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O p r a v n é  r o z h o d n u t í

Ministerstvo životního prostředí jako správní úřad příslušný podle § 5 a § 12 odst. 
1 písm. b) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy 
a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),  

rozhodlo podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd ějších 
předpis ů, z moci ú řední o oprav ě zřejmých nesprávností v rozhodnutí 
č. j. 96892/ENV/12 ze dne 13. listopadu 2012 ve v ěci prodloužení doby platnosti 
povolení č. j. 41538/ENV/09 k uvád ění slivon ě Stanley, klon C 5 do životního 
prost ředí takto: 

Ve výrokové části a dále v celém textu rozhodnutí se opravuje pojem slivoň Stanley, 
klon C 5 na GM slivo ň klon C-5 . 

Odůvodn ění 

Ministerstvo životního prostředí provedlo z moci úřední, z důvodu obdržení nových 
informací o skutečném označení testované slivoně, opravu části výroku rozhodnutí 
č. j.: 96892/ENV/12 a celého textu rozhodnutí, kde se nesprávně užíval pojem „slivoň 
Stanley, klon C 5“.namísto „GM slivoň klon C-5“. Tato oprava části výroku rozhodnutí 
a celého textu rozhodnutí se vztahuje i na všechna předchozí rozhodnutí ministerstva 
životního prostředí týkající se testování této geneticky modifikované slivoně 
(č.j. 68730/ENV/06 a č. j. 73579/ENV/09). 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. června 2014.
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Vzhledem k tomu, že Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., se sídlem 
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně upozornil na nesprávné označení testované 
slivoně ve své podané žádosti o prodloužení nakládání a zároveň zaslal dostatečné 
informace osvětlující původ, vznik, správné označení testovaného geneticky 
modifikovaného organizmu a nové hodnocení rizika, rozhodlo ministerstvo v souladu 
s § 12 odst. 1 písm. b) zákona a § 70 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto opravného rozhodnutí. 
 
Účastník řízení je: 
 
A/ Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - 
 Ruzyně 

 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí může podle ustanovení § 152 odst. 1 v návaznosti na 
ustanovení § 70 správního řádu podat rozklad pouze účastník, který jím může být 
dotčen, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. O rozkladu rozhoduje ministr 
životního prostředí. Rozklad nemá odkladný účinek.  
 
 

 
Ing. Karel Bláha, CSc. 

ředitel odboru 

 

 

  „otisk úředního razítka č. 19“ 

 

 

 

Toto rozhodnutí obdrží: 

A. Účastník řízení do vlastních rukou: 
 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - 
 Ruzyně 
 
B. Na vědomí: 

 1. Ministerstvo zdravotnictví 
 2. Ministerstvo zemědělství 
 3. Magistrát hl. města Prahy 


