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METODICKÉ POKYNY A NÁVODY
3.
DODATEK è. 1
k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduí MP výpoètu zneèitìní
ovzduí z bodových, ploných a mobilních zdrojù SYMOS 97
publikovanému ve Vìstníku MP èástce 3, roèník 1998 dne 15. 4. 1998
V r.1998 doporuèilo MP ÈR metodiku SYMOS 97 k pouití pro výpoèty zneèitìní ovzduí z bodových, ploných
a mobilních zdrojù. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve vìstníku MP, èástka 3. Vstupní údaje i forma výsledkù
výpoètu v metodice SYMOS 97 byly pøizpùsobené tehdy platné legislativì, aby byly problémy s pouíváním metodiky
v praxi omezené na minimum a aby výsledky byly pøímo srovnatelné s platnými imisními limity a pøípustnými koncentracemi zneèiujících látek v ovzduí.
V souvislosti s pøedpokládaným vstupem ÈR do EU a v souvislosti se schválením zákona 86/2002 Sb a vládního naøízení è. 350/2002 Sb. se legislativa v oboru ivotního prostøedí pøizpùsobuje platným evropským pøedpisùm a proto v ní
vznikají zmìny, na které musí reagovat i metodika výpoètu zneèitìní ovzduí, má-li vést i nadále k výsledkùm snadno
pouitelným v bìné praxi. Tyto zmìny zahrnují napø.:

● stanovení imisních limitù pro nìkteré zneèiující látky jako hodinových prùmìrných hodnot koncentrací
● stanovení imisních limitù pro nìkteré zneèiující látky jako denních prùmìrných hodnot nebo 8-hodinových prù-

mìrných hodnot koncentrací

● hodnocení zneèitìní ovzduí oxidy dusíku také z hlediska NO2 (døíve pouze NOx)
● stanovení maximálního pøípustného poètu pøekroèení limitních hodnot koncentrací apod.

V následujících kapitolách jsou popsané zmìny v metodice SYMOS 97 vyvolané uvedenými novými poadavky. Text
se odvolává na Metodickou pøíruèku SYMOS 97 vydanou MP ÈR vèetnì èísel stránek, znaèení kapitol a pouitých
symbolù fyzikálních velièin.
2.1.7
Procentuelní zastoupení PM10 v emisích prachu
Zneèitìní ovzduí prachem se novým zpùsobem hodnotí z hlediska prané frakce PM10, pro kterou jsou v Naøízení
vlády è. 350 stanovené imisní limity. Proto je nutné pøi výpoètu koncentrací PM10 do rovnic metodiky SYMOS dosazovat emise PM10 a nikoliv celkové emise prachu.
Pokud je známa pøímo emise PM10 z daného zdroje, pouije se pro výpoèet. Pokud ne, ale je známa køivka zrnitosti
èástic v emisích prachu od daného zdroje, staèí vzít pouze èást praných emisí odpovídající velikosti èástic od 0 do
10 µm. Obvykle vak tyto informace nejsou k dispozici a jako vstupní hodnota je udávána pouze celková hodnota emisí
prachu (napø. v REZZO).
V takovém pøípadì je nutné pouít data z následující tabulky, které udávají procentuelní zastoupení frakce PM10
v emisích prachu z rùzných zdrojù. Tato data znamenají typické hodnoty.

Elektrárny

Velké spalovací zdroje

Technologie (prùmìr)

Technologie bez odluèovaèe

Technologie s odluèovaèem

Støednì velké spal. zdroje
Domácí topenitì
Doprava

celkem (prùmìr)
spalující hnìdé uhlí
spalující èerné uhlí
spalující hnìdé uhlí
spalující èerné uhlí
spalující TTO
spalující zemní plyn
REZZO I  spalování (prùmìr)
REZZO I  technologie (prùmìr)
aglomerace
koksovny
tøídìní uhlí
výroba eleza
výroba oceli
výroba cementu
mechanické generování 
manipulace s materiálem (mletí atd.)
mechanické generování 
manipulace s tepel. zprac. materiálem
manipulace s obilím
zpracování obilí
tepelné zpracování kovù
textilní filtr
keramický filtr
pískový filtr
elektrofiltr
cyklon
REZZO II, uhlí
REZZO II, kapalná a plynná paliva
uhlí
kapalná a plynná paliva
kapalná a plynná paliva
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Procento PM10
z celkového prachu
92
94
88
70
61
100
100
79
74
75
74
75
60
91
85
51
85
15
61
92
98
99
90
75
30
40
100
75
100
100

