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FORMULÁ Ř PRO PŘEDKLÁDÁNÍ VÝSLEDK Ů UVÁDĚNÍ GENETICKY 

MODIFIKOVANÝCH VYŠŠÍCH ROSTLIN DO ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

 podle § 19 písm. d) zákona č. 78/2004 Sb., popřípadě zpráv o monitoringu 

 
Oprávněná osoba vyplní formulář zprávy navrženým způsobem a pokud možno doloží 
předkládané údaje diagramy, čísly a tabulkami. 
V případě uvádění geneticky modifikované vyšší rostliny (dále jen „GMVR“) do životního 
prostředí na více místech, uvádění více GMVR a/nebo uvolňování v průběhu několika let, 
poskytne oprávněná osoba přehled přijatých opatření a pozorovaných účinků za celé období, pro 
které byl udělen souhlas. 

 

1. Obecné informace 

1.1.   Evropské číslo oznámení :  B/CZ/09/04 

1.2. Oprávněná osoba: Limagrain Central Europe, organizační složka, Pardubská 
1197, 763 VIZOVICE, Česká republika 

1.3. Číslo jednací a datum vydání rozhodnutí o povolení uvádění do životního prostředí  
35636/ENV/10,  22.4. 2010 

2. Druh zprávy 

2.1. Uveďte, zda je tato zpráva: 

— závěrečnou zprávou 

— zprávou o monitoringu (§ 18 odst. 9 zákona č. 78/2004 Sb.) po ukončení uvádění      
a            do životního prostředí                                                       

—  závěrečnou zprávou o monitoringu   průběžnou zprávou 

3. Charakteristiky uvádění 
3.1. Vědecký název příjemce: ZEA MAYS  

3.2. Označení GMVR podle transformační události (transgenu): pAG3541  

3.3.       Jednoznačný identifika ční kód, existuje-li: : VCO-Ø1853-3  (=6853), VCO-Ø1896-                 
1              1  (=6896), VCO-Ø1902-7 (= 6902),  VCO-Ø1936-5  (=6936),   VCO-Ø1981-5                                       

                (=6981).                                                                                                                                                                        

 

3.4. Pracoviště a pozemky, na kterých probíhalo nakládání s GMVR: 

Pokusy s GM kukuřicí byly  provedeny  v  období 2010 – 2012 na pokusných  plochách –
Čáslav,  Ivanovice  na Hané (dále jen Ivanovice) a Troubsko: 
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Čáslav a Ivanovice  jsou pokusnými stanicemi Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., 
Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika. Tento ústav má povolení od 
českého Ministerstva životního prostředí pro pokusy s GM kukuřicí následující identity: 
VCO-Ø1853-3, VCO-Ø1896-1, VCO-Ø1902-7,  VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5.                     
Datum jejich povolení a číslo tohoto povolení je:  26. 04. 2010,  2248/ENV/10 .                                                                   

Troubsko je Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko, Zahradní 1, 664 41 
Troubsko, Česká republika. Také tento ústav má povolení od českého Ministerstva 
životního prostředí pro pokusy s geneticky modifikovanou kukuřicí následující identity: 
VCO-Ø1853-3, VCO-Ø1896-1, VCO-Ø1902-7, VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5. Datum 
povolení a číslo povolení je: 26. 04. 2010,  36219/ENV/10. 

 

3.4.1. Vegetační období 2010 

Umístění pozemků 
(kraj, obec, katastrální 
území, parcelní číslo, 
popř. číslo půdního 

bloku) 

Velikost pokusné 
plochy, bez obsevu, 

s obsevem (m2) 

Přibližný počet GMVR na daném 
pozemku (počet semen/rostlin na m2) 

Doba uvádění 
do ž. p. na daném 

pozemku 

Časlav,  

Středočeský  kraj 

6.880 m2 celkem,    

2.224 m2 GMO rostlin  

VCO-Ø1853-3, VCO-Ø1896-1, VCO-Ø1902-7,  
VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5 

16.700 GMO rostlin, (7,5 rostlin na m2)            

08/06/2010 setí 

08/11/2010 sklizeň 

Ivanovice ,  

Jihomoravský kraj 

  9.472 m2 celkem 

3408 m2 GMO rostlin  

VCO-Ø1853-3, VCO-Ø1896-1, VCO-Ø1902-7,  
VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5 

25.600 GMO rostlin, (7,5 rostlin na m2)            

 

