
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 
7. května 2020, s termínem dodání stanovisek do 5. června 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo vnitra 
 
 

Zásadní připomínka:  

1. K čl. I bodům 9 až 14 – k § 9: 
Předně uvádíme, že nezpochybňujeme potřebnost a 
účelnost navrhované právní úpravy, která spočívá v 
ochraně příslušných informací, resp. údajů, o nichž 
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že se s nimi 
bude zacházet jako s důvěrnými. Nicméně je podle 
našeho názoru žádoucí (zejména v textu důvodové 
zprávy) vypořádat se s nezbytností rozhodování 
Ministerstva životního prostředí o tom, které údaje 
jsou takové povahy, že se s nimi bude zacházet jako 
s důvěrnými, a to ve vztahu k čl. 17 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod, dle kterého svobodu 
projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze 
omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické 
společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod 
druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, 
ochranu veřejného zdraví a mravnosti. 
Vzhledem ke shora uvedenému požadujeme vytvořit 
v důvodové zprávě konkrétní koncepci a modelové 
příklady způsobu rozhodování Ministerstva životního 
prostředí (včetně tzv. testu proporcionality) o tom, na 

AKCEPTOVÁNO 
 
Důvodová zpráva doplněna. Viz komentář doplněný 
v oddíle D obecné části důvodové zprávy. 
 
 
Připomínkové místo s doplněným textem důvodové 
zprávy vyjádřilo souhlas. 
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základě kterých podkladů, jakých kritérií a důkazů 
bude rozhodováno o tom, že příslušné údaje jsou 
důvěrnými, a tudíž je nutno je neposkytnout. Návrh 
formulovaný v citované podobě je neurčitý a je 
způsobilý vést ke kolizi právě s čl. 17 odst. 4 Listiny 
základních práv a svobod, který upravuje limity 
omezení práva na informace. 
Dále podotýkáme, že důvěrné informace nelze 
ztotožňovat s institutem ochrany obchodního 
tajemství, která je upravena zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Ochrana důvěrných informací v 
daném případě představuje zvláštní (speciální) důvod 
pro odmítnutí žádosti o informace. Provazby 
na obchodní tajemství u navrhovaného § 9 odst. 7 
(srov. předloženou důvodovou zprávu) lze označit 
jako nadbytečné. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
 

Doporučující připomínky:  

2. K čl. I bodu 11 – k § 9 odst. 4: 
S ohledem na srozumitelnost a jasnost ustanovení 
doporučujeme konec věty druhé přeformulovat. 
Ministerstvo životního prostředí bude rozhodovat 
pouze o těch údajích, u kterých bylo požádáno o 
důvěrné zacházení. Navrhujeme tedy obecné 
vymezení „se kterými údaji obsaženými v žádosti 
nebo oznámení se v postupech a řízeních podle 
tohoto zákona bude zacházet jako s důvěrnými“ 
nahradit např. slovy „se kterými z nich se v postupech 
a řízeních podle tohoto zákona bude zacházet jako s 
důvěrnými“. 
 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Smysl připomínky promítnut v rámci reformulace § 9 
odst. 4 v návaznosti na doplnění § 9 odst. 1 návrhu zákona 
podle požadavků vyplývajících z připomínek MPO a MZE. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 

3. K čl. I bodu 14 – k § 9 odst. 8: 
Doporučujeme alespoň ve zvláštní části důvodové 
zprávy osvětlit, proč se ochrana údajů 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Působnost ustanovení rozšířena i na případy zpětvzetí 

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



Stránka 3 (celkem 15) 

zabezpečovaná Ministerstvem životního prostředí 
nevztahuje i na případy zpětvzetí oznámení podle § 
16 odst. 3 a § 16a odst. 5 předmětného zákona.  
 

oznámení, resp. oznámení ukončení oznámeného 
nakládání s GMO.  
 
