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Požadavky na podávání průběžných a závěrečných zpráv při uvádění 

geneticky modifikovaných vyšších rostlin do životního prostředí (dále 

polní pokusy) 

Osoby s oprávněním nakládat s geneticky modifikovanými vyššími rostlinami (GMVR) v režimu 

uvádění do životního prostředí jsou dle zákona 78/2004 Sb. povinny předat Ministerstvu životního 

prostředí následující zprávy: 

A. Průběžné zprávy (tj. zprávy odevzdávané v průběhu realizace polního 

pokusu): 

1. Aktuální informace o uvádění do životního prostředí na pozemcích, u kterých došlo ke změně 

oproti údajům uvedeným v žádosti (viz. příslušné rozhodnutí MŽP) 

KDO: Každá osoba s povolením nakládat s GMVR v režimu polních pokusů. 

KDY: Každý rok minimálně 30 dnů před výsevem / výsadbou. 

JAK: Pro hlášení těchto informací není k dispozici žádný formulář, oprávněné osoby 

odevzdávají mapu s vyznačením polohy, velikosti pokusu (s obsevem i bez obsevu) a 

plodin na okolních plochách.  

 Informace jsou předkládány v elektronické i listinné podobě. 

2. Přehled geneticky modifikovaných organismů, údaje o jejich množství a o způsobu nakládání 

s nimi za uplynulý kalendářní rok (tzv. roční hlášení) 

KDO: Každá osoba s povolením nakládat s GMVR v režimu polních pokusů. 

KDY: Vždy k 15. únoru kalendářního roku. 

JAK: Příslušný povinný formulář pro toto „roční hlášení“ je ke stažení na stránkách Ministerstva 

životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/legislativa_a_formulare.  

Toto roční hlášení podává držitel povolení i v případě, že v daném roce s GMVR 

nenakládal. 

Informace jsou předkládány v elektronické i listinné podobě.  

3. Průběžná zpráva o monitoringu (viz. příslušné rozhodnutí MŽP) 

KDO: Každá osoba s povolením nakládat s GMVR v režimu polních pokusů. 

KDY: Každoročně po ukončení monitorovací činnosti na příslušném pozemku (např. společně 

s ročním hlášením).  

JAK: Nejjednodušeji lze uvést informace o průběžném monitoringu v ročním hlášení v kolonce 

„Monitorování pozemku po sklizni a v následné plodině – doba monitorování“.  

Ministerstvo dále akceptuje i podání informací samostatně dopisem s uvedením č. j. 

rozhodnutí MŽP a rokem založení pokusu s GMVR. 
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 Pokud má držitel povolení zájem podat velmi podrobné informace o průběžném 

monitoringu, je možné využít existující formulář „Závěrečná zpráva o průběhu a 

důsledcích nakládání s GMO“ (http://www.mzp.cz/cz/legislativa_a_formulare), v němž lze 

v bodě 2 označit, že formulář je použit pro účely „průběžné zprávy o monitoringu“.  

Informace jsou předkládány v elektronické i listinné podobě.  

B. Závěrečné zprávy (tj. zprávy odevzdávané po ukončení nakládání s GMVR) 

1. Závěrečná zpráva o průběhu a důsledcích nakládání s GMVR 

KDO: Každá osoba s povolením nakládat s GMVR v režimu polních pokusů.  

 Pokud se jedná o polní pokus, k jehož realizaci má povolení více organizací, mohou buď 

všechny tyto organizace odevzdat své samostatně vypracované závěrečné zprávy, nebo 

mohou vypracovat jednu společnou závěrečnou zprávu. Zprávu následně odevzdá 

Ministerstvu životního prostředí pouze organizace zastřešující polní pokus. Ostatní 

organizace ve stejném termínu zašlou Ministerstvu prohlášení, v němž uvedou, že se 

podílely na vypracování závěrečné zprávy podané zastřešující organizací, znají tedy její 

obsah, v celém jeho znění s ním souhlasí a nemají k němu žádná doplnění. Toto prohlášení 

musí být podepsáno na stejné úrovni jako původní žádost o uvedení GMVR do životního 

prostředí (statutárním zástupcem). 

KDY: Do 60 dnů od ukončení nakládání s GMVR (tj. nejpozději 60 dní od ukončení platnosti 

povolení). 

JAK: Závěrečnou zprávu o průběhu a důsledcích nakládání je nutno odevzdat v českém jazyce 

na „Formuláři pro předkládání výsledků uvádění GMVR do životního prostředí“ a také 

v anglickém jazyce na formuláři „Format for the presentation of the result of deliberate 

release into the environment of genetically modified higher plants in accordance with 

Article 10 of Directive 2001/18/EC“. Anglickou verzi odevzdává pouze organizace 

zastřešující celý polní pokus. Oba formuláře jsou ke stažení na stránkách Ministerstva 

http://www.mzp.cz/cz/legislativa_a_formulare. 

Informace jsou předkládány v elektronické i listinné podobě.  

2. Závěrečná zpráva o monitoringu 

KDO: Organizace zastřešující polní pokus 

KDY: Ihned po ukončení monitorovací činnosti, doba monitoringu je uvedena v rozhodnutí 

o udělení povolení k uvedení GMVR do životního prostředí (zpravidla 1 – 2 roky 

po ukončení polního pokusu). 

JAK: Závěrečnou zprávu o monitoringu je nutno odevzdat v českém a anglickém jazyce 

na stejném formuláři, který je používán pro předkládání výsledků uvádění GMVR 

do životního prostředí, pouze v bodě 2 se označí možnost, že je formulář použit 

pro závěrečnou zprávu o monitoringu. 

Informace jsou předkládány v elektronické i listinné podobě. 