3.2.5.1 Rozptylové parametry pro bodové zdroje
Rozptylové parametry sy, sz popisují rychlost roziøování vleèky od zdroje v závislosti na vzdálenosti xL od zdroje ve
smìru vìtru. Platí
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kde koeficienty ay, by, az, bz závisí na tøídì stability atmosféry podle následujících tabulek. Tyto tabulky byly doplnìny hodnotami pro výpoèet 1 hodinových a 8 hodinových rozptylových parametrù.

Tabulka 1.1 Hodnoty konstant pro výpoèet rozptylových parametrù pro pùlhodinové hodnoty koncentrací.
tøída stability
I
II
III
IV
V

ay
0,1042
0,1195
0,1400
0,1684
0,2898

by
0,8844
0,8930
0,8986
0,9018
0,8831

az
0,5461
0,4980
0,4221
0,3158
0,1740

bz
0,5076
0,5797
0,6564
0,7549
0,9729

Tabulka 2.2 Hodnoty konstant pro výpoèet rozptylových parametrù pro hodinové hodnoty koncentrací.
tøída stability
I
II
III
IV
V

ay
0,1197
0,1373
0,1608
0,1934
0,3329

by
0,8844
0,8930
0,8986
0,9018
0,8831

az
0,6273
0,5721
0,4849
0,3628
0,1999

bz
0,5076
0,5797
0,6563
0,7549
0,9729

Tabulka 3.3 Hodnoty konstant pro výpoèet rozptylových parametrù pro osmihodinové hodnoty koncentrací.
tøída stability
I
II
III
IV
V

ay
0,1814
0,2081
0,2438
0,2932
0,5046

by
0,8844
0,8930
0,8986
0,9018
0,8831

az
0,9508
0,8671
0,7349
0,5498
0,3030

bz
0,5076
0,5797
0,6563
0,7549
0,9729

4.2 Výpoèet spadu prachu
Depozicí (spadem) se rozumí souèin koncentrace a pádové rychlosti.
U prachu je postup výpoètu komplikovanìjí z dùvodu, e prané emise obsahují prané èástice o rùzných velikostech,
tedy èástice s rùznou pádovou rychlostí vg. Proto musíme pádovou rychlostí vynásobit koncentrace pro kadou velikost
èástic samostatnì.
Pádová rychlost praných èástic meních ne 10 µm je vak velmi malá. Depozice takto malých èástic je více závislá
na vymývání atmosféry srákami a na dalích procesech, take pouití pádové rychlosti vg podhodnocuje spad prané
frakce PM10. Proto v pøípadì èástic meních ne 10 µm pouijeme místo pádové rychlosti vg depozièní rychlost vd, její
hodnota pro tyto èástice byla pøevzata z TAL a èiní 0,01 m/s.
Se zvyováním velikosti praných èástic nad 10 µm pádová rychlost èástic rychle vzrùstá a stává se hlavní pøíèinou
sedimentace prachu, take pro vìtí èástice ji lze i nadále ve výpoètu praného spadu pouít.
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4.2.1 Spad prachu pro bodový zdroj
Hodnotu praného spadu v mg.m-2.s-1 pro bodový zdroj pøi smìru vìtru j a tøídì stability j vypoèteme podle následujícího vzorce:
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4.2.2 Spad prachu pro ploný zdroj
Hodnotu praného spadu v mg.m-2.s-1 pro element ploného zdroje pøi smìru vìtru j a tøídì stability j vypoèteme podle
následujícího vzorce:
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4.2.3 Spad prachu pro liniový zdroj
Hodnotu praného spadu v mg.m-2.s-1 pro element liniového zdroje pøi smìru vìtru j a tøídì stability j vypoèteme podle
následujícího vzorce:
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4.2.4 Roèní spad zneèiující látky
Roèní spad se vypoète podle vzorce
,

