zasílá 
hodnotící zprávu v souladu s čl. 14 odst. 2, zašle příslušný úřad kopii 
notifikace Komisi, která ji do 30 dnů od obdržení předá příslušným úřadům 

78/2004 § 5 (1) Žádost o udělení povolení pro uzavřené nakládání, povolení pro 
uvádění do životního prostředí (dále jen "povolení") nebo o zápis do 
Seznamu pro uvádění do oběhu podle tohoto zákona podává žadatel 
ministerstvu ve čtyřech listinných vyhotoveních a současně na 
technickém nosiči dat nebo elektronickou poštou. Žádost obsahuje 
jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště, 
místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní 
firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatel 
osobou právnickou, a jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu 
bydliště odborného poradce. Další náležitosti žádosti potřebné pro 
posouzení nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo 

PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES 

24.7.2017                                       Strana 20 / 104                                                                                                                                                                                                      

Celex kód: 32001L0018 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. David Hadroušek, Mgr. 
Zuzana Hroudová, 19.3.2004 

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

Schválil    (jméno, datum): JUDr. J. Prchalová, 19.3.2004 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

ostatních členských států. 
 
 

genetickým produktem z hlediska zajištění ochrany zdraví a životního 
prostředí stanoví prováděcí právní předpis. 
 
(2) … 
 
(3) Ministerstvo do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti podle 
odstavce 1 posoudí její úplnost. Jestliže žádost neobsahuje některou z 
náležitostí stanovených podle tohoto zákona, ministerstvo vyzve v 
této lhůtě žadatele k jejímu doplnění. Ve výzvě ministerstvo uvede, v 
čem byly poskytnuté údaje neúplné, a současně pro jejich doplnění 
stanoví lhůtu. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 dní ode dne doručení 
výzvy. Pokud žadatel žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, 
ministerstvo řízení zastaví. 
 

  78/2004 § 24 odst. 4 (4) Ministerstvo bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti 
poskytne shrnutí obsahu žádosti podle § 5 odst. 4 Komisi a 
příslušným úřadům členských států. Kopii úplné žádosti ministerstvo 
poskytne Komisi nejpozději současně s hodnotící zprávou podle 
odstavce 5. 
 

PT  

Čl. 13 odst. 2 2.     Notifikace musí obsahovat: 
a) informace požadované v příloze III a IV. Tyto informace musí vzít v 
úvahu různorodost míst využití geneticky modifikovaného organismu nebo 
produktu takový organismus obsahujícího a musí obsahovat údaje o datech 
a výsledcích uvolnění uskutečněných ve stadiích výzkumu a vývoje, 
především z hlediska dopadu těchto uvolnění na lidské zdraví a životní 
prostředí; 
b) hodnocení rizik pro životní prostředí a závěry vyžadované v příloze II 
oddílu D; 
c) podmínky pro uvedení produktu na trh, včetně specifických podmínek 
užívání a nakládání s produktem; 
d) s odkazem na čl. 15 odst. 4 též navrhovanou dobu platnosti souhlasu, 
která nesmí být delší než deset let; 
e) plán monitoringu v souladu s přílohou VII, včetně návrhu doby 
monitoringu; doba monitoringu se může od navrhované doby platnosti 
souhlasu lišit; 
f) návrh označení, který musí odpovídat požadavkům přílohy IV. Z 
označení  musí být jasně zřejmá přítomnost geneticky modifikovaného 
organismu. Slova „Tento produkt obsahuje geneticky modifikované 
organismy“ se musí objevit buď na štítku produktu, nebo v průvodním 

78/2004 § 38 Ministerstvo po dohodě s dotčenými ministerstvy stanoví prováděcím 
právním předpisem 
 
a) náležitosti žádosti o udělení povolení a náležitosti žádosti o zápis 
do Seznamu pro uvádění do oběhu (§ 5 odst. 1), 
 
 

PT  
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dokumentu; 
g) návrh obalu, který bude splňovat požadavky přílohy IV; 
h) shrnutí obsahu technické dokumentace. Formát shrnutí bude stanoven v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2. 
Jestliže na základě jakéhokoliv uvolnění notifikovaného podle části B nebo 
na jiném podstatném vědecky podloženém základě notifikátor usoudí, že 
uvedení na trh a využití dotčeného geneticky modifikovaného organismu 
nebo produktu nepředstavuje žádné riziko pro lidské zdraví a životní 
prostředí, může příslušnému orgánu navrhnout, aby částečně nebo vůbec 
nevyžadoval informace podle přílohy IV oddílu B. 
 

  209/2004 § 3 odst. 1 (1) Náležitosti 
… 
d) žádosti o zápis do Seznamu geneticky modifikovaných organismů 
a genetických produktů schválených pro uvádění do oběhu (dále jen 
„Seznam pro uvádění do oběhu“) jsou uvedeny v příloze č. 3 k této 
vyhlášce. 
 

PT  

  78/2004 § 24 odst. 2 (2) Jestliže na základě výsledků předchozího uvádění do životního 
prostředí nebo na základě podstatných vědeckých poznatků žadatel 
usoudí, že uvedení do oběhu a využití geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu nepředstavuje žádné riziko pro 
zdraví a životní prostředí, může ministerstvu před podáním žádosti 
navrhnout, aby některé údaje nebyly požadovány. Ministerstvo v 
takovém případě sdělí žadateli své stanovisko po projednání s 
dotčenými ministerstvy do 30 dnů po obdržení návrhu. Na postup 
podle tohoto odstavce se nevztahuje správní řád. 
 

PT  

Čl. 13 odst. 3 3.     Notifikátor musí v notifikaci uvést informaci o datech a výsledcích 
uvolnění téhož geneticky modifikovaného organismu nebo týchž 
kombinací geneticky modifikovaných organismů dříve nebo současně 
notifikovaných a/nebo uskutečněných stejným notifikátorem na území 
Společenství i mimo toto území. 
 

209/2004 příloha č. 3 Náležitosti žádosti o zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu 
 
… 
 
8. Informace o předcházejícím uvádění do životního prostředí v České 
republice (pokud je aplikovatelné) 
8.1. Oprávněná osoba 
8.2. Datum a číslo povolení  
8.3. Místo uvádění do životního prostředí 
8.4. Účel uvádění do životního prostředí 
8.5. Doba trvání uvádění do životního prostředí, datum jeho zahájení 
a ukončení 

PT  
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8.6. Zaměření a doba trvání monitoringu 
8.7. Závěry monitoringu 
8.8. Výsledky uvádění do životního prostředí se zřetelem na jakákoliv 
rizika pro zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a biologickou 
rozmanitost 
 
9. Informace o předcházejícím uvádění do životního prostředí nebo do 
oběhu v jiných zemích 
9.1. Oprávněná osoba 
9.2. Datum a označení povolení 
9.3. Stát 
9.4. Zodpovědný správní orgán 
9.5. Místo datum zahájení a ukončení uvádění do životního prostředí 
9.6. Doba trvání, datum zahájení a ukončení monitoringu 
9.7. Zaměření monitoringu 
9.8. Závěry monitoringu 
9.9. Výsledky uvádění do životního prostředí, popřípadě do oběhu se 
zřetelem na jakákoliv rizika pro zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a 
biologickou rozmanitost 
 

Čl. 13 odst. 4 4. Notifikátor se také může odvolat na údaje nebo výsledky notifikací 
předložených dříve jinými notifikátory nebo předložit doplňkové 
informace, které považuje za vhodné, za předpokladu, že se nejedná o 
údaje a výsledky utajované, nebo jestliže má k dispozici písemné svolení 
dotčených notifikátorů.   
 

78/2004 § 5 odst. 2 (2) Žadatel se může v žádosti odvolat na údaje, informace nebo 
výsledky, jež jsou obsahem dříve podaných žádostí předložených 
jinými žadateli, jestliže tyto údaje, informace a výsledky nejsou 
předmětem ochrany podle § 9 nebo jestliže dotčené osoby k tomu 
daly svůj písemný souhlas. 

PT  

Čl. 13 odst. 5 5. Aby bylo možné využít geneticky modifikovaný organismus anebo 
kombinaci geneticky modifikovaných organismů k účelu odlišnému od 
toho, který je v notifikaci  uveden, musí být podána samostatná notifikace. 
 

78/2004 § 24 odst. 13 (13) Zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu obsahuje 
… 
e) podmínky a účel uvedení geneticky modifikovaného organismu 
nebo genetického produktu do oběhu, včetně veškerých specifických 
podmínek použití, nakládání a balení, a dále podmínky pro ochranu 
určitých ekosystémů, prostředí nebo zeměpisných oblastí, 
 
 

PT 2 

Čl. 13 odst. 6 6. Objeví-li se nové informace týkající se rizik geneticky modifikovaného 
organismu pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí ještě předtím, než je 
udělen písemný souhlas, musí notifikátor bezodkladně přijmout nezbytná 
opatření k ochraně lidského zdraví a životního prostředí a příslušné orgány 
o tom informovat. Notifikátor dále musí upravit obsah notifikace a 

78/2004 § 8 (1) Získá-li osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému 
nakládání nebo uvádění do životního prostředí, osoba zapsaná v 
Seznamu pro uvádění do oběhu anebo osoba, která o vznik takového 
oprávnění nebo o zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu žádá, nové 
informace týkající se rizik geneticky modifikovaného organismu nebo 

PT  
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podmínky v ní specifikované. 
 

genetického produktu pro zdraví nebo životní prostředí, je povinna 
neprodleně 
a) přijmout opatření nezbytná k ochraně zdraví a životního prostředí a 
b) poskytnout písemně nově získané informace ministerstvu a oznámit 
mu přijatá opatření. 
Ministerstvo sdělí informace a oznámí opatření podle písmene b) 
ostatním dotčeným správním orgánům uvedeným v § 27. 
 
(2) Osoba podle odstavce 1 je dále povinna nejpozději ve lhůtě 30 dnů 
ode dne, kdy nové informace získala, provést a předložit ministerstvu 
nové hodnocení rizika. 
 
… 
 

Čl. 14 odst. 1 1. Po obdržení a potvrzení notifikace v souladu s čl. 13 odst. 2 zjistí   
příslušný orgán, zda obsah notifikace odpovídá této směrnici. 
 

  [návrh zákona obdobné ustanovení neobsahuje, nicméně je 
samozřejmé (je to evidentní z ostatních ustanovení zákona), že 
hodnocení toho, zda žádost je v souladu s požadavky zákona, je 
předmětem správního řízení; srov. také § 46 zákona č. 71/1967 Sb. 
(správní řád): „Rozhodnutí musí být v souladu  se zákony a ostatními 
právními předpisy, musí  být vydáno orgánem k  tomu příslušným, 
vycházet ze spolehlivě   zjištěného   stavu   věci   a   obsahovat  
předepsané náležitosti.“; obdobně viz § 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb. 
(správní řád, účinný od 1. 1. 2006) 
 

NT  

Čl. 14 odst. 2 2.     Do 90 dnů od obdržení notifikace příslušný orgán musí:   
– připravit hodnotící zprávu a zaslat ji notifikátorovi. Následným stažením 
ze strany notifikátora nesmí být dotčeno žádné další předložení notifikace 
jiným příslušným orgánům; 
– v případě zmíněném v odst. 3 písm. a) zaslat svou zprávu spolu s 
informacemi podle odstavce 4 a s jakýmikoliv dalšími informacemi, ze 
kterých zpráva vychází, Komisi, která ji do 30 dnů od obdržení předá 
příslušným orgánům ostatních členských států. 
V případě zmíněném v odst. 3 písm. b) zašle příslušný orgán svou zprávu 
spolu s informacemi podle odstavce 4 a s dalšími informacemi, z nichž tato 
zpráva vychází, Komisi, ne však dříve než 15 dnů po zaslání zprávy 
notifikátorovi a ne později než 105 dnů po obdržení notifikace. Komise do 
30 dnů po obdržení předá zprávu dále příslušným orgánům ostatních 
členských států. 
 

78/2004 § 24 odst. 5 (5) S přihlédnutím ke stanoviskům dotčených ministerstev vypracuje 
ministerstvo do 90 dnů ode dne obdržení žádosti hodnotící zprávu a 
zašle ji v této lhůtě žadateli a dotčeným ministerstvům. Do lhůty 90 
dnů se nezapočítává doba, po kterou ministerstvo čeká na informace 
od žadatele podle § 5 odst. 3 nebo 5. Ministerstvo hodnotící zprávu 
zveřejní způsobem podle § 10 písm. b). V hodnotící zprávě musí být 
uvedeno, že 
a) geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt by 
měl být uveden do oběhu a za jakých podmínek, nebo 
b) geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt by 
neměl být uveden do oběhu. 
 

PT  
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  78/2004 § 24 odst. 6 (6) V případě podle odstavce 5 písm. a) ministerstvo zašle hodnotící 
zprávu ve lhůtě 90 dnů od obdržení žádosti též Komisi. V případě 
podle odstavce 5 písm. b) zašle ministerstvo hodnotící zprávu Komisi 
nejpozději do 105 dnů od obdržení žádosti. Pro počítání lhůty se 
použije ustanovení odstavce 5 věty druhé. 
 

  

Čl. 14 odst. 3 3.     V hodnotící zprávě musí být uvedeno, zda  
a) dotčený geneticky modifikovaný organismus (organismy) má být 
uveden na trh a za jakých podmínek, nebo 
b) dotčený geneticky modifikovaný organismus (organismy) by neměl být 
uveden na trh. 
Hodnotící zprávy musí být zpracovány v souladu s pokyny uvedenými v 
příloze VI. 
 

78/2004 § 24 odst. 5 (5) S přihlédnutím ke stanoviskům dotčených ministerstev vypracuje 
ministerstvo do 90 dnů ode dne obdržení žádosti hodnotící zprávu a 
zašle ji v této lhůtě žadateli a dotčeným ministerstvům. Do lhůty 90 
dnů se nezapočítává doba, po kterou ministerstvo čeká na informace 
od žadatele podle § 5 odst. 3 nebo 5. Ministerstvo hodnotící zprávu 
zveřejní způsobem podle § 10 písm. b). V hodnotící zprávě musí být 
uvedeno, že 
a) geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt by 
měl být uveden do oběhu a za jakých podmínek, nebo 
b) geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt by 
neměl být uveden do oběhu. 
 

PT  

Čl. 14 odst. 4 4.     Při výpočtu doby 90 dnů podle odstavce 2 se nezapočítávají doby, v 
nichž příslušný orgán očekává další informace, které si od notifikátora 
může vyžádat. Příslušný orgán musí uvést důvody své žádosti o další 
informace. 
 

78/2004 § 24 odst. 5 (5) S přihlédnutím ke stanoviskům dotčených ministerstev vypracuje 
ministerstvo do 90 dnů ode dne obdržení žádosti hodnotící zprávu a 
zašle ji v této lhůtě žadateli a dotčeným ministerstvům. Do lhůty 90 
dnů se nezapočítává doba, po kterou ministerstvo čeká na informace 
od žadatele podle § 5 odst. 3 nebo 5. Ministerstvo hodnotící zprávu 
zveřejní způsobem podle § 10 písm. b). V hodnotící zprávě musí být 
uvedeno, že 
a) geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt by 
měl být uveden do oběhu a za jakých podmínek, nebo 
b) geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt by 
neměl být uveden do oběhu. 
 

PT  

Čl. 15 odst. 1 1.     V případech podle čl. 14 odst. 3  si může  příslušný orgán nebo 
Komise ve lhůtě 60 dnů od rozeslání hodnotící zprávy vyžádat další 
informace, vznést připomínky anebo předložit odůvodněné výhrady k 
uvedení dotčeného geneticky modifikovaného organismu (organismů) na 
trh. 
Připomínky nebo odůvodněné výhrady a námitky musí být předány 
Komisi, která je bezodkladně poskytne všem příslušným orgánům.  
Příslušné orgány a Komise mohou s cílem dosažení dohody projednat 
všechny sporné body do 105 dnů od rozeslání hodnotící zprávy. 

78/2004 § 24 (7) Jestliže si Komise nebo příslušný orgán členského státu ve lhůtě 
90 dnů ode dne, kdy byla Komisi zaslána hodnotící zpráva podle 
odstavce 5 písm. a), vyžádá další informace nebo předloží připomínky 
anebo odůvodněné výhrady k uvedení dotčeného geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu do oběhu, 
ministerstvo takové informace poskytne a připomínky nebo výhrady s 
Komisí nebo příslušným orgánem členského státu projedná do 45 dnů 
od uplynutí této lhůty. 
 

PT  
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Veškeré doby, během nichž se čeká na další informace od notifikátora, se 
nezapočítávají do konečné doby 45 dnů pro dosažení dohody. V každé 
žádosti o další informace musí být uvedeny důvody této žádosti. 
 

(8) Ministerstvo je oprávněno vyžádat si na základě žádosti, 
připomínek nebo výhrad předložených podle odstavce 7 od žadatele 
další informace. V takovém případě se doba, po kterou se čeká na 
odpověď od žadatele, nezapočítává do lhůty 45 dnů podle odstavce 7. 
 

Čl. 15 odst. 2 2.     Jestliže v případě podle čl. 14 odst. 3 písm. b) příslušný orgán, který 
připravil hodnotící zprávu, rozhodne, že geneticky modifikovaný 
organismus (organismy) by neměl být uveden na trh, notifikace musí být 
zamítnuta. Rozhodnutí musí obsahovat důvody zamítnutí. 
 

78/2004 § 24 (12) V případě podle odstavce 5 písm. b) rozhodne ministerstvo do 15 
dnů od zaslání hodnotící zprávy podle odstavce 6 o zamítnutí žádosti. 

PT  

Čl. 15 odst. 3 3.     Rozhodne-li příslušný orgán, který připravil hodnotící zprávu, že 
produkt může být uveden na trh, pak jestliže nejsou žádné odůvodněné 
námitky ze strany členských států nebo ze strany Komise oznámeny do 60 
dnů ode dne, kdy byla hodnotící zpráva rozeslána, nebo jestliže byly 
sporné body odstraněny do 105 dnů podle odstavce 1, pak příslušný orgán, 
který připravil hodnotící zprávu, udělí písemný souhlas s uvedením 
produktu na trh, tento souhlas předá notifikátorovi a do 30 dnů o tom 
informuje ostatní členské státy a Komisi. 
 

78/2004 § 24 (9) Jestliže v případě podle odstavce 5 písm. a) Komise nepředloží 
ministerstvu ve lhůtě 90 dnů podle odstavce 7 žádné odůvodněné 
připomínky nebo výhrady anebo jestliže bylo dosaženo shody ve lhůtě 
45 dnů podle odstavce 7, ministerstvo rozhodne o provedení zápisu do 
Seznamu pro uvádění do oběhu. Ministerstvo o tomto rozhodnutí do 
30 dnů od jeho vydání informuje Komisi a příslušné úřady členských 
států. 
 
 

PT  

Čl. 15 odst. 4 4.     Souhlas může být vydán na dobu nejdéle deseti let počínaje datem 
vydání souhlasu. 
Pro účely schválení geneticky modifikovaného organismu nebo jeho 
potomstva, u něhož se předpokládá obchodování pouze s jeho semeny 
podle příslušných ustanovení Společenství, doba prvního uděleného 
souhlasu končí nejpozději deset let po datu prvního vkladu první rostlinné 
odrůdy obsahující geneticky modifikovaný organismus do úředního 
vnitrostátního katalogu rostlinných odrůd v souladu se směrnicemi Rady 
70/457/EHS  a 70/458/EHS . 
V případě lesního reprodukčního materiálu končí doba prvního uděleného 
souhlasu nejpozději deset let po datu vkladu základního materiálu 
obsahujícího geneticky modifikovaný organismus do úředního 
vnitrostátního registru základních materiálů v souladu se směrnicí Rady 
1999/105/ES .     
 

78/2004 §24 (14) Doba platnosti zápisu do Seznamu pro uvádění do oběhu může 
být stanovena nejvýše na 10 let od provedení zápisu. Platnost zápisu 
nelze prodloužit. 
 
(15) Jde-li o geneticky modifikovaný organismus, u něhož se 
předpokládá obchodování pouze s jeho osivem podle příslušných 
právních předpisů Evropských společenství, končí platnost zápisu 
podle odstavce 14 nejpozději uplynutím 10 let od data prvního zápisu 
první rostlinné odrůdy obsahující geneticky modifikovaný organismus 
do seznamu odrůd rostlin v souladu s příslušným právním předpisem 
Evropských společenství. V případě lesního reprodukčního materiálu 
končí platnost zápisu podle odstavce 14 uplynutím 10 let od data 
vkladu základního materiálu obsahujícího geneticky modifikovaný 
organismus do úředního vnitrostátního registru základních materiálů v 
souladu s příslušným právním předpisem Evropských společenství. 
 

PT  

Čl. 16 odst. 1 1.     Příslušný orgán nebo Komise ze svého vlastního podnětu mohou 
odchylně od článku 13 připravit návrh kritérií a požadavků na informace, 
které musí být splněny pro notifikaci určitých druhů geneticky 
modifikovaných organismů nebo produktů je obsahujících. 

  [ustanovení je svou povahou fakultativní, návrh zákona možnosti 
v něm stanovené nevyužívá] 
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2.     Tato kritéria a požadavky na informace a jakékoliv požadavky 
týkající se shrnutí obsahu notifikace mohou být přijaty po projednání s 
příslušným vědeckým výborem  (výbory) v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 30 odst. 2. Tato kritéria a požadavky na informace musí zajistit 
vysokou úroveň bezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí a musí 
vycházet z dostupných vědeckých důkazů týkajících se této bezpečnosti a 
ze zkušenosti získané během uvolnění srovnatelných geneticky 
modifikovaných organismů. 
Požadavky uvedené v čl. 13 odst. 2 musí být nahrazeny požadavky 
přijatými  podle předchozího odstavce a musí být uplatněny postupy 
uvedené v čl. 13 odst. 4, 5 a 6 a v článcích 14 a 15. 
 
3.     Dříve, než je pro rozhodnutí o kritériích a požadavcích na informace 
podle odstavce 1 vyvolán postup podle čl. 30 odst. 2, musí Komise návrh 
zpřístupnit veřejnosti. Veřejnost může do 60 oznámit Komisi své 
připomínky. Komise musí veškeré obdržené připomínky spolu s jejich 
analýzou předat vědeckému výboru ustavenému podle článku 30. 
 

Čl. 17 odst. 1 1.     Odchylně od článků 13, 14 a 15 budou uplatněny postupy uvedené v 
odstavcích 2 až 9 pro obnovení 
a) souhlasů udělených podle části C,  a 
b) před 17. říjnem 2006 souhlasů pro uvedení na trh geneticky 
modifikovaných organismů nebo produktů tyto organismy obsahujících 
udělených podle směrnice 90/220/EHS před 17. říjnem 2002. 
 
2. Nejpozději devět měsíců před vypršením platnosti souhlasu v případě 
souhlasů podle odst. 1  písm. a), a před  17. říjnem 2006 v případě souhlasů 
podle odst. 1 písm. b), notifikátor musí podle tohoto článku příslušnému 
orgánu, který obdržel původní notifikaci, předložit notifikaci obsahující:   
a) kopii souhlasu k uvedení geneticky modifikovaných organismů na trh; 
b) zprávu o výsledcích monitoringu prováděného v souladu  s článkem 20. 
V případě souhlasů podle odst.1 písmeno b), bude tato zpráva předložena 
tehdy, jestliže byl monitoring prováděn; 
c) veškeré nové informace o rizikách vyplývajících z produktu pro lidské 
zdraví a/nebo životní prostředí; a  
d) popřípadě návrh změn nebo doplnění podmínek původního souhlasu, 
mezi jiným i  podmínek týkajících se budoucího monitoringu a časového 
omezení souhlasu.    
Příslušný orgán musí potvrdit datum obdržení notifikace a je-li notifikace v 

  [zákon č. 78/2004 Sb. stanoví v § 37 odst. 1: „(1) Rozhodnutí o zápisu 
do Seznamu uživatelů, Seznamu pro uzavřené nakládání, Seznamu 
pro uvádění do životního prostředí a Seznamu pro uvádění do oběhu 
vydaná podle zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a produkty a o změně některých 
souvisejících zákonů, pozbývají platnosti nejpozději dne 17. října 
2006.“; zvláštní proceduru pro vydávání nových rozhodnutí o zápisu 
do seznamu nicméně neupravuje, tzn. že se uplatní standardní 
pravidla řízení upravená § 5 a § 24 zákona] 
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souladu s tímto odstavcem, musí bez prodlení předat kopii notifikace a 
hodnotící zprávy Komisi, která je do 30 dnů od obdržení musí předat dále 
příslušným orgánům ostatních členských států.  Hodnotící zprávu musí 
příslušný orgán zaslat také notifikátorovi. 
 
3.     V hodnotící zprávě musí být uvedeno, zda 
a) geneticky modifikovaný organismus (organismy) by měl  zůstat na trhu 
a za jakých podmínek, nebo 
b) geneticky modifikovaný organismus (organismy) by neměl zůstat na 
trhu. 
 
4.     Ostatní příslušné orgány anebo Komise si mohou vyžádat další 
informace, připojit připomínky nebo vznést odůvodněné námitky ve lhůtě 
60 dnů od data rozeslání hodnotící zprávy. 
 
5.     Veškeré připomínky, odůvodněné výhrady a námitky musí být 
postoupeny Komisi, která je okamžitě rozešle všem příslušným orgánům. 
 
6.     V případě podle odst. 3 písm. a) a pokud nejsou ze strany členských 
států nebo Komise vzneseny žádné odůvodněné námitky do 60 dnů od data 
rozeslání hodnotící zprávy, musí příslušný orgán, který hodnotící zprávu 
připravil, zaslat notifikátorovi konečné rozhodnutí v písemné formě a musí 
o tom informovat do 30 dnů ostatní členské státy a Komisi. Platnost 
souhlasu by obecně neměla přesáhnout deset let a může být omezena nebo 
rozšířena na základě specifických důvodů. 
 
7.     Příslušné orgány a Komise mohou s cílem nalezení dohody projednat 
sporné body během 75 dnů od data rozeslání hodnotící zprávy. 
 
8.     Jsou–li sporné body vyřešeny ve lhůtě 75 dnů podle odstavce 7, pak 
příslušný orgán, který zprávu připravil, musí zaslat notifikátorovi své 
konečné rozhodnutí v písemné formě a do 30 dnů o tom informovat ostatní 
členské státy a Komisi. Platnost souhlasu může být příslušně omezena. 
 
9.     Po podání notifikace k obnovení souhlasu v souladu s odstavcem 2 
může notifikátor dále pokračovat v uvádění geneticky modifikovaných 
organismů na trh za podmínek uvedených v předchozím souhlasu až do té 
doby, než je přijato konečné rozhodnutí o nové notifikaci.  
 

Čl. 18 1.     Jestliže příslušný orgán nebo Komise předloží námitky a naloží s nimi 78/2004 § 24 odst. 10 (10) Pokud nebylo dosaženo shody ve lhůtě 45 dnů podle odstavce 7, PT  
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v souladu s postupem podle článků 15, 17 a 20, musí být do 120 dnů 
přijato a uveřejněno rozhodnutí v souladu s postupem podle čl. 30 odst. 2. 
Toto rozhodnutí musí obsahovat informace uvedené v čl. 19 odst. 3.  
Při výpočtu uvedených 120 dnů se nezapočítávají doby, během nichž 
Komise očekává další informace, které si může vyžádat od notifikátora, 
nebo  očekává stanovisko vědeckého výboru, který požádala o projednání 
v souladu s článkem 28. Komise musí uvést důvody jakékoliv žádosti o 
další informace a informovat příslušné orgány o vznesení svých požadavků 
na notifikátora. Doba, během níž Komise čeká na stanovisko vědeckého 
výboru, nesmí být delší než 90 dnů. 
Doba, během níž jedná Rada v souladu s postupem uvedeným v čl. 30 odst. 
2, se do výše zmíněné lhůty nezapočítává. 
 
2.     Je-li přijato kladné rozhodnutí, vydá příslušný orgán, který vypracoval 
zprávu, písemný souhlas s uvedením na trh geneticky modifikovaného 
organismu nebo produktu, který takový organismus obsahuje, zašle ho 
notifikátorovi a informuje o tom ostatní členské státy a Komisi do 30 dnů 
po zveřejnění nebo oznámení tohoto rozhodnutí. 
 

ministerstvo v souladu s výsledkem postupu stanoveného pro tyto 
případy právem Evropských společenství do 30 dnů od oznámení jeho 
výsledků rozhodne o provedení zápisu do Seznamu pro uvádění do 
oběhu nebo o zamítnutí žádosti a o tomto rozhodnutí informuje 
Komisi a příslušné úřady členských států. Do lhůty 45 dnů podle věty 
první se nezapočítává doba, po kterou se čeká na odpověď od žadatele 
podle odstavce 8. 

Čl. 19 odst. 1 1.     Aniž jsou dotčeny požadavky dalších právních předpisů Společenství 
a jedině tehdy, jestliže byl již vydán písemný souhlas pro uvedení na trh 
geneticky modifikovaných organismů anebo produktů je obsahujících, 
může být bez další notifikace produkt používán ve Společenství tehdy, 
jsou-li splněny specifické podmínky pro jeho používání a prostředí a/nebo 
zeměpisná území vymezená v těchto podmínkách jsou přesně dodržena. 
 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 4 (1) Nakládat s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty lze jen na základě oprávnění podle tohoto zákona. 
 
… 
 

(4) Oprávnění k uvádění do oběhu vzniká na základě zápisu 
geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu, o 
jehož uvádění jde, do Seznamu pro uvádění do oběhu, nebo na 
základě písemného souhlasu nebo povolení k jeho uvedení do oběhu 
vydaného příslušným úřadem jiného členského státu. Bližší podmínky 
vzniku tohoto oprávnění stanoví § 23 a 24. 
 

PT  

  78/2004 § 23 odst. 1 
a 2 

(1) Do oběhu mohou být uváděny pouze geneticky modifikované 
organismy nebo genetické produkty zapsané v Seznamu pro uvádění 
do oběhu. Rozhodování o uvádění do oběhu podle zvláštních právních 
předpisů11) není tímto ustanovením dotčeno. 
 