07/06 2010 setí 

10/12/2010 sklizeň 

Troubsko,  

Jihomoravský kraj 

8.160 m2 celkem 

3.000 m2 of  GMO 
rostlin 

VCO-Ø1853-3, VCO-Ø1896-1, VCO-Ø1902-7,  
VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5 

24.000 GMO rostlin, (8 rostlin m2) 

 

30/04/2010 setí 

5/11/2010 sklizeň 

Zkušební stanoviště Čáslav, Ivanovice, a Troubsko – jako obsev je  zaseto 12 řádků ne 
GMO kuku řice obdobné ranosti okolo všech ploch, na kterých došlo uvolňování do 
životního prostředí v roce 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

3.4.2. Vegetační období 2011 

Umístění pozemků (kraj, 
obec, katastrální území, 
parcelní číslo, popř. číslo 

půdního bloku) 

Velikost pokusné 
plochy, 

bez obsevu, 
s obsevem (m2) 

Přibližný počet GMVR na daném 
pozemku (počet semen/rostlin na m2) 

Doba uvádění 
do ž. p. na daném 

pozemku 

Časlav,  

Středočeský  kraj 

4.988 m 2 celkem 

2.844,8 m2 GMO 
rostlin 

VCO-Ø1853-3, VCO-Ø1896-1, VCO-Ø1902-
7,  VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5 

21.336 GMO rostlin, (7,5 rostlin na m2)           

22/044/2011 setí 

03/011/2011 sklizeň 

 

Ivanovice,  

Jihomoravský kraj  

8.488 m2 celkem 
3.920 m2 GMO 

rostlin  

VCO-Ø1853-3, VCO-Ø1896-1, VCO-Ø1902-
7,  VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5 

29.400 GMO rostlin, (7,5 rostlin na m2)           

 

21/04/2011 setí 

31/10/2011 harvest 

Troubsko,  

South Moravian 
Region 

8.100 m2 celkem  
3.000  m2 GMO 

rostlin  

VCO-Ø1853-3, VCO-Ø1896-1, VCO-Ø1902-
7,  VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5 

24.000 GMO rostlin, (8 rostlin na m2) 

 

02/05/2011 setí 

20/10/2011 sklizeň  

Zkušební stanoviště Čáslav, Ivanovice, a Troubsko – jako obsev je  zaseto 12 řádků ne 
GMO kuku řice obdobné ranosti okolo všech ploch, na kterých došlo uvolňování do 
životního prostředí v roce  2011. 
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3.4.3. Vegetační období 2012 

Umístění pozemků 
(kraj, obec, katastrální 
území, parcelní číslo, 
popř. číslo půdního 

bloku) 

Velikost 
pokusné plochy, 

bez obsevu, 
s obsevem (m2) 

Přibližný počet GMVR na daném 
pozemku (počet semen/rostlin na m2) 

Doba uvádění 
do ž. p. na daném 

pozemku 

Časlav,  

Středočeský  kraj 

3.763,2 m2 celkem 
1.450,4 m2 GMO 

rostlin 

VCO-Ø1853-3, VCO-Ø1896-1, VCO-Ø1902-
7,  VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5 

7.480 GMO rostlin, (7,5 rostlin na m2)            

 

28/05/2012  setí                                                           
14/11/2012 sklizeň 

 

Ivanovice,  

Jihomoravský kraj 

6.585,6m2 celkem 
2.509 m2 GMO 

rostlin 

VCO-Ø1853-3, VCO-Ø1896-1, VCO-Ø1902-
7,  VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5 

18.818 GMO rostlin, (7,5 rostlin na m2)            

24/05/2012 setí 

08/11/2012 sklizeň 

Troubsko,  

Jihomoravský kraj 

5.700 m2 celkem 
2.900 m2 GMO 

rostlin  

VCO-Ø1853-3, VCO-Ø1896-1, VCO-Ø1902-
7,  VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5 

21.750 GMO rostlin, (7,5 rostlin na m2)            

25/05/2012 setí 

15/11/2012 sklizeň 

  

Zkušební stanoviště Čáslav, Ivanovice, a Troubsko – jako obsev je  zaseto 12 řádků ne 
GMO kuku řice obdobné ranosti okolo všech ploch, na kterých došlo uvolňování do 
životního prostředí v roce 2011. 