:

kde
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W je roèní spad prachu [t.km-2.rok-1)],
 krátkodobý spad prachu pøi smìru vìtru j a tøídì stability j.
W k ji
 èetnost výskytu vìtru o smìru j v j-té tøídì stability [-] a
fjj
 relativní roèní vyuití maximálního výkonu k-tého zdroje podle kapitoly 3.3.2.
ak

4.2.5 Mìsíèní spad zneèiující látky
Pro výpoèet mìsíèní hodnoty spadu prachu Wm z krátkodobých hodnot W je moné uít vztah (4.6) z kapitoly 4.2.4.
pro výpoèet roèního spadu s tím, e konstantu 31,536 nahradíme konstantou 12-krát mení, tj. 2,628.
Platí
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(4.6a)

kde

Wm je roèní spad prachu [t.km-2.mìsíc-1)],
wkji  krátkodobý spad prachu pøi smìru vìtru j a tøídì stability j.
fjj  èetnost výskytu vìtru o smìru j v j-té tøídì stability [-] a
ak  relativní roèní vyuití maximálního výkonu k-tého zdroje podle kapitoly 3.3.2.

4.5 VÝPOÈET KONCENTRACÍ NO2.
Zneèitìní ovzduí oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidù dusíku ozn. NOx. Pro tuto
sumu byl stanovený imisní limit a zároveò jako NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidù dusíku, ale i emisní
faktory z prùmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je pøitom tvoøena zejména dvìmi slokami, a to NO a NO2.
Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochranì ekosystémù, ale zavádí novì imisní limit pro
NO2 ve vztahu k ochranì zdraví lidí, zøejmì proto, e pro èlovìka je NO2 mnohem toxiètìjí ne NO.
Problém spoèívá v tom, e ze zdrojù oxidù dusíku (zejména pøi spalovacích procesech) je spoleènì s horkými spalinami emitován pøevánì NO, který teprve pod vlivem sluneèního záøení a ozónu oxiduje na NO2, pøièem rychlost této
reakce znaènì závisí na okolních podmínkách v atmosféøe. Protoe pøedpokládáme, e vstupem do výpoètu zùstanou
emise NOx, je nutné upravit výpoèet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost
konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.
Podle dostupných informací obsahují prùmìrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze
NO na NO2 vyuijeme obdobného postupu, jaký se pouívá pro modelování úbytku zneèiující látky v ovzduí, kdy se
zavádí prùmìrná doba jejího setrvání v atmosféøe.
Pro výpoèet koncentrace c zneèiující látky NO2 v ovzduí platí
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kde

c0 je koncentrace NOx vypoètená z mnoství emisí NOx podle pùvodní metodiky SYMOS 97.
xL - vzdálenost referenèního bodu od zdroje ve smìru vìtru,
uh1 - rychlost vìtru v efektivní výce zdroje korigované na tvar terénu h1 a
kp - koeficient pøírùstku NO2. Jeho hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Tab.

Hodnoty koeficientu pøírùstku NO2
tøída stability
I
II
III
IV
V

koeficient kp[ s-1 ]
0,96.10-4
1,11.10-4
1,46.10-4
2,31.10-4
5,56.10-4

4.6 Výpoèet denních koncentrací prachu (PM10) a SO2.
4.6.1 Výpoèet maximálních denních koncentrací
Postup výpoètu je stejný jako v odst. 3.3.1. pøi výpoètu maximálních krátkodobých koncentrací a po naèítání hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojù pro daný smìr vìtru, tøídu stability a rychlost vìtru. Pøi tomto naèítání se v kadém kroku celková získaná hodinová koncentrace pøepoète na denní koncentraci podle následujících vztahù.
Pro SO2:
Cd = 0,867 . Ch
Cd = 78,129 . ln Ch  257,8

pro Ch £ 160 µg.m-3
pro Ch > 160 µg.m-3
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kde

Ch je maximální hodinová koncentrace (podle odst. 3.2.5.1) a
Cd  nejvyí prùmìrná denní koncentrace.