(2) Geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt je 
možno uvádět do oběhu jen tehdy, pokud byl zapsán do Seznamu pro 
uvádění do oběhu nebo pokud byl k uvedení do oběhu dán souhlas 

PT 3 
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nebo povolení příslušným úřadem členského státu a pokud vyhovuje 
požadavkům právních předpisů Evropských společenství. 
 

Čl. 19 odst. 2 2.     Notifikátor může přikročit k uvedení na trh pouze tehdy, jestliže 
obdržel písemný souhlas příslušného orgánu v souladu s články 15, 17 a 
18, a musí tak učinit za dodržení všech podmínek, které tento souhlas 
obsahuje. 
 

78/2004 § 23 odst. 1 
a 2 

(1) Do oběhu mohou být uváděny pouze geneticky modifikované 
organismy nebo genetické produkty zapsané v Seznamu pro uvádění 
do oběhu. Rozhodování o uvádění do oběhu podle zvláštních právních 
předpisů11) není tímto ustanovením dotčeno. 
 
(2) Geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt je 
možno uvádět do oběhu jen tehdy, pokud byl zapsán do Seznamu pro 
uvádění do oběhu nebo pokud byl k uvedení do oběhu dán souhlas 
nebo povolení příslušným úřadem členského státu a pokud vyhovuje 
požadavkům právních předpisů Evropských společenství. 
 

PT  

Čl. 19 odst. 3 3.     V písemném souhlasu podle článků 15, 17 a 18 musí vždy být 
zřetelně uvedeno toto: 
a) oblast, které se souhlas týká, včetně identity všech geneticky 
modifikovaných organismů, které mají být uvedeny na trh samostatně nebo 
v produktech, a jejich jednoznačných identifikátorů; 
b) doba platnosti souhlasu; 
c) podmínky pro uvedení produktu na trh, včetně veškerých specifických 
podmínek použití,  nakládání a balení geneticky modifikovaných 
organismů nebo produktů je  obsahujících, a podmínky pro ochranu 
určitých ekosystémů/prostředí a/nebo zeměpisných oblastí; 
d) že notifikátor musí, aniž je dotčen článek 25, poskytnout na vyžádání 
kontrolní vzorky příslušnému orgánu; 
e) požadavky týkající se označování, v souladu s těmi, které jsou uvedeny 
v příloze IV. Z označení musí být jasně patrná přítomnost geneticky 
modifikovaného organismu. Slova „Tento produkt obsahuje geneticky 
modifikované organismy“ musí být uvedena buď na štítku produktu, nebo 
v průvodním dokumentu tohoto produktu nebo jiných produktů 
obsahujících geneticky modifikovaný organismus (organismy); 
f) požadavky na monitoring v souladu s přílohou VII, včetně povinností 
podávat zprávy Komisi a příslušným orgánům, časový plán monitoringu a 
popřípadě povinnosti osoby, která produkt prodává, nebo povinnosti 
uživatele, mezi jiným u pěstovaných geneticky modifikovaných organismů 
též i požadavky na vhodnou informaci o jejich umístění.     
 

78/2004 § 24 odst. 13 (13) Zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu obsahuje 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště, 
místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, která 
podala žádost o zápis, je-li fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, 
nebo název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, osoby, která podala žádost o zápis, je-li osobou právnickou, 
b) specifikaci geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu, 
c) specifikaci genetické modifikace, 
d) výsledky hodnocení rizika, 
e) podmínky a účel uvedení geneticky modifikovaného organismu 
nebo genetického produktu do oběhu, včetně veškerých specifických 
podmínek použití, nakládání a balení, a dále podmínky pro ochranu 
určitých ekosystémů, prostředí nebo zeměpisných oblastí, 
f) případné další požadavky na označení (§ 11 odst. 2), 
g) způsob laboratorní kontroly přítomnosti genetické modifikace 
včetně popisu části změněné deoxyribonukleové nebo ribonukleové 
kyseliny umožňujícího jednoznačnou identifikaci geneticky 
modifikovaného organismu, a to popřípadě i podle mezinárodních 
pravidel, 
h) podmínky poskytování kontrolních vzorků příslušnému správnímu 
úřadu, 
i) požadavky na monitoring a podávání zpráv o jeho výsledcích, 
j) dobu platnosti zápisu. 
 

PT  

  78/2004 § 11 odst. 2 (2) Osoba, která uvádí geneticky modifikovaný organismus nebo PT  
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ve znění 
346/2005 

genetický produkt do oběhu v rámci své podnikatelské činnosti, je 
povinna zajistit, aby na obalu anebo, není-li to možné, v průvodním 
listu geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu byly uvedeny též následující údaje 
a) obchodní název produktu, 
b) název geneticky modifikovaného organismu, 
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo podnikání 
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby zapsané pro tento 
geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt v 
Seznamu pro uvádění do oběhu, je-li fyzickou osobou oprávněnou k 
podnikání, nebo název nebo obchodní firma, sídlo a identifikační 
číslo, bylo-li přiděleno, je-li osobou právnickou, 
d) podmínky a účel nakládání s geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem uvedené v zápise do 
Seznamu pro uvádění do oběhu, 
e) poučení o způsobu získání dalších informací, které jsou obsahem 
zápisu v Seznamu pro uvádění do oběhu, podle tohoto zákona, 
f) informace o bezpečnosti při práci a osobních ochranných 
pracovních prostředcích v těch případech, kdy práce s geneticky 
modifikovanými organismy nebo genetickými produkty vyžaduje 
prostředky nebo opatření nad rámec běžně používaných. 
Ministerstvo může v zápise do Seznamu pro uvádění do oběhu 
stanovit i další požadavky na označení. Je-li uváděn do oběhu 
geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt, pro 
který byl vydán písemný souhlas nebo povolení k uvedení do oběhu 
příslušným úřadem jiného členského státu, je osoba, která jej uvádí do 
oběhu v rámci své podnikatelské činnosti, povinna zajistit, aby 
označování a balení vyhovovalo i příslušným požadavkům 
specifikovaným v tomto souhlasu nebo povolení. 
 

Čl. 19 odst. 4 4.     Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření pro zpřístupnění 
písemného souhlasu a popřípadě rozhodnutí podle článku 18 veřejnosti, a 
pro dodržování podmínek specifikovaných v tomto písemném souhlasu a 
popřípadě v uvedeném rozhodnutí. 
 

78/2004 § 4 odst. 1 (1) Nakládat s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty lze jen na základě oprávnění podle tohoto zákona. 

PT  

  78/2004 § 5 odst. 11 (11) Rozhodnutí podle odstavce 8 ministerstvo zašle též dotčeným 
ministerstvům a zveřejní způsobem podle § 10. 
 

PT  

  78/2004 § 10 Ministerstvo zajišťuje zveřejnění informací podle tohoto zákona 
a) na úřední desce ministerstva, 

PT  
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b) prostřednictvím sítě internet, 
c) nejméně jedním dalším vhodným způsobem v obci a kraji, na 
jejichž území bezprostředně dochází k uzavřenému nakládání nebo 
uvádění do životního prostředí nebo se takové nakládání se zřetelem 
ke všem okolnostem očekává. 
 

Čl. 20 1.     Po uvedení geneticky modifikovaného organismu nebo produktu 
geneticky modifikovaný organismus obsahujícího na trh musí notifikátor 
zajistit, aby monitoring a podávání zpráv o monitoringu probíhaly v 
souladu s podmínkami specifikovanými v souhlasu. Zprávy o monitoringu 
musí být předkládány Komisi a příslušným orgánům členských států. Na 
základě těchto zpráv, v souladu se souhlasem a v rámci plánu monitoringu 
specifikovaného v souhlasu může příslušný orgán, který obdržel původní 
notifikaci, po prvním monitorovacím období  plán monitoringu 
přizpůsobit. 
 
2.     Získá-li notifikátor od uživatelů nebo z jiných zdrojů nové informace 
o rizikách geneticky modifikovaného organismu (organismů) pro lidské 
zdraví nebo životní prostředí již po udělení písemného souhlasu, musí 
neprodleně přijmout opatření nezbytná k ochraně lidského zdraví a 
životního prostředí a informovat o nich příslušný orgán. 
Dále musí notifikátor upravit informace a podmínky specifikované v 
notifikaci. 
 
3.     Získá-li příslušný orgán informace, které by mohly mít důsledky pro 
rizika geneticky modifikovaného organismu (organismů) pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí, nebo za okolností popsaných v odstavci 2, musí 
neprodleně předat tyto informace Komisi a příslušným orgánům ostatních 
členských států, a pokud ještě neudělil písemný souhlas, může využít 
možností čl. 15 odst. 1 anebo čl. 17 odst. 7. 
Pokud je taková informace získána až po udělení souhlasu, musí příslušný 
orgán  do 60 dnů od obdržení této nové informace předat Komisi svou 
hodnotící zprávu, v níž bude stanoveno, zda a jak musí být pozměněny 
podmínky souhlasu nebo zda by měl být souhlas odebrán; Komise do 30 
dnů od obdržení předá tuto zprávu příslušným orgánům ostatních 
členských států. 
Připomínky nebo odůvodněné námitky proti dalšímu uvedení na trh 
dotčeného geneticky modifikovaného organismu nebo návrhy na 
pozměnění podmínek souhlasu musí být do 60 dnů od rozeslání hodnotící 
zprávy předány Komisi, která je neprodleně předá všem příslušným 

78/2004 § 8 (1) Získá-li osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému 
nakládání nebo uvádění do životního prostředí, osoba zapsaná v 
Seznamu pro uvádění do oběhu anebo osoba, která o vznik takového 
oprávnění nebo o zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu žádá, nové 
informace týkající se rizik geneticky modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu pro zdraví nebo životní prostředí, je povinna 
neprodleně 
a) přijmout opatření nezbytná k ochraně zdraví a životního prostředí a 
b) poskytnout písemně nově získané informace ministerstvu a oznámit 
mu přijatá opatření. 
Ministerstvo sdělí informace a oznámí opatření podle písmene b) 
ostatním dotčeným správním orgánům uvedeným v § 27. 
 
(2) Osoba podle odstavce 1 je dále povinna nejpozději ve lhůtě 30 dnů 
ode dne, kdy nové informace získala, provést a předložit ministerstvu 
nové hodnocení rizika. 
 
(3) Pokud ministerstvo získá nové informace týkající se rizik 
geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu pro 
zdraví nebo životní prostředí jiným způsobem než podle odstavce 1 
písm. b), předá tyto informace dotčeným osobám uvedeným v 
odstavci 1 a vyzve je, aby nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne 
obdržení výzvy provedly a předložily ministerstvu nové hodnocení 
rizika. Současně ministerstvo oznámí nové informace ostatním 
dotčeným správním orgánům uvedeným v § 27. 
 
(4) Týkají-li se nové informace podle odstavce 1 nebo 3 geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu, pro který 
byla podána žádost o zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu, 
ministerstvo tyto informace neprodleně poskytne Evropské komisi 
(dále jen "Komise") a příslušným orgánům ostatních členských států 
Evropských společenství (dále jen "členské státy"). Pokud nebyl zápis 
dosud proveden, může si ministerstvo od žadatele vyžádat další 
informace. Pokud jsou nové informace získány až po zápisu 

PT  
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orgánům.  
Příslušné orgány a Komise mohou projednat sporné body s cílem dosažení 
dohody do 75 dnů od data rozeslání hodnotící zprávy. 
Jestliže členské státy ani Komise nepředloží do 60 dnů od rozeslání nové 
informace žádné odůvodněné námitky nebo jestliže jsou sporné body do 75 
dnů projednány, příslušný orgán, který zprávu připravil, doplní souhlas 
podle návrhu, předá doplněný souhlas notifikátorovi a informuje o tom do 
30 dnů ostatní  členské státy a Komisi. 
 
4.     Aby byla zajištěna průhlednost monitoringu, musí být výsledky 
monitoringu prováděného podle části C veřejně přístupné. 
 

předmětného geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu do Seznamu pro uvádění do oběhu, je ministerstvo povinno 
do 60 dnů ode dne, kdy je získalo, předat Komisi hodnotící zprávu, v 
níž bude stanoveno, zda a popřípadě jak musí být zápis změněn nebo 
zrušen. Jestliže členské státy ani Komise nepředloží žádné 
odůvodněné námitky do 60 dnů ode dne, kdy byla hodnotící zpráva 
Komisí členským státům rozeslána, nebo jestliže jsou sporné body do 
75 dnů ode dne rozeslání hodnotící zprávy projednány, ministerstvo 
rozhodne o změně zápisu. O tomto rozhodnutí ministerstvo do 30 dnů 
od jeho vydání informuje členské státy, Komisi a dotčená 
ministerstva. 
 
(5) Jestliže ministerstvo získá na základě nových informací, které 
mohou ovlivnit hodnocení rizika, nebo na základě přehodnocení 
existujících informací v souvislosti s novými vědeckými poznatky 
dostatečný podklad pro názor, že geneticky modifikovaný organismus 
nebo genetický produkt, k jehož uvádění do oběhu byl dán souhlas 
nebo povolení příslušným orgánem členského státu, představuje riziko 
pro zdraví nebo životní prostředí, může dočasně rozhodnutím omezit 
nebo zakázat nakládání s tímto geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem včetně jeho dovozu a 
prodeje za stejných podmínek, jaké stanoví v obdobných situacích pro 
geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt, který 
byl zapsán do Seznamu pro uvádění do oběhu podle tohoto zákona. 
Rozhodnutí ministerstvo zveřejní podle § 10. 
 
(6) O opatřeních provedených podle odstavce 5 je ministerstvo 
povinno neprodleně zaslat zprávu Komisi a příslušným orgánům 
členských států. Zpráva musí obsahovat 
a) důvody opatření, 
b) nové informace, z nichž rozhodnutí vychází, 
c) informaci, zda, případně jak je třeba změnit podmínky uděleného 
souhlasu nebo povolení nebo zda je třeba udělené povolení nebo 
souhlas odebrat. 
 
(7) Zprávu podle odstavce 6 ministerstvo zveřejní podle § 10 písm. b). 
Nové informace a případná související rozhodnutí ministerstvo 
zveřejní podle § 10. 
 

  78/2004 § 12 [k odstavci 3 článku 20] PT  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES 

24.7.2017                                       Strana 33 / 104                                                                                                                                                                                                      

Celex kód: 32001L0018 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. David Hadroušek, Mgr. 
Zuzana Hroudová, 19.3.2004 

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

Schválil    (jméno, datum): JUDr. J. Prchalová, 19.3.2004 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

 
(1) Ministerstvo může platné povolení nebo zápis v Seznamu pro 
uvádění do oběhu změnit nebo zrušit, a to 
a) dojde-li k podstatné změně podmínek, za kterých bylo povolení 
vydáno nebo zápis proveden, 
b) prokáže-li se, že údaje předložené osobou, které bylo povolení 
uděleno, nebo osobou zapsanou v Seznamu pro uvádění do oběhu v 
řízení o udělení povolení, popřípadě zápisu do Seznamu pro uvádění 
do oběhu nebo o jejich změně jsou nesprávné, nebo 
c) dojde-li k závažnému nebo opakovanému porušení povinností 
stanovených tímto zákonem nebo stanovených podle něho osobou, 
které bylo povolení uděleno, popřípadě osobou zapsanou v Seznamu 
pro uvádění do oběhu. 
 
(2) Ministerstvo platné povolení nebo zápis v Seznamu pro uvádění 
do oběhu zruší, pokud o to osoba oprávněná na jeho základě k 
uzavřenému nakládání nebo uvádění do životního prostředí, popřípadě 
osoba zapsaná v Seznamu pro uvádění do oběhu požádá. 
 
(3) Je-li to potřebné, stanoví ministerstvo v rozhodnutí podle odstavce 
1 nebo 2 zároveň podmínky ukončení nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty, včetně jejich 
případné likvidace. 
 

  78/2004 § 23 odst. 4 (4) Osoba zapsaná v Seznamu pro uvádění do oběhu je povinna 
zajistit provádění monitoringu a podávání zpráv o jeho výsledcích v 
souladu s požadavky stanovenými v zápisu. Ministerstvo je 
oprávněno na základě těchto zpráv po prvním monitorovacím období 
požadavky na monitoring upřesňovat. Výsledky monitoringu 
ministerstvo zpřístupní veřejnosti podle § 10 písm. b). 
 

PT  

Čl. 21 1.     Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která zajistí, že 
označování a  balení geneticky modifikovaných organismů nebo produktů 
tyto organismy obsahujících bude ve všech stadiích procesu uvádění na trh 
vyhovovat příslušným požadavkům specifikovaným v písemném souhlasu 
podle čl. 15 odst. 3, 17 odst. 5 a 8, 18 odst. 2 a 19 odst. 3. 
 
2.     Pro produkty, v nichž nelze vyloučit náhodné nebo z technického 
hlediska nevyhnutelné stopy autorizovaných geneticky modifikovaných 
organismů, může být stanoven práh minimálního výskytu; jestliže hodnoty 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 11 odst. 1 
a 2 

(1) Osoba, která uvádí geneticky modifikovaný organismus nebo 
genetický produkt do oběhu, jakož i osoba poskytující geneticky 
modifikovaný organismus výlučně pro účely uzavřeného nakládání 
nebo uvádění do životního prostředí je povinna zajistit, aby na obalu 
geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu 
bylo na viditelném místě uvedeno zřetelné označení "geneticky 
modifikovaný organismus", popřípadě "tento výrobek obsahuje 
geneticky modifikovaný organismus" nebo "tento výrobek obsahuje 
geneticky modifikované organismy"; toto označení musí být uvedeno 

PT  
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v produktu jsou nižší, tento produkt již nemusí být označen podle 
ustanovení odstavce 1. Zmíněná prahová hodnota musí být stanovena pro 
jednotlivé produkty postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2.  
 

i v průvodní dokumentaci a ve všech stadiích procesu zpracování 
výrobku. Ministerstvo může ve výroku rozhodnutí o udělení povolení 
stanovit i další požadavky na označení. 
 
(2) Osoba, která uvádí geneticky modifikovaný organismus nebo 
genetický produkt do oběhu v rámci své podnikatelské činnosti, je 
povinna zajistit, aby na obalu anebo, není-li to možné, v průvodním 
listu geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu byly uvedeny též následující údaje 
a) obchodní název produktu, 
b) název geneticky modifikovaného organismu, 
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo podnikání 
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby zapsané pro tento 
geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt v 
Seznamu pro uvádění do oběhu, je-li fyzickou osobou oprávněnou k 
podnikání, nebo název nebo obchodní firma, sídlo a identifikační 
číslo, bylo-li přiděleno, je-li osobou právnickou, 
d) podmínky a účel nakládání s geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem uvedené v zápise do 
Seznamu pro uvádění do oběhu, 
e) poučení o způsobu získání dalších informací, které jsou obsahem 
zápisu v Seznamu pro uvádění do oběhu, podle tohoto zákona, 
f) informace o bezpečnosti při práci a osobních ochranných 
pracovních prostředcích v těch případech, kdy práce s geneticky 
modifikovanými organismy nebo genetickými produkty vyžaduje 
prostředky nebo opatření nad rámec běžně používaných. 
Ministerstvo může v zápise do Seznamu pro uvádění do oběhu 
stanovit i další požadavky na označení. Je-li uváděn do oběhu 
geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt, pro 
který byl vydán písemný souhlas nebo povolení k uvedení do oběhu 
příslušným úřadem jiného členského státu, je osoba, která jej uvádí do 
oběhu v rámci své podnikatelské činnosti, povinna zajistit, aby 
označování a balení vyhovovalo i příslušným požadavkům 
specifikovaným v tomto souhlasu nebo povolení. 
 

  78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 11 odst. 3  
Pro produkty, u nichž nelze vyloučit náhodné nebo technicky 
nevyhnutelné příměsi geneticky modifikovaných organismů 
schválených pro uvedení do oběhu podle § 23 odst. 2, stanoví 

PT  
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ministerstvo v souladu s právem Evropských společenství8a) 
prováděcím právním předpisem prahovou hranici výskytu těchto 
příměsí. Jestliže hodnoty výskytu příměsí v produktu jsou nižší než 
prahová hranice, tento produkt již nemusí být označen podle odstavců 
1 a 2. 
---------------------------- 
8a) Čl. 21 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, 
ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1830/2003 ze dne 22. 
září 2003 o zpětné vysledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných 
organismů a zpětné vysledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky 
modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES. 

Čl. 22 Aniž je dotčen článek 23, členské státy nesmějí zakázat, omezit nebo jinak 
překážet uvádění na trh geneticky modifikovaných organismů nebo 
produktů geneticky modifikované organismy obsahujících, které vyhovují 
požadavkům této směrnice. 
 

78/2004 § 23 odst. 2 (2) Geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt je 
možno uvádět do oběhu jen tehdy, pokud byl zapsán do Seznamu pro 
uvádění do oběhu nebo pokud byl k uvedení do oběhu dán souhlas 
nebo povolení příslušným úřadem členského státu a pokud vyhovuje 
požadavkům právních předpisů Evropských společenství. 
 

PT  

Čl. 23 1.     Jestliže členský stát získá na základě nových nebo dodatečných 
informací, které mohou ovlivnit hodnocení rizika pro životní prostředí,  
nebo na základě přehodnocení existujících informací v souvislosti s 
novými nebo dodatečnými vědeckými poznatky dostatečný podklad pro 
názor, že geneticky modifikovaný organismus nebo produkt tento 
organismus obsahující, který byl řádně notifikován a kterému již byl 
udělen písemný souhlas, představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí, může tento členský stát dočasně omezit nebo zakázat používání 
a/nebo prodej tohoto geneticky modifikovaného organismu  nebo produktu 
na svém území. 
Členský stát musí zajistit, aby v případě vážného rizika byla použita 
opatření pro mimořádné situace, jako je odklad nebo ukončení uvádění na 
trh, a aby byla informována veřejnost.  
Členský stát musí neprodleně informovat Komisi a ostatní členské státy o 
činnostech, které podnikl podle tohoto článku, udat důvody svého 
rozhodnutí, předložit přezkum hodnocení rizik pro životní prostředí a 
uvést, zda a jak je zapotřebí pozměnit podmínky souhlasu nebo zda má být 
souhlas odebrán, popřípadě uvést i ty nové nebo dodatečné informace, na 
nichž je jeho rozhodnutí založeno. 
 
2.     Rozhodnutí o této věci je třeba přijmout do 60 dnů v souladu s 
postupem podle článku 30 odst. 2. Při výpočtu těchto 60 dnů se 

78/2004 § 8 odst. 5 
až 7 

(5) Jestliže ministerstvo získá na základě nových informací, které 
mohou ovlivnit hodnocení rizika, nebo na základě přehodnocení 
existujících informací v souvislosti s novými vědeckými poznatky 
dostatečný podklad pro názor, že geneticky modifikovaný organismus 
nebo genetický produkt, k jehož uvádění do oběhu byl dán souhlas 
nebo povolení příslušným orgánem členského státu, představuje riziko 
pro zdraví nebo životní prostředí, může dočasně rozhodnutím omezit 
nebo zakázat nakládání s tímto geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem včetně jeho dovozu a 
prodeje za stejných podmínek, jaké stanoví v obdobných situacích pro 
geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt, který 
byl zapsán do Seznamu pro uvádění do oběhu podle tohoto zákona. 
Rozhodnutí ministerstvo zveřejní podle § 10. 
 
(6) O opatřeních provedených podle odstavce 5 je ministerstvo 
povinno neprodleně zaslat zprávu Komisi a příslušným orgánům 
členských států. Zpráva musí obsahovat 
a) důvody opatření, 
b) nové informace, z nichž rozhodnutí vychází, 
c) informaci, zda, případně jak je třeba změnit podmínky uděleného 
souhlasu nebo povolení nebo zda je třeba udělené povolení nebo 
souhlas odebrat. 

PT  
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nezapočítává žádná z dob, po které čeká Komise na další informace, které 
si může od notifikátora vyžádat, nebo po které očekává stanovisko 
vědeckého výboru (výborů). Doba, během níž Komise očekává stanovisko 
vědeckého výboru (výborů) nesmí překročit 60 dnů. 
Do výše uvedených dob se nezapočítává doba, po kterou jedná Rada 
postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2. 
 

 
(7) Zprávu podle odstavce 6 ministerstvo zveřejní podle § 10 písm. b). 
Nové informace a případná související rozhodnutí ministerstvo 
zveřejní podle § 10. 
 

Čl. 24 1.     Aniž je dotčen článek 25, musí Komise neprodleně po obdržení 
notifikace, v souladu s čl. 13 odst. 1, zpřístupnit shrnutí podle čl. 13 odst. 2 
písm. h) veřejnosti. V případě uvedeném v čl. 14 odst. 3 písm. a) musí 
Komise zpřístupnit veřejnosti také hodnotící zprávy. Veřejnost může své 
připomínky předložit Komisi do 30 dnů. Komise musí neprodleně předat 
tyto připomínky příslušným orgánům.  
 
2.     Aniž je dotčen článek 25, musí být veškeré hodnotící zprávy týkající 
se geneticky modifikovaných organismů nebo produktů tyto organismy 
obsahujících, pro které byl již vydán písemný souhlas k uvedení na trh 
anebo pro které byl ve smyslu této směrnice písemný souhlas k uvedení na 
trh zamítnut, a stanovisko (stanoviska) vědeckých výborů, jejichž názor na 
tuto věc byl vyžádán, zpřístupněny veřejnosti.   U každého produktu musí 
být jasně specifikován v něm obsažený geneticky modifikovaný 
organismus nebo organismy a způsob nebo způsoby využití tohoto 
produktu. 
 

  [ustanovení je adresováno především Komisi, pro ministerstvo platí 
ustanovení uvedená na rozličných místech zákona č. 78/2004, § 5, § 
10 atd., resp. zákon č. 123/1998 Sb.] 
 

PT  

Čl. 25 1.     Komise a příslušné orgány neprozradí třetím stranám žádné důvěrné 
informace, které byly notifikovány nebo vyměněny v rámci působnosti této 
směrnice, a budou chránit práva duševního vlastnictví vztahující se k 
obdrženým údajům. 
 
2.     Notifikátor může v notifikaci předkládané podle této směrnice označit 
informace, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit jeho pozici v rámci 
hospodářské soutěže a které by proto měly být považovány za důvěrné. V 
takových případech musí být uvedeno ověřitelné odůvodnění. 
 
3.     Příslušný orgán po projednání s notifikátorem rozhodne o tom, která 
informace bude považována za důvěrnou, a informuje o svém rozhodnutí 
notifikátora. 
 
4.     V žádném případě však nemohou být za důvěrné považovány 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 9 (1) Žadatel podle § 5 odst. 1 nebo oznamovatel podle § 16 odst. 2 
nebo 3 může v žádosti, popřípadě v oznámení označit údaje, jejichž 
zveřejnění by jej mohlo poškodit v hospodářské soutěži, za obchodní 
tajemství7). Osoba podle věty první je povinna v žádosti, popřípadě v 
oznámení prokazatelně doložit, že jí označené údaje jsou jejím 
obchodním tajemstvím. 
 
(2) Za obchodní tajemství nelze podle tohoto zákona označit 
a) obecný popis geneticky modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu, 
b) název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, osoby podle odstavce 1, je-li právnickou osobou, nebo 
jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, místo podnikání a 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby podle odstavce 1, je-li 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, 

PT  
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následující informace, které byly poskytnuty podle článků 6, 7, 13, 17, 20 a 
23:   
– obecný popis geneticky modifikovaného organismu nebo geneticky 
modifikovaných organismů, jméno a adresa notifikátora, účel uvolnění, 
místo uvolnění a zamýšlené využití; 
– metody a plány monitoringu geneticky modifikovaného organismu nebo 
organismů a plány pro řešení mimořádných situací; 
– hodnocení rizik pro životní prostředí. 
 
5.     Jestliže z jakéhokoliv důvodu notifikátor svou notifikaci stáhne, 
příslušné orgány a Komise musí nadále zachovávat důvěrnost 
předložených informací. 
 

c) místo a kategorii rizika uzavřeného nakládání, požadavky na 
uzavřený prostor a ochranná opatření příslušné kategorie rizika 
uzavřeného nakládání, 
d) místo a účel uvádění do životního prostředí nebo účel uvádění do 
oběhu,  
e) hodnocení rizika, 
f) havarijní plán. 
 
(3) K údajům označeným za obchodní tajemství mají přístup pouze 
a) správní orgány uvedené v § 27, 
b) Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty, 
c) právnické osoby, se kterými uzavřelo ministerstvo smlouvu podle § 
28 odst. 1 písm. f), 
d) příslušné orgány členských států, 
e) Komise. 
 
(4) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se při 
shromažďování, uchovávání, zveřejňování a jiném zpracování 
osobních údajů prováděném v souvislosti s nakládáním s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního 
zákona8). 
 
 

Čl. 26 1. Aby geneticky modifikované organismy mohly být předmětem operací 
podle čl. 2 odst. 4 druhého pododstavce, musí splnit náležité požadavky na 
označování v souladu s odpovídajícími oddíly přílohy IV, jejichž smyslem 
je poskytnout jasné informace o přítomnosti geneticky modifikovaných 
organismů na štítku nebo v průvodním dokumentu. Za tímto účelem musí 
být buď na štítku, nebo v průvodním  dokumentu uvedena slova „Tento 
produkt obsahuje geneticky modifikované organismy“.  
 
2. Podmínky pro provádění odstavce 1 musí být postupem uvedeným v čl. 
30 odst. 2 stanoveny v souladu s již existujícími ustanoveními pro 
označování podle právních předpisů Společenství, aniž by přitom 
docházelo ke zdvojování nebo nesrovnalostem. Popřípadě musí být vzata v 
úvahu i ustanovení týkající se označování, která v souladu s právními 
předpisy Společenství přijaly členské státy.      
 

  [zákon nevylučuje z definice „uvádění do oběhu“  (§ 3) to, co je 
uvedeno v čl. 2 odst. 4 druhá odrážka směrnice, proto je takové 
předání „uvedením do oběhu“ ve smyslu zákona a na jako takové se 
ustanovení zákona vztahují; označování je upraveno obecně v § 11] 
 

NT  
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Čl. 27 Oddíly C a D přílohy II, přílohy III a IV a oddíl C přílohy VII budou 
přizpůsobovány technickému pokroku v souladu s postupem uvedeným v 
čl. 30 odst. 2. 
 

