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Stanovisko 
    
    

k  
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

_____________________________________________________________________________ 
 
I. Úvod: 

 
Návrh zákona byl zpracován za účelem přizpůsobení stávající regulace potřebám praxe - 

používání geneticky modifikovaných organismů – převážně mikroorganismů a laboratorních zvířat – 
se stalo běžným nástrojem v mnoha oborech, zejména v lékařském výzkumu a diagnostice.   
Do návrhu zákona byla dále začleněna transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/412 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost 
členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém 
území. 

Upravuje se zmocnění správních orgánů k omezení nebo zákazu pěstování GMO - zavádí se 
možnost omezit či zakázat pěstování GM plodin, které mohou být na úrovni EU povoleny. 
 
 

II. Připomínky a návrhy změn: 
 
 
Předkladatel zpracoval hodnocení dopadů regulace v důvodové zprávě v souladu s obecnými 
zásadami. 
 
Problém / důvod předložení a cíle 

Cílem předkládaného návrhu zákona je zejména snížit administrativní zátěž osob 
oprávněných k uzavřenému nakládání s  GMO a tím podpořit používání biotechnologií ve výzkumu a 
v průmyslu. Novela odstraňuje povinnosti, které jdou nad rámec příslušného předpisu Evropské unie 
(dále jen „EU“), tj. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o 
uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy, při zachování spolehlivosti hodnocení 
rizika nakládání s GMO. V návrhu se především ruší povinnost podávat opakovaně oznámení 
v případě uzavřeného nakládání s GMO v první (tj. nejnižší) kategorii rizika na pracovišti, které již 
bylo předmětem předchozího oznámení, a povinnost zpracovávat havarijní plány pro první kategorii 
rizika. Zkracuje se i doba povinného uchovávání dokumentace o uzavřeném nakládání s GMO. 

 
Předkládaný návrh též v návaznosti na přímo použitelné předpisy EU, které upravují uvádění 

na trh geneticky modifikovaných potravin a krmiv [nařízení (ES) č. 1829/2003] a označování GMO 
[nařízení (ES) č. 1830/2003] obsahuje odstranění duplicit a další legislativně-technické změny.  
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Varianty řešení 
Předkladatel pracuje variantou 0 (současný stav) a 1 (navrhované řešení). Vzhledem k rozsahu 
legislativní úpravy je toto řešení přijatelné. 
 
Náklady a přínosy 
Předkladatel zhodnotil přínosy v kvantitativním vyjádření. Náklady nové regulace (omezení či zákaz 
geneticky modifikovaných plodin stručně nastínil v kvalitativním vyjádření. 
 
Konzultační proces 
Předkladatel realizoval dvě kola meziresortního připomínkového řízení ve snaze vypořádat 
uspokojivě všechny připomínky (zejména z prvního připomínkového řízení). 
 
Veškeré připomínky předkladatel vypořádal a návrh je předkládán bez rozporu. 
 
III. Závěr:  
 
Komise pro hodnocení dopadů regulace předložené hodnocení přijímá bez připomínek. 
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