Pro PM10:
Cd = 0,808 . Ch
Cd = 220.35 . ln Ch  1008

pro Ch £ 350 µg.m-3
pro Ch > 350 µg.m-3

Pøepoètením výsledné hodinové hodnoty (po naètení koncentrací od vech zdrojù pøipadajících pro daný azimut vìtru
v úvahu) získáme pro kadý smìr vìtru, tøídu stability a rychlost vìtru výslednou denní koncentraci Cdjj, se kterou
dále zacházíme stejnì jako v pøípadì hodinových hodnot. To znamená, e se z tìchto hodnot vybere jednak maximální
koncentrace Cdj pro kadou pøípustnou kombinaci tøídy stability a tøídy rychlosti vìtru (celkem 11 hodnot) a jednak nejvyí koncentrace Cdmax bez ohledu na tøídu stability a rychlost vìtru. Tyto hodnoty budou mít význam maximálních
prùmìrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den
4.6.2 Výpoèet poètu pøípadù pøekroèení stanovených hodnot za rok
Postup je obdobný jako v odst. 3.3.3. pøi výpoètu doby pøekroèení zvolených koncentrací. Bìhem naèítání hodinových
hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojù pro daný smìr vìtru, tøídu stability a rychlost vìtru se v kadém kroku celková získaná hodinová koncentrace pøepoète na denní koncentraci podle rovnic uvedených v odst. 4.6.1. Po kadém naètení a pøepoètu se testuje, zda vypoètená denní hodnota ji pøekroèila nebo jetì nepøekroèila zvolenou hodnotu cR.
Dalí postup je zcela shodný s výpoètem doby pøekroèení u hodinových hodnot (odst. 3.3.3), pouze s tím rozdílem, e
se pouijí denní hodnoty. Výsledná doba pøekroèení stanovených koncentrací (napø. imisního limitu) bude i nadále
vycházet v hodinách za rok. Je tedy nutné ji pøepoèíst na dny za rok, aby bylo moné výsledek srovnat s limitem pro
poèet výskytù denní koncentrace vyí ne imisní limit. Pokud vyjde doba pøekroèení nií ne 24 hodin za rok, bude se
pøedpokládat, e k výskytu nadlimitní hodnoty dojde v prùmìru jednou za více let, nepøímo úmìrnì vypoètenému poètu
hodin.
4.6.3 Výpoèet prùmìrných roèních koncentrací
Výpoèet roèních prùmìrù koncentrací je nutné provádìt pùvodním nezmìnìným postupem, ale za pouití hodinových
hodnot koncentrací, namísto pùvodních pùlhodinových hodnot koncentrací (odst. 3.3.2).

MUDr. Eva Rychlíková, v.r.
øeditelka odboru ochrany ovzduí
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SDÌLENÍ
9.
SDÌLENÍ
sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních pøedpisù, pøijatých
výkladovou komisí ministra ivotního prostøedí