Každá pokusná parcelka je tvořena 4 řádky o délce  8m (7+1m), šířka řádků je 70 cm, 
hustota je 75 000 /80 000 rostlin na 1ha. 
 
V pokusech byl použit herbicid glyfofát označený kódem CA2615. Povolení k jeho 
experimentálnímu použití  bylo vydáno Státní rostlinolékařskou správou Praha.             
Číslo jednací a datum vydání rozhodnutí : 1410105051, 29.4. 2010. 

Plán pokusů je v Příloze této zprávy. 

 

4. Produkty pro uvádění na trh 
4.1. Hodlá oprávněná osoba později oznámit GMVR uvád ěnou do životního prostředí 

jako produkt (produkty) pro uvedení na trh podle právních předpisů 
Společenství? 

  Ano   Ne   Dosud nerozhodnuto 

Pokud ano, uveďte zemi/země, kde bude oznámení předloženo:  .................................... 

Pokud ano, specifikujte účel (účely): 

— Dovoz 

— Pěstování (např. produkce osiva/sadby) 

— Potravina 

— Krmivo 
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— Farmaceutické použití (nebo zpracování pro farmaceutické účely) 

— Zpracování pro  

—            použití jako potravina nebo do potravin 

—            použití jako krmivo 

—          průmyslové použití 

— Jiné použití (specifikujte): 

 

5. Účel uvádění do životního prostředí 
Zaškrtnutím zvolte hlavní účel a další specifikaci uvádění GMVR do životního prostředí. Další 
podrobnosti specifikujte: 

5.1. Výzkumné účely  

5.2 Šlechtitelské účely  

— Screening transformace 

— Ověření koncepce (např. zkoušení nových znaků v podmínkách dané lokality) 

 Pěstitelské charakteristiky (např. účinnost/selektivita přípravku na ochranu 
rostlin, výnosový potenciál, klíčivost vzrůst rostliny, vitalita rostliny, výška rostliny,  
citlivost na klimatické faktory/choroby atd.) rezistence vůči herbicidu látce glyfosát. 

 Změněné pěstitelské charakteristiky (např. odolnost vůči 
chorobám/škůdcům/suchu/mrazu atd.) (specifikujte)  

              Rezistence vůči herbicidu glyfosát, výška rostlin. 

— Změněné užitné (kvalitativní) charakteristiky (prodloužená skladovatelnost, zvýšená 
nutriční hodnota, změněné složení obsahových látek atd.) (specifikujte) 

— Stabilita exprese 

— Množitelnost linií 

— Studie heterozního efektu hybridu 

— Produkce biochemicky účinných látek 

— Fytosanitární působení 

—  Jiné účely:.................................. .(popište) .......................................................... 

 ............................................................................................................................ 

5.3. Předzkoušky pro registraci odrůd   

— specifikujte 
............................................................................................................................ 

5.4. Povolení herbicidu  

5.5.   Záměrné nebo záměrná uvádění GMVR do životního prostředí pro demonstrační       
i účely             

5.6. Množení osiv nebo sadby  
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5.7. Uvádění do životního prostředí pro vý zkum v oblasti posuzování rizika GMVR 
pro životní prostředí  

— Studie vertikálního přenosu genu 

— křížení se stávajícími užitkovými druhy 

— křížení s volně rostoucími příbuznými druhy 

— Studie horizontálního přenosu genu (přenos genu na mikroorganismy) 

— Opatření k minimalizaci výdrolu 

— Potenciální změny v perzistenci nebo šíření 

— Potenciální invazivita 

 Potenciální účinky na cílové organismy Rostliny jsou rezistentní k herbicidu glyfosát. 

 Potenciální účinky na necílové organismy Nebyl pozorován žádný účinek na necílové 
organizmy. 

— Pozorování rezistentních příbuzných druhů Ne. 

— Pozorování rezistentního hmyzu Ne. 

— Jiné účely: (popište) ............................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

5.8. Jiný účel  

Popište ............................................................................................................................... 

6. Metody a výsledky uvádění GMVR do životního prostředí, zejména 
opatření týkající se řízení a monitorování jakýchkoli rizik pro lidské 
zdraví a životní prostředí 

6.1. Opatření týkající se řízení rizik 

Uveďte opatření k řízení rizik, která byla přijata s cílem zamezit nebo minimalizovat rozšíření 
GMVR mimo místo uvádění do životního prostředí, a zejména ta opatření, 

— která nebyla původně uvedena v žádosti, 

— která byla použita navíc nad podmínky uvedené v rozhodnutí, 

— která jsou v rozhodnutí požadována pouze za určitých podmínek (např. v období sucha, 
při záplavách), 

— která si oprávněná osoba mohla podle uděleného rozhodnutí zvolit z různých opatření.  