  [není relevantní pro transpozici] 
 

NT  

Čl. 28 1.     Vyskytne-li se ze strany příslušného orgánu nebo Komise námitka v 
souvislosti s riziky geneticky modifikovaných organismů pro lidské zdraví 
nebo životní prostředí a je-li s touto námitkou naloženo v souladu s čl. 15 
odst. 1, 17 odst. 4, 20 odst. 3 nebo s článkem 23, nebo stanoví-li hodnotící 
zpráva uvedená v článku 14, že by geneticky modifikovaný organismu 
neměl být uveden na trh, musí Komise buď ze svého podnětu, anebo na 
žádost členského státu projednat tuto námitku s příslušným vědeckým 
výborem (výbory). 
 
2.     V rámci této směrnice Komise též může požádat, buď z vlastního 
podnětu, anebo na žádost členského státu, příslušný vědecký výbor 
(výbory) o konzultaci k jakékoliv záležitosti, která by mohla mít 
nepříznivý účinek na lidské zdraví nebo životní prostředí. 
 
3.     Odstavec 2 nesmí ovlivnit správní postupy uvedené v této směrnici. 
 

  [není relevantní pro transpozici] 
 

NT  

Čl. 29 1.     Aniž jsou dotčeny pravomoci členských států týkající se etických 
otázek, Komise buď z vlastního podnětu, nebo na žádost Evropského 
parlamentu nebo Rady požádá o konzultaci kterýkoliv z ustavených 
výborů, např. Evropskou skupinu pro etiku ve vědě a nových 
technologiích, aby získala jeho názor na etické důsledky  biotechnologií z 
hlediska obecných otázek etiky. 
Tato konzultace může být též uskutečněna na žádost členského státu. 
 
2.     Tato konzultace se řídí jasnými pravidly otevřenosti, průhlednosti a 
veřejné dostupnosti. Její výsledky musí být veřejnosti přístupné. 
 
3.     Správní postupy vyžadované touto směrnicí nesmí být ovlivněny 
odstavcem 1. 
 

  [není relevantní pro transpozici] 
 

NT  

Čl. 30 1.     Komisi bude nápomocen výbor. 
 
2.     V případě odkazu na tento odstavec budou uplatněny články 5 a 7 
rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na ustanovení článku 8 téhož 
rozhodnutí. 

  [není relevantní pro transpozici] 
 

NT  
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Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES musí být stanovena 
na tři měsíce. 
 
3.     Výbor přijme svůj jednací řád. 
 

Čl. 31 1. Členské státy a Komise si na pravidelných setkáních budou vyměňovat 
informace o získaných zkušenostech z prevence rizik spojených s 
uvolňováním a uváděním na trh geneticky modifikovaných organismů. 
Výměna informací se bude týkat i zkušeností získaných při provádění čl. 2 
odst. 4, druhého pododstavce, při hodnocení rizika pro životní prostředí, 
monitoringu, konzultacích s veřejností a při informováním veřejnosti. 
Kde je to nezbytné, vydá výbor zřízený podle čl. 30 odst. 1 pokyny k 
provádění článku 2 odst. 4, druhého pododstavce. 
 
2.     Komise zřídí jeden nebo více registrů, do nichž budou ukládány 
informace o genetických modifikacích geneticky modifikovaných 
organismů uvedených v bodě A č. 7 přílohy IV. Aniž je dotčen článek 25, 
tento registr (registry) musí obsahovat tu část informací, která je přístupná 
veřejnosti. Podrobnosti provozování registru (registrů) musí být stanoveny 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2. 
 
3.     Aniž je dotčen odstavec 2 a bod A č. 7 přílohy IV, 
a) členské státy zřídí veřejné registry, ve kterých budou zaznamenána 
místa uvolnění geneticky modifikovaných organismů podle části B; 
b) členské státy zřídí též registry pro záznam míst geneticky 
modifikovaných organismů pěstovaných podle části C, mezi jiným tak, aby 
možné účinky takových geneticky modifikovaných organismů na životní 
prostředí mohly být monitorovány v souladu s ustanoveními čl. 19 odst. 3 
písm f) a 20 odst. 1. Aniž jsou dotčena ustanovení článků 19 a 20, zmíněná 
místa musí 
– být notifikována příslušným orgánům a  
– oznámena veřejnosti 
     způsobem, který příslušné orgány budou považovat za vhodný a který je 
v souladu s vnitrostátními ustanoveními. 
 
4.     Každí tři roky zašlou členské státy Komisi zprávu o opatřeních 
přijatých k provádění ustanovení této směrnice. Zpráva musí obsahovat 
krátké faktické shrnutí  zkušenosti s uváděním na trh geneticky 
modifikovaných organismů nebo produktů  tyto organismy obsahujících. 
 

78/2004 § 28 d) vykonává funkci správního orgánu pro mezinárodní výměnu 
informací v oblasti geneticky modifikovaných organismů a 
genetických produktů, 
 
 

PT  
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5.     Každé tři roky uveřejní Komise shrnutí zpráv podle odstavce 4. 
 
6.     Poprvé v roce 2003 a následně potom každé tři roky zašle Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zkušenostech, které členské státy 
získaly v rámci této směrnice s uváděním geneticky modifikovaných 
organismů na trh. 
 
7.     Zároveň s touto zprávou předloží Komise v r. 2003 zvláštní zprávu 
týkající se činností podle části B a části C, včetně hodnocení  
a) veškerých důsledků, především z hlediska různosti evropských 
ekosystémů a potřeby doplnění regulativního rámce pro tuto oblast, 
b) možností různých cest ke zlepšení celistvosti a účinnosti tohoto rámce, 
včetně jednotného autorizačního postupu Společenství a úprav postupu 
Komise při jejím konečném rozhodování, 
c) toho, zda byla již získána dostatečná zkušenost ze zavádění odlišných 
postupů části B, aby bylo ospravedlněno ustanovení těchto postupů o 
poskytování implicitního souhlasu, a dostatečná zkušenost z provádění 
části C, aby bylo ospravedlněno využívání těchto odlišných postupů, a  
d) sociálních a ekonomických důsledků záměrného uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů a uvádění na trh těchto organismů. 
 
8.     Každoročně zašle Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
etických otázkách podle čl. 29 odst. 1; tato zpráva může být popřípadě 
doplněna návrhem na změny této směrnice.     
 

Čl. 32 1.     Komise byla vyzvána, aby podle možností co nejdříve a nejpozději do 
července 2001 vypracovala legislativní návrh týkající se podrobností 
provádění Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti. Návrh musí 
doplňovat a, je-li to nezbytné,  pozměňovat ustanovení této směrnice.  
 
2.     Tento návrh musí obsahovat především vhodná opatření k provádění 
postupů, uvedených v Cartagenském protokolu, a v souladu se zmíněným 
protokolem požadovat od vývozců ze Společenství, aby zajistili splnění 
všech požadavků postupu pro dosažení dohody na základě předběžného 
informovaného souhlasu, jak je stanoveno v článcích 7 až 10, 12 a 14 
Cartagenského protokolu. 
 

  [není relevantní pro transpozici] 
 

NT  

Čl. 33 Členské státy stanoví pokuty za porušení vnitrostátních ustanovení 
přijatých podle této směrnice. Tyto pokuty musí být účinné, přiměřené a 

78/2004 
ve znění 

§ 35 (1) Pokutu do výše až 50 000 Kč může uložit inspekce tomu, kdo 
a) neuchovává hodnocení rizika po dobu nejméně 10 let od jeho 

PT  
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odrazující. 
 

346/2005 předložení a nebo jej na vyžádání neposkytne správním orgánům 
uvedeným v § 27, ač je k tomu podle § 7 odst. 5 povinen, 
b) nezajistí jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k 
uzavřenému nakládání nebo osoba oprávněná podle tohoto zákona k 
uvádění do životního prostředí, aby provozní řád pracoviště, v němž 
se nakládá s geneticky modifikovanými organismy, obsahoval 
všechny náležitosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu [§ 19 
písm. f)], 
c) nezajistí jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k 
uzavřenému nakládání nebo k uvádění do životního prostředí školení 
zaměstnanců před zahájením nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy nebo jejich proškolení při každé změně pracovních 
postupů, nejméně však jedenkrát za rok anebo neseznámí 
zaměstnance prokazatelně s provozním řádem pracoviště [§ 19 písm. 
g)]. 
 
(2) Pokutu až do výše 500 000 Kč může uložit inspekce tomu, kdo 
a) nedodržuje při zacházení s geneticky modifikovaným organismem 
nebo genetickým produktem podmínky vyznačené na obalu nebo 
průvodním listu nebo s ním zachází pro jiný účel než tam uvedený (§ 
3 odst. 4), 
b) nepředloží ministerstvu nové hodnocení rizika obsahující 
náležitosti podle tohoto zákona nejpozději do 5 let ode dne předložení 
posledního hodnocení, ač je k tomu podle § 7 odst. 3 písm. d) 
povinen, 
c) nezabezpečí jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k 
uzavřenému nakládání nebo k uvádění do životního prostředí výkon 
odborné kontroly nad nakládáním s geneticky modifikovanými 
organismy odborným poradcem, nesplňuje-li sám podmínky podle § 
14 [§ 19 písm. a)], 
d) uvede jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému 
nakládání nebo k uvádění do životního prostředí nepravdivý údaj v 
dokumentaci podle § 19 písm. b) nebo v závěrečné zprávě podle § 19 
písm. d), 
e) nepředá jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k 
uzavřenému nakládání nebo k uvádění do životního prostředí 
ministerstvu přehled geneticky modifikovaných organismů, údaje o 
jejich množství nebo o způsobu nakládání s nimi za uplynulý 
kalendářní rok [§ 19 písm. c)], 
f) nezašle ministerstvu jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona 
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k uzavřenému nakládání nebo k uvádění do životního prostředí 
závěrečnou zprávu o průběhu a důsledcích této činnosti [§ 19 písm. 
d)], 
g) nezpracuje nebo nepředloží ministerstvu havarijní plán obsahující 
náležitosti podle tohoto zákona, ač je k tomu podle § 20 odst. 2 písm. 
c) povinen, 
h) pěstuje geneticky modifikované organismy schválené pro uvedení 
do oběhu a neposkytne ministerstvu za uplynulý kalendářní rok 
písemné informace o místě jejich pěstování (§ 23 odst. 3), 
i) nedodrží podmínky pro vývoz, dovoz nebo jiný přeshraniční 
pohyb geneticky modifikovaných organismů stanovené § 25 a 
příslušným přímo použitelným předpisem Evropských 
společenství16a).__________ 
16a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1946/2003 ze 
dne 15. července 2003 o přeshraničním pohybu geneticky 
modifikovaných organismů. 
 
(3) Pokutu do výše až 1 000 000 Kč může inspekce uložit tomu, kdo 
a) nepředloží ministerstvu nové hodnocení rizika obsahující 
náležitosti podle tohoto zákona, ač je k tomu podle § 8 odst. 2 
povinen nebo mu to bylo podle § 8 odst. 3 uloženo, 
b) nekontroluje jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k 
uzavřenému nakládání uzavřený prostor a ochranná opatření v 
souladu s požadavky § 15 odst. 3 nebo nevede o provedených 
kontrolách záznamy, 
c) nezajistí jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k uvádění 
do životního prostředí, aby žádný materiál pocházející z geneticky 
modifikovaného organismu, který uvádí do životního prostředí, nebyl 
uveden do oběhu, jestliže to nebude v souladu s ustanovením § 23 (§ 
17 odst. 2), 
d) nevede jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k 
uzavřenému nakládání nebo osoba oprávněná podle tohoto zákona k 
uvádění do životního prostředí dokumentaci o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy podle § 19 písm. b) nebo ji neuchovává 
po dobu nejméně 10 let od ukončení nakládání, 
e) při změně skutečností, které mohou mít závažný vliv na opatření 
stanovená pro případ havárie, neprovede nebo nepředloží ministerstvu 
havarijní plán obsahující náležitosti podle tohoto zákona, ač je k tomu 
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podle § 20 odst. 2 písm. d) povinen, 
f) neprovádí jakožto osoba zapsaná do Seznamu pro uvádění do oběhu 
monitoring nebo nepodává zprávy o jeho výsledcích v souladu s 
požadavky stanovenými v zápisu do Seznamu pro uvádění do oběhu 
(§ 23 odst. 4) nebo nedodrží podmínky uvedení do oběhu nebo 
podmínky poskytování kontrolních vzorků stanovené v zápise do 
Seznamu pro uvádění do oběhu, 
g) nezajistí, aby byl geneticky modifikovaný organismus nebo 
genetický produkt označen v souladu s požadavky § 11 odst. 1 a 2 a 
příslušného přímo použitelného předpisu Evropských 
společenství16b), 
h) nesplní požadavky na zpětnou vysledovatelnost a 
označování produktů skládajících se z geneticky modifikovaných 
organismů nebo obsahující geneticky modifikované organismy 
stanovené v přímo použitelném předpisu Evropských 
společenství16c) 
i) získá jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému 
nakládání nebo k uvádění do životního prostředí nebo jako osoba 
zapsaná v Seznamu pro uvádění do oběhu nové informace týkající se 
rizik geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu pro zdraví nebo životní prostředí a neposkytne je 
ministerstvu, nebo nepřijme opatření nezbytná k ochraně zdraví a 
životního prostředí (§ 8 odst. 1), 
j) neposkytne správním orgánům podle § 28 a § 31 až 33 jakožto 
osoba oprávněná podle tohoto zákona k uzavřenému nakládání nebo k 
uvádění do životního prostředí součinnost při kontrole pozemků, 
prostorů a zařízení určených k nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy nebo pozemků, prostorů a zařízení, v nichž k tomuto 
nakládání dochází nebo může docházet [§ 19 písm. h)], 
k) nedodrží jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k 
uzavřenému nakládání podmínky nakládání stanovené v povolení pro 
uzavřené nakládání, 
l) nezajistí jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k uvádění do 
životního prostředí provádění monitoringu a podávání zpráv o jeho 
výsledcích v souladu s požadavky stanovenými v povolení pro 
uvádění do životního prostředí nebo nedodrží podmínky nakládání 
stanovené v povolení pro uvádění do životního prostředí, 
m) neprovede jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k 
uzavřenému nakládání nebo k uvádění do životního prostředí v 
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případě havárie neprodleně poté, co se o ní dozví, opatření k 
odstranění nebo zmírnění jejích škodlivých následků (§ 21 odst. 2), 
n) neoznámí jakožto osoba oprávněná podle tohoto zákona k 
uzavřenému nakládání nebo k uvádění do životního prostředí 
neprodleně vzniklou havárii ministerstvu (§ 21 odst. 3). 
 
(4) Pokutu do výše až 1 500 000 Kč může inspekce uložit právnické 
osobě nebo fyzické osobě oprávněné podle tohoto zákona k 
uzavřenému nakládání, která uzavřeně nakládá v prostoru, který 
nesplňuje požadavky na uzavření a ochranná opatření stanovená pro 
příslušnou kategorii rizika (§ 15 odst. 2). 
 
(5) Pokutu do výše až 5 000 000 Kč může inspekce uložit tomu, kdo 
nakládá s geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými 
produkty bez příslušného oprávnění nebo neukončí nakládání v 
souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí podle § 12 odst. 3. 
 
(6) Při úvaze o tom, zda a v jaké míře bude pokuta uložena, inspekce 
přihlíží zejména k závažnosti porušení povinnosti, době trvání 
protiprávního stavu a ke škodlivým následkům protiprávního jednání, 
které vznikly nebo hrozily vzniknout. 
 
(7) Dojde-li v době 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o 
uložení pokuty k opětovnému porušení stejné povinnosti, za kterou 
byla rozhodnutím pokuta uložena, nebo nebylo-li ve lhůtě stanovené 
inspekcí provedeno určené opatření k nápravě, horní hranice sazby 
pokuty podle odstavců 1 až 5 se zvyšuje na dvojnásobek. 
 
(8) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 5 let ode dne, kdy k 
porušení povinnosti došlo. Pokutu lze uložit nejpozději do 6 let ode 
dne, kdy k porušení povinnosti došlo. 
 
(9) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí, jímž byla uložena. 
 
(10) Pokuty vybírá a vymáhá inspekce; postupuje přitom podle 
zvláštního právního předpisu.17) Pokuta je příjmem Státního fondu 
životního prostředí České republiky.  
 
(11) Inspekce vede evidenci osob, kterým byla podle odstavců 1 až 5 
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uložena pokuta. Záznam o uložení pokuty se z evidence vymaže po 
uplynutí 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty nabylo 
právní moci, byla-li pokuta zaplacena. 
 
(12) Evidenci osob podle odstavce 11 nelze využít k jiným účelům, 
než je posouzení odpovědnosti podle odstavce 6 nebo k vymáhání 
uložených pokut. 
 
-------------------------------------------- 
16b) Čl. 4 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1830/2003 ze 
dne 22. září 2003 o zpětné vysledovatelnosti a označování geneticky 
modifikovaných organismů a zpětné vysledovatelnosti potravin a krmiv 
vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 
2001/18/ES. 
16c) Čl. 4 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
1830/2003 ze dne 22. září 2003. 

Čl. 34 1.     Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 17. října 2002. Informují o 
tom Komisi.  
 
2.     Přijatá opatření musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 
 
3.     Členské státy sdělí Komisi znění základních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijaly v oblastí působnosti této směrnice.  
 

78/2004 § 1 odst. 1 (1) Zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) 
práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty. 
---------------------------------------------- 
1) 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. Směrnice Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990 o 
uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy. 
 
Směrnice Rady 98/81/ES ze dne 26. října 1998, kterou se mění 
směrnice 90/219/EHS o uzavřeném nakládání s geneticky 
modifikovanými mikroorganismy. 
 

PT  

Čl. 35 1.     Notifikace týkající se uvedení na trh geneticky modifikovaných 
organismů nebo produktů tyto organismy obsahujících obdržené ve smyslu 
směrnice 90/220/EHS budou v případě, že postupy podle uvedené 
směrnice nebudou ukončeny do 17. října 2002, posuzovány podle 
ustanovení této směrnice. 
 
2.     Do 17. ledna 2003 musí notifikátoři doplnit své notifikace v souladu s 
touto směrnicí. 
 

78/2004 § 37 odst. 4 (4) Řízení zahájená před nabytím účinnosti tohoto zákona se dokončí 
podle dosavadních právních předpisů.18) 

PT  

Čl. 36 1.     Směrnice 90/220/EHS se dnem 17. října 2002 zrušuje.   [není relevantní pro transpozici] NT  
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2.     Odkazy na zrušenou směrnici budou považovány za odkazy na tuto 
směrnici a měly by být chápány v souladu se srovnávací tabulkou 
uvedenou v příloze VIII. 
 

 

Čl. 37 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropských společenství. 
 

  [není relevantní pro transpozici] 
 

NT  

Čl. 38 Tato směrnice je určena členským státům. 
 

  [není relevantní pro transpozici] 
 

NT  

Příloha IA ČÁST 1 
Techniky genetické modifikace podle čl. 2 odst. 2 písm. a) jsou mezi 
jiným:  
1) techniky rekombinace nukleové kyseliny spočívající ve vytváření 
nových kombinací genetického materiálu vkládáním molekul nukleové 
kyseliny připravené různými způsoby vně organismu do virů, bakteriálních 
plasmidů nebo jiných vektorových systémů a jejich zabudování do 
hostitelského organismu, ve kterém se přirozeně nevyskytují, ale jsou v 
něm schopny pokračujícího množení, 
2) techniky, které spočívají v přímém zavedení genetického materiálu 
připraveného vně organismu do organismu a zahrnují mikroinjekci, 
makroinjekci a mikroenkapsulaci, 
3) buněčná fúze (včetně fúze protoplastů) nebo hybridizační techniky, při 
nichž jsou fúzí dvou nebo více buněk vytvářeny živé buňky s novými 
kombinacemi dědičného genetického materiálu cestami, které se v 
přírodních podmínkách nevyskytují.  
 
ČÁST  2 
 
Techniky podle čl. 2 odst. 2 písm. b), u nichž se předpokládá, že nevedou 
ke genetické modifikaci, pokud nezahrnují použití rekombinantních 
molekul nukleové kyseliny nebo geneticky modifikované organismy 
získané technikami nebo postupy odlišnými od těch, které příloha I B 
vylučuje: 
1) oplodnění in vitro, 
2) konjugace, transdukce, transformace nebo jiné obdobné přirozené 
procesy, 
3) indukce polyploidie. 
 

78/2004 Příloha č. 1 Technické postupy, pomocí kterých může vzniknout geneticky 
modifikovaný organismus, a technické postupy, které ke vzniku 
geneticky modifikovaného organismu nevedou 
 
1. Geneticky modifikované organismy mohou vzniknout při použití 
a) techniky rekombinantní nukleové kyseliny vytvářející nové 
kombinace dědičného materiálu vložením úseku nukleové kyseliny 
připravené jakýmkoli způsobem mimo organismus do jakéhokoliv 
viru, bakteriálního plasmidu nebo jiného vektorového systému a jeho 
následným začleněním do organismu příjemce, ve kterém se normálně 
nevyskytuje, ale ve kterém je schopen dalšího množení, 
b) techniky zavádějící dědičný materiál připravený jakýmkoli 
způsobem mimo organismus přímo do organismu příjemce, zahrnující 
mikroinjekce, makroinjekce, biolistické metody, mikroenkapsulace a 
umělé chromosomy, nebo 
c) techniky buněčné fúze, včetně fúze protoplastů, nebo hybridizace 
buněk, při nichž jsou fúzí dvou nebo několika buněk vytvářeny 
životaschopné buňky s novou kombinací dědičného materiálu, a to 
metodami nebo prostředky, které se nevyskytují přirozeně. 
 
2. Ke vzniku geneticky modifikovaných organismů nemohou vést 
následující technické postupy, pokud současně nezahrnují použití 
rekombinantního dědičného materiálu technikami podle bodu 1 této 
přílohy nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito 
technikami vzniklých, 
a) oplození in vitro, 
b) bakteriální konjugace, transformace, transdukce a podobné 
přirozené procesy, 
c) indukce polyploidie a haploidie. 

PT  
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Příloha IB Techniky/metody genetické modifikace, jejichž výsledkem jsou 

organismy, na které se tato směrnice nevztahuje, za podmínky, že 
nezahrnují použití rekombinantních molekul nukleové kyseliny nebo 
geneticky modifikovaných organismů jiných než takových, které jsou 
produktem jedné nebo více technik/metod uvedených níže: 
1) mutageneze, 
2) buněčná fúze (včetně fúze protoplastů) rostlinných buněk organismů, u 
nichž může být výměny genetického materiálu dosaženo tradičními 
šlechtitelskými metodami. 
 

78/2004 § 1 odst. 2 2) Tento zákon se nevztahuje na 
a) nakládání s organismy získanými technikou mutageneze nebo 
technikou buněčné fúze či fúze protoplastů rostlinných buněk 
organismů, u nichž může být výměny genetického materiálu dosaženo 
tradičními šlechtitelskými metodami, pokud tyto techniky současně 
nezahrnují technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto 
zákonu nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito 
postupy vzniklých, 
b) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
týkající se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů, které 
splňují kritéria bezpečnosti pro zdraví lidí, zdraví zvířat, složky 
životního prostředí a biologickou rozmanitost stanovená v příloze č. 2 
k tomuto zákonu, 
c) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající 
se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů vzniklých 
buněčnou fúzí nebo fúzí protoplastů buněk prokaryontních druhů, jež 
si vyměňují genetický materiál známými fyziologickými procesy, 
pokud tato fúze současně nezahrnuje technické postupy podle bodu 1 
přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo použití geneticky modifikovaných 
organismů těmito postupy vzniklých, 
d) uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
týkající se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů 
vzniklých buněčnou fúzí nebo fúzí protoplastů buněk eukaryontních 
druhů, včetně tvorby hybridomů, pokud tato fúze současně nezahrnuje 
technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo 
použití geneticky modifikovaných organismů těmito postupy 
vzniklých. 
 

PT  

Příloha II Tato příloha popisuje v obecných rysech cíle, jichž má být dosaženo, 
prvky, které mají být vzaty v úvahu, metodiku a obecné zásady, jimiž je 
třeba se řídit při provádění hodnocení rizika pro životní prostředí podle 
článků 4 a 13. Bude doplněna prováděcími pokyny, které budou 
vypracovány v souladu s postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2. Tyto 
prováděcí pokyny musí být dokončeny do 17. října 2002.  
Aby při provádění této přílohy byly stejně chápány termíny „přímý, 
nepřímý, okamžitý, opožděný“, aniž jsou dotčeny další pokyny týkající se 
tohoto tématu, především pak pro správné pochopení šíře působení 
nepřímých účinků, jsou tyto termíny definovány takto:  

209/2004 § 5 (1) Při hodnocení rizika musí být brány v úvahu všechny potenciální 
škodlivé účinky nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
genetickými produkty, bez ohledu na pravděpodobnost, se kterou 
mohou nastat, a porovnávány se škodlivými účinky nakládání s 
příjemcem, popřípadě rodičovským organismem nebo organismy 
příbuznými. Účinky nakládání s geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem mohou být 
a) přímé -  primární působení na zdraví lidí, zvířata, rostliny nebo 
životní prostředí, které je přímo spojeno s geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem, 

PT  
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– „přímými účinky“ se rozumí prvotní účinky na lidské zdraví nebo na 
životní prostředí, které jsou výsledkem  působení geneticky 
modifikovaného organismu a neprojevují se příčinným řetězcem dalších 
událostí; 
– „nepřímými účinky“ se rozumí účinky na lidské zdraví nebo životní 
prostředí, které se projeví příčinných řetězcem dalších událostí, jako např. 
interakcí s dalšími organismy, přenosem genetického materiálu nebo 
změnami v používání nebo nakládání. 
Pozorování nepřímých účinků může být časově opožděno;  
– „okamžitými účinky“ se rozumí účinky na lidské zdraví nebo životní 
prostředí, které lze pozorovat během uvolňování geneticky 
modifikovaného organismu. Okamžité účinky mohou být přímé i nepřímé; 
– „opožděnými účinky“ se rozumí účinky na lidské zdraví nebo životní 
prostředí, které nemusí být pozorovány během uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů, ale projeví se přímo nebo nepřímo buď v 
pozdějších stadiích uvolňování anebo po jeho skončení. 
Obecnou zásadou pro hodnocení rizika pro životní prostředí také je, že 
musí být provedena analýza kumulativních dlouhodobě působících účinků 
souvisejících s uvolněním nebo uvedením na trh. „Kumulativními 
dlouhodobými účinky“ se rozumí souhrnné  povolené účinky  na lidské 
zdraví a životní prostředí, mezi jiným na  rostliny a živočichy, na úrodnost 
půdy, na degradaci organického materiálu v půdě, na lidský i zvířecí 
potravinový řetězec, na biologickou různorodost, na zdraví zvířat a na 
rezistenci vůči antibiotikům.  
 
 
A. Cíl   
Cílem hodnocení rizik pro životní prostředí pro každý jednotlivý případ 
uvolnění nebo uvedení na trh geneticky modifikovaných organismů je určit 
a vyhodnotit možné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní 
prostředí, přímé, či nepřímé, okamžité, či opožděné. Hodnocení rizik pro 
životní prostředí by mělo být prováděno s ohledem na zjištění potřeby 
řízení rizik, a jeho součástí by měl být návrh nejvhodnějších metod tohoto 
řízení. 
 
B. Obecné zásady 
V souladu se zásadou předběžné opatrnosti by se při hodnocení rizika pro 
životní prostředí mělo vždy postupovat podle následujících zásad: 
– zjištěné charakteristiky geneticky modifikovaného organismu a jeho 
používání, které by mohly mít nepříznivé účinky na životní prostředí, by 

b) nepřímé - působení na zdraví lidí, zvířata, rostliny nebo životní 
prostředí, které nastává příčinným sledem událostí, například 
prostřednictvím interakce s jinými organismy, přenosem dědičného 
materiálu nebo změnami ve způsobu nakládání; nepřímé účinky se 
přitom mohou projevit i se zpožděním, 
c) okamžité - takové, které jsou pozorovány během nakládání s 
geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem; 
okamžité účinky mohou být přímé i nepřímé, 
d) opožděné - takové, které nemusí být pozorovány v průběhu 
nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým 
produktem, ale mohou být zjištěny jako přímé nebo nepřímé účinky 
po ukončení nakládání s geneticky modifikovaným organismem nebo 
genetickým produktem,  
e) kumulativní dlouhodobé účinky - souhrnné účinky nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy nebo genetickými produkty na 
zdraví lidí, zvířata, rostliny a životní prostředí.  
 
 (2) Škodlivé účinky na zdraví lidí, zvířata, rostliny nebo životní 
prostředí mohou nastat  
a) usídlením nebo rozšířením geneticky modifikovaného organismu v 
prostředí, například jeho vlivem na dynamiku populací druhů v 
přijímajícím životním prostředí anebo genetickou rozmanitost některé 
z nich,   
b) přirozeným přenosem vloženého dědičného materiálu na jiné 
organismy, který může mít za následek například omezení možností 
profylaxe nebo léčby v oblasti lékařské, veterinární nebo 
rostlinolékařské, například přenosem genů zvyšujících patogenitu, 
virulenci nebo toxinogenitu organismů nebo přenosem genů 
způsobujících rezistenci k antibiotikům používaným v lékařství nebo 
veterinární medicíně, 
c) fenotypovou nebo genetickou nestabilitou geneticky 
modifikovaného organismu, 
d) interakcí geneticky modifikovaného organismu s jinými organismy, 
nebo 
e) rozdíly mezi nakládáním s geneticky modifikovaným organismem 
nebo genetickými produktem a nakládáním s příjemcem, popřípadě 
rodičovským organismem, včetně případných rozdílných 
agrotechnických postupů, které mohou vést k odlišnostem v 
biochemických procesech v půdě, jako jsou rozklad organických látek 
a oběh uhlíku a dusíku. 
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měly být porovnány s obdobnými charakteristikami původního organismu 
vystaveného stejným podmínkám; 
– hodnocení by mělo být provedeno vědecky podloženým a průhledným 
způsobem, s využitím veškerých dostupných vědeckých poznatků a 
technických údajů; 
– hodnocení by mělo být provedeno pro každý případ zvlášť, neboť 
požadované informace mohou být závislé na druhu geneticky 
modifikovaných organismů, na způsobu jejich plánovaného využití i na 
přijímajícím prostředí, přičemž je nutno vzít v úvahu i ty geneticky 
modifikované organismy, které se již v prostředí nalézají; 
– vyskytnou-li se nové informace o geneticky modifikovaném organismu a 
jeho účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí, může být zapotřebí 
hodnocení rizika přepracovat, aby se zjistilo  
– zda došlo ke změně rizika, 
– zda musí být změněna metoda řízení rizik.    
 