Podle čl. 18 odst. 4 směrnice 2009/41/ES platí, že „jestliže 
oznamovatel z jakýchkoliv důvodů oznámení stáhne, musí 
příslušný orgán respektovat důvěrnost poskytnutých 
informací. V tomto ohledu tedy zákon č. 78/2004 Sb. trpí 
dílčím transpozičním deficitem. V této souvislosti se 
předkladatel rozhodl tento nedostatek odstranit a doplnit 
§ 13 o nové písmeno g), které doplňuje případy zániku 
oprávnění k nakládání s GMO o oznámení o ukončení 
uzavřeného nakládání první nebo druhé kategorie rizika. 
V případě uzavřeného nakládání třetí nebo čtvrté kategorie 
rizika není tento problém relevantní, neboť tyto způsoby 
nakládání již spadají do režimu povolovacího, přičemž 
platnost každého povolení musí být podle § 16c odst. 4 
časově omezena.  
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 
 

4. K úvodní větě: 
Navrhujeme z výčtu novel v úvodní větě vypustit 
novelu provedenou zákonem č. 124/2008 Sb., neboť 
tento byl k 1. lednu 2014 zrušen. 
 

NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO 
 
Zákonem č. 186/2013 Sb. byla ke dni 1. ledna 2014 byla 
zrušena toliko část čtyřicátá sedmá zákona č. 124/2008 Sb. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 
 

5. K čl. 1 bodu 10 – k § 9 odst. 2: 
V souladu s čl. 57 odst. 4 písm. h) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme za slovo „zní“ vložit 
chybějící dvojtečku. 
  

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 

1. K čl. I bodu 11 – k § 9 odst. 4:  
Doporučujeme nově vkládaný § 9 odst. 4 
přeformulovat takto: 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Ustanovení upraveno ve smyslu připomínky MV, která 
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 „Ministerstvo posoudí žádost o zacházení s 
označenými údaji jako s důvěrnými bezodkladně. 
Pokud žadatel podle § 5 odst. 1 nebo oznamovatel 
podle § 16 odst. 3 nebo § 16a odst. 5 prokáže, že 
zveřejnění takových údajů může značně poškodit jeho 
zájmy, rozhodne ministerstvo, že se bude s těmito 
údaji zacházet v postupech a řízeních podle tohoto 
zákona jako s důvěrnými. V opačném případě 
ministerstvo žádost o zacházení s označenými údaji 
jako s důvěrnými zamítne. Do doby vydání rozhodnutí 
ministerstva o této žádosti neběží lhůty podle § 5.“. 
Domníváme se, že předkladatelem navrhované znění 
není zcela přesné, byť by se dalo výkladem dospět ke 
zřejmě zamýšlenému cíli. Pokud žadatel či 
oznamovatel prokáže, že zveřejnění jím označených 
údajů může značně poškodit jeho zájmy, je namístě 
výslovně stanovit, že právě s těmito údaji bude 
zacházeno jako s důvěrnými. Naopak pokud žadatel 
či oznamovatel neprokáže, že zveřejnění jím 
označených údajů může značně poškodit jeho zájmy, 
mělo by ministerstvo takovou žádost zamítnout. Do 
důvodové zprávy by následně bylo vhodné doplnit, že 
pokud žadatel či oznamovatel unese důkazní 
břemeno jenom u části údajů, které označil, 
ministerstvo žádosti o zacházení s označenými údaji 
jako s důvěrnými rozhodnutím částečně vyhoví a 
částečně ji zamítne. 
 

směřuje ve své podstatě ke stejné výtce. Ustanovení 
upraveno tak, aby bylo jasné, že MŽP může rozhodnutím 
určit pouze ty údaje, pro které žadatel důvěrné zacházení 
žádal. Nicméně je třeba zachovat, aby MŽP mělo možnost 
stanovit, že důvěrně se nebude zacházet automaticky se 
všemi údaji, pro které žadatel takové zacházení žádal, ale 
že označené údaje budou posuzovány individuálně, zda 
splňují podmínky pro důvěrné zacházení. Výslovné 
doplnění toho, že v opačném případě MŽP žádost zamítne, 
považujeme za nadbytečné, neboť to vyplývá ze správního 
řádu (žádost by, celá nebo částečně, byla nepřípustná). 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 

2. K čl. I bodu 14 – k § 9 odst. 7: 
Doporučujeme do nově doplňovaného § 9 odst. 7 
vložit za slovo „ani“ slova „podle zákona“. 
Domníváme se, že by bylo pro lepší srozumitelnost 
vhodné zopakovat obrat „podle zákona“. 
 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 

1. Obecně k materiálu: 
Doporučujeme sladit terminologii. V zákoně se 
používají „údaje, se kterými má být zacházeno jako s 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
 
Používaná terminologie vychází z čl. 18 směrnice 
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 důvěrnými“, kdežto v českém právním řádu jsou 
používány termíny „utajované informace se stupněm 
utajení důvěrné“ podle § 4 písm. c) zák. č. 412/2005 
Sb., o utajovaných informacích. Doporučujeme použít 
jednotnou terminologii podle zákona o utajovaných 
informacích nebo přeformulovat tak, aby nemohlo 
dojít k záměně. 
 

Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES a z čl. 25 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, 
které pracují s ochranou některých údajů označených jako 
„důvěrné“. Obdobně tuto terminologii používají i související 
přímo použitelné předpisy EU v oblasti potravinového 
práva. Je tedy více než vhodné zachovat jednotnost této 
terminologie.  
Nejde přitom o důvěrnost ve smyslu zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších 
předpisů, a právě v zájmu vyhnout se ztotožnění obou 
institutů používá zákon č. 78/2004 Sb. navrženou formulaci 
opisem. Za stěžejní v této otázce považujeme názor MV, 
které tuto konstrukci nezpochybnilo. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 
 

2. K nadpisu ustanovení § 9: 
Doporučujeme nadpis ustanovení označit slovy 
„Ochrana důvěrných údajů“ namísto „Ochrana 
některých údajů“. 
 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
 
Úprava nadpisu ustanovení nebyla vyhodnocena jako 
nezbytná, navržené znění navíc evokuje souvislost 
s utajovanými informacemi ve stupni „důvěrný“, k tomu viz 
komentář k předchozí připomínce. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 
 

3. K ustanovení § 9 odst. 1, druhá věta: 
Doporučujeme za slovo „žádosti“ doplnit slova „nebo 
oznámení“, neboť ustanovení hovoří jak o žadateli, 
tak o oznamovateli. 
 

AKCEPTOVÁNO 

4. K ustanovení § 9 odst. 1, druhá věta: 
Ačkoli to z kontextu navrhovaného ustanovení § 9 
částečně vyplývá, dáváme předkladateli na zvážení, 
zda požadavek na řádné zdůvodnění označení údaje 
za důvěrný, výslovně nedoplnit již do odstavce 1 

AKCEPTOVÁNO 
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jakožto podstatnou náležitost podání příslušné 
žádosti/oznámení. S ohledem na revidované znění 
ustanovení čl. 25 odst. 1 směrnice 2001/18/ES 
(„Oznamovatel…musí přiložit ověřitelné zdůvodnění“) 
proto doporučujeme ve druhé větě za slovo „označit “ 
doplnit například slova „a důvěrnost údajů 
prokazatelně odůvodnit“. 
 

5. K ustanovení § 9 odst. 3: 
Doporučujeme v návětí doplnit legislativní odkaz ke 
zmiňovaným žádostem, tzn. za slovo „trh“ doplnit 
slova „podle § 5 odst. 1“. 
 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
 
Žádosti podle § 5 odst. 1 zahrnují také žádosti o povolení 
pro uzavřené nakládání třetí a čtvrté kategorie rizika, 
zatímco působnost navrhovaného § 9 odst. 3 je omezena 
pouze na tam výslovně uvedené žádosti o povolení dalších 
druhů nakládání s GMO. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 
 

6. K ustanovení § 9 odst. 4, první věta: 
Doporučujeme za slovo „žádost“ doplnit slova „nebo 
oznámení“, neboť dané ustanovení se týká 
posuzování jak podaných žádostí, tak provedených 
oznámení. 
 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
 
I v rámci oznamovacích režimů je třeba požádat o to, aby 
se s označenými údaji zacházelo jako s důvěrnými, tj. MŽP 
v tomto ohledu vždy rozhoduje o žádosti. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 
 

7. K ustanovení § 9 odst. 4: 
Revidovaný článek 25 odst. 4 směrnice 2001/18/ES 
stanoví, že příslušný orgán o důvěrném zacházení s 
označenými údaji rozhodne po konzultaci s 
oznamovatelem. Doporučujeme proto předkladateli v 
předkládaném materiálu vysvětlit, jakým způsobem 
bude obsah tohoto ustanovení naplněn, neboť to z 
předkládaného materiálu není zcela zřejmé. 
 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
 