6.1.1. Před setím / výsadbou (hodící se zaškrtněte): 

— Jasné označení šarže GM osiva/sadby (odlišení od ostatního osiva / hlíz atd.), popište 

GM osivo kukuřice bylo umístěno do samostatných sáčků o 180 zrnech (potřebných pro 4 
řádky pokusné parcelky o délce 7m;  jeden sáček byl použit pro jednu pokusnou parcelku), 
každý byl opatřen kódem transformačního případu korespondujícím s označením OECD a 
experimentálním názvem odrůdy a číslem pokusné parcelky podle plánku polního pokusu. 

— Oddělené zpracování a doprava osiva/sadby (popište použité metody, uveďte příklad 
nebo příklady opatření proti ztrátám během zpracování a přepravy) 
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Sáčky byly umístěny a to dle pořadí výsevu do lepenkových krabic, poté do 
polypropylénového pytle před transportem zapečetěny. Příprava osiva byla realizována 
v laboratoři Limagrain ve Francii. Doprava z Francie do České republiky byla realizována 
autorizovanou mezinárodní dopravní společností (akreditována ve Francii i v České 
republice). Autorizovaný dočasný GMO  sklady  ve Výzkumném ústavu pícninářském  
Troubsko, spol.s r.o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko, Česká republika (smluvní partner  
Limagrain Central Europe). Následující den byla provedena distribuce osiva GM kukuřice  
na pokusné stanice Čáslav a Ivanovice vozidlem společnosti Limagrain  proškolenou  
osobou  o  povaze těchto osiv. 

— Likvidace přebytečného osiva/sadby (popište použitou metodu) 

Zbývající osivo společně s papírovými sáčky obsahujícími osivo bylo uloženo do půdy 
uvnitř obvodu pokusné plochy.Secí stroj byl pečlivě vyčištěn na pokusném pozemku 
(v prostoru uliček), se sebraným  osivem  bylo  zacházeno stejným způsobem. 

 

— Dočasná izolace (specifikujte) 

Dočasná izolace nebyla použita. 

— Osevní postup (specifikujte předchozí plodinu nebo plodiny) 

Čáslav:        2010: jarní pšenice, 2011: jarní pšenice, 2012: ozimá pšenice                     
Ivanovice:   2010: jarní ječmen, 2011: jarní pšenice, 2012: vojtěška                          
Troubsko:   2010 ozimá pšenice. 2011: ozimá pšenice, 2012: ozimá pšenice 

 

 

 

— Ostatní (specifikujte) ........................................................................................... 

 ............................................................................................................................ 

6.1.2. Během setí / výsadby: 

— Metoda setí / výsadby 

              Výsev byl proveden speciálním secím stroje přizpůsobeným pro setí pokusných   
parcelek. Systém automatického čištění odešle zbývající osivo do zásobníku, kde se 
osivo shromažďuje. 

  —    Vyprazdňování a čištění secích/sázecích strojů na poli, na němž dochází k uvádění  
GMVR do životního prostředí 

              Secí stroj čištěn přímo na místě, kde dochází k uvolňování, zbývající osivo bylo 
vyprazdňováno pneumaticky po otevření výsevních elementů. 

— Oddělení během setí/výsadby (uveďte příklad nebo příklady opatření proti ztrátám 
během setí/výsadby) 

              Každý sáček s osivem byl otevřen jen na místě uvolnění; po kontrole označení a  
umístění na pokusné parcelce (použití plánku výsevu/ověření  dle schématu) bylo 
osivo vsypáno do výsevních jednotek. 

              Veškeré nakládání s osivem bylo prováděno proškoleným a zkušeným personálem 
znalým preventivních opatření k zamezení šíření osiva. 
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— Ostatní: (specifikujte) .......................................................................................... 

 ............................................................................................................................ 

6.1.3. Během období uvádění do životního prostředí: 

— Izolační vzdálenost nebo vzdálenosti (x metrů) 

Před výsevem byla ověřena izolační vzdálenost nejméně 200m od ostatních pozemků 
s komoditní produkcí kukuřice, tato vzdálenost byla potvrzena před kvetením. 