C. Metodika 
C.1 Charakteristiky geneticky modifikovaných organismů a charakteristiky 
uvolnění 
Pro každý jednotlivý případ je při hodnocení rizika pro životní prostředí 
nutno vzít v úvahu podrobnosti technického a vědeckého charakteru 
týkající se charakteristik  
– přijímajícího nebo rodičovského organismu (organismů), 
– genetické modifikace (modifikací), ať se jedná o vložení nebo odstranění 
genetického materiálu, a odpovídající informace o vektoru a dárci, 
– geneticky modifikovaného organismu, 
– zamýšleného uvolnění nebo využití, včetně jeho měřítka, 
– možného přijímajícím prostředí  a  
– interakcí mezi geneticky modifikovaným organismem a prostředím. 
Informace o uvolněních obdobných organismů a organismů s obdobnými 
vlastnostmi a o jejich interakcích s obdobným prostředím mohou být při 
hodnocení využity jako pomocné. 
C.2 Jednotlivé kroky hodnocení rizika pro životní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
prostředí     
Závěry hodnocení rizika pro životní prostředí podle článků 4, 6, 7 a 13 by 
se měly zaměřit na následující body: 
1.  Identifikace charakteristik, které mohou působit nepříznivé účinky 
Musí být identifikovány jakékoliv charakteristiky spojené s genetickou 
modifikací, které mohou vyústit v nepříznivé účinky pro lidské zdraví nebo 
životní prostředí. Porovnání těchto charakteristik geneticky 

 
(3) Při hodnocení rizika je nutno identifikovat výskyt možných 
škodlivých účinků ve spojení  
a) s příjemcem, 
b) s vloženým dědičným materiálem (původem z dárcovského 
organismu), 
c) s vektorem, 
d) s dárcovským organismem (pokud je dárcovský organismus v 
průběhu genetické modifikace použit), 
e) s vložením konstruktu, 
f) se signálními a selekčními geny, 
g) s insertem, 
h) s vynětím části dědičného materiálu (pokud jej genetická 
modifikace zahrnuje), 
i) s výsledným geneticky modifikovaným organismem, 
j) s místem a rozsahem nakládání s geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem, 
k) s životním prostředím v místě nakládání s geneticky 
modifikovaným organismem nebo genetickým produktem, a 
l) s možnými interakcemi mezi geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem a životním prostředím v 
místě nakládání s ním. 
 
(4) Hodnocení rizika vždy obsahuje posouzení závažnosti každého 
možného škodlivého účinku a pravděpodobnosti, že tento škodlivý 
účinek nastane, a to při posuzovaném způsobu nakládání na daném 
pracovišti nebo místě uvádění do životního prostředí a za podmínek, 
které mají být navozeny nebo které mohou nastat. Hodnocení rizika 
musí dále brát v úvahu charakteristiku činnosti a z ní plynoucí možná 
nebezpečí. 
 
(5) Hodnocení rizika v případě uzavřeného nakládání bere v úvahu též 
a) charakteristiku životního prostředí, které by mohlo být zasaženo při 
úniku geneticky modifikovaného organismu z uzavřeného prostoru,  
b) povahu a rozsah uzavřeného nakládání, 
c) jakékoliv nestandardní činnosti prováděné v průběhu uzavřeného 
nakládání (například očkování zvířat geneticky modifikovanými 
mikroorganismy nebo provoz zařízení, které může vytvářet aerosoly). 
Tyto skutečnosti jsou též zvažovány při zařazení uzavřeného 
nakládání do příslušné kategorie rizika podle přílohy č. 3 k zákonu.  
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modifikovaného organismu (organismů) s charakteristikami 
nemodifikovaného organismu za odpovídajících podmínek uvolnění nebo 
využití může pomoci při identifikaci těch určitých nepříznivých účinků, 
které mohou být důsledkem genetické modifikace. Důležité je, aby nebyl 
podceněn žádný z možných nepříznivých účinků jen proto, že je jeho 
výskyt nepravděpodobný. 
Možné nepříznivé účinky geneticky modifikovaných organismů se budou 
případ od případu měnit a mohou zahrnovat: 
– nemoci lidské populace včetně alergenních a toxických projevů (viz 
např. položky II.A.11 a II.C.2 písm. i) v příloze III A, a B 7  v příloze III 
B); 
– nemoci zvířat a rostlin včetně toxických a popřípadě alergenních projevů  
(viz např. položky II.A.11 a II.C.2 písm. i) v příloze III A, a D 8 v příloze 
III B); 
– účinky na dynamiku populace druhů v přijímajícím prostředí a na 
genetickou různorodost každé z těchto populací  (viz např. položky IV B 8, 
9 a 12 v příloze III A); 
– změněná vnímavost k patogenům umožňující šíření infekčních nemocí 
a/nebo vytváření nových zásobníků nebo vektorů; 
– omezená účinnost profylaktických nebo terapeutických lékařských a 
zvěrolékařských zásahů nebo zásahů k ochraně rostlin, např. přenos genů 
způsobující rezistenci vůči antibiotikům používaným v lékařství a 
zvěrolékařství (viz např. položky II.A.11 písm. e),  a II.C.2 písm. i) bod iv) 
v příloze III A); 
– účinky biogeochemického charakteru (biogeochemické cykly), 
především oběh uhlíku a dusíku, projevující se změnami procesu půdního 
rozkladu organických materiálů (viz např. položky II.A.11 písm. f)  a  
IV.B.15 v příloze III A, a  D 11 v příloze III B). 
Nepříznivé účinky se mohou projevit přímo nebo nepřímo prostřednictvím 
mechanismů, které mohou zahrnovat:  
– rozšíření geneticky modifikovaného organismu (organismů) do životního 
prostředí, 
– přenos vloženého genetického materiálu do jiných organismů nebo do 
téhož organismu, modifikovaného, či nikoliv, 
– fenotypovou a genetickou instabilitu, 
– interakci s dalšími organismy, 
– změny nakládání včetně, je-li to možné, změn zemědělských postupů. 
2. Vyhodnocení možných následků každého nepříznivého účinku, dojde-li 
k němu 
Měl by být vyhodnocen dosah následků každého identifikovaného 

 
(6) Postup při hodnocení rizika zahrnuje 
a) identifikaci všech možných škodlivých účinků podle odstavců 1 až 
5 a posouzení jejich závažnosti, 
b) vyhodnocení důsledků každého škodlivého účinku, jestliže nastane, 
c) hodnocení pravděpodobnosti, že škodlivý účinek za daných 
podmínek nastane, 
d) odhad rizika pro zdraví lidí a životní prostředí představovaného 
každým z identifikovaných škodlivých účinků na základě posouzení 
pravděpodobnosti, že tento účinek nastane, a závažnosti tohoto 
účinku, pokud nastane, 
e) porovnání získaných údajů s odpovídajícími údaji pro dárcovský 
organismus, příjemce, případně rodičovský organismus za 
srovnatelných podmínek, 
f) shrnutí výsledků, v případě uzavřeného nakládání zařazení činnosti 
do příslušné kategorie rizika podle přílohy č. 3 k zákonu. 
 
(7) Všechny kroky postupu podle odstavce 6 musí být písemně 
dokumentovány a, kde je to možné, dokládány referencemi vědecké 
literatury, protokoly z experimentálních studií a popřípadě i 
dokumentací o předchozím nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy. Tento písemný rozbor je součástí dokumentace podle § 19 
písm. b) zákona. 
 
(8) Hodnocení rizika v případě uvádění geneticky modifikovaných 
organismů jiných, než je vyšší rostlina, do životního prostředí 
obsahuje  
a) pravděpodobnost, že se za podmínek uvádění do životního 
prostředí stane geneticky modifikovaný organismus odolnějším nebo 
více invazivním než příjemce nebo rodičovský organismus ve svém 
přirozeném habitatu, 
b) každou selekční výhodu nebo nevýhodu plynoucí z genetické 
modifikace a pravděpodobnost, že se tato výhoda nebo nevýhoda 
projeví za podmínek uvádění do životního prostředí, 
c) možnost přenosu dědičného materiálu na jiné druhy za podmínek 
uvádění do životního prostředí a každou selekční výhodu nebo 
nevýhodu, která může být takto přenesena, 
d) možné okamžité nebo opožděné účinky na životní prostředí 
způsobené přímými nebo nepřímými interakcemi mezi geneticky 
modifikovaným organismem a cílovým organismem (pokud cílový 
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možného nepříznivého účinku. 
Toto hodnocení by mělo vycházet z toho, že k nepříznivému účinku dojde. 
Dosah následků pravděpodobně bude ovlivněn prostředím, do kterého je 
uvolnění organismu (organismů) plánováno, a zamýšleným způsobem 
uvolnění. 
3. Hodnocení možnosti výskytu každého identifikovaného možného 
nepříznivého účinku 
Hlavním faktorem při hodnocení možnosti nebo pravděpodobnosti výskytu 
nepříznivého účinku je charakteristika prostředí, do kterého je uvolnění 
organismu (organismů) plánováno, a zamýšlený způsob uvolnění. 
4. Odhad rizika spojeného s každou identifikovanou charakteristikou 
geneticky modifikovaného organismu ( organismů) 
Odhad rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí, plynoucího z každé 
identifikované charakteristiky geneticky modifikovaného organismu, která 
může mít za následek nepříznivý účinek, by měl být proveden co nejlépe, s 
využitím všech dostupných znalostí a na základě společného vyhodnocení 
možnosti výskytu a dosahu možných následků.    
5. Využití strategií řízení rizik při záměrném uvolňování geneticky  
modifikovaného organismu (organismů) nebo při jeho uvádění  na trh 
Hodnocení rizik může identifikovat rizika, která vyžadují řízení a nalezení 
nejlepšího způsobu řízení rizik. Pak by měla být stanovena strategie řízení 
rizik. 
6. Vyhodnocení celkového rizika geneticky modifikovaného organismu 
(organismů) 
Vyhodnocení celkového rizika spojeného s geneticky modifikovaným 
organismem (organismy) by mělo být provedeno s ohledem na všechny 
navržené strategie řízení rizik. 
D. Závěry o možných dopadech na životní prostředí v důsledku uvolnění 
geneticky modifikovaných organismů nebo uvedením těchto organismů na 
trh    
Notifikace by měly obsahovat náležité informace k bodům uvedeným 
v oddílu D1 popřípadě v oddílu D2. Tyto informace, které mají vyplynout 
z hodnocení rizik pro životní prostředí s využitím metodiky a podle zásad 
uvedených v oddílech B a C,  a které mohou pomoci při vypracování 
závěrů o možných dopadech na životní prostředí v důsledku uvolnění nebo 
uvedení na trh geneticky modifikovaných organismů, jsou tyto:  
D.1 V případě geneticky modifikovaných organismů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
jiných než vyšší rostliny 
1. Pravděpodobnost, že se geneticky modifikované organismy za podmínek 
navrhovaného (navrhovaných) uvolnění stanou perzistentními a 

organismus existuje), 
e) možné okamžité nebo opožděné účinky na životní prostředí 
způsobené přímými nebo nepřímými interakcemi mezi geneticky 
modifikovaným organismem a necílovými organismy, včetně vlivu na 
úroveň populací konkurentů, kořisti, symbiontů, predátorů, parazitů a 
patogenů, 
f) možné okamžité nebo opožděné účinky na lidské zdraví vyplývající 
z možných přímých nebo nepřímých interakcí mezi geneticky 
modifikovaným organismem a osobami přicházejícími s ním do 
styku, 
g) možné okamžité nebo opožděné účinky na zdraví zvířat a důsledky 
pro potravní řetězce vyplývající z konzumace geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu, který je určen 
k použití jako krmivo, 
h) možné okamžité nebo opožděné účinky na biogeochemické 
procesy vyplývající z možných přímých a nepřímých interakcí 
geneticky modifikovaného organismu a cílových a necílových 
organismů v okolí uvádění geneticky modifikovaného organismu do 
životního prostředí a 
i) možné okamžité nebo opožděné přímé a nepřímé účinky na životní 
prostředí v důsledku použití specifických technik pro nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy v případě, že se tyto techniky 
liší od technik běžně používaných při nakládání s odpovídajícími 
nemodifikovanými organismy. 
 
(9) Hodnocení rizika v případě uvádění geneticky modifikovaných 
vyšších rostlin do životního prostředí, případně do oběhu, pokud jsou 
geneticky modifikované vyšší rostliny uváděny do oběhu jako osivo 
nebo sadba, )  musí obsahovat tyto údaje  
a) pravděpodobnost, že se za podmínek uvádění do životního 
prostředí stanou geneticky modifikované vyšší rostliny odolnějšími 
než příjemce nebo rodičovský organismus v zemědělském prostředí 
nebo více invazivními v přirozeném prostředí, 
b) každou další selekční výhodu nebo nevýhodu plynoucí z genetické 
modifikace, tj. selekční výhodu geneticky modifikovaného organismu 
ve srovnání s příjemcem, případně rodičovským organismem, 
c) možnost přenosu dědičného materiálu na stejný nebo jiný druh za 
podmínek pěstování geneticky modifikovaných vyšších rostlin a 
každou selekční výhodu nebo nevýhodu, která může být takto 
přenesena, 
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invazivními na přírodnímu stanovišti. 
2. Jakékoliv selektivní výhody nebo nevýhody  spojené s geneticky 
modifikovaným organismem a pravděpodobnost jejich projevení za 
podmínek navrhovaných uvolnění. 
3. Možnosti genového přenosu do jiných druhů za podmínek navrhovaného                        
uvolnění geneticky modifikovaného organismu a jakékoliv selektivní 
výhody nebo nevýhody spojené s těmito druhy. 
4. Možnost okamžitého a/nebo opožděného dopadu na životní prostředí 
plynoucího z přímých a nepřímých interakcí mezi geneticky 
modifikovaným organismem a cílovými organismy (jsou-li tyto interakce 
možné). 
5. Možnost okamžitého  a/nebo opožděného dopadu na životní prostředí 
plynoucího z přímých a nepřímých interakcí mezi geneticky 
modifikovaným organismem a necílovými organismy, včetně dopadu na 
populační úrovně  konkurentů, kořistí, hostitelů, symbiontů, predátorů, 
parazitů a patogenů. 
6. Možné okamžité a/nebo opožděné účinky na lidské zdraví, které 
vyplývají z možných přímých nebo nepřímých interakcí mezi geneticky 
modifikovaným organismem a osobami s ním pracujícími, přicházejícími s 
ním do kontaktu anebo jsoucími v blízkosti jeho uvolnění. 
7. Možné okamžité a/nebo opožděné účinky na zdraví zvířat a důsledky 
pro lidské/zvířecí potravní řetězce, které vyplývají z konzumace geneticky 
modifikovaného organismu nebo produktů z něho vytvořených, jsou-li 
určeny jako krmivo; 
8. Možné okamžité a/nebo opožděné účinky na biogeochemické procesy, 
které vyplývají z  možných přímých nebo nepřímých interakcí geneticky 
modifikovaného organismu s cílovými a dalšími organismy, které se 
nacházejí v blízkosti jeho uvolnění. 
9. Možné okamžité a/nebo opožděné, přímé nebo nepřímé dopady na 
životní prostředí, které vyplývají z použití specifických technik pro 
nakládání s geneticky modifikovanými organismy, odlišných od těch, které 
se používají pro nakládání s nemodifikovanými organismy.  
D.2 V případě geneticky modifikovaných vyšších rostlin          
1. Pravděpodobnost, že se  geneticky modifikované vyšší rostliny stanou 
více perzistentními než přijímající nebo rodičovské rostliny v 
zemědělských stanovištích nebo více invazivními na přírodních  
stanovištích.  
2. Jakékoliv selektivní výhody nebo nevýhody spojené s geneticky 
modifikovanými vyššími rostlinami. 
3. Možnosti genového přenosu na stejný nebo jiný sexuálně kompatibilní 

d) možné okamžité nebo opožděné účinky na životní prostředí 
způsobené přímými nebo nepřímými interakcemi mezi geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinou a cílovým organismem (pokud cílový 
organismus existuje), 
e) možné okamžité nebo opožděné účinky na životní prostředí 
způsobené přímými nebo nepřímými interakcemi mezi geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinou a necílovými organismy, včetně vlivu 
na úroveň populací konkurentů, býložravců, případně symbiontů, 
parasitů a patogenů, 
f) možné okamžité nebo opožděné účinky na lidské zdraví vyplývající 
z možných přímých nebo nepřímých interakcí mezi geneticky 
modifikovanou vyšší rostlinou a osobami přicházejícími s ní do styku, 
g) možné okamžité nebo opožděné účinky na zdraví zvířat a důsledky 
pro potravní řetězce vyplývající z konzumace geneticky modifikované 
vyšší rostliny nebo genetického produktu, který je určen k použití 
jako krmivo, 
h) možné okamžité nebo opožděné účinky na biogeochemické 
procesy vyplývající z možných přímých a nepřímých interakcí 
geneticky modifikované vyšší rostliny a cílových a necílových 
organismů v okolí pěstování geneticky modifikované vyšší rostliny, a 
i) možné okamžité nebo opožděné přímé a nepřímé účinky na životní 
prostředí v důsledku použití specifických pěstebních, sklizňových 
nebo zpracovatelských technik pro geneticky modifikované rostliny v 
případě, že se tyto techniky liší od technik běžně používaných při 
nakládání s odpovídajícími nemodifikovanými vyššími rostlinami. 
 
(10) Hodnocení rizika genetického produktu, ve kterém je obsaženo 
více různých geneticky modifikovaných organismů, musí obsahovat i 
posouzení příslušných údajů pro každý z těchto organismů. 
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rostlinný druh za podmínek pěstování geneticky modifikovaných vyšších 
rostlin a jakékoliv selektivní výhody nebo nevýhody spojené s těmito 
rostlinnými druhy.   
4. Možný okamžitý a/nebo opožděný dopad na životní prostředí, který 
vyplývá z přímých nebo nepřímých interakcí mezi geneticky 
modifikovanými vyššími rostlinami a cílovými organismy, jimiž mohou 
být např. predátoři, parazitoidy a patogeny (pokud existují). 
5. Možný okamžitý a/nebo opožděný  dopad na životní prostředí, který 
vyplývá z přímých nebo nepřímých interakcí mezi geneticky 
modifikovanými vyššími rostlinami a necílovými organismy (též s 
ohledem na organismy, které interagují s cílovými organismy), včetně 
dopadů na populační úrovně konkurentů, býložravců, symbiontů (pokud 
existují), parazitů a patogenů. 
6. Možné okamžité a/nebo opožděné účinky na lidské zdraví, které 
vyplývají z možných přímých nebo nepřímých interakcí mezi geneticky 
modifikovanými vyššími rostlinami a osobami s těmito rostlinami 
pracujícími, přicházejícími s nimi do kontaktu anebo nacházejícími se v 
blízkosti jejich uvolnění. 
7. Možné okamžité a/nebo opožděné účinky na zdraví zvířat a důsledky 
pro potravní řetězce, které vyplývají z konzumace geneticky 
modifikovaných organismů a produktů z nich odvozených, jsou-li tyto 
produkty určeny jako krmivo. 
8. Možné okamžité a/nebo opožděné účinky na biogeochemické procesy, 
které vyplývají z možných přímých nebo nepřímých interakcí mezi 
geneticky modifikovanými organismy a cílovými a necílovými organismy 
v blízkosti uvolnění geneticky modifikovaných organismů. 
9. Možné okamžité a/nebo opožděné přímé nebo nepřímé dopady na 
životní prostředí, které vyplývají z použití specifických technik kultivace, 
nakládání a sklizně geneticky modifikovaných vyšších rostlin v případech, 
kdy se tyto techniky odlišují od technik používaných pro nemodifikované 
vyšší rostliny.  
 

Příloha III Notifikace podle části B nebo části C této směrnice musí obsahovat 
náležité  informace, které jsou stanovené v následujících podpřílohách. 
Ne všechny uvedené body budou využity v každém případě. Očekává se, 
že jednotlivé notifikace se zaměří jen na určitou podmnožinu hledisek, 
která bude odpovídat dané situaci.   
Podrobnost odpovědí, kterou vyžadují jednotlivé podmnožiny hledisek, se 
bude pravděpodobně také lišit podle charakteru a měřítka navrhovaného 
uvolnění.  

209/2004 § 3 a § 4 § 3 
Náležitosti žádosti o udělení povolení k uzavřenému nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy, náležitosti žádosti o udělení 
povolení k uvádění geneticky modifikovaných organismů do 
životního prostředí, náležitosti žádosti o zápis do Seznamu geneticky 
modifikovaných organismů a genetických produktů schválených pro 
uvádění do oběhu a náležitosti oznámení o uzavřeném nakládání první 
a druhé kategorie rizika 

PT  
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Budoucí vývoj v oblasti genetických modifikací si možná vyžádá 
přizpůsobení této přílohy technickému pokroku nebo vypracování 
prováděcích pokynů k této příloze. K dalšímu rozlišení požadavků na 
informace pro různé druhy geneticky modifikovaných organismů, např. pro 
jednobuněčné organismy, ryby nebo hmyz, nebo pro zvláštní způsoby 
využití geneticky modifikovaných organismů, např. při vývoji očkovacích 
látek, může dojít tehdy, až bude ve Společenství získána dostatečná 
zkušenost s notifikacemi uvolnění určitých geneticky modifikovaných 
organismů. 
Technická dokumentace musí též obsahovat popis použitých metod nebo 
odkaz na standardní nebo mezinárodně uznané metody, spolu se jménem 
subjektu nebo subjektů s odpovědností za zpracování podkladů. 
Příloha III A se vztahuje na uvolňování všech druhů geneticky 
modifikovaných organismů s výjimkou vyšších rostlin. Příloha III B se 
vztahuje na geneticky modifikované vyšší rostliny. 
Termín „vyšší rostliny“ znamená rostliny, které náležejí do taxonomické 
skupiny Spermatophytae  (Gymnospermae a Angiospermae). 
 

[K § 5 odst. 1 a § 16 odst. 2 a 3 zákona] 
 
(1) Náležitosti 
a)  oznámení o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy (dále jen „uzavřené nakládání“) první a druhé kategorie 
rizika jsou uvedeny v části A přílohy  č. 1 k této vyhlášce, 
b) žádosti o udělení povolení k uzavřenému nakládání jsou uvedeny v 
části B přílohy č. 1 k této vyhlášce,  
c) žádosti o udělení povolení pro uvádění geneticky modifikovaných 
organismů do životního prostředí  (dále jen „uvádění do životního 
prostředí“) jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, nebo 
d) žádosti o zápis do Seznamu geneticky modifikovaných organismů 
a genetických produktů schválených pro uvádění do oběhu (dále jen 
„Seznam pro uvádění do oběhu“) jsou uvedeny v příloze č. 3 k této 
vyhlášce. 
 
(2) Oznámení nebo žádost podle odstavce 1 je nutno podat v českém 
jazyce, v členění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 této vyhlášky a, jde-
li o žádost podávanou na technickém nosiči dat nebo elektronickou 
poštou, textové dokumenty ve formátu „Rich Text Format“ (přípona 
RTF), grafické dokumenty (plány, mapa, skenované dokumenty 
apod.) ve formátu JPEG (přípona JPG), pro oba případy je možno 
použít formát „Portable Document Format“ (přípona PDF).  
 
(3) Pokud jsou doklady k oznámení nebo žádosti požadované touto 
vyhláškou v jiném než českém jazyce, předkládají se v úředně 
ověřeném překladu.  
  
(4) Pokud je žádost o udělení povolení podávána pro více geneticky 
modifikovaných organismů (§ 18 odst. 3 zákona), je v ní nutno uvést 
všechny požadované údaje pro každý geneticky modifikovaný 
organismus.   
 
§ 4 
Náležitosti shrnutí obsahu žádosti, které je zveřejňováno 
[ § 5 odst. 4 zákona] 
 
Náležitosti shrnutí, obsahu žádosti pro jednotlivé způsoby nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty jsou 
vyznačeny v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce. 
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Příloha IIIA, IIIB  

INFORMACE VYŽADOVANÉ V NOTIFIKACÍCH TÝKAJÍCÍCH SE 
UVOLNĚNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ORGANISMŮ 

JINÝCH NEŽ VYŠŠÍ ROSTLINY 
 
I. OBECNÉ INFORMACE  
A. Název a adresa notifikátora (společnosti nebo instituce) 
B. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce (vědců) 
C. Název projektu 
II. INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉM ORGANISMU 
A. Charakteristiky a) dárce, b) příjemce nebo c) (popřípadě) rodičovského 
organismu (organismů): 
1. vědecký název; 
2. taxonomie; 
3. další názvy (obvyklý název, název kmene atd.); 
4. fenotypové a genetické znaky; 
5. stupeň příbuznosti mezi dárcem a příjemcem nebo mezi rodičovskými 
organismy; 
6. popis identifikačních a detekčních technik; 
7. citlivost, spolehlivost (kvantitativní údaje) a specifické vlastnosti 
identifikačních a detekčních technik; 
8. popis zeměpisného rozložení a přírodního stanoviště organismu včetně 
informace o jeho přirozených predátorech, kořistech, parazitech a 
konkurentech, symbiontech a hostitelích; 
9. známé organismy, se kterými probíhá v přírodních podmínkách výměna 
genetického materiálu; 
10. ověření genetické stability organismů a faktory, které tuto stabilitu 
ovlivňují; 
11. patologické, ekologické a fyziologické charakteristiky: 
a) klasifikace nebezpečnosti provedená podle existujících pravidel 
Společenství týkajících se ochrany lidského zdraví a/nebo životního 
prostředí; 
b) doba generace v přírodních ekosystémech, pohlavní a nepohlavní 
reprodukční cyklus; 
c) informace týkající se přežívání, včetně závislosti na roční době a 
schopnosti vytvářet přežívající struktury; 
d) patogenicita: infekčnost, toxigenicita, virulence, alergenicita, nosič 
(vektor) patogenu, možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového 
organismu.  Možnost aktivace latentních virů (provirů). Schopnost 

209/2004 Příloha č. 2 Náležitosti žádosti 
o udělení povolení k uvádění do životního prostředí 
 
Údaje označené (+) je nutno doložit originálním dokumentem nebo 
úředně ověřenou kopií 
Veškeré přiložené dokumenty musí být označeny jménem, případně 
jmény, a příjmením, nebo názvem (obchodní firmou) žadatele  
Údaje, které tvoří shrnutí obsahu žádosti určené ke zveřejnění, jsou 
podtrženy 
 
 
ČÁST A 
 VŠEOBECNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI 
 
Datum podání  
 
  
 
1. Název projektu 
 
2. Žadatel 
(+) Výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce), případně 
úředně ověřená kopie živnostenského listu nebo zakladatelského 
dokumentu  
2.1. Jméno, popřípadě jména, a příjmení (obchodní firma), je-li 
žadatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání 
2.2. Název (obchodní firma) a právní forma, je-li žadatelem právnická 
osoba 
2.3. Státní občanství (u fyzických osob) 
2.4. Sídlo (u právnických osob), nebo místo podnikání a adresa 
bydliště (u fyzických osob)  
2.5. IČO (pokud je přiděleno)  
2.6. DIČ (pokud je přiděleno)  
2.7. Předmět činnosti (podle zakladatelského dokumentu nebo zápisu 
v obchodním rejstříku)   
2.8. Jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které tvoří statutární 
orgán žadatele,  s uvedením způsobu, jímž jménem žadatele jednají (u 
právnických osob). 
 

