Příkaz č. 4/2018

Statut
České komise pro nakládání s geneticky modifikovanými
organismy a genetickými produkty
Článek 1
Základní ustanovení
1. Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými
produkty (dále jen „komise“) je zřízena podle § 28 odst. 1 písm. c) zákona č. 78/2004 Sb.,
o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) jako poradní orgán Ministerstva životního prostředí
(dále jen „ministerstvo“).
2. Činnost komise zajišťuje Odbor environmentálních rizik a ekologických škod.

Článek 2
Postavení a působnost komise
1. Komise se zabývá odbornými otázkami nakládání s geneticky modifikovanými organismy
a s produkty obsahujícími geneticky modifikované organismy (dále jen „genetický
produkt“). V tomto rámci zejména
1.1 sleduje vědecký a technologický vývoj, vyjadřuje se k novým informacím
a souvisejícím opatřením podle § 8 zákona a doporučuje ministerstvu příslušná
opatření,
1.2 poskytuje ministerstvu odborná stanoviska ke specifickým otázkám a dokumentům,
1.3 podílí se na přípravě právních předpisů, včetně předpisů EU a mezinárodních smluv,
strategií, metodik, pokynů a dalších materiálů prostřednictvím připomínek k jejich
návrhům,
1.4 posuzuje údaje uvedené v žádostech o udělení povolení k nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty (§ 5 zákona) a vydává odborná
stanoviska k těmto žádostem, dále posuzuje údaje v oznámeních o uzavřeném
nakládání s geneticky modifikovanými organismy a vyjadřuje se k těmto oznámením,
popřípadě k souvisejícím podmínkám nakládání (§ 16 zákona),
1.5 posuzuje hodnocení rizika (§ 7 a 16a zákona), dokumentaci a zprávy o nakládání
s geneticky modifikovanými organismy (§ 19 zákona) a havarijní plány (§ 20 zákona),
1.6 vyjadřuje se k žádostem o uvádění geneticky modifikovaných organismů na trh
v Evropské unii podaných podle směrnice 2001/18/ES a k hodnocení rizika pro životní
prostředí u žádostí podávaných podle nařízení (ES) č. 1829/2003 a nařízení (ES)
č. 726/2004,
1.7 informuje veřejnost o své činnosti a o současném stavu vědeckého poznání v oblasti
biotechnologií,
1.8 z vlastní iniciativy zpracovává materiály, vznáší podněty, popřípadě upozorňuje na
specifické nebo nové problémy spadající do její působnosti.
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2. Při plnění výše uvedených úkolů komise spolupracuje se správními orgány uvedenými
v § 27 zákona a podle potřeby s externími odborníky.

Článek 3
Složení komise
1. Předsedu a členy komise jmenuje s jejich souhlasem a odvolává ministr životního prostředí
(dále jen „ministr“) po projednání s ministry zdravotnictví a zemědělství z odborníků
navržených správními orgány uvedenými v § 27 zákona, Akademií věd České republiky,
vysokými školami a specializovanými výzkumnými pracovišti (§ 28 zákona). Odborná
úroveň kandidátů na členství musí být doložena profesním životopisem.
2. Funkční období je 4 roky, předseda i členové mohou být jmenováni opakovaně.
3. Komise se skládá z předsedy a nejvýše 18 členů. Externí odborníci nejsou členy komise
(viz článek 8). V komisi jsou alespoň jedním odborníkem zastoupeny následující obory:
- botanika,
- zoologie,
- mikrobiologie,
- molekulární genetika rostlin,
- molekulární genetika živočichů,
- molekulární genetika mikroorganismů,
- biodiverzita,
- hodnocení zdravotních rizik,
- léčiva a související předpisy,
- laboratorní detekce geneticky modifikovaných organismů,
- úřední kontrola nakládání s geneticky modifikovanými organismy.
4. Členy komise mohou být jmenováni zástupci komisí a pracovních skupin pro otázky
geneticky modifikovaných organismů z resortu zemědělství nebo zdravotnictví a zástupce
Bioetické komise při Radě vlády pro výzkum a vývoj. Členy komise mohou být jmenováni
i zástupci nevládních organizací, pokud splňují požadavky na odbornost podle odst. 3.