—      Od křížitelných kulturních rostlinných druhů – vzdálenost od pozemků s komoditní 
produkcí kuku řice: 

Čáslav:        2010: 250m, 2011: 283m, 2012: 480m                                                                       
Ivanovice:   2010: 620m, 201: 420m, 2012: 480m                                                                 
Troubsko:   2010: 500m, 2011: 1000m, 2012: 840m 

 

 

—          Od křížitelných planě rostoucích příbuzných rostlinných druhů. 
Kuku řice nemá žádné planě rostoucí příbuzné druhy v České republice. 

— Krajní řádek nebo řádky (s toutéž nebo jinou plodinou, s netransgenní plodinou, x metrů 
atd.) 

              Byl uplatněn 12 řádkový obsev  ne GM  kukuřice  obdobné ranosti okolo každého  
stanoviště, kde bylo realizováno uvolnění  ve  vegetačním období 2010, 2011 a  
2012. 

— Klec/síť/ohrada/označení (specifikujte) 

              Upozornění na infomačních tabulích  ve čtyřech rozích pokusu s textem:  POZOR!  
GMO! NEVSTUPOVAT! NEZKRMOVAT! CHEMICKY OŠET ŘENO!  

— Rostliny sloužící jako lapače pylu (specifikujte) 

              Obsev ne GM kukuřice odobné ranosti okolo každého stanoviště, kde bylo 
realizováno uvolnění  sloužil  jako lapač pylu. 

— Odstranění květenství GM rostlin před vykvetením (uveďte, jak často byla 
odstraňována)  

                                  Ne 

— Odstraňování vyběhlic/vykvetlic příbuzných druhů/rostlin, s nimiž se může GMVR 
křížit (uveďte, jak často byly odstraňovány, do jaké vzdálenosti (v metrech) kolem 
plochy s GMVR atd.)  

                                 Ne 

— Ostatní: (specifikujte): ......................................................................................... 

 ............................................................................................................................ 

6.1.4. Na konci období uvádění do životního prostředí: 

— Metody sklizně/likvidace (GMVR nebo jejích částí) nebo jiné postupy (např. odběr a 
analýza vzorků), sklizeň/likvidace obsevu (popište) 
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Sklizeň porostu byla uskutečněna pokusnickým kombajnem. Po ní bylo rovnoměrně 
rozprostřeno zrno na povrchu půdy pokusného místa, rozbití zbytků porostu 
mulčovačem/drtičem. Všechna sklizená hmota byla zapravena do půdy hlubokou orbou. 
Vzorky zrna po změření vlhkosti přístroji byly zapraveny hluboko půdy na pokusném 
stanovišti také.  

Během vegetačního období 2010 a 2011 byly odebírány vzorky rostlinného materiálu. 
Vzorky byly sklízeny ručně, dávány do sáčků na zkušební lokalitě, kde bylo realizováno 
uvolnění, použity byly tři obaly, každý sáček opatřen etiketou  s identifikací pokusné 
parcelky odkud byl  vzat rostlinný materiál (pokusné místo, typ pokusu, genotyp, 
identifikace, že se jedná o GMO, s mezinárodním kódem transformačního případu,             
s označením, že  není možno materiál použít  pro konzumaci lidmi nebo živočichy) a 
dopraven  do laboratoře Limagrain ve Francii autorizovaným přepravcem. 

 

— Sklizeň/likvidace před dozráním semen 

— Účinné odstranění částí rostlin 

— Oddělené skladování a přeprava plodiny/odpadu (uveďte příklad nebo příklady opatření 
proti ztrátám během zpracování a přepravy) 

— Vyčistění sklízecích strojů na místě uvádění 

Sklízecí mlátička včetně veškerého vybavení použitého pro sklizeň a rozdrcení rostlinného 
materiálu byly vyčištěny od zbytků zrna a jiného rostlinného materiálu na místě, kde bylo 
realizováno uvolnění. Jakékoli zbývající zrno a ostatní rostlinný materiál zbytky byly 
zapraveny  do půdy na místě, kde bylo relizováno uvolnění. 

— Místo určené pro odpad, nakládání s odpadem (přebytky sklizně, zbytky rostlin) – 
popište 

Veškerý zůstavající rostlinný materiál po sklizni byl zaorán a zapraven do půdy na místě, 
kde bylo relizováno uvolnění. 