è. 1/2003
Soubìh øízení o výjimce popø. souhlasu s øízením o povolení výzkumu vedených podle zákona o ochranì pøírody
a krajiny
k § 43, 44 odst. 2 a § 56, § 73 odst. 2 zák. è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjích pøedpisù
Povolení k výzkumu dle § 73 odst. 2 ve vazbì na § 78 odst. 5 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny,
ve znìní pozdìjích pøedpisù, se vydává ve správním øízení. Toto povolení vak nenahrazuje výjimky èi souhlasy
vydávané podle § 43, 44 nebo 56 tohoto zákona, pokud je jich tøeba k vlastnímu provedení výzkumu. Øízení
o vydání takové výjimky èi souhlasu musí tedy rovnì probìhnout. Je-li pro obì øízení pøísluný tý orgán, je
vhodné slouèit tato øízení a ukonèit je jedním rozhodnutím.
Odùvodnìní:
Zákon è. 114/1992 Sb. nestanoví, e výzkum zvlátì chránìných èástí pøírody dle § 73 je vyòat z reimu výjimek
a souhlasù podle § 43, 44 odst. 2 a § 56 zákona. Rozhodnutí vydané podle § 73 odst. 2 ve vazbì na § 78 odst. 5 tedy
nenahrazuje uvedené výjimky èi souhlasy. Vést øízení a vydat rozhodnutí dle § 73 odst. 2 lze, avak vdy musí probìhnout i øízení o udìlení výjimky èi souhlasu dle § 43, 44 odst. 2 a § 56 zákona ke kadé zakázané èinnosti nebo èinnosti
vázané na souhlas, kterou má úèastník øízení v úmyslu vykonávat.
Pokud budou pøísluná øízení vedena pøed tým orgánem, je vhodné v zájmu zásady hospodárnosti slouèit vedená
øízení podle ustanovení § 3 odst. 3 zák. è. 71/1967 Sb., o správním øízení (správní øád).
è. 2/2003
Obsah pojmu vodní tok v zákonì o ochranì pøírody a krajiny
k § 3 písm. b) zák. è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjích pøedpisù
k § 43 odst. 1 zák. è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon)
Vodní tok jako významný krajinný prvek podle § 3 písm. b) zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny
je tøeba chápat nikoliv jenom jako vodní proud, nýbr i vèetnì jeho prostøedí, jím je koryto vodního toku a jeho
bøehy.
Odùvodnìní:
V dobì vzniku zákona è. 114/1992 Sb. platila definice vodního toku obsaená v § 31 zákona è. 138/1973 Sb., o vodách
(vodní zákon), tj. tekoucí voda vèetnì koryt. Tato definice zámìru zákona o ochranì pøírody a krajiny zcela nevyhovovala. Ochrana pøírody smìøuje k udrování a chránìní ucelených souborù v pøírodì, tedy nejen tekoucí vody samotné,
ale i dna a bøehù, protoe ty dohromady tvoøí pøírodní stanovitì rostlinných a ivoèiných druhù. Zákon è. 114/1992 Sb.
proto nemusel pro své potøeby vytváøet definici pojmu vodního toku. Zákon tento pojem pouívá na více místech a vdy
je mono z okolností na tìchto místech dovodit, e pojmem vodní tok je jak voda, tak i koryto s bøehy a e je tedy
konzistentní s pùvodní definicí vodního zákona.
V novém vodním zákonì vak dolo ke zmìnì definice pojmu vodní tok. Podle ustanovení § 43 odst. 1 vodní toky
jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytì trvale nebo po pøevaující èást roku, a to vèetnì vod v nich umìle
vzdutých. To vak nevyhovuje potøebám ochrany pøírody a krajiny. Jestlie se v § 3 písm. b) zákona è. 114/1992 Sb.
uvádí, e vodní toky jsou významnými krajinnými prvky a z toho dùvodu poívají ochrany podle § 4 odst. 2 tohoto
zákona, není logické, aby pøedmìtem této ochrany byly jen samotné vody bez okolního prostøedí. Chápe-li zákon