PT  
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kolonizace dalších organismů; 
e) rezistence vůči antibiotikům a  možnost využít tato antibiotika pro 
profylaktické a terapeutické účely u lidí a domestikovaných organismů; 
f) účast v procesech environmentálního charakteru, jako je primární 
produkce, koloběh živin, rozklad organické hmoty, respirace atd. 
12. Charakter původních vektorů: 
a) sekvence; 
b) četnost mobilizace; 
c) specifičnost; 
d) přítomnost genů, které způsobují rezistenci. 
13. Přehled předchozích genetických modifikací. 
B. Charakteristiky vektoru 
1. charakter a zdroj vektoru; 
2. sekvence transpozonů, vektorů a jiných nekódujících genetických 
segmentů používaných ke konstrukci geneticky modifikovaného 
organismu a k zabezpečení funkce zavedeného vektoru a inzertu v 
geneticky modifikovaném organismu; 
3. četnost mobilizace vloženého vektoru a/nebo schopnosti genového 
přenosu a metody jejich stanovení; 
4. informace o tom, do jaké míry je vektor omezen na DNA potřebnou k 
uskutečnění plánované funkce. 
C. Charakteristiky modifikovaného organismu 
1. Informace týkající se genetické modifikace: 
a) metody použité k modifikaci; 
b) metody použité ke konstrukci a zavedení inzertu (inzertů) do příjemce 
anebo k odstranění sekvence; 
c) popis konstrukce inzertu a/nebo vektoru; 
d) čistota inzertu s ohledem na neznámé sekvence a informace o tom, do 
jaké míry je vložená sekvence omezena na DNA potřebnou k uskutečnění 
požadované funkce; 
e) metody a kritéria použitá k výběru; 
f) sekvence, funkční identita a umístění 
pozměněných/vložených/odstraněných segmentů nukleové kyseliny, 
zejména údaje o všech známých škodlivých sekvencích. 
2. Informace o výsledném geneticky modifikovaném organismu: 
a) popis genetických znaků a fenotypových charakteristik, zejména všech 
nových znaků a charakteristik, které se mohou projevit nebo se již projevit 
nemohou; 
b) struktura a množství nukleové kyseliny vektoru a/nebo dárce, která 
zůstala ve výsledné konstrukci geneticky modifikovaného organismu; 

3. Odborný poradce 
(+)Výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě jiný odpovídající 
doklad podle zvláštního právního předpisu7),  
(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe (bylo-li 
odborné vzdělání nebo praxe získáno v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o 
uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu7)) 
 
3.1.  Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul 
3.2.  Povolání, případně zaměstnavatel a funkce 
3.3.  Vzdělání 
3.4.  Odborné kurzy 
3.5.  Dosavadní praxe 
3.6.  Adresa bydliště 
3.7.  Kontaktní adresa 
3.8.  Telefon 
3.9.  Fax 
3.10. E-mail 
 
4. Charakteristika nakládání s geneticky modifikovaným organismem 
4.1. Účel uvádění do životního prostředí, popřípadě název a označení 
projektu, zadavatel  
(účel uvádění včetně všech potenciálních přínosů pro životní 
prostředí, které je možné očekávat) 
4.2. Předpokládaný výsledek uvádění do životního prostředí 
 
5. Doba uvádění do životního prostředí 
5.1. Celková doba uvádění geneticky modifikovaného organismu do 
životního prostředí a datum jeho předpokládaného zahájení  
5.2. Závazný harmonogram (rozpis jednotlivých dílčích etap, datum 
jejich předpokládaného zahájení a doba jejich trvání) 
 
6. Plánuje žadatel uvádění stejného geneticky modifikovaného 
organismu do životního prostředí v některém členském státě 
Evropských společenství nebo mimo jeho území?  
  Pokud ano, uveďte: 
- stát, v němž žadatel uvádění do životního prostředí plánuje 
- předpokládanou dobu zahájení a trvání uvádění do životního 
prostředí 
7. Podal žadatel žádost pro  uvádění stejného geneticky 
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c) stabilita organismu z hlediska genetických znaků, 
d) podíl nového genetického materiálu a úroveň exprese. Metoda a citlivost 
měření; 
e) aktivita exprimované bílkoviny (bílkovin); 
f) popis identifikačních a detekčních technik, včetně technik identifikace a 
detekce vložených sekvencí a vektorů; 
g) citlivost, spolehlivost (kvantifikované údaje) a specifičnost detekčních a 
identifikačních technik; 
h) historie předchozích uvolnění nebo využití geneticky modifikovaného 
organismu; 
i) ochrana zdraví osob, zvířat a rostlin: 
i) toxické nebo alergenní účinky geneticky modifikovaných           
organismů a/nebo jejich metabolických produktů, 
ii) porovnání modifikovaného organismu s dárcem, příjemcem nebo 
popřípadě s rodičovským organismem z hlediska patogenity, 
iii) schopnost kolonizace, 
iv) je-li organismus patogenní pro imunokompetentní osoby:   
– způsobené choroby a mechanismus patogenity, včetně invazivity a 
virulence, 
– nakažlivost, 
– infekční dávka, 
– oblast hostitelů, možnost adaptací, 
– možnost přežití mimo lidského hostitele, 
– přítomnost vektorů nebo prostředků šíření, 
– biologická stabilita, 
– charakteristiky rezistence vůči antibiotikům, 
– alergenicita, 
– dostupnost vhodných terapií, 
v) další nebezpečí vyplývající z produktu. 
III. INFORMACE O PODMÍNKÁCH UVOLNĚNÍ A O PŘIJÍMAJÍCÍM 
PROSTŘEDÍ            
A. Informace o uvolnění       
1. popis navrhovaného záměrného uvolnění, včetně jeho účelu (účelů) a 
předpokládaných produktů, 
2. předpokládaná data a časový rozvrh experimentu, včetně četnosti a doby 
trvání uvolnění, 
3. příprava místa předcházející uvolnění, 
4. velikost místa, 
5. metody uvolnění, které mají být použity, 
6. množství geneticky modifikovaného organismu, které má být uvolněno, 

modifikovaného organismu do životního prostředí v některém 
členském státě Evropských společenství ?  
Pokud ano, uveďte: 
- stát, ve kterém byla žádost podána 
- datum podání a číslo nebo jiné označení žádosti 
- datum a označení povolení, bylo-li vydáno 
- období, na které se povolení vztahuje 
8. Podal žadatel žádost pro uvádění stejného geneticky 
modifikovaného organismu do životního prostředí nebo do oběhu 
mimo území Evropských společenství ?  
Pokud ano, uveďte: 
- stát, ve kterém byla žádost podána 
- datum podání a číslo nebo jiné označení žádosti 
- datum a označení povolení, bylo-li vydáno  
- období, na které se povolení vztahuje. 
9. Hodnocení rizika uvádění geneticky modifikovaného organismu do 
životního prostředí 
 (+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona včetně dokumentace 
výsledků předchozích uvádění do životního prostředí, především z 
hlediska různého rozsahu činnosti a různých přijímajících ekosystémů  
9.1. Shrnutí hodnocení rizika 
 
 
ČÁST B 
DALŠÍ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI PRO GENETICKY 
MODIFIKOVANÉ ORGANISMY JINÉ NEŽ VYŠŠÍ ROSTLINY 
 
1. Charakteristika geneticky modifikovaného organismu 
1.1. Geneticky modifikovaný organismus je:   
- viroid 
- RNA virus 
- DNA virus 
- baktérie 
- houba (vláknitá mikromyceta, kvasinka) 
- jiný mikroorganismus 
- živočich 
- savec 
- hmyz 
- ryba 
- jiný živočich (uveďte třídu) 
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7. rušivé vlivy v místě (druh a způsob kultivace, těžba, závlahy nebo jiné 
činnosti), 
8. opatření přijatá k ochraně pracovníků během uvolňování, 
9. ošetření místa po uvolnění, 
10. předpokládané techniky odstranění nebo inaktivace geneticky 
modifikovaných organismů na konci experimentu, 
11. informace o předešlých uvolněních geneticky modifikovaných 
organismů a o výsledcích těchto uvolnění, především z hlediska různých 
rozsahů uvolnění a uvolnění do různých ekosystémů.                   
B. Informace o životním prostředí (v místě uvolnění i v širším okolí) 
1. zeměpisná poloha a souřadnice místa (míst) (v případě notifikace podle 
části C budou místem (místy) uvolnění předpokládané oblasti využití 
produktu), 
2. fyzická nebo biologická blízkost k člověku nebo k jiným významným 
biotům, 
3. blízkost k významným stanovištím, chráněným územím nebo nádržím 
pro dodávku pitné vody, 
4. klimatické charakteristiky regionu (regionů), který by mohl být 
uvolněním zasažen, 
5. zeměpisné, geologické a pedologické charakteristiky, 
6. rostliny a živočichové, včetně užitkových rostlin a užitkových zvířat a 
stěhovavých druhů, 
7. popis cílových a necílových ekosystémů, které mohou být uvolněním 
zasaženy, 
8. porovnání přirozeného stanoviště přijímajícího organismu s 
navrhovaným místem (místy) uvolnění, 
9. všechny známé plánované rozvojové akce nebo změny ve využití území 
v regionu, které mohou ovlivnit dopad uvolnění na životní prostředí.  
IV. INFORMACE O INTERAKCÍCH MEZI GENETICKY 
MODIFIKOVANÝMI ORGANISMY A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM 
A. Charakteristiky ovlivňující přežití, reprodukci a rozšiřování     
1. biologické faktory, které ovlivňují přežití, reprodukci a rozšiřování, 
2. známé nebo předpovídané podmínky životního prostředí, které mohou 
ovlivnit přežití, reprodukci nebo rozšiřování (vítr, voda, půda, teplota, pH  
atd.), 
3. citlivost ke specifickým činidlům.                           
B. Interakce s prostředím  
1. předpovídané stanoviště geneticky modifikovaných organismů; 
2. studie chování a charakteristik geneticky modifikovaných organismů a 
dopadu těchto organismů na životní prostředí provedené v simulovaném 

-  jiné (upřesněte) 
1.2. České a latinské rodové a druhové jméno geneticky 
modifikovaného organismu s přesným určením rasy (plemene, formy, 
kmene, buněčné linie, patovaru)  
1.3. Genetická stabilita 
1.3.1. Opatření k zajištění genetické stability, faktory, které tuto 
stabilitu ovlivňují 
1.3.2. Metody ověřování genetické stability 
1.3.3. Popis dědičných vlastností, které mají vyloučit nebo omezit 
rozšíření       
genetického materiálu 
 
2. Údaje o příjemci, případně (kde je to aplikovatelné) rodičovském 
organismu 
 Charakteristika příjemce, případně rodičovského organismu  
 
2.1.  Organismus je  
- viroid 
- RNA virus 
- DNA virus 
- baktérie 
- houba (vláknitá mikromyceta, kvasinka) 
- živočich (uveďte třídu) 
- jiné (upřesněte) 
2.2. České a latinské rodové a druhové jméno organismu s přesným 
určením rasy (plemene, formy, kmene, buněčné linie, patovaru)  
2.3. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel) 
2.4. Plasmidy (v případě mikroorganismů) 
2.5. Bakteriofágy (v případě mikroorganismů) 
2.6. Fenotypové a genetické signální znaky 
2.7. Stupeň příbuznosti mezi dárcovským organismem a příjemcem 
2.8. Výskyt a životní podmínky 
2.8.1. Geografické rozšíření 
– původní nebo usídlený v České republice 
– původní nebo usídlený v zemích Evropského společenství 
              Je-li organismus původní v České republice nebo v zemích 
Evropského   společenství, vyznačte ekosystém, ve kterém se nachází: 
- atlantický 
- středozemní 
- boreální 
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přírodním prostředí,  např. v mikrokosmech, kultivátorech, ve sklenících; 
3. schopnost genetického přenosu po uvolnění: 
a) přenos genetického materiálu z geneticky modifikovaných organismů do 
organismů v zasaženém ekosystému, 
b) přenos genetického materiálu z původních organismů do geneticky 
modifikovaných organismů; 
4. pravděpodobnost, že po uvolnění dojde k selekci, v jejímž důsledku se 
projeví neočekávané a/nebo nežádoucí genetické znaky geneticky 
modifikovaného organismu; 
5. popis genetických znaků, které mohou bránit rozptylu genetického 
materiálu nebo ho minimalizovat. Metody zajištění a verifikace genetické 
stability; 
6. dráhy biologického šíření, známé nebo možné způsoby interakce s 
přenášeči, včetně vdechnutí, požití, povrchového kontaktu, zavrtání do 
pokožky atd.; 
7. popis ekosystémů, do kterých se mohou geneticky modifikované 
organismy rozšířit; 
8. možnost nadměrného růstu populace v daném prostředí; 
9. konkurenční výhody geneticky modifikovaných organismů v porovnání 
s nemodifikovaným přijímajícími nebo rodičovskými organismy; 
10. identifikace a popis cílových organismů v případě jejich existence; 
11. předpokládané mechanismy a výsledek interakce mezi geneticky 
modifikovanými organismy a cílovým organismem, pokud existuje; 
12. identifikace a popis necílových organismů, které mohou být nepříznivě 
ovlivněny uvolněním geneticky modifikovaných organismů, a 
předpokládané mechanismy veškerých identifikovaných nepříznivých 
interakcí; 
13. pravděpodobnost posunu v biologických interakcích nebo v oblasti 
hostitelů v době po uvolnění; 
14. známé nebo předpovídané interakce s necílovými organismy v 
prostředí, včetně konkurentů, kořistí, hostitelů, symbiontů, predátorů, 
parazitů a patogenů; 
15. známé nebo předpovídané začlenění do biogeochemických procesů; 
16. další možné interakce s prostředím. 
V. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MONITORINGU,  KONTROL, 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM A PLÁNŮ PRO ŘEŠENÍ 
MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ 
A. Techniky monitoringu  
1. metody sledování geneticky modifikovaných organismů a metody 
monitoringu účinků geneticky modifikovaných organismů; 

- alpinský 
- kontinentální 
- jiný (jednoznačně identifikujte) 
2.8.2. Je organismus běžně používán v České republice ? 
2.8.3. Je organismus běžně kultivován (chován) v České republice ? 
2.8.4. Habitat (přirozené výskytiště) organismu 
- vodní prostředí 
- půda, volně žijící 
- půda ve spojení s kořenovým systémem rostlin 
- ve spojení s nadzemními částmi rostlin 
- ve spojení se zvířaty 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
Je-li organismus živočich, uveďte přirozené stanoviště nebo obvyklý 
ekosystém. 
2.9. Metody identifikace a detekce organismu 
2.9.1. Metody detekce včetně údajů o jejich citlivosti, spolehlivosti a                  
specifičnosti 
2.9.2. Metody identifikace včetně údajů o jejich citlivosti, 
spolehlivosti a  
specifičnosti 
2.10.  Je organismus klasifikován podle platných právních předpisů 
ČR9) nebo ES týkajících se ochrany zdraví zaměstnanců při práci? 
Pokud ano, uveďte klasifikaci a příslušný právní předpis. 
2.11. Uveďte, zda je organismus patogenní nebo jiným způsobem 
škodlivý (živý nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů). Pokud 
ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. 
Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte 
 Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí 
použitých při    genetické   modifikaci? 
                Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné 
charakteristiky: 
- patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence 
- alergenní účinky 
- toxické účinky 
- nosič patogenu, 
- možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu, 
- možnost aktivace latentních virů (provirů) 
- schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné 
organismy 
- odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro 
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2. specifičnost (slouží k identifikaci geneticky modifikovaných organismů 
a k jejich odlišení od dárce, příjemce, popřípadě od rodičovského 
organismu), citlivost a spolehlivost monitorovacích technik; 
3. techniky k detekci přenosu darovaného genetického materiálu do jiných 
organismů; 
4. trvání a četnost monitoringu. 
B. Kontrola nad uvolněním 
1. metody a postupy předcházení a/nebo minimalizace rozšíření geneticky 
modifikovaných organismů za rámec místa uvolnění nebo oblasti určené 
pro využití; 
2. metody a postupy k ochraně místa před vniknutím neoprávněných 
jedinců; 
3. metody a postupy, pomocí nichž je možno zabránit vniknutí jiných 
organismů do místa uvolnění. 
C. Nakládání s odpadem 
1. druh vznikajícího odpadu; 
2. očekávané množství odpadu; 
3. popis předpokládaného nakládání s odpadem. 
D. Plány pro řešení mimořádných situací 
1. metody a postupy získání dostatečné kontroly nad geneticky 
modifikovanými organismy v případě jejich neočekávaného úniku; 
2. metody dekontaminace zasažených oblastí, např. vyhubení geneticky 
modifikovaných organismů; 
3. metody odstranění nebo asanace rostlin, zvířat, půdy atd., které byly 
vystaveny nepříznivým účinkům během neočekávaného úniku nebo po 
něm; 
4. metody izolace oblasti zasažené během neočekávaného úniku; 
5. plány na ochranu lidského zdraví a životního prostředí pro případ vzniku 
nežádoucího účinku. 
 
 
INFORMACE VYŽADOVANÉ V NOTIFIKACÍCH TÝKAJÍCÍCH SE 
UVOLNĚNÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH VYŠŠÍCH ROSTLIN 
(GYMNOSPERMAE A ANGIOSPERMAE) 
 
A. OBECNÉ INFORMACE 
1. Název a adresa notifikátora (společnosti nebo instituce). 
2. Jméno, kvalifikace a zkušenost odpovědného vědce (vědců). 
3. Název projektu. 
B. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE A) PŘÍJEMCE NEBO (POPŘÍPADĚ) B) 

profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat 
2.12. Rozmnožování 
2.12.1. Generační doba v přirozeném prostředí,  
2.12.2. Generační doba v ekosystému, do kterého má být geneticky  
        modifikovaný organismus uváděn  
2.12.3. Způsob rozmnožování (pohlavní, nepohlavní) 
2.12.4. Specifické faktory, které ovlivňují rozmnožování (pokud 
existují) 
2.13. Schopnost přežití 
2.13.1. Schopnost vytvářet odolné přežívající formy 
-  semena 
- endospóry 
- cysty 
- sklerócia 
- nepohlavní spóry (houby) 
- pohlavní spóry (houby) 
- vejce 
- kukly 
- larvy 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
2.14. Šíření v prostředí 
2.14.1. Způsob a rozsah šíření 
2.14.2. Specifické faktory ovlivňující šíření (pokud existují) 
2.15. Přirození predátoři, kořist, paraziti a konkurenti, symbionti a 
hostitelé 
2.16. Další možné interakce s jinými organismy 
2.16.1. Další specifické faktory umožňující přežití 
2.16.2. Schopnost přežití v jednotlivých ročních obdobích 
2.17. Možný mezibuněčný přenos genetického materiálu mezi dárcem 
(rodičovským organismem) a dalšími organismy 
2.17.1. Způsob přenosu (plasmidem, bakteriofágem, jinak) 
2.17.2. Organismy, se kterými probíhá přirozená výměna genetického 
materiálu 
2.18. Ověření genetické stability organismu a faktory, které tuto 
stabilitu ovlivňují 
2.19. Zapojení do environmentálních procesů 
- primární produkce 
- přeměna živin (konzument, predátor) 
- rozklad organické hmoty 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
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RODIČOVSKÝCH ROSTLIN   
1. Úplný název: 
a) čeleď,  
b) rod, 
c) druh, 
d) poddruh, 
e) kultivar/šlechtitelská linie, 
f) obecné jméno. 
2. a)      Informace týkající se reprodukce: 
i) způsob (způsoby) reprodukce, 
ii) specifické faktory ovlivňující reprodukci, pokud existují, 
iii) generační doba. 
b) Pohlavní kompatibilita s dalšími pěstovanými nebo volně žijícími druhy 
rostlin, včetně rozšíření kompatibilních druhů na území Evropy. 
3. Schopnost přežití: 
a) schopnost vytvářet struktury pro přežití nebo dormanci, 
b) specifické faktory ovlivňující schopnost přežití, pokud existují. 
4. Šíření: 
a) způsoby šíření a rozsah rozšíření (např. odhad, jak se vzdáleností klesá 
životaschopnost pylu a semen), 
b) specifické faktory ovlivňující šíření, pokud existují. 
5. Geografické rozšíření rostliny. 
6. V případě rostlinného druhu, který není v členském státě (státech) běžně 
pěstován, popis přirozeného stanoviště rostliny, včetně informace o 
přirozených predátorech, parazitech, konkurentech a symbiontech. 
7. Další možné interakce rostliny, související s její genetickou modifikací, 
s organismy v ekosystému, v němž je obvykle pěstována, nebo jinde, 
včetně informací o toxických účincích na lidi, zvířata a ostatní organismy. 
C. INFORMACE O GENETICKÉ MODIFIKACI 
1. Popis metod použitých pro genetickou modifikaci. 
2. Charakter a zdroj použitého vektoru. 
3. Velikost, zdroj (název) organismu dárce (dárců) a plánovaná funkce 
každé jednotlivé části úseku, do něhož má být vnesení provedeno. 
D. INFORMACE O GENETICKY MODIFIKOVANÉ ROSTLINĚ 
1. Popis znaku (znaků) a charakteristik, které byly zavedeny nebo 
modifikovány. 
2. Informace o aktuálně vložených/odstraněných sekvencích: 
a) velikost a struktura inzertu a metody použité pro jeho charakterizaci, 
včetně informací o všech částech vektoru zavedeného do geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo o jakémkoliv nosiči nebo cizí DNA 

2.20. Vlastní vektory organismu 
2.20.1. Sekvence vektoru 
2.20.2. Frekvence mobilizace vektoru 
2.20.3. Specifičnost vektoru 
2.20.4. Přítomnost genů způsobujících odolnost vektoru 
2.21. Předchozí genetické modifikace příjemce nebo rodičovského 
organismu povolené v České republice (včetně datumu a čísla 
povolení) 
 
3. Údaje o genetické modifikaci 
3.1. Typ genetické modifikace 
- vnesení cizorodého dědičného materiálu 
- vynětí části dědičného materiálu 
- kombinace vynětí a vnesení dědičného materiálu 
- buněčná fúze 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
3.2. Zamýšlený výsledek genetické modifikace 
3.3. Byl při genetické modifikaci použit vektor ? 
Pokud vektor nebyl použit, pokračujete bodem 3.4. 
3.3.1. Je vektor zcela nebo částečně přítomen ve výsledném geneticky 
modifikovaném organismu? 
Pokud vektor není ani částečně přítomen, pokračujte bodem 3.5. 
3.3.2. Typ vektoru 
- plasmid 
- bakteriofág 
- virus 
- kosmid 
- phasmid 
- transposon 
- jiný objekt (jednoznačně identifikujte) 
  (+ mapa vektoru) 
3.3.3. Identita vektoru (původ) 
3.3.4. Spektrum hostitelů vektoru 
3.3.5. Přítomnost sekvence v dotyčném vektoru, která předává 
výběrový (selektovatelný) nebo identifikovatelný fenotyp 
- odolnost vůči antibiotikům (uvést přesný název léčivé látky) 
- odolnost vůči těžkým kovům 
- odolnost vůči pesticidům (uvést přesný název účinné látky) 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
3.3.6. Dílčí fragmenty vektoru a jejich přítomnost ve výsledném 
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transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

zbývajících v geneticky modifikované vyšší rostlině; 
b) v případě odstranění velikost a funkce odstraněného úseku 
(odstraněných úseků); 
c) počet kopií inzertu; 
d) umístění inzertu (inzertů) v rostlinných buňkách (integrován do 
chromozomů, chloroplastů, mitochondrií anebo v neintegrované podobě) a 
metody jejich určení. 
3. Informace o projevu inzertu: 
a) informace o vývoji exprese inzertu během životního cyklu rostliny a 
metody použité pro charakterizaci vývoje; 
b) části rostlin, v nichž dochází k expresi inzertu (např. kořeny, stonek, pyl 
atd.). 
4. Informace o rozdílech mezi geneticky modifikovanou a přijímající 
rostlinou   
a) ve způsobu a/nebo rychlosti reprodukce; 
b) v rozšiřování; 
c) ve schopnosti přežití. 
5. Genetická stabilita inzertu a fenotypová stabilita geneticky 
modifikované vyšší rostliny. 
6. Jakákoliv změna ve schopnosti geneticky modifikované vyšší rostliny 
přenášet genetický materiál do jiných organismů. 
7. Informace o jakémkoliv toxickém, alergenním nebo jiném škodlivém 
účinku na lidské zdraví vyplývajícím z genetické modifikace. 
8. Informace týkající se bezpečnosti geneticky modifikované vyšší rostliny 
pro zdraví zvířat, především pokud jde o jakékoliv toxické, alergenní nebo 
jiné škodlivé účinky vyplývající z genetické modifikace, je-li geneticky 
modifikovaná vyšší rostlina  určena jako krmivo. 
9. Mechanismus interakce mezi geneticky modifikovanou rostlinou a 
cílovým organismem (je-li taková interakce možná). 
10. Možné změny v interakcích mezi geneticky modifikovanými vyššími 
rostlinami a necílovým organismem, které vyplývají z genetické 
modifikace. 
11. Možné interakce s abiotickým prostředím. 
12. Popis detekčních a identifikačních technik používaných pro geneticky 
modifikovanou rostlinu. 
13. Informace o předcházejících uvolněních geneticky modifikované 
rostliny v případě, že k takovým uvolněním došlo. 
 
E. INFORMACE O MÍSTĚ UVOLNĚNÍ (POUZE PRO NOTIFIKACE      
PŘEDKLÁDANÉ PODLE ČLÁNKŮ 6 A  7)    

geneticky modifikovaném organismu 
3.3.7. Metody vnesení vektoru do organismu příjemce 
- transformace 
- elektroporace  
- makroinjekce 
- mikroinjekce 
- infekce 
- jiné (upřesněte) 
3.3.8. Údaje o tom, jak dalece je daný vektor omezen na sekvence 
nukleové kyseliny, potřebné k zajištění zamýšlené funkce a zda 
obsahuje sekvence, jejichž produkt nebo funkce nejsou známy 
3.4. Pokud nebyl při genetické modifikaci použit vektor, metoda 
vnesení insertu do organismu příjemce 
- transformace 
- mikroinjekce 
- mikroenkapsulace 
- makroinjekce 
- jiná (jednoznačně identifikujte) 
3.5. Metody a kritéria použitá pro selekci 
 
4. Údaje o insertu   
4.1. Údaje o každé části insertu, případně o každé vyňaté části 
dědičného materiálu, se zvláštním zřetelem k jakýmkoli známým 
škodlivým sekvencím 
4.1.1. Velikost 
4.1.2. Sekvence 
4.1.3. Původ 
4.1.4. Funkční charakteristika 
4.2. Umístění insertu v organismu příjemce 
- na volném plasmidu 
- insert integrován do chromozómu 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
4.3. Obsahuje insert části, jejichž produkty nebo funkce nejsou známé 
? 
Pokud ano, upřesněte 
4.4. Údaje o tom, jak dalece je insert omezen na sekvence nukleové 
kyseliny, potřebné k zajištění zamýšlené funkce 
4.5. Údaje o tom, zda se sekvence obsažené v insertu podílejí 
jakýmkoliv způsobem na patogenních nebo škodlivých vlastnostech 
dárcovského organismu nebo vektoru  
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1. Umístění a velikost místa (míst) uvolnění. 
2. Popis ekosystému v místě uvolnění, včetně klimatu, rostlin a živočichů. 
3. Přítomnost pohlavně kompatibilních volně žijících příbuzných nebo 
pěstovaných rostlinných druhů. 
4. Blízkost úředně uznaných stanovišť nebo chráněných oblastí, které by 
mohly být zasaženy. 
F. INFORMACE O UVOLNĚNÍ (JEN PRO NOTIFIKACE 
PŘEDLOŽENÉ PODLE ČLÁNKŮ 6 A 7) 
1. Účel uvolnění. 
2. Předpokládané datum a trvání uvolnění. 
3. Metoda, pomocí níž budou geneticky modifikované rostliny uvolněny. 
4. Metoda pro přípravu a nakládání s místem uvolnění, před uvolněním, v 
průběhu uvolnění a po uvolnění, včetně metod pěstování a sklizně. 
5. Přibližný počet rostlin (anebo počet rostlin na m2 ). 
G. INFORMACE O PLÁNECH KONTROLY, MONITORINGU, 
NÁSLEDNÉ PÉČE (PO UVOLNĚNÍ) A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
(JEN PRO NOTIFIKACE PŘEDKLÁDANÉ PODLE ČLÁNKŮ 6 A 7)  
1. Uplatněná opatření předběžné opatrnosti : 
a) vzdálenost (vzdálenosti) od pohlavně kompatibilních rostlinných druhů, 
jak volně žijících, tak užitkových; 
b) všechna opatření k minimalizaci/předcházení rozšíření jakéhokoliv 
reprodukčního orgánu geneticky modifikované vyšší rostliny (např. pylu, 
semen, hlíz). 
2. Popis metod pro ošetření místa po uvolnění. 
3. Popis metod pro nakládání s geneticky modifikovaným rostlinným 
materiálem po skončení uvolnění, včetně nakládání s odpadem. 
4. Popis plánů monitoringu a monitorovacích technik. 
5. Popis všech plánů pro řešení mimořádných situací. 
6. Metody a postupy k ochraně místa uvolnění.    
 
 
 

4.6. Struktura a velikost každého úseku nukleové kyseliny původem z 
vektoru anebo dárcovského organismu, která zůstala v konečném 
geneticky modifikovaném organismu, včetně metod a údajů 
potřebných k identifikaci a detekci vložených sekvencí 
4.7. V případě vynětí části dědičného materiálu (delece) velikost a 
funkce vyňatého úseku nukleové kyseliny 
4.8. Počet kopií vloženého dědičného materiálu 
4.9. Stabilita vloženého dědičného materiálu a stabilita jeho umístění 
 
5. Informace o dárcovském organismu (organismu, ze kterého je 
insert odvozen) 
5.1. Dárcovský organismus je  
- viroid 
- RNA virus 
- DNA virus 
- baktérie 
- houba (vláknitá mikromyceta, kvasinka) 
- jiný mikroorganismus 
- živočich (uveďte třídu) 
- jiný (upřesněte jaký)  
5.2. České a latinské rodové a druhové jméno dárcovského organismu 
s přesným určením kultivaru (odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, 
hybridu, kmene, patovaru)  
5.3. Uveďte, zda je dárcovský organismus patogenní nebo jiným 
způsobem škodlivý (živý nebo neživý, včetně mimobuněčných 
produktů). Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, 
rostlinám nebo jinak . Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte 
 
     Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí 
použitých při  genetické     modifikaci? 
               Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky: 
- patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence 
- alergenní účinky 
- toxické účinky 
- nosič patogenu, 
- možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu, 
- možnost aktivace latentních virů (provirů) 
- schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné 
organismy 
- odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro 
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profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat 
- jiné  
5.4. Je dárcovský organismus klasifikován podle platných právních 
předpisů ČR9) nebo ES týkajících se ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci ? 
              Pokud ano, uveďte klasifikaci a příslušný předpis 
5.5. Vyměňují si příjemce a dárcovský organismus genetický materiál 
přirozeným způsobem ? 
 