— Způsoby obdělávání pozemku (popište metodu nebo metody) 

Příprava půdy dle běžné praxe pro následnou plodinu,  kterou  není kukuřice. 

 

— Ostatní: (popište): ................................................................................................ 

 ............................................................................................................................ 

6.1.5. Posklizňová opatření 

Uveďte, jaká opatření byla na místě uvádění GMVR do životního prostředí přijata po sklizni: 

Četnost kontrol (intervaly mezi odběry, doba trvání):  

Nejméně  jedenkrát za měsíc. 

— Následná plodina (specifikujte) 

Byly pěstovány tyto následné plodiny v následujícím vegetačním období (předchozí 
vegetační období  byla pěstována GM kukuřice na  těchto místech): 
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Čáslav:       2011: ozimá pšenice, 2012: jarní pšenice, 2013: jarní ječmen                              
Ivanovice:  2011: jarní ječmen, 2012: jarní ječmen, 2013: jarní ječmen                           
Troubsko:  2011: fazole, 2012: jarní pšenice, 2013:  jarní pšenice 

Kuku řice na komoditní produkci nebyla na žádném pokusném pozemku následující rok 
pěstována. 

— Střídání plodin (specifikujte) 

— Úhor/bez plodiny (specifikujte) 

— Povrchové zpracování půdy s/bez hluboké orby 

— Stimulace vzejití výdrolu 

— Opatření k minimalizaci výdrolu (specifikujte způsob, intervaly a dobu) 

Počínaje následujícím rokem po pěstování GM kukuřice byl realizován speciální 
monitoring. V tomto následném vegetačním období  byly uskutečněny měsíční 
návštěvy/prohlídky, abychom si byli jisti, že  na daném místě neroste  žádná spontánně 
vzešlá GM kukuřice z výdrolu. Případně spontánně vzešlá GM kukuřice, pokud by se 
objevila, by byla zničena nejpozději p řed kvetením. 

— Použité chemické ošetření (specifikujte) 

— Použité ošetření půdy (specifikujte) 

— Ostatní (specifikujte) 

6.1.6. Další opatření: (popište): 

……………………………………………………………………………………………………. 

6.1.7. Mimořádné události v průběhu uvádění GMVR do životního prostředí a přijatá 
opatření 

Uveďte: 

a) zda uvádění GMVR do životního prostředí proběhlo způsobem popsaným v žádosti: 

Ano - avšak na jenom místě pokusné lokality v Troubsku se vyskytl mimořádný případ  
v obsevu v srpnu/září 2012. Řádky obsevu byly narušeny (silné polehnutí rostlin) beze 
ztráty jakéhokoli pokusného materiálu. Oznámeno Ministerstvu životního prostředí a 
České inspekci životního prostředí 20. 9.2012. 

— ne (popište důvody, např. vandalismus, klimatické podmínky atd.) 

............................................................................................................................ 

b) zda musela být přijata opatření podle havarijního plánu: 

— ne 

— ano (popište): ........................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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6.2. Opatření pro monitorování výskytu a účinku GMVR po uvádění do životního 
prostředí 

Vzhledem k tomu, že tento formulář lze použít pro závěrečnou zprávu i pro zprávu 
o monitoringu, je nutno v tomto oddíle jasně odlišit oba druhy zprávy.  

Uveďte, zda: 

— plán monitorování bude realizován v podobě uvedené v žádosti a rozhodnutí 
(v případě závěrečné zprávy po poslední sklizni GMVR), 

— a) se plán monitorování po uvádění GMVR do životního prostředí realizuje 
(v případě průběžné zprávy o monitorování po uvádění), 

              Plán monitoringu po ukončení  uvolňování je ukončen. Měsíční návštěvy 
nepřinesly žádné zprávy o vzešlých  rostlinách (žádný výskyt spontánně rostoucích 
jedinců kukuřice). 

— b) byla realizace plánu monitorování po uvádění GMVR do životního prostředí 
ukončena (v případě závěrečné zprávy o monitorování po uvádění GMVR do životního 
prostředí), 

— nemusí být realizován žádný plán monitorování po uvádění GMVR do životního 
prostředí. 

Výsledky tohoto monitorování mají potvrdit nebo vyvrátit dřívější předpoklady posouzení rizika. 