è. 114/1992 Sb. významný krajinný prvek jako komplexní jev k nìmu náleí i prostøedí v nìm se nachází, jsou
v daném pøípadì tímto prostøedím i koryto a bøehy vodního toku.
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è. 3/2003
Aktivní legitimace k ádosti o výjimku ze zákazù ve zvlátì chránìných územích v zákonì o ochranì pøírody
a krajiny
k § 43 zák. è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjích pøedpisù
Aktivní legitimaci k ádosti o povolení výjimky podle § 43 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny ze
zákazù ve zvlátì chránìných územích má i ten, kdo k pøedmìtnému území nemá hmotné právo (napø. vlastnické
nebo uívací).
Odùvodnìní:
Povolením výjimky vyjadøuje pøísluný orgán ochrany pøírody, e existuje v konkrétním pøípadì jiný veøejný zájem,
který výraznì pøevauje nad zájmem ochrany pøírody a realizaci zámìrù ve zvlátì chránìném území tak dostateènì odùvodòuje. Zákon pøitom okruh adatelù o stanovení výjimky neusmìròuje a nestanoví, e mùe jít jen o ty, kdo mají k pøíslunému území vlastnické nebo jiné obdobné právo.
è. 4/2003
Povinnost platit poplatek za vypoutìní odpadních vod
k § 89 zák. è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon)
Jestlie oprávnìná osoba umoní podle § 11 odst. 3 vodního zákona výkon svého povolení vypoutìt odpadní vody
do vod povrchových jinému, pøísluí mu i povinnost platit poplatek za vypoutìní tìchto vod.
Odùvodnìní:
Povinnost platit poplatek za vypoutìní odpadních vod do vod povrchových má podle § 89 odst. 1 zák. è. 254/2001
Sb., o vodách, ten, kdo odpadní vody do vod povrchových vypoutí. Tímto subjektem je i subjekt, jemu podle ustanovení § 11 odst. 3 vodního zákona oprávnìný výkon svého práva odpadní vody vypoutìt umonil.
è. 5/2003
Lhùty podle § 3 odst. 2 a § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci a omezování zneèitìní
k § 3 odst. 2 a § 8 odst. 1 zák. è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneèitìní a o zmìnì nìkterých zákonù
Jestlie úøad vyzve provozovatele k doplnìní ádosti a stanoví mu k tomuto doplnìní potøebnou maximálnì ètyømìsíèní lhùtu, nelze po doplnìní ádosti provozovatelem a jejím opìtovném pøedloení postupovat obdobnì jako
v pøípadì podání ádosti podle ustanovení § 3 odst. 2, podle kterého má úøad dvacetidenní lhùtu k ovìøení, zda
ádost obsahuje vechny pøedepsané náleitosti.
Odùvodnìní:
Úøad má po obdrení ádosti o integrované povolení dvacetidenní lhùtu k jejímu pøezkoumání (§ 3 odst. 2). Maximálnì po uplynutí této lhùty zaèíná bìet sedmidenní lhùta podle § 8 odst. 1, ve které zasílá úøad ádost k vyjádøení
úèastníkùm øízení, pøísluným správním úøadùm, odbornì zpùsobilé osobì a tzv. dotèenému státu.
Postupovat v pøípadì doplnìní ádosti na výzvu stejnì jako v pøípadì prvotního podání ádosti, tj. opakovaný zaèátek
bìhu dvacetidenní lhùty, nelze, nebo mu brání svou dikcí a smyslem právì § 8 odst. 1. Nasvìdèuje tomu pøedevím
vymezení obsaené v tomto ustanovení ve slovech  a v tée lhùtì ode dne doplnìní neúplné ádosti vemi pøedepsanými náleitostmi .
Je vìcí úøadu, posuzujícího ádost, aby tyto dvì na sebe navazující lhùty dodrel. Výklad smìøující k pojetí zahrnujícímu v tomto pøípadì zaèátek bìhu nové dvacetidenní lhùty po doplnìní ádosti by byl nepøípustným rozíøením ustanovení zákona ve prospìch státní správy.
V Praze dne 28. února 2003