6. Údaje o výsledném geneticky modifikovaném organismu 
6.1. Popis dědičných vlastností a fenotypových znaků, které byly 
změněny v důsledku genetické modifikace 
6.1.1. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce ve 
schopnosti přežití? 
                        Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
6.1.2. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce ve 
způsobu nebo         rychlosti reprodukce ? 
  Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
6.1.3. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce ve 
schopnosti šíření ? 
   Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
6.1.4. Liší se geneticky modifikovaný organismus od příjemce v 
patogenicitě ? 
Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
6.2. Genetická stabilita geneticky modifikovaného organismu 
6.3. Vlastnosti geneticky modifikovaného organismu, které mají vliv 
na jeho přežívání, rozmnožování a šíření v životním prostředí 
6.4. Známé nebo předvídatelné environmentální podmínky, které 
mohou mít vliv na přežívání, rozmnožování a šíření (vítr, voda, půda, 
teplota, pH  atd.) 
6.5. Citlivost na specifické látky (prostředky) 
6.6. Uveďte, zda je geneticky modifikovaný organismus patogenní 
nebo jiným způsobem škodlivý (živý nebo neživý, včetně 
mimobuněčných produktů). Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k 
lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně 
identifikujte 
    Týkají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvencí 
použitých při  genetické       modifikaci? 
               Pokud ano, jednoznačně identifikujte možné charakteristiky: 
- patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence 
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- alergenní účinky 
- toxické účinky 
- nosič patogenu, 
- možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového organismu, 
- možnost aktivace latentních virů (provirů) 
- schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné 
organismy 
- odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto antibiotik pro 
profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat 
- jiné (jednoznačná charakteristika) 
6.7. Popis metod identifikace a detekce geneticky modifikovaného 
organismu 
6.7.1. Metody používané k detekci geneticky modifikovaného 
organismu, včetně ověřené metodiky detekce 
6.7.2. Metody používané k identifikaci geneticky modifikovaného 
organismu v prostředí, včetně ověřené metodiky identifikace a údajů o 
spolehlivosti a citlivosti metod 
6.7.3. Údaje umožňující jednoznačnou identifikaci změněného úseku 
dědičného materiálu 
6.8. Exprese vloženého dědičného materiálu 
6.8.1. Rychlost a míra exprese vloženého dědičného materiálu, 
závislost na životním cyklu, orgány, kde dochází k expresi 
6.8.2. Popis metod měření s udáním jejich citlivosti 
6.8.3. Stabilita exprese 
6.9. Exprimované bílkoviny 
6.9.1. Aktivita exprimovaných bílkovin 
6.9.2. Popis metod identifikace a detekce exprimovaných bílkovin s 
udáním jejich citlivosti, spolehlivosti a specifičnosti 
6.10. Předchozí nakládání s geneticky modifikovaným organismem 
 
7. Informace o uvádění do životního prostředí a pozemcích, na nichž 
bude probíhat 
7.1. Liší se místo uvádění do životního prostředí od ekosystému, ve 
kterém se příjemce nebo rodičovský organismus obvykle vyskytují, 
nebo jsou pěstovány anebo kultivovány ? 
Pokud ano, upřesněte 
7.2. Pracoviště a pozemky, na kterých bude uvádění do životního 
prostředí probíhat 
(+) Metodika pokusů 
(+) Havarijní plán podle § 20 zákona 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES 

24.7.2017                                       Strana 66 / 104                                                                                                                                                                                                      

Celex kód: 32001L0018 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. David Hadroušek, Mgr. 
Zuzana Hroudová, 19.3.2004 

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

Schválil    (jméno, datum): JUDr. J. Prchalová, 19.3.2004 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 zákona 
(+) Kopie katastrálních map s vyznačením pozemku, na němž bude 
uvádění do životního prostředí probíhat, a přehledný plánek s 
uvedením využití okolních pozemků, včetně druhu pěstovaných 
plodin 
7.3. Vlastník pozemku, pokud není totožný s osobou, která podává 
žádost o uvádění geneticky modifikovaného organismu do životního 
prostředí, a smluvní vztah mezi vlastníkem a touto osobou 
7.4. Specifikace pozemku 
7.4.1. Kraj 
7.4.2. Obec 
7.4.3. Název katastrálního území a parcelní číslo, 
  (+ polohu plochy kultivace geneticky 
modifikovaného organismu na pozemku a její     velikost vyznačit na 
plánku ve vhodném měřítku) 
7.4.4. Identifikační číslo půdního bloku a případně dílu půdního 
bloku, je-li pozemek předmětem evidence využití zemědělské půdy 
podle zvláštního právního předpisu ) 
7.5. Celková rozloha plochy, na které se uvádění do životního 
prostředí má uskutečnit (m2)) 
- aktuální plocha pokusu  
- rozloha pokusného pozemku (včetně izolačního pásma a podobně) 
7.6. Vzdálenost pokusného pozemku od specifických území (v 
metrech nebo kilometrech) 
7.6.1. Zvláště chráněná území 11)  
7.6.2. Obydlí, sídla 
7.6.3. Ochranná pásma vodních zdrojů 
7.6.4. Vodní toky, vodní nádrže 
7.6.5. Území obhospodařovaná v ekologickém zemědělství 12) 
7.6.6. Jiné 
7.7. Využití okolních pozemků, včetně plodin pěstovaných na 
sousedních pozemcích 
(vyznačit v plánku)  
7.8. Flora a fauna, včetně zemědělských plodin, hospodářských zvířat 
a migrujících druhů, která by mohla přijít do styku s geneticky 
modifikovaným organismem 
7.9.  Metody uvádění do životního prostředí a množství použitých 
geneticky modifikovaných organismů 
7.9.1. Přibližné množství geneticky modifikovaných organismů, které 
má být použito 
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7.9.2. Způsob zabezpečení pozemku 
- proti neoprávněným osobám 
- proti zvěři 
- proti splachu 
7.9.3. Velikost a způsob využití izolačního pásma kolem plochy 
kultivace geneticky  modifikovaných organismů 
7.9.4. Další metody vyloučení nebo minimalizace rozšíření geneticky 
modifikovaných organismů mimo pokusný pozemek  
7.9.5. Stručný popis obvyklých povětrnostních podmínek  
7.9.6. Popis ekosystému v místě uvádění do životního prostředí a na 
něj působících rušivých vlivů 
- typ půdy 
- vodní režim včetně zavlažování 
- klimatické podmínky 
7.10. Relevantní údaje o předchozích případech uvádění stejného 
geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí, pokud 
existují, zejména ve vztahu k možným účinkům této činnosti na 
zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost 
7.11. Popis ekosystémů, které by mohly být ovlivněny 
7.12. Srovnání přirozeného habitatu příjemce, případně rodičovského 
organismu s navrhovaným místem uvádění do životního prostředí. 
7.13. Jakékoliv plánované změny ve využití pozemků v okolí místa 
uvádění do životního prostředí, které by mohly mít význam pro 
působení geneticky modifikovaných organismů na životní prostředí 
 
8. Popis nakládání s geneticky modifikovanými organismy  
8.1. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy před jejich 
uváděním do životního prostředí (uzavřené nakládání, přeprava) 
8.2. Postup, kterým budou geneticky modifikované organismy 
uváděny do životního prostředí 
8.3. Přibližný počet geneticky modifikovaných organismů (na m2, 
případně m3) 
8.4. Příprava a způsob úpravy pozemku před uvedením geneticky 
modifikovaných organismů 
8.5. Způsob dopravy geneticky modifikovaných organismů 
8.6. Způsob ochrany zdraví pracovníků v průběhu nakládání s 
geneticky modifikovanými organismy v souladu se zvláštními 
právními předpisy9) 
8.7. Způsob kultivace geneticky modifikovaných organismů  
8.8. Popis dalšího nakládání s geneticky modifikovanými organismy, 
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včetně jejich likvidace 
8.9.  Termín a způsob vyhodnocení uvádění geneticky 
modifikovaných organismů do životního prostředí 
 
9. Údaje o interakcích mezi geneticky modifikovanými organismy a 
životním prostředím a jejich možném vlivu na životní prostředí 
9.1. České a latinské rodové a druhové jméno cílového organismu, 
pokud existuje, s přesným určením kultivaru (odrůdy, rasy, plemene, 
linie, formy, hybridu, kmene, polotovaru)  
9.2. Předpokládaný mechanismus a výsledek interakce mezi geneticky 
modifikovaným organismem uváděným do životního prostředí a 
cílovým organismem 
9.3. Předpokládaný mechanismus a výsledek interakcí s dalšími 
organismy v životním prostředí, které mohou být významné 
9.4. Je pravděpodobné, že dojde k selekci po uvedení do životního 
prostředí, jako např. zvýšená konkurenceschopnost nebo invazivnost 
geneticky modifikovaného organismu? 
9.5. Možnost prudkého nárůstu populace geneticky modifikovaného 
organismu v životním prostředí a podmínky, za kterých by k tomuto 
nárůstu mohlo dojít 
9.6. Cesty biologického šíření geneticky modifikovaného organismu, 
známé nebo možné způsoby interakce s rozšiřujícími agens  
9.7. Typy ekosystémů, do kterých se geneticky modifikovaný 
organismus může rozšířit z místa uvádění do životního prostředí a ve 
kterých se může usídlit 
9.8. Název (české a latinské rodové a druhové jméno s přesným 
určením kultivaru- odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, hybridu, 
kmene, patovaru) necílového organismu, který, se zřetelem na povahu 
přijímajícího prostředí, může být poškozen uváděním geneticky 
modifikovaného organismu do životního prostředí  
9.9. Předpokládaný mechanismus zjištěných nežádoucích interakcí 
mezi geneticky modifikovanými organismy a necílovými organismy 
včetně konkurentů, kořisti, hostitelů, symbiontů, predátorů, parazitů a 
patogenů 
9.10.  Schopnost přenosu dědičného materiálu in vivo 
9.10.1. Možnost přenosu dědičného materiálu z geneticky 
modifikovaného organismu do jiného organismu po uvedení 
geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí a 
důsledky takového přenosu 
9.10.2. Možnost přenosu dědičného materiálu z přirozeně se 
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vyskytujícího organismu do geneticky modifikovaného organismu po 
uvedení geneticky modifikovaného organismu do životního prostředí 
a důsledky takového přenosu 
9.11. Výsledky studií chování a vlastností geneticky modifikovaných 
organismů a jejich ekologických vlivů prováděných v simulovaném 
přirozeném prostředí 
9.12. Známé nebo předpokládané zapojení do biogeochemických 
procesů 
9.13. Další možné účinky na životní prostředí a biologickou 
rozmanitost (jednoznačně identifikujte) 
 
10. Monitorování výskytu a účinků geneticky modifikovaných 
organismů 
10.1. Metody zjišťování přítomnosti geneticky modifikovaných 
organismů 
10.2. Specificita metod identifikace geneticky modifikovaného 
organismu a odlišení geneticky modifikovaného organismu od 
dárcovského organismu, příjemce, případně rodičovského organismu; 
citlivost a spolehlivost těchto metod 
10.3. Metody monitorování účinků na ekosystém 
10.4. Techniky (metody) detekce přenosu vloženého dědičného 
materiálu na další organismy 
10.5. Plocha, na které bude monitoring prováděn (m2)) 
10.6. Doba trvání monitoringu 
10.7. Četnost monitoringu 
 
11. Informace o opatřeních po skončení pokusu a o nakládání s 
odpady 
11.1. Popis opatření po skončení pokusu 
11.2. Způsob likvidace geneticky modifikovaných organismů a 
kontroly její účinnosti  
11.3. Plán kontrol a dohledu 
11.4. Druhy vytvořených odpadů a jejich předpokládané množství 
11.5. Možná rizika vyplývající z nakládání s odpady 
11.6. Popis zneškodnění odpadů a metody kontroly jeho účinnosti  
 
12. Poskytování vzorků geneticky modifikovaných organismů 
12.1. Množství a způsob předání vzorků poskytovaných podle § 18 
odst. 2 zákona  
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13. V případě dovozu nebo vývozu geneticky modifikovaného 
organismu určeného výhradně pro uvádění do životního prostředí 
(předání třetí osobě, které není považováno za uvádění do oběhu)  
13.1. Stát původu, případně určení 
13.2. Dovozce, případně vývozce 
13.3. Maximální množství geneticky modifikovaných organismů, jež 
má být dovezeno nebo vyvezeno 
13.4. Způsob přepravy 
13.5. Způsob balení a označování  
 
14. Místo uložení dokumentace o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy vedené podle § 19 písm. b) zákona  
 
15. Plán školení zaměstnanců před zahájením nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a jejich následného proškolování 
  
 
ČÁST C 
DALŠÍ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI PRO GENETICKY 
MODIFIKOVANÉ VYŠŠÍ ROSTLINY 
 
1. Údaje o příjemci, případně (kde je to aplikovatelné) rodičovském 
organismu  
1.1. České a latinské rodové a druhové jméno organismu, s přesným 
určením kultivaru (odrůdy, linie, hybridu)  
1.2. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel) 
1.3. Rozmnožování 
1.3.1. Způsob rozmnožování 
1.3.2. Specifické faktory, které ovlivňují rozmnožování (pokud 
existují) 
1.3.3. Generační doba 
1.3.4. Sexuální kompatibilita s jinými pěstovanými nebo planými 
druhy a rozšíření těchto kompatibilních druhů v ČR 
1.4. Schopnost přežití 
1.4.1. Schopnost vytvářet struktury, které umožňují přežití nebo 
dormanci, a délka možného přežívání nebo dormance, 
1.4.2. Další specifické faktory umožňující přežití, pokud existují 
1.5. Šíření rostliny v prostředí 
1.5.1. Způsob a rozsah šíření (pokles množství pylu a semen v 
závislosti na vzdálenosti od zdroje, síly a směru větru, toku vody a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES 

24.7.2017                                       Strana 71 / 104                                                                                                                                                                                                      

Celex kód: 32001L0018 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. David Hadroušek, Mgr. 
Zuzana Hroudová, 19.3.2004 

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

Schválil    (jméno, datum): JUDr. J. Prchalová, 19.3.2004 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

dalších faktorech) 
1.5.2. Specifické faktory ovlivňující šíření (pokud existují) 
1.6. Zeměpisné rozšíření rostliny 
1.7. Pokud není rostlina v ČR pěstována, popis habitu včetně 
informace o přirozených konzumentech, patogenech, parazitech, 
konkurentech a symbiontech 
1.8. Další možné relevantní interakce rostliny s jinými organismy v 
ekosystému, ve kterém se rostlina obvykle pěstuje 
1.9. Účinky na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.  
- toxicita 
- alergennost 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
2. Údaje o genetické modifikaci a geneticky modifikované vyšší 
rostlině 
2.1. České a latinské rodové a druhové jméno geneticky modifikované 
vyšší rostliny, s přesným určením kultivaru (odrůdy, linie, hybridu)  
2.2. Popis a charakteristika dědičných vlastností, které byly vloženy 
nebo změněny, včetně signálních a selekčních genů a předchozích 
modifikací a popis jejich fenotypových projevů 
2.3. Typ genetické modifikace 
2.3.1. Vnesení cizorodého dědičného materiálu 
2.3.2. Vynětí části dědičného materiálu 
2.3.3. Kombinace vynětí a vnesení dědičného materiálu 
2.3.4. Buněčná fúze 
2.3.5. Jiné (jednoznačně identifikujte) 
2.4. Vlastnosti a původ použitého vektoru (pokud byl vektor při 
genetické modifikaci použit) 
            (+ mapa vektoru) 
2.5. Údaje o každé části úseku DNA, který byl vnesen do organismu 
příjemce (pokud genetická modifikace zahrnuje vnesení dědičného 
materiálu) 
2.5.1. Původ (české a latinské rodové a druhové jméno dárcovského 
organismu přesným určením kultivaru -odrůdy, rasy, plemene, linie, 
formy, hybridu, kmene, patovaru)  
2.5.2. Funkční charakteristika 
2.5.3. Velikost 
2.5.4. Poloha – pokud byl integrován 
2.5.5. Sekvence 
2.6. Pokud se jedná o vynětí části dědičného materiálu (deleci), 
velikost a funkce vyňatého úseku 
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2.7. Popis metody použité pro genetickou modifikaci 
2.8. Jestliže je příjemce nebo rodičovský organismus lesní dřevina, 
popište způsoby šíření a specifické faktory ovlivňující šíření 
2.9. Umístění vloženého dědičného materiálu v rostlinné buňce 
(vložen do chromozómů, chloroplastů nebo v neintegrované formě) 
2.10. Počet kopií vloženého dědičného materiálu 
2.11. Stabilita vloženého dědičného materiálu a stabilita jeho umístění 
2.12. Metody stanovení uvedených údajů  
2.13. Údaje o expresi vloženého dědičného materiálu 
2.13.1. Místo, kde dochází v rostlině k expresi vložených genů  (např. 
kořeny, lodyha. listy, pyl apod.) 
2.13.2. Změny exprese v závislosti na životním cyklu rostliny 
2.13.3. Stabilita exprese 
2.13.4. Metody použité pro charakterizaci exprese 
2.14. Údaje umožňující jednoznačnou identifikaci  geneticky 
modifikované vyšší rostliny 
2.14.1. Popis části změněné DNA 
2.14.2. Metody detekce a identifikace geneticky modifikované vyšší 
rostliny a jejich ověřená metodika  
2.15. Chování vložených genů 
2.15.1. Při hybridizaci se stejným druhem 
2.15.2. Při hybridizaci se vzdálenými druhy 
2.16. Jednoznačné údaje o tom, v čem se geneticky modifikované 
vyšší rostliny liší od příjemce nebo rodičovského organismu 
- způsob a rychlost rozmnožování 
- šíření v prostředí 
- schopnost přežití 
- účinky na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí 
- jiné (upřesněte) 
2.17. Fenotypová stabilita geneticky modifikované vyšší rostliny 
2.18. Jakákoliv změna schopnosti geneticky modifikované vyšší 
rostliny přenášet genetický materiál na jiné organismy v důsledku 
genetické modifikace 
2.19. Informace o každém možném škodlivém účinku geneticky 
modifikované vyšší rostliny na zdraví lidí způsobeném genetickou 
modifikací 
2.20. Údaje o bezpečnosti geneticky modifikované vyšší rostliny pro 
zdraví zvířat, zejména s ohledem na jakékoliv škodlivé účinky 
způsobené genetickou modifikací, pokud má být geneticky 
modifikované vyšší rostliny použito jako krmivo 
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
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Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

2.21. Mechanismus interakce mezi geneticky modifikovanou vyšší 
rostlinou a cílovým organismem, pokud cílový organismus existuje 
2.22. Možné změny v interakcích geneticky modifikované vyšší 
rostliny s necílovými organismy plynoucí z genetické modifikace 
2.23. Možné interakce geneticky modifikované vyšší rostliny s 
neživými složkami životního prostředí 
 
3. Údaje o množství geneticky modifikovaných vyšších rostlin, které 
má být použito, a o celkové rozloze pozemků 
3.1. Přibližné množství geneticky modifikovaných vyšších rostlin, 
které má být uváděno do životního prostředí 
3.2. Celková rozloha plochy, na které mají být geneticky 
modifikované vyšší rostliny pěstovány 
 
4. Pracoviště a pozemky, na kterých bude uvádění do životního 
prostředí probíhat 
(+) Havarijní plán podle § 20 zákona 
(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 zákona 
(+) Kopie katastrálních map s vyznačením pozemku a přehledná 
mapka s vyznačením plodin, pěstovaných na okolních pozemcích 
4.1. Účel uvádění do životního prostředí (včetně všech relevantních 
informací dostupných v této fázi), jako například agronomické účely, 
zkoušky hybridizace, změna schopností přežití nebo šíření, zjišťování 
účinků na cílové nebo necílové organismy 
4.2. Umístění pozemku 
4.2.1. Kraj 
4.2.2. Obec 
4.2.3. Název katastrálního území a parcelní číslo 
4.2.4. Identifikační číslo půdního bloku a případně dílu půdního 
bloku, je-li pozemek předmětem evidence využití zemědělské půdy 
podle zvláštního právního předpisu10) 
4.3. Velikost pozemku 
4.3.1. Poloha pěstování geneticky modifikované vyšší rostliny na 
pozemku a její velikost  (m2)) (plánek ve vhodném měřítku) 
4.3.2. Velikost (m2) a způsob využití izolačního pásma kolem plochy 
pěstování geneticky modifikované vyšší rostliny (vyznačit v plánku) 
4.4. Využití okolních pozemků 
4.5. Vzdálenost pozemku od specifických území (v metrech nebo 
kilometrech) 
4.5.1. Zvláště chráněná území 11)   
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4.5.2. Ochranná pásma vodních zdrojů 
4.5.3. Vodní toky, vodní nádrže 
4.5.4. Území obhospodařovaná v ekologickém zemědělství12) 
4.5.5. Jiné 
4.6. Způsob zabezpečení pozemku 
4.6.1. Zabezpečení pozemku proti neoprávněným osobám 
4.6.2. Zabezpečení pozemku proti zvěři 
4.6.3. Zabezpečení pozemku proti splachu 
4.7. Popis ekosystému v místě pozemku 
4.7.1. Typ půdy 
4.7.2. Vodní režim včetně zavlažování 
4.7.3. Klimatické podmínky 
4.7.4. Flóra včetně zemědělských plodin 
4.7.5. Fauna včetně hospodářských a migrujících zvířat 
4.8. Přítomnost planých nebo pěstovaných sexuálně kompatibilních 
rostlin na pozemku a v jeho okolí 
4.9. Relevantní údaje týkající se předchozích případů uvádění do 
životního prostředí stejné geneticky modifikované vyšší rostliny, 
pokud existují, zejména ve vztahu k možným vlivům na zdraví lidí a 
zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost 
 
 
5. Popis nakládání s geneticky modifikovanými vyššími rostlinami 
5.1. Nakládání s geneticky modifikovanými vyššími rostlinami před 
jejich uváděním do životního prostředí (uzavřené nakládání, přeprava) 
5.2. Postup, kterým budou geneticky modifikované vyšší rostliny 
uváděny do životního prostředí 
5.3. Přibližný počet geneticky modifikovaných vyšších rostlin na m2 
5.4. Příprava a způsob úpravy pozemku před pěstováním geneticky 
modifikovaných vyšších rostlin 
5.5. Způsob dopravy geneticky modifikovaných vyšších rostlin 
5.6. Způsob ochrany zdraví pracovníků v průběhu nakládání s 
geneticky modifikovanými vyššími rostlinami v souladu se zvláštními 
právními předpisy9) 
5.7. Způsob kultivace geneticky modifikovaných vyšších rostlin na 
pozemku 
5.8. Způsob sklizně geneticky modifikovaných vyšších rostlin 
5.9. Popis dalšího nakládání s geneticky modifikovanými vyššími 
rostlinami 
5.10. Termín a způsob vyhodnocení uvádění geneticky 
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modifikovaných vyšších rostlin do životního prostředí 
 
 
6. Opatření na ochranu zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a 
biologické rozmanitosti a nakládání s odpadem 
6.1. Vzdálenost plochy pěstování geneticky modifikovaných vyšších 
rostlin od planých nebo pěstovaných sexuálně kompatibilních druhů 
rostlin 
6.2. Opatření pro snížení nebo zabránění úletu pylu nebo semen, jsou-
li použita 
6.3. Popis metod pro úpravu pozemku po skončení pokusu 
6.4. Popis metod pro dopravu a zpracování geneticky modifikovaných 
vyšších rostlin 
6.5. Kontroly a monitorování výskytu a účinků geneticky 
modifikovaných vyšších rostlin 
6.5.1. Metody zjišťování přítomnosti geneticky modifikovaných 
vyšších rostlin a monitorování jejich účinků na ekosystém 
6.5.2. Specificita metod identifikace geneticky modifikovaných 
vyšších rostlin a odlišení geneticky modifikovaných rostlin od 
dárcovského organismu, příjemce, případně rodičovského organismu, 
citlivost a spolehlivost těchto metod 
6.5.3. Techniky (metody) detekce přenosu vloženého dědičného 
materiálu na další organismy 
6.5.4. Plocha, na které bude monitoring prováděn 
6.5.5. Doba trvání monitoringu 
6.5.6. Četnost monitoringu 
6.6. Nakládání s odpady včetně likvidace geneticky modifikovaných, 
vyšších rostlin 
6.7. Shrnutí ochranných opatření 
 
 
7. Shrnutí informací o plánovaných polních pokusech prováděných za 
účelem získání nových údajů o vlivu uvádění geneticky 
modifikovaných vyšších rostlin do životního prostředí na zdraví lidí, 
zvířat a životní prostředí  
 
 
ČÁST D 
SPOLEČNÁ NÁLEŽITOST PRO VŠECHNY ŽÁDOSTI 
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Vyjádření, datum a podpis odborného poradce 
…………………………… 
 
Datum, podpis a razítko 
žadatele………………………………………….. 
 

  209/2004 Příloha č. 3 Náležitosti žádosti o zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu  
 
Údaje označené (+) je nutno doložit originálním dokumentem nebo 
úředně ověřenou kopií 
Veškeré přiložené dokumenty musí být  označeny jménem, případně 
jmény, a příjmením, nebo názvem (obchodní firmou) žadatele  
Údaje, které tvoří shrnutí obsahu žádosti určené ke zveřejnění, jsou 
podtrženy. 
 
 
 
ČÁST A 
 VŠEOBECNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI 
 
Datum podání  
  
 
1. Jméno genetického produktu (komerční název a další názvy) 
 
2. Žadatel 
(+) Výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce), případně 
úředně ověřená kopie živnostenského listu nebo zakladatelského 
dokumentu 
2.1. Jméno, popřípadě jména, a příjmení (obchodní firma), je-li 
žadatelem fyzická osoba oprávněná k podnikání 
2.2. Název (obchodní firma) a právní forma, je-li žadatelem 
právnická osoba 
2.3. Státní občanství (u fyzických osob) 
2.4. Sídlo (u právnických osob), nebo místo podnikání a adresa 
bydliště (u fyzických osob) 
2.5. IČO (pokud je přiděleno) 
2.6. DIČ (pokud je přiděleno) 
2.7. Předmět činnosti (podle zakladatelského dokumentu nebo 

PT  
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zápisu v obchodním rejstříku) 
2.8. Jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které tvoří 
statutární orgán žadatele, s uvedením způsobu, jímž jménem žadatele 
jednají (u právnických osob). 
2.9. Žadatel je 
- tuzemský výrobce 
- dovozce 
- jiné (upřesněte) 
2.10. V případě dovozu 
- jméno, popřípadě jména, a příjmení (obchodní firma) 
výrobce, je-li fyzickou osobou, nebo jeho název (obchodní firma), je-
li osobou právnickou 
- adresa výrobce   
 
3. Odborný poradce 
(+)Výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě jiný odpovídající 
doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu.7)  
(+) Doklad o dosaženém vzdělání a délce odborné praxe (bylo-li 
odborné vzdělání nebo praxe získáno v jiném členském státě státním 
příslušníkem členského státu, rozumí se tímto dokladem rozhodnutí o 
uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu7)) 
 
3.1.  Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul 
3.2.  Povolání, případně zaměstnavatel a funkce 
3.3.  Vzdělání 
3.4.  Odborné kurzy 
3.5.  Dosavadní praxe 
3.6.  Adresa bydliště  
3.7.  Kontaktní adresa 
3.8.  Telefon 
3.9.  Fax 
3.10. E-mail 
 
4. Charakteristika geneticky modifikovaného organismu obsaženého v 
genetickém produktu 
Název, původ a vlastnosti každého geneticky modifikovaného 
organismu obsaženého v genetickém produktu 
 
5. Účel a postup uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu do oběhu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES 

24.7.2017                                       Strana 78 / 104                                                                                                                                                                                                      

Celex kód: 32001L0018 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. David Hadroušek, Mgr. 
Zuzana Hroudová, 19.3.2004 

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

Schválil    (jméno, datum): JUDr. J. Prchalová, 19.3.2004 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

5.1. 5.1. Účel uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu do oběhu 
5.2. Datum předpokládaného zahálení uvádění geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu do oběhu a 
jeho závazný harmonogram (rozpis jednotlivých dílčích etap, datum 
jejich předpokládaného zahájení a doba jejich trvání) 
5.3. Předpokládané množství geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu, které bude použito v 
jednotlivých etapách, včetně upřesnění, zda se bude jednat o produkci 
z území ČR, popřípadě Evropských společenství anebo o dovoz 
 
6. Hodnocení rizika uvádění geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu do oběhu 
(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona  
 
 
ČÁST B 
 DALŠÍ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI PRO GENETICKY 
MODIFIKOVANÉ ORGANISMY JINÉ NEŽ VYŠŠÍ ROSTLINA, 
POPŘÍPADĚ PRO GENETICKÉ PRODUKTY JINÉ, NEŽ 
OBSAHUJÍCÍ GENETICKY MODIFIKOVANÉ VYŠŠÍ ROSTLINY 
 
 
1. Obecný popis geneticky modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu a geneticky modifikovaného organismu, jež je 
obsahem genetického produktu 
1.1. Typ geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu (předpokládané použití geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu) 
1.2. Složení genetického produktu 
1.3. Specifičnost (odlišnost) genetického produktu (ve srovnání s 
týmž typem produktu neobsahujícím geneticky modifikované 
organismy) 
1.4. Cílová skupina spotřebitelů (např. průmysl, zemědělství, 
drobní spotřebitelé) 
1.5. Podmínky nakládání, zejména rozdíly mezi nakládáním s 
geneticky modifikovaným organismem nebo genetickým produktem a 
nakládáním s obdobnými nemodifikovaná organismy nebo výrobky 
obsahujícími nemodifikované organismy) 
1.6. Případně jednoznačné vymezení zeměpisné oblasti v EU, na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADRAJL4E)



Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES 

24.7.2017                                       Strana 79 / 104                                                                                                                                                                                                      

Celex kód: 32001L0018 Gestor: MŽP Zpracoval (jméno, datum): Mgr. David Hadroušek, Mgr. 
Zuzana Hroudová, 19.3.2004 

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

Schválil    (jméno, datum): JUDr. J. Prchalová, 19.3.2004 

                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

kterou má být uvádění geneticky modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu do oběhu omezeno 
1.7. Typ prostředí, ve kterém je použití geneticky 
modifikovaného organismu (genetického produktu) nevhodné. 
1.8. Odhadovaná roční poptávka 
- v České republice 
- v Evropské unii 
- na vývozních trzích 
1.9. Jednoznačný identifikační kód geneticky modifikovaného 
organismu, nebo geneticky modifikovaných organismů obsažených v 
genetickém produktu 
1.10. Byla podána žádost pro uvádění stejného geneticky 
modifikovaného organismu nebo geneticky modifikovaného 
organismu, jež je součástí genetického produktu, do životního 
prostředí stejným žadatelem? 
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné označení žádosti (datum a 
označení povolení, bylo-li vydáno) a stát, v němž byla podána 
Jestliže ne, uveďte hodnocení rizika geneticky modifikovaného 
organismu podle požadavků žádosti o udělení povolení k uvádění do 
životního prostředí část A, bod 9 přílohy č. 2 k této vyhlášce) 
1.11. Podává žadatel současně žádost pro uvádění stejného 
geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu do 
oběhu v některém členském státě EU? 
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné označení žádosti a stát, v němž 
byla podána 
1.12. Byl produkt se stejným geneticky modifikovaným 
organismem (stejnou kombinací geneticky modifikovaných 
organismů) uveden na trh v EU jiným žadatelem? 
Jestliže ano, uveďte žadatele, datum a označení povolení, stát v němž 
bylo vydáno a období na něž bylo uděleno. 
1.13. Údaje o tom, zda byla podána žádost (notifikace) pro 
uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu do oběhu v jiném státě mimo  EU 
Jestliže ano, uveďte stát, ve kterém byla žádost (notifikace) podána, 
číslo nebo jiné označení žádosti (datum a označení povolení, bylo-li 
vydáno), žadatele, účel a období uvádění do oběhu 
1.14. Shrnutí údajů získaných z předchozích nebo probíhajících 
případů uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu nebo 
stejné kombinace geneticky modifikovaných organismů do, životního 
prostředí za různých podmínek představujících různá prostředí, ve 
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                                                                                     Směrnice       Národní právo transponující směrnice (platné právo) 
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.) 