Podle výše uvedených případů uveďte, která monitorovací opatření budou/jsou/byla realizována 
a kde (na místě uvádění GMVR do životního prostředí/v blízkosti místa uvádění GMVR do 
životního prostředí, např. na okraji pole). Nezapomeňte zde uvést všechna opatření pro 
monitorování přijatá během celého období po uvádění GMVR do životního prostředí. 

Specifikujte: 

— Monitorovací opatření na pokusném pozemku 

Délka trvání: Jeden rok od data poslední sklizně polních pokusů. 

Četnost kontrol (intervaly mezi odběry, doba trvání): 

— Sledování vzniku rezistence u příbuzných druhů 

— Sledování výskytu rezistence u hmyzu 

— Opatření k minimalizaci výdrolu (specifikujte intervaly a dobu) 

Kontrola spontánně vzešlých jedinců po dobu jednoho roku, zvláštní zaměření na období 
od konce března do konce července. Žádné zprávy o výskytu. 

— Monitorování možného šíření genů (specifikujte) 

— Vhodné chemické ošetření a/nebo ošetření půdy 

— Jiné (specifikujte) 

— Monitorovací opatření na sousedních plochách  

Délka trvání: Jeden rok ve stejných termínech návštěv pozemků, kde bylo realizováno 
uvolňování, žádné zprávy o výskytu spontánně vzešlé GM kukuřice z  výdrolu na 
přilehlých pozemcích. 

Četnost kontrol (intervaly mezi odběry, doba trvání):  Měsíční. 
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Monitorovaná plocha: 

— Sledování vzniku rezistentních příbuzných druhů 

— Sledování výskytu rezistentního hmyzu 

— Opatření k minimalizaci výdrolu a/nebo (specifikujte intervaly a délku trvání). 

Kontrola  spontáně vzešlé GM  kukuřice  je vykonávána po dobu jednoho  roku od 
poslední sklizně formou měsíčních návštěv. Žádné zprávy o výskytu. 

— Monitorování toku genů (specifikujte) 

— Vhodné chemické ošetření a/nebo ošetření půdy 

— Jiné (specifikujte) 

6.3. Plán a metody zjišťování možných účinků GMVR na zdraví nebo životní prostředí 

V tomto oddíle je třeba specifikovat plán a metody pozorování použité pro zjišťování účinků, 
které mají být uvedeny v dalším oddíle (oddíle 6.4). Je třeba podrobně specifikovat jakékoli 
změny a úpravy plánu monitoringu oproti tomu, jak byl navržen v žádosti. V období od 
předložení žádosti do zpracování závěrečné zprávy mohly být získány nové vědecké poznatky 
nebo vyvinuty nové metody, které mohly vést ke změnám použitých metod. Zejména takové 
úpravy je třeba specifikovat. 

Provedená pozorování v průběhu polních pokusů nevedou ke změně závěrů ohledně 
hodnocení rizika v žádosti. Nebyly nalezeny žádné změny v porovnání s konvenční 
kukuřicí, co se týče perzistence nebo invazívnosti, zneužitelnosti, potenciálu v přenosu 
genetického materiálu, biologických interakcích apod. Jediným  nalezeným  rozdílem byla 
nalezená tolerance k herbicidu  glyfosát, která je vloženou vlastností těchto transgenních 
rostlin kuku řice.                                                                                                                         
GM rostliny kuku řice jsou normálně vyvinuty a jejich vegetační cyklus a chování jsou 
velmi podobná ve vztahu ke konvenční isogenní kukuřici.                                           
Tolerance vůči glyfosátu byla potvrzena. 

 

 

6.4. Zjišt ěné účinky GMVR na zdraví nebo životní prostředí 

6.4.1. Vysvětlující poznámka 

Uvedou se všechny výsledky uvádění do životního prostředí, které se vztahují k jakémukoli 
riziku pro lidské zdraví nebo životní prostředí, a to bez ohledu na to, zda výsledky vypovídají 
o zvýšení nebo snížení rizika nebo o neměnném riziku. 

Cílem uvedení informací v tomto oddílu je především: 

— potvrdit nebo vyvrátit jakékoli předpoklady týkající se výskytu a dopadu možného 
účinku nebo účinků GMVR, které byly identifikovány při posuzování rizika GMVR pro 
životní prostředí, 

— identifikovat účinek nebo účinky GMO, které nebyly předvídány při hodnocení rizika 
GMVR pro životní prostředí. 