V rámci časové naléhavosti rozhodování o zacházení 
s vybranými údaji jako s důvěrnými se nezavádí žádná 
úprava speciálního projednání žádosti o takové zacházení 
s žadatelem. Ten má nicméně možnost obrátit se na MŽP 
a danou žádost konzultovat, v praxi běžné dochází již 
k předběžným konzultacím ještě předtím, než je samotná 
žádost o povolení příslušného způsobu nakládání s GMO, 
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resp. jeho oznámení spolu s žádostí o využití mechanismu 
§ 9 zákona č. 78/2004 Sb. podána. Ke konzultacím mezi 
MŽP a žadateli, resp. oznamovateli tak běžně dochází, 
proto je předkladatel přesvědčen, že praktická 
implementace daného ustanovení je dostatečně 
zajišťována stávajícími mechanismy správního řádu 
i dodržováním základních zásad činnosti správních orgánů. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 
 

8. K ustanovení § 9 odst. 6: 
Domníváme se, že uvedené ustanovení 
prostřednictvím odkazu na nařízení 178/2002 plně 
neprovádí související ustanovení revidovaného čl. 25 
odst. 7 směrnice, neboť odkazovaný čl. 39c upravuje 
toliko povinnost přezkumu ze strany Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin a nevymezuje tak 
oblast informací z čl. 25 odst. 7 písm. b) směrnice 
2001/18/ES, které je možné zveřejnit. Doporučujeme 
tak i z hlediska vyšší právní jistoty ustanovení 
přeformulovat a neužít transpozice odkazem. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky. 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 
 
 

1. K terminologii: 
Upozorňujeme na možné interpretační problémy, 
které by mohly vzniknout z důvodu podobnosti pojmů 
„údaje, se kterými má být zacházeno jako 
s důvěrnými“ a „utajované informace se stupněm 
utajení důvěrné“ podle §4 písm. c) zák. 412/2005 Sb., 
o utajovaných informacích. Domníváme se proto, že 
by bylo vhodné v textu zákona buď definovat pojem 
„údaje, se kterými má být zacházeno jako 
s důvěrnými“, anebo tyto údaje označit jinak, 
například jako „údaje, se kterými má být zacházeno 
diskrétně“. 
 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
 
Používaná terminologie vychází z čl. 18 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES a z čl. 25 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, 
které pracují s ochranou některých údajů označených jako 
„důvěrné“. Obdobně tuto terminologii používají i související 
přímo použitelné předpisy EU v oblasti potravinového 
práva. Je tedy více než vhodné zachovat jednotnost této 
terminologie. 
Nejde přitom o důvěrnost ve smyslu zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších 
předpisů, a právě v zájmu vyhnout se ztotožnění obou 
institutů používá zákon č. 78/2004 Sb. navrženou formulaci 
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opisem. Za stěžejní v této otázce považujeme názor MV, 
které tuto konstrukci nezpochybnilo. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 
 

2. K bodu 11 – § 9 odst. 4:  

i. Druhá věta navrhovaného ustanovení není 
formulována správně. Ministerstvo zřejmě může 
rozhodnout, že se bude zacházet jako 
s důvěrnými pouze s těmi údaji, které jsou 
v žádosti nebo oznámení takto označeny, 
respektive u kterých to žadatel nebo oznamovatel 
výslovně požadoval. Doporučujeme proto slova 
„se kterými údaji obsaženými v žádosti nebo 
oznámení“ nahradit slovy „s těmito údaji“. Dalším 
kritériem pro to, aby mohly být údaje v žádosti 
nebo oznámení chráněny jako důvěrné je, že se 
jedná o údaje, u kterých to zákon připouští 
(respektive nezakazuje). Doporučujeme proto za 
slova „poškodit jeho zájmy“ doplnit slova „a pokud 
se nejedná o údaje, které nemohou být podle 
tohoto zákona označeny za důvěrné“. 

 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Ustanovení upraveno ve smyslu připomínky MV, která 
směřuje ve své podstatě ke stejné výtce. Ustanovení 
upraveno tak, aby bylo jasné, že MŽP může rozhodnutím 
určit pouze ty údaje, pro které žadatel důvěrné zacházení 
žádal. Nicméně je třeba zachovat, aby MŽP mělo možnost 
stanovit, že důvěrně se nebude zacházet automaticky se 
všemi údaji, pro které žadatel takové zacházení žádal, ale 
že označené údaje budou posuzovány individuálně, zda 
splňují podmínky pro důvěrné zacházení. Navrhované 
doplnění dalšího kritéria posuzování žádosti považujeme 
za nadbytečné, neboť by šlo jen o opakování zákazu 
vyjádřeného v zákoně již jednou. Pokud by žadatel žádal o 
ochranu údajů, které jsou z důvěrného režimu vyloučeny, 
pak jeho žádost bude zamítnuta jako nepřípustná. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 
 