Článek 4
Sekretariát komise
1. Funkci sekretariátu komise vykonává oddělení geneticky modifikovaných organismů (dále
jen „oddělení GMO“) v odboru environmentálních rizik a ekologických škod.
2. Oddělení GMO zejména
2.1 vykonává administrativní a organizační práce spojené s činností komise,
2.2 soustřeďuje podklady a informace nezbytné pro činnost komise,
2.3 zpracovává podklady pro zasedání komise,
2.4 připravuje program a materiály pro zasedání komise,
2.5 odpovídá za zhotovení zápisu ze zasedání komise,
2.6 publikuje usnesení a informace o činnosti komise na internetových stránkách
ministerstva,
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2.7
2.8

vede neveřejnou internetovou stránku komise, jejímž prostřednictvím zpřístupňuje
komisi potřebné informace,
navrhuje skupiny posuzovatelů žádostí a oznámení, včetně jejich vedoucích.

Článek 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen komise:
1.1 se aktivně účastní zasedání a dalších činností komise,
1.2 na základě pověření zastupuje předsedu komise,
1.3 navrhuje přizvání externího odborníka.
2. Předseda komise:
2.1 odpovídá za odbornou činnost komise,
2.2 jedná jménem komise,
2.3 řídí zasedání komise,
2.4 v případě potřeby zřizuje pracovní skupiny, které zpracovávají dílčí úkoly,
2.5 schvaluje návrhy na spolupráci komise s navrženými externími odborníky a pověřuje
tyto odborníky spoluprací s komisí.
3. Předseda je oprávněn přenést svoji působnost nebo její část na jím pověřeného člena.
V takovém případě vykonává působnost předsedy pověřený člen v rozsahu, v jakém na něj
byla přenesena.
4. Členství v komisi je nezastupitelné.

Článek 6
Nezávislost
1. Člen komise musí vykonávat svou činnost pro komisi nezávisle na vnějších vlivech.
2. Na každém zasedání komise nebo pracovní skupiny a dále při posuzování jednotlivých
žádostí, oznámení, případně hodnocení rizika nakládání s geneticky modifikovanými
organismy jsou členové komise i zúčastnění externí odborníci povinni prohlásit případný
střet zájmů, který by mohl ovlivnit jejich nestrannost v příslušné věci. Toto prohlášení musí
být učiněno písemnou nebo ústní formou předsedajícímu nebo, v případě písemných
kontaktů, oznámeno oddělení GMO. Prohlášení o střetu zájmů učiněné na zasedání je
součástí zápisu z jednání.
3. Pokud člen komise nebo odborník ze skupiny expertů deklaruje na jednání střet zájmů,
předsedající ve spolupráci s ostatními členy komise rozhodne o adekvátních opatřeních. Ta
mohou zahrnovat zejména omezení práva hlasovat anebo vyjadřovat se k příslušnému bodu
programu.
4. Pokud člen komise nebo odborník ze skupiny expertů deklaruje střet zájmů v souvislosti
s návrhem skupiny posuzovatelů žádosti nebo oznámení, případně hodnocení rizika,
oddělení GMO navrhne jiného posuzovatele.
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Článek 7
Ochrana některých údajů
Členové komise a externí odborníci nesmí šířit informace označené za obchodní tajemství podle
§ 9 zákona, osobní údaje získané v souvislosti s jejich činností pro komisi a informace o
průběhu dosud neuzavřených správních řízení, a to ani po ukončení své práce pro komisi.

Článek 8
Externí odborníci
1. Komise může při své činnosti spolupracovat s externími odborníky. O výběru a přizvání na
jednání komise rozhoduje na návrh člena komise její předseda.
2. Zařazení do skupiny externích odborníků schvaluje předseda komise, který též pověřuje
tyto experty specifickými úkoly.
3. Externí odborníci se ve své práci přiměřeně řídí tímto statutem a jednacím řádem komise.

Článek 9
Úhrady za činnost
1. Úhrady za činnost komise se hradí z rozpočtu ministerstva.
2. Členové komise a externí odborníci nemají nárok na úhradu za svoji činnost v komisi,
pokud ji vykonávají v rámci svého pracovního či služebního poměru.
3. Předsedovi, členům komise a externím odborníkům je hrazena činnost prokazatelně
vykonaná pro komisi. Evidenci činnosti vede oddělení GMO.

Článek 10
Společná a závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto statutu je jednací řád komise.
2. Změny tohoto statutu se provádějí formou dodatku, který schvaluje a podepisuje ministr na
návrh oddělení GMO.
3. Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Mgr. Richard Brabec
ministr
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