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VZOR OZNÁMENÍ O UZAVŘENÉM NAKLÁDÁNÍ DRUHÉ KATEGORIE RIZIKA PODLE § 16a odst. 5 ZÁKONA
Datum podání
Odkaz na předchozí oznámení o uzavřeném nakládání druhé kategorie rizika
Číslo jednací
Datum podání
Nově používané geneticky modifikované organismy 
Přehled nově používaných geneticky modifikovaných organismů
Příjemce / rodičovský organismus
Dárce
Gen / insert

Vektor 








Údaje pro každý nově používaný geneticky modifikovaný organismus
	Údaje o dárcovském organismu, včetně jeho původu
Údaje o příjemci a rodičovském organismu, včetně jejich původu
Údaje o vektoru, včetně jeho původu
Údaje o insertu
Metoda vnesení insertu	
Specifikace výsledného geneticky modifikovaného organismu
Funkce vnesených, případně vyňatých genů
Způsob zjišťování a kontroly přítomnosti genetické modifikace, včetně metod identifikace geneticky modifikovaného organismu
Přibližné množství geneticky modifikovaných organismů, které má být použito (objemy kultur, počty rostlin nebo živočichů)
	Údaje o tom, zda geneticky modifikovaný organismus již byl schválen v jiném státě a pro jaké účely
Hodnocení rizika 
(+) Hodnocení rizika podle § 7 zákona a § 5 této vyhlášky, zpracované vyplněním tabulek uvedených v části C této přílohy pro každý nově používaný geneticky modifikovaný organismus samostatně
	Výsledek hodnocení rizika – zařazení do kategorie rizika

Popis nakládání s geneticky modifikovaným organismem
	V případě dovozu nebo vývozu geneticky modifikovaného organismu určeného pro uzavřené nakládání
	Stát původu, případně určení
Dovozce, případně vývozce
Maximální množství geneticky modifikovaného organismu, jež má být dovezeno nebo vyvezeno
Způsob přepravy
Způsob balení a označování (§ 11 odst. 1 zákona)
	Popis nakládání s geneticky modifikovaným organismem v souladu s hodnocením rizika
Opatření k ochraně zdraví lidí a zvířat, životního prostředí a biologické rozmanitosti
Četnost a způsob provádění kontrol výskytu geneticky modifikovaných organismů uvnitř i vně uzavřeného prostoru
Způsob likvidace geneticky modifikovaného organismu a kontroly její účinnosti
	Popis nakládání s odpady (odpadní vody, odpadní plynné škodliviny, ostatní nebezpečné odpady) 
Provozní řád pracoviště 
(+) Provozní řád pracoviště podle přílohy č. 4 k zákonu
Havarijní plán 
(+) Havarijní plán podle přílohy č. 5 k této vyhlášce
Doplňující údaje
	Místo uložení dokumentace o nakládání s geneticky modifikovanými organismy vedené podle § 19 písm. b) zákona
	Plán školení zaměstnanců před zahájením nakládání s geneticky modifikovanými organismy a jejich následného proškolování
Vyjádření odborného poradce