V tomto oddíle se uvede pozorovaný účinek nebo účinky/interakce GMVR 

— ve vztahu k jakémukoli riziku pro lidské zdraví, 
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— ve vztahu k jakémukoli riziku pro životní prostředí. 

Zvláštní pozornost musí být věnována neočekávaným a nezamýšleným účinkům. 

Nic nebylo zjištěno v účincích na lidské zdraví nebo životní prostředí, žádné odlišnosti od 
konvenčního pěstování kukuřice.                                                                                
Neočekávané ani nezamýšlené účinky nebyly zjištěny. 

 

Údaje týkající se účinků, které má oprávněná osoba uvést ve zprávě, jsou uvedeny níže. 
U účinků se pochopitelně musí zohlednit druh plodiny, nový znak, přijímající prostředí a rovněž 
závěry posouzení rizika GMVR pro životní prostředí, které se provádí případ od případu. 

 

6.4.2. Očekávaný účinek nebo účinky 

Tento oddíl se týká „očekávaných účinků“, tj. možných účinků, které již byly v rámci žádosti 
uvedeny v hodnocení rizika pro životní prostředí a mohly být tedy předpokládány. Oprávněná 
osoba by měla předložit údaje z uvádění GMVR do životního prostředí, které potvrzují 
předpoklady učiněné v hodnocení rizika. 

Celkově nebylo nic zjištěno ve vztahu k biodiverzitě, žádné rozdíly  ve srovnání 
s pěstováním normální ne GM kukuřice.                                 

 

6.4.3. Neočekávaný účinek nebo neočekávané účinky 

„Neočekávanými účinky“ jsou účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, které nebyly 
předvídány nebo nebyly uvedeny v hodnocení rizika GMVR pro životní prostředí 
obsaženém v žádosti. Tato část by měla obsahovat jakékoli informace týkající se 
neočekávaných účinků nebo pozorování, které jsou relevantní pro hodnocení rizika GMVR pro 
životní prostředí. Jakékoli zaznamenané neočekávané účinky nebo pozorování by měly být v této 
části popsány co nejpodrobněji, aby byla umožněna správná interpretace údajů. 

Žádné neočekávané účinky nebyly zjištěny.                                                                              
Žádný nepříznivý vliv na lidské zdraví nebo životní prostředí, nebyly pozorovány. 

6.4.4. Další informace 

Další informace, které by mohly být důležité pro prováděné polní pokusy. Patří mezi ně např. 
pozorování příznivých účinků. 

Celkově nebylo nic zjištěno ve vztahu k biodiverzitě, žádné rozdíly  ve srovnání 
s pěstováním normální ne GM kukuřice.                                 
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7. Závěr  

Učiněné závěry a specifikace opatření, která na základě výsledků uvádění GMVR do životního 
prostředí oprávněná osoba přijala nebo přijme při dalším nebo dalších uváděních GMVR do 
životního prostředí, popřípadě závěry s dopadem na následné žádosti o uvádění do oběhu. 

Informace poskytnuté v této zprávě nejsou považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 9 
zákona č. 78/2004 Sb. Údaje označené jako obchodní tajemství by měly být uvedeny v příloze 
této zprávy a měly by být doprovázeny veřejně přístupným shrnutím nebo obecným popisem, 
které může být zpřístupněno veřejnosti. 

Polní pokusy byly provedeny v souladu se žádostí o schválení, a to v souladu se zvláštními 
právními předpisy upravující zacházení s GMO. 

Byla přijata veškerá opatření, aby se zabránilo možnému nekontrolovanému šíření semen 
nebo jiného rostlinného materiálu, jako prevence možného křížení s jinými rostlinami 
kukuřice, aplikována byla minimální izolační vzdálenost spolu s obsevem konvenční 
kukuřice obklopujícím zkoušky. 

Nezpozorovali jsme žádné negativní účinky na zdraví lidí a zvířat nebo na životní 
prostředí. 

Tato zpráva o monitoringu byla připravena  ve  spolupráci  s pokusnými pracovišti 
Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha  a Výzkumného ústavu  pícninářské 
Troubsko, která ralizovala polní pokusy s GM kukuřicí indentity VCO-Ø1853-3, VCO-
Ø1896-1, VCO-Ø1902-7,  VCO-Ø1936-5, VCO-Ø1981-5. 

 

Datum:   27.12. 2013 

Podpis a razítko oprávněné osoby: 

Ing. Rostislav Hrubý, odborný poradce 

 