ii. Navrhuje se stanovit, že až do doby vydání 
rozhodnutí ministerstva o tom, se kterými údaji 
obsaženými v žádosti nebo oznámení se bude 
zacházet jako s důvěrnými, neběží lhůty podle 
§ 5. V ustanovení § 5 je však mimo jiné v odstavci 
4 stanovena i lhůta pro vyzvání k doplnění žádosti 
a k jejímu doplnění. Nevidíme důvod k tomu, aby 
se tato lhůta stavěla. Dále si nejsme jisti, zda by 
se měla stavět i lhůta pro zaslání žádosti 
dotčeným ministerstvům dle § 5 odst. 4. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Stavění lhůt vztaženo pouze ke lhůtě podle § 5 odst. 5, tj. 
ke lhůtě pro zaslání žádosti dotčeným ministerstvům. 
Důvodem pro tento postup je požadavek, aby dotčená 
ministerstva obdržela žádost o nakládání s GMO až poté, 
co MŽP rozhodne, se kterými údaji v předmětné žádosti se 
má zacházet jako s důvěrnými, zejména z důvodu jejich 
vázanosti důvěrným režimem např. v případě poskytování 
informací. 
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Doporučujeme proto upřesnit, které konkrétní 
lhůty v § 5 se mají stavět a případně jejich stavění 
odůvodnit. 

 

 
 

3. K bodu 13 – § 9 odst. 6: 
Část ustanovení hovořící o výjimkách ze zákazu 
zveřejňování údajů, které jsou chráněné jako 
důvěrné, není zcela srozumitelná a přesná. Článek 25 
odst. 7 směrnice EU 2001/18/ES popisuje dvě výjimky 
ze zákazu zveřejňování. V navrhovaném ustanovení 
je však explicitně uvedena pouze jedna z těchto 
výjimek (případ, kdy je nutné přijmout naléhavé 
opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat 
nebo životního prostředí, například při mimořádných 
situacích), druhá výjimka (případ, kdy se jedná o 
informace, které jsou součástí závěrů vědeckých 
výstupů vydaných příslušným vědeckým výborem 
nebo závěrů hodnotících zpráv, pokud se týkají 
předvídatelných účinků na lidské zdraví, zdraví zvířat 
nebo životní prostředí) je označena jako „případ 
postupu podle čl. 39c nařízení EU č. 178/2002“. 
Článek 39c nařízení EU č. 178/2002 neupravuje 
žádný konkrétní postup, ale odkazuje na článek čl. 39 
odst. 4 písm. b), který stanoví výjimky pro zveřejnění 
důvěrných údajů a na postup podle čl. 39b. 
Doporučujeme proto v ustanovení výslovně uvést oba 
případy, kdy je možné zveřejnit i údaje, které jsou 
chráněné jako důvěrné, jak jsou popsány v čl. 39 
odst. 4 písm. b) nařízení EU č. 178/2002 a jak se o 
nich hovoří i v odůvodnění.   
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky. 
 

4. K bodu 14 – § 9 odst. 8: 
Z navrhovaného znění ustanovení vyplývá, že se má 
zacházet jako s důvěrnými i s údaji, o kterých 
ministerstvo nerozhodlo, že budou chráněny jako 
důvěrné. Ministerstvo takto nerozhodne i v případech, 
kdy plně nevyhoví žádosti žadatele nebo 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 
Působnost ustanovení rozšířena i na případy zpětvzetí 
oznámení, resp. oznámení ukončení oznámeného 
nakládání s GMO.  
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oznamovatele o ochranu údajů, například z důvodu, 
že se jedná o údaje, které být za důvěrné označeny 
nemohou. První část věty se však má vztahovat 
pouze na situaci, kdy ministerstvo o žádosti o 
důvěrnosti některých údajů nestihlo před zpětvzetím 
žádosti rozhodnout vůbec, jedině pak mají být 
chráněny všechny údaje, které byly žadatelem za 
důvěrné označené. Dále by se dle evropské úpravy 
mělo navrhované ustanovení vztahovat i na zpětvzetí 
oznámení a nikoli jen na zpětvzetí žádosti. Způsob, 
jak požádat o ochranu některých údajů je potom 
stanoven v § 9 odst. 1 a nikoli v § 5 odst. 1, který 
upravuje obecně žádost o povolení nakládání 
s geneticky modifikovanými organismy. Na základě 
výše uvedeného proto navrhujeme ustanovení 
přeformulovat například následovně: 
„Ministerstvo je povinno zabezpečit ochranu údajů, o 
kterých rozhodlo, že s nimi bude zacházeno jako 
s důvěrnými, i v případě, že žadatel vzal svou žádost 
podle § 5 odst. 1, žádost nebo oznámení podle § 16 
odst. 3, nebo oznámení podle § 16a odst. 5 zpět. 
Pokud ke zpětvzetí této žádosti nebo oznámení dojde 
dřív, než ministerstvo rozhodne o požadavku podle § 
9 odst. 1, zabezpečí ministerstvo ochranu všech 
údajů, pro něž to bylo z důvodu jejich důvěrnosti 
požadováno. Odstavce 6 a 7 se použijí obdobně.“ 
 