Obsah Číslo Sb. z. Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.) 

Obsah Vyhodnocení 
transpozice 
(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

kterých může být geneticky modifikovaný organismus používán 
1.15. Navrhované pokyny a doporučení týkající se použití, 
přepravy, skladování a dalšího zacházení s geneticky modifikovaným 
organismem (genetickým produktem), včetně případných omezení, 
která jsou navrhována jako podmínka požadovaného povolení 
1.16. Navrhovaný způsob balení geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu 
1.17. Navrhovaný způsob označování nad rámec stanovený 
zákonem 
1.18. Opatření, která je třeba přijmout v případě havárie nebo 
nepovoleného použití geneticky modifikovaných organismů nebo 
genetických produktů 
1.19. Způsob nakládání s odpady, včetně likvidace odpadů 
obsahujících geneticky modifikované organismyTyp geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu 
(předpokládané použití geneticky modifikovaného organismu nebo 
genetického produktu) 
 
2. Údaje o příjemci, případně (kde je to aplikovatelné) rodičovském 
organismu 
2.1. České a latinské rodové a druhové jméno příjemce nebo 
rodičovského organismu, s přesným určením rasy (plemene, formy, 
kmene, buněčné linie, patovaru). 
2.2. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel) 
2.3. Fenotypové a genetické znaky 
2.4. U mikroorganismů vlastní plasmidy, baktériofágy a jiné 
vektory organismu. 
2.4.1. Sekvence vektoru 
2.4.2. Frekvence mobilizace vektoru 
2.4.3. Specifičnost vektoru 
2.4.4. Přítomnost genů, které způsobují odolnost vektoru vůči 
antibiotikům 
2.5. Stupeň příbuznosti mezi dárcovským organismem a 
příjemcem 
2.6. Výskyt a životní podmínky 
2.6.1. Geografické rozšíření 
2.6.2. Habitat (přirozené výskytiště) organismu 
2.6.3. Přirození predátoři, kořist, paraziti a konkurenti, symbionti a 
hostitelé 
2.6.4. Další možné interakce s jinými organismy 
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2.7. Genetická stabilita a faktory, které ji ovlivňují 
2.8. Možný mezibuněčný přenos dědičného materiálu mezi 
dárcem (rodičovským organismem) a dalšími organismy 
2.8.1. Způsob přenosu (plasmidem, bakteriofágem, jinak) 
2.8.2. Organismy, se kterými probíhá přirozená výměna dědičného 
materiálu 
2.8.3. Důsledky takového přenosu 
2.9. Rozmnožování 
2.9.1. Způsob rozmnožování 
2.9.2. Specifické faktory, které ovlivňují rozmnožování (pokud 
existují) 
2.9.3. Generační doba v přirozeném prostředí a generační doba v 
ekosystému, do kterého má být geneticky modifikovaný organismus 
uváděn 
2.10. Schopnost přežití 
2.10.1. Schopnost přežití v jednotlivých ročních obdobích 
2.10.2. Schopnost vytvářet odolné přežívající formy (např. spóry, 
sklerócia) 
2.10.3. Další specifické faktory umožňující přežití, pokud existují 
2.11. Šíření v prostředí 
2.11.1. Způsob a rozsah šíření 
2.11.2. Specifické faktory ovlivňující šíření (pokud existují) 
2.12. Spektrum hostitelů včetně necílových organismů 
2.13. Interakce s prostředím 
2.14. Zapojení do environmentálních procesů 
- primární produkce 
- přeměny živin (konzument, predátor) 
- rozklad organických hmot 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
2.15. Metody detekce 
2.15.1. Popis metod 
2.15.2. Citlivost, spolehlivost (kvantitativně) a specifičnost metod 
2.16. Metody identifikace 
2.16.1. Popis metod 
2.16.2. Citlivost, spolehlivost (kvantitativně) a specifičnost metod 
2.17. Klasifikace organismu podle zvláštních právních předpisů 
ČR9) a ES týkajících se ochrany životního prostředí nebo lidského 
zdraví 
2.18. Uveďte, zda je organismus patogenní nebo jiným způsobem 
škodlivý (živý nebo neživý, včetně mimobuněčných produktů) 
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vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám .nebo jinak. Pokud ano, 
jednoznačně identifikujte možné charakteristiky: 
- patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence 
- alergenní účinky 
- toxické účinky 
- nosič patogenu, 
- možné vektory; oblast hostitelů včetně necílového 
organismu, 
- možnost aktivace latentních virů (provirů) 
- schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné 
organismy 
- odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto 
antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat 
- jiné 
2.19. Povaha a popis známých extrachromozomálních 
genetických částic 
2.20. Popis dřívějších genetických modifikací organismu 
 
3. Údaje o genetické modifikaci 
3.1. Typ genetické modifikace 
- vnesení cizorodého dědičného materiálu 
- vynětí části dědičného materiálu 
- kombinace vynětí a vnesení dědičného materiálu 
- buněčná fúze 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
3.2. Popis metod použitých pro genetickou modifikaci 
3.3. Údaje o vektoru, pokud byl při genetické modifikaci použit 
3.3.1. Typ vektoru 
3.3.2. Identita vektoru (původ) 
3.3.3. Popis konstrukce vektoru 
(+ genetická mapa a popřípadě restrikční mapa vektoru) 
3.3.4. Sekvence vektoru 
3.3.5. Údaje o tom, jak dalece je daný vektor omezen na sekvence 
nukleové kyseliny potřebné k zajištění zamýšlené funkce a zda 
obsahuje sekvence, jejichž produkt nebo funkce nejsou známy 
3.3.6. Schopnost vektoru přenášet dědičný materiál 
3.3.7. Frekvence mobilizace vektoru 
3.3.8. Údaje o tom zda je vektor zcela nebo částečně přítomen ve 
výsledném geneticky modifikovaném organismu 
3.3.9. Spektrum hostitelů vektoru 
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3.3.10. Přítomnost sekvence v dotyčném vektoru, která předává 
výběrový (selektovatelný) nebo identifikovatelný fenotyp 
- odolnost vůči antibiotikům (uvést přesný název léčivé látky) 
- odolnost vůči těžkým kovům 
- odolnost vůči pesticidům (uvést přesný název účinné látky) 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
3.3.11. Metoda vnesení vektoru do organismu příjemce 
 
4. Informace o insertu 
4.1. Pokud nebyl při genetické modifikaci použit vektor, metoda 
vnesení insertu do organismu příjemce 
4.2. Metody použité pro konstrukci insertu 
4.3. Restrikční místa 
4.4. Sekvence insertu 
4.5. Údaje o každé části insertu, případně o každé vyňaté části 
dědičného materiálu, se zvláštním zřetelem k jakýmkoli známým 
škodlivým sekvencím 
4.5.1. Původ 
4.5.2. Funkční charakteristika 
4.5.3. Velikost 
4.5.4. Poloha 
4.5.5. Sekvence 
4.6. Údaje o tom jak dalece je insert omezen na sekvence 
nukleové kyseliny, potřebné k zajištění zamýšlené funkce 
4.7. Údaje o tom zda insert obsahuje části, jejichž produkty nebo 
funkce nejsou známé 
Pokud ano, jednoznačně identifikujte 
4.8. Umístění insertu ve výsledném geneticky modifikovaném 
organismu 
- na volném plasmidu 
- integrován do chromozómů 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
4.9. Počet kopií vloženého dědičného materiálu 
4.10. Stabilita vloženého dědičného materiálu a stabilita jeho 
umístění 
 
5. Informace o dárcovském organismu (dárcovských 
organismech) 
5.1. České a latinské rodové a druhové jméno organismu, s 
přesným určením kultivaru (odrůdy, rasy, plemene, linie, formy, 
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hybridu, kmene, patovaru) 
5.2. Uveďte zda je dárcovský organismus patogenní nebo jiným 
způsobem škodlivý (živý nebo neživý včetně mimobuněčných 
produktů). Pokud ano, uveďte, zda vzhledem k lidem, zvířatům, 
rostlinám nebo jinak. Škodlivost vždy jednoznačně identifikujte 
Tykají se patogenní nebo škodlivé vlastnosti sekvenci použitých při 
genetické modifikaci? 
Pokud ano jednoznačně identifikujte možné charakteristiky: 
- patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence 
- alergenní účinky 
- toxické účinky 
- nosič patogenu, 
- možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového 
organismu, 
- možnost aktivace latentních virů (provirů) 
- schopnost, pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné 
organismy 
- odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto 
antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat 
- jiné 
5.3. Klasifikace dárcovského organismu podle platných právních 
předpisů ČR9) a ES týkajících se ochrany životního prostředí nebo 
zdraví lidí. 
5.4. Údaje o tom, zda mezi dárcovským organismem a 
příjemcem probíhá nebo je možná přirozená výměna genetického 
materiálu 
6. Informace o výsledném geneticky modifikovaném 
organismu (geneticky modifikovaném organismu obsaženém v 
genetickém produktu) 
6.1. Popis dědičných vlastností a fenotypových znaků, pokud 
jsou odlišné od příjemce nebo rodičovského organismu 
6.2. Genetická stabilita geneticky modifikovaného organismu, 
pokud se liší od stability příjemce nebo rodičovského organismu 
6.3. Exprese vloženého dědičného materiálu 
6.3.1. Rychlost a míra exprese vloženého dědičného materiálu, 
závislost na životním cyklu, orgány, kde dochází k expresi 
6.3.2. Stabilita exprese 
6.3.3. Popis metod měření s udáním jejich citlivosti 
6.4. Exprimované bílkoviny 
6.4.1. Aktivita exprimovaných bílkovin 
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6.4.2. Popis metod detekce a identifikace exprimovaných bílkovin 
s udáním jejich citlivosti, spolehlivosti a specifičnosti 
6.5. Metody a kritéria použitá pra selekci výsledného geneticky 
modifikovaného organismu 
6.6. Metody detekce geneticky modifikovaného organismu v 
životním prostředí, pokud se liší od detekce příjemce nebo 
rodičovského organismu 
6.7. Metody identifikace k rozlišení geneticky modifikovaného 
organismu od příjemce nebo rodičovského organismu 
6.7.1. Popis metod pro zjištění přítomnosti genetické modifikace, 
včetně ověřených metod odběru a přípravy vzorků 
6.7.2. Údaje o specifičnosti, citlivosti a spolehlivosti 
(kvantifikovaně) těchto metod 
6.7.3. Popis části změněné nukleové kyseliny umožňující 
jednoznačnou identifikaci geneticky modifikovaného organismu 
6.8. Účinky na zdraví 
6.8.1. Toxické nebo alergenní účinky geneticky modifikovaného, 
organismu a jeho metabolických produktů, pokud se liší od účinků 
příjemce nebo rodičovského organismu 
6.8.2. Rizika genetického produktu 
6.8.3. Porovnání geneticky modifikovaného organismu s 
dárcovským organismem, příjemcem, popřípadě rodičovským 
organismem z hlediska patogenity 
6.8.4. Schopnost kolonizace, pokud je odlišná od příjemce nebo 
rodičovského organismu 
6.8.5. Pokud je geneticky modifikovaný organismus více 
patogenní než příjemce nebo rodičovský organismus pro 
imunokompetentní lidské jedince, uveďte 
- choroby, jež mohou být způsobeny geneticky 
modifikovaným organismem a mechanismus patogenity, včetně 
invazivity a virulence, 
- nakažlivost, 
- infekční dávku, 
- oblast hostitelů, možnost adaptací, 
- možnost přežití mimo lidského hostitele, přítomnost 
přenašečů nebo prostředků šíření, 
- míru biologické stability, 
- charakteristiku rezistence vůči antibiotikům, 
- alergenicitu 
- dostupnost vhodných terapií. 
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(PT,DT,NT) 

Poznámka 
 

6.8.6. Informace o možných škodlivých účincích geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu na zdraví lidí 
způsobených genetickou modifikací. Možné škodlivé účinky vždy 
jednoznačně identifikujte. 
6.8.7. Údaje o bezpečnosti geneticky modifikovaného organismu 
nebo genetického produktu pro zdraví zvířat, zejména s ohledem na 
jakékoliv škodlivé účinky způsobené genetickou modifikací, pokud 
má být geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt 
použit jako součást krmiva, veterinární léčivo apod. 
6.9. Interakce geneticky modifikovaného organismu s životním 
prostředím 
6.10. Schopnost přežití, rozmnožování a šíření geneticky 
modifikovaného organismu v životním prostředí, pokud je odlišná od 
schopnosti příjemce nebo rodičovského organismu 
6.11. Účinky geneticky modifikovaného organismu na životní 
prostředí, pokud jsou odlišné od účinků příjemce nebo rodičovského 
organismu, a jejich možné důsledky 
6.12. České a latinské rodové a. druhové jméno cílového 
organismu, pokud existuje, s přesným určením kultivaru (odrůdy, 
rasy, plemene, linie, formy, hybridu, kmene, patovaru) 
6.13. Mechanismus interakce mezi geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem a cílovým organismem, 
pokud cílový organismus existuje  
6.14. Možné změny v interakcích geneticky modifkovaného 
organismu nebo genetického produktu s necílovými organismy, 
plynoucí z genetické modifikace 
6.15. Možné změny v interakcích geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu s neživými složkami životního 
prostředí, plynoucí z genetické modifikace 
6.16. Stabilita geneticky modifikovaného organismu podle 
dědičných vlastností 
6.17. Údaje o tom, v čem se geneticky modifikovaný organismus 
liší od příjemce nebo rodičovského organismu. Odlišnosti 
jednoznačně identifikujte. 
- způsob a rychlost rozmnožování, generační doba 
- šíření v prostředí 
- schopnost přežití 
- účinky na zdraví lidí, zvířat a jiných organismů 
- jiné 
6.18. Schopnost geneticky modifikovaného organismu přenášet 
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genetický materiál na jiné organismy a důsledky takového přenosu 
 
7. Předpokládané chování genetického produktu, pokud je 
odlišné od chování příjemce nebo rodičovského organismu 
 
8. Informace o předcházejícím uvádění do životního prostředí 
v České republice (pokud je aplikovatelné) 
8.1. Oprávněná osoba 
8.2. Datum a číslo povolení 
8.3. Místo uvádění do životního prostředí 
8.4. Účel uvádění do životního prostředí 
8.5. Doba trvání uvádění do životního prostředí, datum jeho 
zahájení a ukončení 
8.6. Zaměření a doba trvání monitoringu 
8.7. Závěry monitoringu 
 
8.8. Výsledky uvádění do životního prostředí se zřetelem na 
jakákoliv rizika pro zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a biologickou 
rozmanitost 
 
9. Informace o předcházejícím uvádění do životního prostředí 
nebo do oběhu v jiných zemích 
9.1. Oprávněná osoba 
9.2. Datum a označení povolení 
9.3. Stát 
9.4. Zodpovědný správní orgán 
9.5. Místo datum zahájení a ukončení uvádění do životního 
prostředí 
9.6. Doba trvání,datum zahájení a ukončení monitoringu 
9.7. Zaměření monitoringu 
9.8. Závěry monitoringu 
9.9. Výsledky uvádění do životního prostředí, popřípadě do 
oběhu se zřetelem na jakákoliv rizika pro zdraví lidí a zvířat, životní 
prostředí a biologickou rozmanitost 
 
10. Údaje o předchozím nakládání (výzkum, vývoj, použití) 
významné pro hodnocení rizika 
 
11. Plán monitoringu 
11.1. Identifikované znaky, vlastnosti a nejasnosti ve vztahu ke 
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geneticky modifikovanému organismu nebo genetickému produktu 
anebo jejich interakcím s životním prostředím, na které by se měl plán 
monitoringu zaměřit 
11.2. Zabezpečení, rozsah a způsob sledovaní účinků geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu na zdraví lidí, 
zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost (monitorování 
geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu), 
11.3. Zabezpečení, způsob a četnost odběru a analýz vzorků po 
uvedení geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu do oběhu 
 
12. Údaje o poskytování referenčních vzorků geneticky 
modifikovaného organismu nebo genetického produktu a jejich 
uložení u správního orgánu nebo jím pověřené právnické osoby 
12.1. Specifikace a množství vzorku poskytnutého současně se 
žádostí podle § 24 odst. 3 zákona 
12.2. Četnost a způsob předávání vzorků po udělení povolení pro 
uvádění do oběhu 
   
 
ČÁST C 
  DALŠÍ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI PRO GENETICKY 
MODIFIKOVANÉ VYŠŠÍ ROSTLINY, POPŘÍPADĚ GENETICKÉ 
PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ GENETICKY MODIFIKOVANÉ 
VYŠŠÍ ROSTLINY 
 
1. Obecný popis geneticky modifikované vyšší rostliny nebo 
genetického produktu a geneticky modifikované vyšší rostliny, jež je 
obsahem genetického produktu 
1.1. České a latinské rodové a druhové jméno organismu, s přesným 
určením kultivaru (odrůdy, linie, hybridu) 
1.2. Formy, v nichž by neměli být geneticky modifikovaná vyšší 
rostlina nebo genetický produkt uváděny do oběhu (semena řezané 
květy, vegetativní části atd.), jako navrhovaná podmínka uvádění do 
oběhu 
1.3. Zamýšlené použití geneticky modifikované vyšší rostliny 
nebo genetického produktu a cílová skupina spotřebitelů 
1.4. Podmínky nakládání, zejména rozdíly mezi nakládáním s 
geneticky modifikovanou vyšší rostlinou nebo genetickým produktem 
a nakládáním s obdobnými nemodifikovanými organismy nebo 
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výrobky obsahujícími nemodifikované organismy, včetně povinných 
omezení navrhovaných jako podmínky uvádění do oběhu 
1.5. Případně jednoznačné vymezení zeměpisné oblastí v 
Evropské unii, na které má být uvádění geneticky modifikované vyšší 
rostliny nebo genetického produktu do oběhu omezeno 
1.6. Typ prostředí, ve kterém je použití geneticky modifikované 
vyšší rostliny (genetického produktu) nevhodné 
1.7. Navrhovaný způsob balení geneticky modifikované vyšší 
rostliny nebo genetického produktu 
1.8. Navrhovaný způsob označování nad rámec požadovaný 
zákonem 
1.9. Odhadovaná roční poptávka 
- v České republice 
- v Evropské unii 
- na vývozních trzích 
1.10. Jednoznačný identifikační kód geneticky modifikované 
vyšší rostliny 
1.11. Byla podána-žádost pro uvádění stejné geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo geneticky modifikované vyšší 
rostliny, jež je obsahem genetického produktu, do životního prostředí 
v některém členském státě EU? 
Jestliže ano, uveďte žadatele, číslo nebo jiné označení žádosti (datum 
a označení povolení, bylo-li vydáno) a stát, v němž byla podána 
Jestliže ne, uveďte hodnocení rizika geneticky modifikované vyšší 
rostliny podle požadavků žádosti o udělení povolení k uvádění do 
životního prostředí (část A, bod 9 přílohy č. 2 k této vyhlášce) 
1.12. Podává žadatel současně žádost pro uvádění stejné 
geneticky modifikované vyšší rostliny nebo stejného genetického 
produktu do oběhu v některém jiném členském státě EU? 
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné označení žádosti a stát, v němž 
byla podána 
Jestliže ne, uveďte hodnocení rizika geneticky modifikované vyšší 
rostliny, podle požadavků žádosti o udělení povolení k uvádění do 
životního prostředí (část A, bod 9 přílohy č. 2 k této vyhlášce) 
1.13. Byla nebo je podána žádost (notifikace) pro uvádění stejné 
geneticky modifikované vyšší rostliny nebo stejného genetického 
produktu do oběhu v jiném státě mimo EU ? 
Jestliže ano, uveďte žadatele, číslo nebo jiné označení žádosti (datum 
a označení povolení, bylo-li vydáno), stát v němž byla podána a 
období, na něž je žádáno (období na něž bylo povolení uděleno). 
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1.14. Byla již dříve podána žádost pro uvádění stejné geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo stejného genetického produktu do 
oběhu v EU ? 
Jestliže ano, uveďte číslo nebo jiné označení žádosti a stát, v němž 
byla podán 
1.15. Opatření která je třeba přijmout v případě havárie nebo 
nepovoleného použití geneticky modifikovaných vyšších rostlin nebo 
genetických produktů 
1.16. Způsob nakládání s odpady, včetně likvidace odpadů 
obsahujících geneticky modifikované organismy 
1.17. Shrnutí údajů získaných z předchozích nebo probíhajících 
případů uvádění stejného geneticky modifikovaného organismu nebo 
stejné kombinace geneticky modifikovaných organismů do životního 
prostředí za různých podmínek představujících různá prostředí, ve 
kterých může být geneticky modifikovaný organismus používán 
 
2. Údaje o příjemci, případně rodičovském organismu 
2.1. České a latinské rodové a druhové jméno organismu, s 
přesným určením kultivaru (odrůdy, linie, hybridu) 
2.2. Původ (sbírka, sbírkové číslo, dodavatel) 
2.3. Rozmnožování 
2.3.1. Způsob rozmnožování 
2.3.2. Specifické faktory, které ovlivňují rozmnožování (pokud 
existují) 
2.3.3. Generační doba 
2.3.4. Sexuální kompatibilita s jinými pěstovanými nebo planými 
druhy a rozšíření těchto kompatibilních druhů v ČR 
2.4. Schopnost přežití 
2.4.1. Schopnost vytvářet struktury, které umožňují přežití nebo 
dormanci, a délka možného přežívání nebo dormance, 
2.4.2. Další specifické faktory umožňující přežití, pokud existují 
2.5. Šíření v prostředí 
2.5.1. Způsob a rozsah šíření (pokles množství pylu a semen v 
závislosti na vzdálenosti od zdroje, síly, a směru větru, toku vody a 
dalších faktorech) 
2.5.2. Specifické. faktory ovlivňující šíření (pokud existují) 
2.6. Zeměpisné rozšíření 
2.7. Pokud není vyšší rostlina v ČR pěstována, popis habitatu, 
včetně informace o přirozených konzumentech, patogenech, 
parazitech, konkurentech a symbiontech 
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2.8. Další možné relevantní interakce vyšší rostliny s jinými 
organismy v ekosystému, ve kterém se vyšší rostlina obvykle pěstuje, 
2.9. Uveďte zda je organismus patogenní nebo jiným způsobem 
škodlivý (živý nebo neživý včetně mimobuněčných produktů) 
vzhledem k lidem, zvířatům, rostlinám nebo jinak. Pokud ano, 
jednoznačně identifikujte možné charakteristiky: 
- patogenita: nakažlivost, infekčnost, virulence 
- alergenní účinky 
- toxické účinky 
- nosič patogenu, 
- možné vektory, oblast hostitelů včetně necílového 
organismu, 
- možnost aktivace latentních virů (provirů) 
- schopnost pronikat do jiných organismů či kolonizovat jiné 
organismy 
- odolnost vůči antibiotikům a potenciální využití těchto 
antibiotik pro profylaxi a léčbu onemocnění u lidí a zvířat 
- jiné 
2.10. Významné fenotypové a genetické znaky 
 
3. Údaje o genetické modifikaci 
3.1. Typ genetické modifikace 
- vnesení cizorodého dědičného materiálu 
- vynětí části dědičného materiálu 
- kombinace vynětí a vnesení dědičného materiálu 
- buněčná fúze 
- jiné (jednoznačně identifikujte) 
3.2. Popis metod použitých pro genetickou modifikaci 
3.3. Vlastnosti a původ použitého vektoru (pokud byl vektor při 
genetické modifikaci. použit) 
(+ genetická mapa vektoru) 
3.4. Údaje o každé části úseku DNA, který má být vnesen do 
organismu příjemce pokud genetická modifikace zahrnuje vnesení 
dědičného materiálu) 
3.4.1. Velikost 
3.4.2. Poloha 
3.4.3. Sekvence 
3.4.4. Původ (české a latinské rodové a druhové jméno 
dárcovského organismu s přesným určením kultivaru- odrůdy, rasy, 
plemene, linie, formy, hybridu; kmene, patovaru) 
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3.4.5. Funkční charakteristika 
 
4. Údaje o geneticky modifikované vyšší rostlině 
4.1. Popis a charakteristika dědičných vlastností, které byly 
vloženy, nebo změněny; včetně signálních a selekčních genů a 
předchozích modifikací a popis jejich fenotypových projevů 
4.2. Údaje o úseku DNA, který byl vnesen nebo vyňat 
4.2.1. Struktura a velikost vloženého úseku DNA včetně údaje o 
každém úseku vektoru který byl vložen do geneticky modifikované 
vyšší rostliny, nebo o . jakékoli nosičově nebo cizí DNA, která zůstala 
v geneticky modifikované vyšší rostlině 
4.2.2. V případě vynětí části dědičného materiálu (delece) velikost 
a funkce každé části vyňatého úseku nukleové kyseliny 
4.2.3. Umístění vloženého dědičného materiálu v rostlinné buňce 
(vložen do chromozómů chloroplastů nebo v neintegrované formě) a 
metody stanovení těchto údajů 
4.2.4. Počet kopií vloženého dědičného materiálu 
4.2.5. Stabilita vloženého dědičného materiálu a stabilita jeho 
umístění 
4.2.6. V případě jiné genetické modifikace než je vložení nebo 
vynětí části dědičného materiálu popište funkci. modifikovaného 
dědičného materiálu před a po provedení modifikace a dále popište 
přímé změny v expresi genů vyplývající z modifikace 
4.3. Údaje o expresi vloženého dědičného materiálu 
4.3.1. Exprese vloženého dědičného materiálu a metody použité 
pro její charakterizaci 
4.3.2. Místo kde dochází v rostlině k expresi vložených genů 
(např. kořeny, lodyha, listy, pyl a podobně) 
4.3.3. Změny exprese v závislosti na životním cyklu rostliny 
4.3.4. Stabilita exprese 
4.4. Údaje o tom v čem se geneticky modifikované vyšší rostliny 
liší od příjemce nebo rodičovského organismu (odlišnosti vždy 
jednoznačně identifikujte) 
4.4.1. Způsob a rychlost rozmnožování 
4.4.2. Šíření v prostředí 
4.4.3. Schopnost přežití 
4.4.4. Účinky na zdraví lidí, zvířat a jiných organismů 
4.4.5. Vliv na necílové organismy 
4.4.6. Další 
4.5. Schopnost geneticky modifikované vyšší rostliny přenášet 
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genetický materiál na jiné organismy a důsledky takového přenosu 
4.6. Informace o možných škodlivých účincích geneticky 
modifikované vyšší rostliny na zdraví lidí způsobených genetickou 
modifikací. Možné škodlivé účinky vždy jednoznačně identifikujte. 
4.7. Údaje o bezpečnosti geneticky modifikované vyšší rostliny 
pro zdraví zvířat, jestliže má být geneticky modifikovaná vyšší 
rostlina použita jako krmivo, pokud je bezpečnost geneticky 
modifikované vyšší rostliny odlišná od příjemce nebo rodičovského 
organismu 
4.8. Mechanismus interakce mezi geneticky modifikovanou 
vyšší rostlinou a cílovým organismem (jestliže existuje cílový 
organismus), pokud je mechanismus interakce geneticky 
modifikované vyšší rostliny odlišný od příjemce nebo rodičovského 
organismu 
4.9. Možné změny v interakcích geneticky modifikovaného 
organismu nebo genetického produktu s necílovými organismy, 
plynoucí z genetické modifikace 
4.10. Údaje umožňující jednoznačnou identifikaci geneticky 
modifikované vyšší rostliny  
4.10.1. Popis části změněné DNA 
4.10.2. Metody detekce a identifikace geneticky modifikované 
vyšší rostliny, ověřená metodika odběru a úpravy vzorků 
4.11. Chování vložených genů 
4.11.1. Při hybridizaci se stejným druhem 
4.11.2. Pří hybridizaci se vzdálenými druhy 
4.12. Fenotypová stabilita.geneticky modifikované vyšší rostliny 
 
5. Údaje o možných účincích na životní prostředí 
vyplývajících z nakládání s geneticky modifikovanými vyššími 
rostlinami (možné účinky vždy jednoznačně identifikujte) 
5.1. Možný účinek na životní prostředí vyplývající z uvádění 
geneticky modifikované vyšší rostliny do oběhu 
5.2. Možný účinek na životní prostředí vyplývající z interakce 
mezi geneticky modifikovanou vyšší rostlinou a cílovým organismem 
(jestliže existuje), pokud se liší od interakce příjemce, popřípadě 
rodičovského organismu 
5.3. Možný účinek na životní prostředí vyplývající z interakce 
mezi geneticky modifikovanou vyšší rostlinou a necílovými 
organismy, pokud se liší od interakce příjemce, popřípadě 
rodičovského organismu 
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5.3.1. Účinky na biologickou rozmanitost v místě pěstování 
5.3.2. Účinky na biologickou rozmanitost v jiných prostředích 
5.3.3. Účinky na opylovače 
5.3.4. Účinky na ohrožené druhy 
5.3.5. Možné interakce s neživými složkami životního prostředí 
 
6. Údaje o předchozích případech uvádění geneticky 
modifikované vyšší rostliny do životního prostředí 
6.1. Předchozí uvádění do životního prostředí prováděné 
žadatelem v České republice 
6.1.1. Datum a číslo povolení 
6.1.2. Závěry monitoringu 
6.1.3. Výsledky uvádění do životního prostředí, popřípadě do 
oběhu se zřetelem na jakákoliv rizika pro zdraví lidí a zvířat, životní 
prostředí a biologickou rozmanitost 
6.2. Předchozí případy uvádění do životního prostředí nebo do 
oběhu prováděné žadatelem v jiných zemích 
6.2.1. Stát 
6.2.2. Zodpovědný správní orgán 
6.2.3. Datum a označení povolení 
6.2.4. Místo uvádění do životního prostředí 
6.2.5. Účel uvádění do životního prostředí 
6.2.6. Doba trvání uvádění do životního prostředí 
6.2.7. Doba trvání monitoringu 
6.2.8. Zaměření monitoringu 
6.2.9. Závěry monitoringu 
6.2.10. Výsledky uvádění do životního prostředí, popřípadě do 
oběhu se zřetelem na jakákoliv rizika pro zdraví lidí a zvířat, životní 
prostředí a biologickou rozmanitost. 
 