Podle čl. 18 odst. 4 směrnice 2009/41/ES platí, že „jestliže 
oznamovatel z jakýchkoliv důvodů oznámení stáhne, musí 
příslušný orgán respektovat důvěrnost poskytnutých 
informací. V tomto ohledu tedy zákon č. 78/2004 Sb. trpí 
dílčím transpozičním deficitem. V této souvislosti se 
předkladatel rozhodl tento nedostatek odstranit a doplnit § 
13 o nové písmeno g), které doplňuje případy zániku 
oprávnění k nakládání s GMO o oznámení o ukončení 
uzavřeného nakládání první nebo druhé kategorie rizika. V 
případě uzavřeného nakládání třetí nebo čtvrté kategorie 
rizika není tento problém relevantní, neboť tyto způsoby 
nakládání již spadají do režimu povolovacího, přičemž 
platnost každého povolení musí být podle § 16c odst. 4 
časově omezena.  
 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 

Ministerstvo zemědělství 
 
 

1. K § 9 odst. 1 návrhu zákona: 
Navrhujeme doplnit ustanovení tak, aby žádost, která 
podle tvrzení žadatele obsahuje důvěrné údaje, byla v 
souladu s čl. 39a nařízení (ES) č. 178/2002, ve znění 
použitelném od 27. 3. 2021, podávána ve znění 
důvěrném a nedůvěrném. 
 
S ohledem na skutečnost, že cílem této navrhované 
právní úpravy má být dosažení souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady 2019/1381 o 

AKCEPTOVÁNO 
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transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze 
strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění 
mimo jiné nařízení (ES) č. 178/2002, doporučujeme i 
v této právní úpravě zavést podávání žádostí ve dvou 
verzích (v případě, že je žádáno o důvěrné zacházení 
s údaji), a to v důvěrném i nedůvěrném znění, tak jak 
je to upraveno v čl. 39a nařízení (ES) č. 178/2002, ve 
znění použitelném od 27. 3. 2021. 
 

2. K § 9 odst. 1 návrhu zákona:  
Navrhujeme stanovit povinnost přiložit ověřitelné 
zdůvodnění žadatele nebo oznamovatele prokazující, 
jakým způsobem zveřejnění dotčených informací 
poškozuje jeho zájmy. 
 
Ačkoliv je povinnost prokázat, jakým způsobem 
zveřejnění dotčených informací poškozuje zájmy 
žadatele, doplněna nově v odstavci 4 – bod 11 
navrhovaného znění, doporučujeme doplnit tuto 
povinnost do textu tohoto odstavce, aby bylo zřejmé, 
že již k žádosti je nutné přiložit zdůvodnění. V 
opačném případě by se mohl žadatel domnívat, že 
svůj zájem prokazuje až na výzvu Ministerstva. Toto 
znění koresponduje se zněním čl. 39a nařízení (ES) 
č. 178/2002, ve znění použitelném od 27. 3. 2021. 
 

AKCEPTOVÁNO 
 

3. K § 9 odst. 3 návrhu zákona: 
Doporučujeme kontrolu odkazu v § 9 odst. 3 
 
V nově navrhovaném odst. 3 je v písm. a) 
odkazováno na čl. 39, odst. 2 písm. a) až c) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/200231. 
Vzhledem k obsahu i k tomu, že článek 39, odst. 2 
není rozdělen na další písmena, domníváme se, že 
mělo být odkazováno na čl. 38, odst. 1, písm. a) - c). 

NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO 
 
Odkaz je v souladu s čl. 25 odst. 3 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES a směřuje k čl. 
39 odst. 2 písm. a), b) a c) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ve znění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 
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Úřad vlády ČR – Odbor 
kompatibility 
 
 

1. K bodu 1 návrhu – § 5 odst. 2: 
Je třeba vypustit slovo „právního“, neboť nařízení se 
legislativně technicky označují za přímo použitelné 
předpisy Evropské unie. 
V důvodové zprávě doporučujeme blíže vysvětlit 
vztah k nařízení č. 178/2002, které je uvedeno v 
poznámce pod čarou č. 31). Máme za to, že tento 
vztah je založen skrze čl. 39f nařízení č. 178/2002, ve 
znění nařízení 2019/1381. 

AKCEPTOVÁNO 
 
Text důvodové zprávy doplněn. Viz komentář k čl. I bodu 1 
zvláštní části důvodové zprávy.  

2. K bodu 13 návrhu – § 9 odst. 6: 
Dle rozdílové tabulky má předmětné ustanovení 
návrhu implementovat mj. novelizovaný článek 25 
odst. 7 písm. b) směrnice 2001/18/ES. Toto 
ustanovení zavádí výjimku pro „závěry vědeckých 
výstupů vydaných příslušným vědeckým výborem či 
vědeckými výbory nebo závěry hodnotících zpráv“ 
v kombinaci s podmínkou, že tyto se musí týkat 
„předvídatelných účinků na lidské zdraví, zdraví zvířat 
nebo životní prostředí“. Doporučujeme v návrhu 
vymezení výše uvedené výjimky výslovně uvést, 
protože „dvojitý“ odkaz (čl. 39c odkazující na čl. 39 
odst. 4 písm. b) nařízení EU č. 178/2002) působí 
značně nepřehledně a je otázkou, zda může být 
považován za řádnou transpozici směrnice 
2001/18/ES, byť novelizované nařízením.  
 

AKCEPTOVÁNO 
 
Text ustanovení upraven ve smyslu připomínky. 
 

Nejvyšší kontrolní úřad  
 

1. K bodům 9. až 14.  
 
V bodě 9. navrhované novely zákona je poprvé 
zmíněn pojem „důvěrné údaje“. Navrhovaná úprava 
spočívá v upřesnění postupu, jak požádat o to, aby se 
s vybranými údaji obsaženými v oznámení či žádosti 
zacházelo jako s důvěrnými. V návrhu zákona 
dochází k úpravě terminologie, kdy se opouští 
koncept ochrany označených údajů jako předmětu 
obchodního tajemství a nahrazuje se nakládáním 
s nimi jako s důvěrnými (ve smyslu směrnic 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
 
Používaná terminologie vychází z čl. 18 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES a z čl. 25 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, 
které pracují s ochranou některých údajů označených jako 
„důvěrné“. Obdobně tuto terminologii používají i související 
přímo použitelné předpisy EU v oblasti potravinového 
práva. Je tedy více než vhodné zachovat jednotnost této 
terminologie. 
Nejde přitom o důvěrnost ve smyslu zákona č. 412/2005 
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Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES a 
2009/41/ES).  
 
S přihlédnutím k obecnému legislativnímu požadavku 
na terminologickou jednotnost právního řádu 
a s ohledem na terminologii použitou v zákoně č. 
412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů, kde je pojmem „Důvěrné“ označen jeden ze 
stupňů utajení utajované informace, se domníváme, 
že použití pojmu „důvěrné údaje“ by mohlo vést 
k interpretačním problémům. Doporučujeme proto 
pojem „důvěrné“ nahradit pojmem „neveřejné“ nebo 
jiným vhodným termínem. 
 

Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších 
předpisů, a právě v zájmu vyhnout se ztotožnění obou 
institutů používá zákon č. 78/2004 Sb. navrženou formulaci 
opisem. Za stěžejní v této otázce považujeme názor MV, 
které tuto konstrukci nezpochybnilo. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 

2. K bodu 11. – § 9 odst. 4 
 
Do ustanovení § 9 je navrženo doplnění nového 
odstavce 4, kde je mj. uvedeno: „Ministerstvo posoudí 
žádost o zacházení s označenými údaji jako 
s důvěrnými bezodkladně. Pokud žadatel podle § 5 
odst. 1 nebo oznamovatel podle § 16 odst. 3 nebo § 
16a odst. 5 prokáže, že zveřejnění takových údajů 
může značně poškodit jeho zájmy, rozhodne 
ministerstvo, se kterými údaji obsaženými v žádosti 
nebo oznámení se v postupech a řízeních podle 
tohoto zákona bude zacházet jako s důvěrnými ...“. 
V důvodové zprávě je k předmětnému ustanovení mj. 
uvedeno „ ... Ministerstvo je povinno takovou žádost 
posoudit a rozhodnout o ní bezodkladně. 
V rozhodnutí o žádosti vymezí údaje, o nichž bude 
mít prokázáno, že mohou poškodit zájmy 
oznamovatele či žadatele ...“. 
 
Navrhovaný text ustanovení § 9 odst. 4 není 
v souladu s textem odůvodnění navrhované změny. 
Z důvodové zprávy není zřejmé, na základě jakých 

NEAKCEPTOVÁNO – VYSVĚTLENO  
 
Je nutné připustit, že jde o poměrně neurčité ustanovení, 
které ponechává MŽP prostor pro vlastní správní úvahu. 
Nicméně je třeba poznamenat, že jde o transpoziční 
ustanovení a sama směrnice tento přívlastek zavádí, 
a nejen ona, ale i samo nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/1381. Účelem tohoto vyjádření je omezit 
množství údajů, které mohou být jako důvěrné označeny (v 
dosavadním znění směrnice pracovala pouze s formulací, 
podle které je oznamovatel oprávněn označit informace, 
jejichž zveřejnění by mohlo poškodit jeho pozici v rámci 
hospodářské soutěže). Nyní tedy nestačí jakékoliv 
poškození jeho zájmů, ale sám žadatel/oznamovatel je 
v rámci předloženého odůvodnění povinen prokázat, že 
toto poškození bude značné. Bohužel příslušné předpisy 
EU nejsou v tomto ohledu doprovázeny metodickými 
materiály, které by poskytly kritéria posuzování „značnosti“ 
poškození zájmů a je tedy na žadateli/oznamovateli, jakými 
důkazy své tvrzení podepře. MŽP pak bude postupovat 
v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů, 
současně však důrazně v souladu s principem rovnosti a 
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kritérií bude poškození zájmů posuzováno a následně 
vyhodnoceno jako „značné poškození“ (jak je 
uvedeno v textu návrhu novely zákona) a jak budou 
zabezpečeny zájmy žadatele v případě, že bude  
rozhodnuto, že poškození není „značné“, tedy 
veliké/významné/závažné, a že je tudíž  
přiměřené/akceptovatelné. Navrhovaná změna 
ustanovení § 9 zákona č. 78/2004 Sb. tak ponechává 
na ministerstvu vysokou míru rozhodovací autonomie 
a umožňuje rozdílný přístup při hodnocení 
s potenciálním rizikem znevýhodnění některých 
žadatelů. Doporučujeme proto  z nově vloženého 
odstavce 4 § 9 zákona č. 78/2004 vypustit slovo 
„značně“.  
 

legitimního očekávání.  
 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 
 

3. K bodům 11. a 13. – § 9 odst. 3 písm. a) a § 9 
odst. 6  

 
Do ustanovení § 9 je navrženo doplnění nových 
odstavců 3 a 6, kde je mj. obsažen odkaz na 
 poznámku pod čarou č. 31, ve které je uvedeno 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 
stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v 
platném znění. Nařízení č. 178/2002 bylo změněno 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2019/1381 ze dne 20. června 2019, 
o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze 
strany EU v potravinovém řetězci, které je platné a 
použije se ode dne 27. března 2021. Doporučujeme, 
aby poznámka pod čarou č. 31 uváděla obě uvedená 
nařízení a obdobně byl upraven text § 9 odst. 3 
písm. a) a § 9 odst. 6. 
 

NEAKCEPTOVÁNO - VYSVĚTLENO 
 
Poznámka pod čarou odkazuje na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v platném znění, tj. i 
ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1381. 
 
Připomínkové místo vyjádřilo s navrženým způsobem 
vypořádání souhlas. 

4. K bodu 14. – § 9 odst. 7 AKCPETOVÁNO 
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Stránka 15 (celkem 15) 

 
Za slovo „ani“ doporučujeme doplnit slova „podle 
zákona“. 

V Praze 19. srpna 2020 

Vypracovaly:  Podpis: 

Mgr. Kristýna Trojanová  

Ing. Zuzana Doubková 
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