7. Ptán monitoringu 
7.1.1. Identifikované znaky, vlastnosti a nejasnosti ve vztahu ke 
geneticky modifikované vyšší rostlině nebo genetickému produktu 
anebo jejich interakcím s životním prostředím, na které by se měl plán 
monitoringu zaměřit 
7.1.2. Zabezpečení, rozsah a způsob sledování účinků geneticky 
modifikované vyšší rostliny nebo genetického produktu na zdraví lidí 
a zvířat, životní prostředí a biologickou rozmanitost (monitorování 
geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu) 
7.1.3. Zabezpečení, způsob a četnost odběru a analýz vzorků po 
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uvedení geneticky modifikované vyšší rostliny nebo genetického 
produktu do oběhu 
 
Pokud produkt obsahuje více geneticky modifikovaných organismů, 
je nutno zpracovat část B, popřípadě C pro každý geneticky 
modifikovaný organismus zvlášť  
 
 
ČÁST D 
SPOLEČNÁ NÁLEŽITOST  PRO VŠECHNY ŽÁDOSTI 
 
 
Vyjádření, datum a podpis odborného poradce ……………………… 
 
Datum, podpis a razítko žadatele………………………… 
 

Příloha IV V této příloze jsou všeobecně popsány doplňkové informace, které musí 
být poskytnuty v případě notifikace uvádění geneticky modifikovaných 
organismů nebo produktů je obsahujících na trh, a informace, které jsou 
vyžadovány pro označování geneticky modifikovaných organismů anebo 
produktů tyto organismy obsahujících při jejich uvádění na trh, a též pro 
označování geneticky modifikovaných organismů, jimž je udělena výjimka 
podle čl. 2 odst. 4 druhého pododstavce. Příloha bude doplněna 
prováděcími pokyny, které budou vypracovány v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 30 odst. 2. a budou se kromě jiného týkat způsobu popisu 
zamýšleného využití produktu. Označení vyjmutých organismů musí podle 
článku 26 obsahovat  příslušné doporučení nebo omezení užívání. 
A. Následující informace musí být současně s informacemi podle přílohy 
III uvedeny v notifikaci týkající se uvedení na trh geneticky 
modifikovaných organismů nebo produktů tyto organismy obsahující: 
1. navrhované obchodní názvy produktů a názvy geneticky 
modifikovaných organismů v nich obsažených a jakákoliv specifická 
identifikace, jméno nebo kód, který notifikátor užívá k identifikaci 
geneticky modifikovaného organismu. Po udělení souhlasu by jakékoliv 
nové obchodní jméno mělo být poskytnuto příslušnému orgánu; 
2. jméno a úplná adresa osoby usazené ve Společenství (výrobce, dovozce 
nebo distributora), která je odpovědná za uvedení na trh;  
3. jméno a úplná adresa dodavatele (dodavatelů) kontrolních vzorků; 
4. popis zamýšleného využití produktu, geneticky modifikovaného 
organismu nebo geneticky modifikovaného organismu obsaženého v 

78/2004 
ve znění 
346/2005 

§ 11 [požadavky této přílohy směrnice upravují částečně zde uváděné 
odstavce § 11, v ostatním viz normy notifikované k předchozí příloze 
směrnice] 
 
(1) Osoba, která uvádí geneticky modifikovaný organismus nebo 
genetický produkt do oběhu, jakož i osoba poskytující geneticky 
modifikovaný organismus výlučně pro účely uzavřeného nakládání 
nebo uvádění do životního prostředí je povinna zajistit, aby na obalu 
geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu 
bylo na viditelném místě uvedeno zřetelné označení „geneticky 
modifikovaný organismus“, popřípadě „tento výrobek obsahuje 
geneticky modifikovaný organismus“ nebo „tento výrobek obsahuje 
geneticky modifikované organismy“; toto označení musí být uvedeno 
i v průvodní dokumentaci a ve všech stadiích procesu zpracování 
výrobku. Ministerstvo může ve výroku rozhodnutí o udělení povolení 
stanovit i další požadavky na označení. 
 

(2) Osoba, která uvádí geneticky modifikovaný organismus nebo 
genetický produkt do oběhu v rámci své podnikatelské činnosti, je 
povinna zajistit, aby na obalu anebo, není-li to možné, v průvodním 
listu geneticky modifikovaného organismu nebo genetického 
produktu byly uvedeny též následující údaje 
a) obchodní název produktu, 

PT  
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produktu. Měly by být zdůrazněny rozdíly ve využití nebo nakládání s 
geneticky modifikovaným organismem ve srovnání s obdobnými geneticky 
nemodifikovanými produkty; 
5. popis zeměpisné oblasti (oblastí) a typů prostředí, ve kterých má v rámci 
Společenství dojít k zamýšlenému využití produktu, popřípadě včetně 
odhadu míry využití v každé z oblastí; 
6. plánované kategorie uživatelů produktu, např. průmysl, zemědělství a 
specializovaný prodej, spotřebitelské využití veřejností ve velkém; 
7. informace o genetické modifikaci, které je možno využít pro účely jejich 
vložení do jednoho nebo více registrů modifikací v organismech, a které 
mohou sloužit k detekci a identifikaci určitých produktů geneticky 
modifikovaných organismů při postmarketingové kontrole a inspekci. Tyto 
informace by se ve vhodných případech měly týkat i uložení vzorků 
geneticky modifikovaného organismu nebo jeho genetického materiálu u 
příslušného orgánu a podrobností o sekvencích nukleotidů, nebo jiné 
skutečnosti, která je nezbytná pro identifikaci produktu geneticky 
modifikovaného organismu a jeho potomstva, např. metodiky detekce a 
identifikace produktu geneticky modifikovaného organismu, včetně 
experimentálních údajů charakteristických pro použitou metodiku. 
Informace, která je důvěrná a již nelze z tohoto důvodu umístit do veřejně 
přístupné části registru, by měla být jako taková identifikována; 
8. navrhované označení na štítku nebo v průvodním dokumentu. Zde musí 
být uvedeny, alespoň v souhrnné formě, obchodní název produktu,  
prohlášení že „Tento produkt obsahuje geneticky modifikované 
organismy“, název geneticky modifikovaného organismu a informace 
podle bodu 2; z označení by též mělo být zřejmé, jak se lze dostat k 
informacím, které jsou uloženy ve veřejně přístupné části registru. 
B. V notifikaci by podle náležitosti měly být vedle informací podle bodu A 
uvedeny v souladu s článkem 13 této směrnice ještě následující informace: 
1. opatření, která je nutno přijmout v případě neúmyslného uvolnění anebo 
nesprávného použití; 
2. specifické instrukce nebo doporučení pro skladování a nakládání; 
3. specifické instrukce pro provádění monitoringu a podávání zpráv 
notifikátorovi a, pokud to vyžaduje, i příslušnému orgánu, aby příslušné 
orgány mohly být v případě nepříznivého účinku účinně informovány. 
Tyto instrukce by měly být v souladu s částí C přílohy VII; 
4. návrh omezení schváleného užívání geneticky modifikovaného 
organismu, např. údaj o tom, kde může být produkt použit a k jakým 
účelům; 
5. návrh obalu; 

b) název geneticky modifikovaného organismu, 
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, místo 

podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby zapsané 
pro tento geneticky modifikovaný organismus nebo genetický 
produkt v Seznamu pro uvádění do oběhu, je-li fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání, nebo název nebo obchodní firma, sídlo 
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li osobou právnickou, 

d) podmínky a účel nakládání s geneticky modifikovaným 
organismem nebo genetickým produktem uvedené v zápise do 
Seznamu pro uvádění do oběhu, 

e) poučení o způsobu získání dalších informací, které jsou obsahem 
zápisu v Seznamu pro uvádění do oběhu, podle tohoto zákona, 

f) informace o bezpečnosti při práci a osobních ochranných 
pracovních prostředcích v těch případech, kdy práce s geneticky 
modifikovanými organismy nebo genetickými produkty 
vyžaduje prostředky nebo opatření nad rámec běžně 
používaných. 

Ministerstvo může v zápise do Seznamu pro uvádění do oběhu 
stanovit i další požadavky na označení. Je-li uváděn do oběhu 
geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt, pro 
který byl vydán písemný souhlas nebo povolení k uvedení do oběhu 
příslušným úřadem jiného členského státu, je osoba, která jej uvádí do 
oběhu v rámci své podnikatelské činnosti, povinna zajistit, aby 
označování a balení vyhovovalo i příslušným požadavkům 
specifikovaným v tomto souhlasu nebo povolení. 
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6. odhad objemu produkce a/nebo dovozů do Společenství; 
 
návrh doplňkového označení. To může obsahovat, alespoň v souhrnné 
podobě, informace uvedené v bodech A 4, A 5, B 1, B 2, B 3 a B4. 
 

Příloha V Kritéria podle článku 7 jsou tato: 
1. Musí být velmi dobře známo taxonomické zařazení a biologické 
charakteristiky  (např. způsob reprodukce a opylování, schopnost křížení 
s příbuznými druhy, patogenicita) nemodifikovaného (přijímajícího) 
organismu. 
2. Musí být známý dostatek údajů o bezpečnosti organismu příjemce a 
popřípadě rodičovského organismu pro lidské zdraví a životní prostředí 
v prostředí, do kterého má být geneticky modifikovaný organismus 
uvolněn.  
3. Především z hlediska hodnocení rizik pro životní prostředí musí být 
dostupné veškeré informace o interakcích mezi příjemcem a popřípadě 
rodičovským organismem a dalšími organismy, které byly získány během 
uvolnění do experimentálního ekosystému. 
4. Musí být dostupné informace, z nichž lze usoudit, že charakterizace 
vloženého materiálu je dostatečná. Musí být dostupné informace o 
konstrukci všech vektorových systémů a sekvencí genetického materiálu, 
který byl s nosičem DNA použit. Jestliže genetická modifikace zahrnuje 
odstranění genetického materiálu, musí být znám rozsah odstranění. 
Genetická modifikace musí být dostatečně popsána, aby bylo možné 
během uvolnění zjistit totožnost geneticky modifikovaného organismu a 
jeho potomstva. 
5. Geneticky modifikovaný organismus nesmí za podmínek 
experimentálního uvolnění vykázat dodatečná nebo vyšší rizika pro lidské 
zdraví a životní prostředí, než vykazuje odpovídající organismus příjemce, 
popřípadě rodičovský organismus. Schopnost rozšíření geneticky 
modifikovaného organismu do prostředí nebo průniku do dalších 
ekosystémů a schopnost přenosu genetického materiálu do jiných 
organismů v prostředí experimentálního uvolnění nesmí vyústit 
v nepříznivé účinky.     
 

  [viz vysvětlení k článku 7 směrnice] NT  

Příloha VI Hodnotící zpráva podle článků 13, 17, 19 a 20 by měla obsahovat 
především následující body: 
1. Identifikaci těch charakteristik přijímajícího organismu, které jsou pro 
hodnocení daného geneticky modifikovaného organismu (organismů) 

209/2004 § 10 Náležitosti hodnotící zprávy 
(K § 24 odst. 17 zákona) 
Hodnotící zpráva podle § 24 odst. 5 zákona obsahuje vždy následující 
údaje: 

PT  
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podstatné. Identifikaci jakýchkoliv známých rizik pro lidské zdraví a 
životní prostředí vyplývajících z uvolnění do prostředí přijímajícího 
nemodifikovaného organismu.  
2. Popis výsledku genetické modifikace v modifikovaném organismu. 
3. Hodnocení toho, zda genetická modifikace je pro účely vyhodnocení 
rizika pro lidské zdraví a životní prostředí charakterizována dostatečně. 
4. Identifikaci jakýchkoliv nových rizik pro lidské zdraví a životní 
prostředí, která mohou vyplynout z uvolnění daného geneticky 
modifikovaného organismu (organismů) ve srovnání s uvolněním 
odpovídajícího nemodifikovaného organismu (organismů), založenou na 
hodnocení rizika pro životní prostředí provedeného v souladu s přílohou II. 
5. Závěr o tom, zda daný geneticky modifikovaný organismus (organismy) 
nebo produkt (produkty) může být uveden na trh a za jakých podmínek, 
zda dané geneticky modifikované organismy nesmějí být uvedeny na trh, 
nebo zda jsou zapotřebí posudky dalších příslušných orgánů a Komise 
k určitým specifickým bodům hodnocení rizik pro životní prostředí. 
Příslušná hlediska je nutno specifikovat. Závěr by měl obsahovat jasné 
vyjádření k navrhovanému využití, k řízení rizik a k navrhovanému plánu 
monitoringu. V případě, že dané geneticky modifikované organismy 
nesmějí být uvedeny na trh, musí závěr obsahovat důvody příslušných 
orgánů pro toto rozhodnutí. 
 

a) identifikaci těch vlastností příjemce, které jsou pro hodnocení 
daného nakládání s geneticky modifikovanými organismy nebo 
genetickými produkty podstatné a dále identifikaci jakýchkoliv 
známých rizik pro zdraví a životní prostředí vyplývajících z uvádění 
nemodifikovaného příjemce do životního prostředí nebo do oběhu,  
b) popis výsledku genetické modifikace v geneticky modifikovaném 
organismu, 
c) posouzení, zda genetická modifikace je pro účely hodnocení rizika 
v žádosti charakterizována dostatečně, 
d) identifikaci rizik pro zdraví lidí, zvířata, rostliny a životní prostředí, 
která mohou vyplynout z nakládání s daným geneticky 
modifikovaným organismem nebo genetickým produktem ve srovnání 
s nakládáním s odpovídajícím nemodifikovaným organismem nebo 
produktem, založenou na hodnocení rizika provedeného v souladu s § 
7 zákona, 
e) závěr o tom, zda daný geneticky modifikovaný organismus nebo 
genetický produkt může být uveden do oběhu a za jakých podmínek, 
nebo zda daný geneticky modifikovaný organismus nebo genetický 
produkt by neměl být uveden do oběhu, popřípadě zda jsou zapotřebí 
posudky dalších správních orgánů, Evropské komise nebo výborů 
uvedených v příslušných právních předpisech Evropských 
společenství k určitým specifickým bodům hodnocení rizik. Příslušná 
hlediska je nutno specifikovat. Závěr obsahuje jasné vyjádření 
k navrhovanému způsobu využití, k řízení rizik a k navrhovanému 
plánu monitoringu. V případě, že daný geneticky modifikovaný 
organismus nebo genetický produkt by neměl být uveden do oběhu, 
závěr obsahuje i důvody pro tento postoj. 
 

Příloha VII V této příloze je obecně popsán cíl, jehož má být dosaženo, a obecné 
zásady, kterých je nutno se přidržet při zpracování plánu monitoringu 
podle čl. 13 odst. 2, čl. 19 odst. 3 a článku 20. Příloha bude doplněna 
prováděcími pokyny v souladu s postupem uvedeným v čl. 30 odst. 2. 
Zmíněné prováděcí pokyny budou dokončeny do 17. října 2002. 

1. Cíl 
Cílem plánu monitoringu je: 
– potvrdit, že předpoklady týkající se výskytu a dopadu možných 
nepříznivých účinků geneticky modifikovaného organismu nebo jeho 
využití, uvedené v hodnocení rizik pro životní prostředí, jsou správné, a  
– identifikovat nepříznivé účinky geneticky modifikovaného organismu a 
jeho použití na lidské zdraví a životní prostředí, které nebyly  hodnocením 

78/2004 § 18 odst. 6 (6) Povolení pro uvádění do životního prostředí obsahuje 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firmu, adresu bydliště, 
místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, oprávněného, 
je-li fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, nebo název nebo 
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 
oprávněného, je-li osobou právnickou, 
b) specifikaci geneticky modifikovaného organismu, 
c) specifikaci genetické modifikace, 
d) podmínky nakládání zohledňující požadavky na ochranu zdraví a 
životního prostředí, 
e) účel nakládání, 
f) případné další požadavky na označení (§ 11 odst. 1), 

PT 4 
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rizik pro životní prostředí předvídány. 
B. Obecné zásady 
Monitoring podle článků 13, 19 a 20 začíná po udělení souhlasu k uvedení 
geneticky modifikovaného organismu na trh. 
Interpretace dat, která jsou v rámci monitoringu shromážděna, by měla být 
prováděna s ohledem na další činnosti a podmínky prostředí. Jsou-li 
pozorovány změny prostředí, mělo by proběhnout další hodnocení, které 
stanoví, zda jsou tyto změny důsledkem geneticky modifikovaného 
organismu nebo jeho používání, neboť takové změny mohou být 
výsledkem působení jiných environmentálních faktorů, nikoliv uvedení 
geneticky modifikovaného organismu na trh. 
Zkušenosti a údaje shromážděné prostřednictvím monitoringu 
experimentálních uvolnění geneticky modifikovaných organismů mohou 
pomoci při přípravě režimu postmarketingového monitoringu, který je 
vyžadován při uvádění na trh geneticky modifikovaných organismů a 
produktů obsahujících geneticky modifikované organismy. 
C. Plán monitoringu 
Plán monitoringu by měl  
1. být dostatečně podrobný, s možností reagovat na zvláštnosti 
jednotlivých případů, a vycházet z hodnocení rizik pro životní prostředí; 
2. brát v úvahu charakteristiky geneticky modifikovaného organismu, 
charakteristiky a měřítko jeho plánovaného využití a soubor příslušných 
charakteristik životního prostředí, do něhož má být geneticky 
modifikovaný organismus uvolněn; 
3. v obecných rysech zahrnout i nepředvídané nepříznivé účinky, a je-li to 
nutné, umožnit  (případ od případu) specifický monitoring zaměřený na 
nepříznivé účinky, které hodnocení rizik pro životní prostředí 
identifikovalo: 
3.1 proto by měl být specifický, danému případu odpovídající monitoring 
prováděn po dostatečně dlouhou dobu, aby mohly být zjištěny nejen 
okamžité a přímé, ale popřípadě i opožděné a nepřímé účinky, které   
hodnocení rizik pro životní prostředí identifikovalo; 
3.2 proto by ke sledování měly být popřípadě využity již existující rutinní 
postupy, např. postupy pro monitoring zemědělských odrůd,  ochrany 
rostlin nebo produktů užívaných v lékařství či zvěrolékařství. Mělo by být 
připojeno vysvětlení, jakým způsobem z těchto rutinních postupů získá 
držitel souhlasu odpovídající informace; 
4. umožnit systematická pozorování uvolňování geneticky modifikovaného 
organismu do přijímajícího prostředí a interpretaci těchto pozorování 
z hlediska bezpečnosti pro lidské zdraví a životní prostředí; 

g) místo, na kterém bude uvádění do životního prostředí probíhat, 
včetně jednoznačného určení pozemku, 
h) požadavky na monitoring a podávání zpráv o jeho výsledcích, 
i) dobu platnosti povolení. 
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5. určit, kdo (notifikátor, uživatel) bude provádět různé úkoly, které plán 
monitoringu vyžaduje,  kdo bude odpovědný za zavedení plánu a za jeho 
správné provádění a kdo zajistí, že příslušné orgány a držitel souhlasu 
obdrží informaci o jakémkoliv nepříznivém účinku na lidské zdraví a 
životní prostředí. (Je nutno též stanovit doby pozorování a intervaly, 
v nichž budou sestavovány zprávy o výsledcích monitoringu.); 
6. věnovat pozornost mechanismům umožňujícím identifikaci a potvrzení 
všech pozorovaných nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní 
prostředí a umožnit držiteli souhlasu a popřípadě příslušnému orgánu 
přijmout opatření nezbytná k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. 
 

  78/2004 § 23 odst. 5 (4) Osoba zapsaná v Seznamu pro uvádění do oběhu je povinna 
zajistit provádění monitoringu a podávání zpráv o jeho výsledcích 
v souladu s požadavky stanovenými v zápisu. Ministerstvo je 
oprávněno na základě těchto zpráv po prvním monitorovacím období 
požadavky na monitoring upřesňovat. Výsledky monitoringu 
ministerstvo zpřístupní veřejnosti podle § 10 písm. b). 
 

PT  

  209/2004 § 8 Způsob a rozsah vedení dokumentace 
(K § 19 písm. b) zákona) 
 
(1) Dokumentace o nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
(dále jen „dokumentace“) podle § 19 písm. b) zákona zahrnuje 
a) kopii podané žádosti o udělení povolení pro uzavřené 
nakládání, povolení pro uvádění do životního prostředí nebo o zápis 
do Seznamu pro uvádění do oběhu podané podle § 5 odst. 1 zákona, 
popřípadě kopii oznámení podaného podle § 16 odst. 2 nebo 3 
zákona, 
b) vydaná rozhodnutí o udělení povolení pro uzavřené 
nakládání, povolení pro uvádění do životního prostředí (§ 5 zákona) a 
o prodloužení platnosti (§ 16 odst. 10 a § 17 odst. 7 zákona), změně 
nebo zrušení (§ 12 zákona) těchto povolení, rozhodnutí, jimiž bylo 
oznamovateli uloženo provedení úpravy podmínek nakládání 
uvedených v oznámení (§ 16 odst. 5 zákona), rozhodnutí podle § 34 
zákona, jakož i rozhodnutí o uložení pokuty podle § 35 zákona, 
popřípadě úředně ověřené kopie těchto rozhodnutí, 
c) hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy (§ 7 zákona), 
d) provozní řád pracoviště [§ 19 písm. f) zákona], 
e) havarijní plán (§ 20 zákona), 

PT  
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f) metodiky činností souvisejících s nakládáním s geneticky 
modifikovanými organismy, pokud jsou zpracovány (např. standardní 
operační postupy) a nejsou-li obsahem žádosti nebo oznámení podle 
písmene a), 
g) provozní deníky, 
h) dílčí zprávy [například zprávy obsahující informace podle § 
19 písm. c) zákona a § 25 odst. 5 zákona], 
i) záznamy o kontrolách prováděných podle § 15 odst. 3 
zákona a jejich výsledcích, 
j) závěrečnou zprávu podle § 19 písm. d) zákona, 
k) záznamy o školení zaměstnanců, jejich přeškolování a 
seznámení s provozním řádem pracoviště podle § 19 písm. g) zákona, 
a 
l) záznamy o kontrolách výskytu geneticky modifikovaných 
organismů mimo uzavřený prostor nebo pozemek, na kterém probíhá, 
případně probíhalo nakládání s geneticky modifikovanými organismy, 
a jejich výsledcích a záznamy o kontrolách provedených správními 
orgány včetně protokolů o kontrolních zjištěních. 
(2) Dokumentace se zakládá, vede a uchovává v listinné i elektronické 
podobě tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě, poškození nebo odcizení 
jejího obsahu a aby bylo zaručeno její přehledné uspořádání a snadná 
dostupnost v případě potřeby. 
(3) Provozní deník, který se vede v průběhu nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy, obsahuje 
a) popis nakládání s geneticky modifikovanými organismy, 
b) údaje o průběhu nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy, zejména každou odlišnost od popisu uvedeného v písmenu 
a), 
c) primární údaje získané během nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy, 
d) zápisy o veškerých provedených inspekcích, kontrolách a 
jejich výsledcích, 
e) zápisy o veškerých mimořádných událostech a haváriích, 
f) datum každého záznamu, jméno a podpis osoby, která jej 
provedla. 
(4) V případě dlouhodobějších projektů je možno tam, kde je to 
účelné, rozdělit nakládání s geneticky modifikovanými organismy na 
několik etap, tj. období zaměřených k získání dílčích výsledků. Pro 
každou etapu je v takovém případě možno vést samostatný provozní 
deník. 
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(5) Pokud během nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
dojde ke změně oproti popisu nakládání, je třeba uvést v provozním 
deníku důvod změny a datum, kdy bylo o změně rozhodnuto nebo kdy 
nastala. Odborný poradce v dokumentaci potvrdí, že mu změna byla 
oznámena. 
(6) Veškeré údaje o průběhu nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy musí osoba, která je zaznamenává, zapsat neprodleně, 
přesně a čitelně. V záznamu musí být uvedeno jméno, popřípadě 
jména, příjmení a podpis osoby, která záznam učinila, a datum 
záznamu. Jakékoli změny v původních údajích o výsledcích 
pozorování, měření a registraci veličin se zapisují tak, aby byl čitelný 
původní záznam, v takovém případě musí být připojen důvod změny 
údaje, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která o 
změně rozhodla a která změnu provedla, a datum, případně i čas 
provedení změny. 
(7) Údaje ukládané v elektronické podobě se zálohují. Změny a 
opravy těchto údajů se vyznačí s uvedením jména, popřípadě jmen a 
příjmem osoby, která změny a opravy provedla. Záznamy na 
fotocitlivém papíru nebo jiných materiálech s omezenou trvanlivostí 
je nutno přenést na trvanlivý záznam. 
(8) Dokumentace nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
se ukončí závěrečnou zprávou [§ 19 písm. d) zákona] kladně 
posouzenou odborným poradcem. Závěrečná zpráva obsahuje 
zejména 
a) cíl nakládání s geneticky modifikovanými organismy, 
b) údaje uvedené v platném povolení pro uzavřené nakládání 
nebo uvádění do životního prostředí, datum a číslo jednací tohoto 
povolení, popřípadě datum podání oznámení, jedná-li se o uzavřené 
nakládání první nebo druhé kategorie rizika, 
c) adresu pracoviště, případně polohu a popis pozemků, kde 
nakládání probíhalo, 
d) datum zahájení a ukončení nakládání s geneticky 
modifikovaným organismem, 
e) údaje jednoznačně identifikující geneticky modifikované 
organismy, se kterými se uzavřeně nakládalo nebo které byly uváděny 
do životního prostředí, 
f) izolovaný dědičný materiál, se kterým se nakládalo, 
případně způsoby genetické modifikace, pokud byla prováděna, 
g) popis nakládání s geneticky modifikovanými organismy, 
včetně datumu, popisu a vyhodnocení všech mimořádných událostí a 
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havárií, 
h) popis a datum likvidace použitých geneticky 
modifikovaných organismů, jakož i ověření účinnosti likvidace, 
včetně jména, popřípadě jmen a příjmení (názvu nebo obchodní 
firmy) osoby, která pro osobu oprávněnou k nakládání s geneticky 
modifikovaným organismem likvidaci prováděla nebo ověřovala její 
účinnost, neprováděla-li tyto činnosti oprávněná osoba sama, 
i) výsledky nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
a jejich vyhodnocení, včetně výsledků průběžného monitoringu, 
j) popis zajištění následného monitoringu prostor a pozemků 
po ukončení nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 
jméno, popřípadě jména a příjmení (název nebo obchodní firma) 
osoby, která pro osobu oprávněnou k nakládání monitoring provádí, 
neprovádí-li jej oprávněná osoba sama, 
k) vyjádření odborného poradce, jeho podpis a datum podpisu. 
(9) Zvláštní právní předpisy4) o vedení dokumentace zůstávají 
nedotčeny. 
 

Příloha VIII  
KORELAČNÍ TABULKA 

 
[…] 

 

  [není relevantní pro transpozici] NT  

 
1. Seznam plných citací uvedených platných předpisů ČR (úplné názvy). 

 
Poř.č.: Název český  Název anglický 
1 Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 

produkty 
Act No 78/2004 Coll. on handling of genetically modified organisms and genetic products 

2 Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými produkty  

Decree No 209/2004 Coll. laying down further requirements for handling of genetically modified organism 
and genetic products 

3 Zákon č. 346/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými produkty 

Act No 346/2005 Coll., on amendment to Act No 78/2004 Coll., on handling of genetically modified 
organisms and genetic products 

 
 

2. Poznámky (v případě rozsáhlejší poznámky uveďte ve sloupci „Poznámka“ pouze pořadové číslo a text poznámky uveďte v této tabulce) 
 

Poř.č.: Text poznámky 
1 Zákon č. 78/2004 Sb. se tak vztahuje na všechna GMO, kromě léčivých přípravků a přípravků na ochranu rostlin; povolování (registraci) těchto přípravků a další požadavky na ně upravují zákony č. 79/1997 
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Sb. a č. 147/1996 Sb., návrh navíc dodává podmínku stanoviska Ministerstva životního prostředí obsahující specifické hodnocení rizika těchto látek pro životní prostředí. Vztah k novému nařízení (ES) č. 
1829/2003 (geneticky modifikované potraviny a krmiva) upraví novela zákona č. 78/2004 Sb. („Ustanovení části čtvrté a páté, jakož i § 11 odst. 1 a 2 se nevztahují na uvádění do oběhu genetických produktů 
určených pro přímé použití jako potravina nebo krmivo nebo určených ke zpracování, pokud tyto produkty splňují podmínky podle právního předpisu Evropských společenství11a).“) 

2 Z uvedeného plyne, že pokud účel nebo podmínky by měly být jiné, musí být předložena nová žádost. 
3 § 23 odst. 1 pozbývá dnem vstupu ČR do EU platnosti, tj. nadále se uplatní odstavec 2, který naopak tímto dnem nabývá účinnosti (§ 40). 
4 Institut „plán monitoringu“ jako takový zákon neupravuje, požadavky na monitoring jsou součástí náležitostí žádostí o povolení nebo rozhodnutí o zápis a následně se stávají součástí tohoto povolení či 

rozhodnutí o zápisu. 
- - 
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