JUDr. Jiøí embera, CSc., v.r.
øeditel sekretariátu rozkladové komise
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10.
SDÌLENÍ
odboru ochrany vod ministerstva ivotního prostøedí
k zajitìní splnìní poadavkù smìrnic Evropských spoleèenství a závazkù
Èeské republiky z pøedvstupních vyjednávání s Evropskou unií
o vypoutìní nebezpeèných látek do vodního prostøedí
Urèeno:
1) Vodoprávním orgánùm
2) Prùmyslovým podnikùm vypoutìjícím do povrchových vod nebo do kanalizací odpadní vody s obsahem nebezpeèných a zvlá nebezpeèných závadných látek
3) Èeské inspekci ivotního prostøedí
V rámci procesu aproximace práva Evropských spoleèenství v oblasti voda byla jako významná oblast øeena skupina
smìrnic ES vztahujících se k vypoutìní urèitých nebezpeèných látek do vodního prostøedí.
Èeská republika se zavázala transponovat pøísluné pøedpisy do èeské legislativy do 1.1.2003 a pro vìcnou implementaci poadavkù pøísluných smìrnic pak bylo v rámci pøedvstupních vyjednávání o kapitole 22 ivotní prostøedí
dosaeno následujícího ujednání, které bylo formulováno v revidovaném Spoleèném stanovisku Evropské unie è. 20901
CONF-CZ 82/02 ze dne 26. listopadu 2002 takto:
Ve vztahu k vypoutìní nebezpeèných látek do povrchových vod (smìrnice 76/464/EHS a dceøiné smìrnice
82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS, ve znìní smìrnic 88/374/EHS a 90/415/EHS)
Evropská unie vítá rozhodnutí Èeské republiky vzít zpìt svou ádost o pøechodné opatøení. Evropská unie vybízí Èeskou
republiku k pokraèování v úsilí o dokonèení inventarizace vypoutìní látek ze seznamu I, vèetnì zdrojù ze sektorù jiných
ne je sektor chemického prùmyslu. Evropská unie zdùrazòuje, e do pøistoupení budou muset být vydávána nejen
nová povolení, ale vechny pøípady vypoutìní látek ze seznamu I musí splòovat poadavky smìrnice 76/464/EHS
a uvedených dceøiných smìrnic. Dále Evropská unie bere na vìdomí, e do 1. ledna 2003 budou Výzkumným ústavem vodohospodáøským vypracovány a nejpozdìji do data vstupu zahájeny Programy na sniování zneèiování.
Evropská unie souhlasí s tím, e tyto programy budou realizovány nejpozdìji do 31. prosince 2009. Evropská unie zdùrazòuje, e zneèitìní z minulých emisí by mìlo být pøedmìtem zvlátních programù. Závìrem Evropská unie vybízí Èeskou republiku k poskytování pravidelných informací o zavádìní tìchto programù na sniování zneèiování v rámci Asociaèní dohody.
Poadavky relevantních smìrnic ES o nebezpeèných látkách byly transponovány zákonem è. 254/2001 Sb. o vodách
a návazným naøízením vlády è. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèitìní povrchových vod a odpadních vod, náleitostech povolení k vypoutìní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále Naøízení), které nabylo úèinnosti 1. 3. 2003.
V tomto Naøízení, které nahrazuje naøízení vlády è. 82/1999 Sb., jsou mj. stanoveny emisní a imisní standardy pro
vypoutìní zvlá nebezpeèných závadných látek (dále ZNL) a nebezpeèných závadných látek (dále NL), které jsou pro
ÈR relevantní. Jsou zde stanoveny i náleitosti povolení k vypoutìní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a termíny platnosti jednotlivých standardù.
V tab. 2a, 2b a 3 pøílohy è. 1 k Naøízení jsou stanoveny emisní standardy pro ZNL a NL, do jejich výe stanoví vodoprávní úøad emisní limity v povolení k vypoutìní odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizací.
V tab. 1 pøílohy è. 3 k Naøízení jsou uvedeny konkrétní ZNL a NL relevantní pro ÈR a stanoveny jejich imisní standardy, kterými je vodoprávní úøad pøi stanovení emisních limitù vázán.
Výzkumný ústav vodohospodáøský T.G.M. zpracoval návrh Programù opatøení na sníení zneèiování vod nebezpeènými látkami, které popisují výbìr nebezpeèných látek relevantních pro ÈR, shrnují emisní a imisní limity pro tyto
látky, popisují monitorovací aktivity a sledování tìchto látek v hydrosféøe ÈR, shrnují legislativní i nelegislativní opatøení ke sniování a postupné eliminaci zneèiování vodního prostøedí nebezpeènými látkami. Souèástí Programù jsou
pasporty pro jednotlivé látky s uvedením charakteristických vlastností, výskytu, výroby, dovozu nebo zpracování
tìchto látek a hlavních omezujících opatøení vèetnì pøísluných emisních a imisních limitù. Tyto Programy budou
postupnì aktualizovány, tak jak bude poznání o výskytu a pohybu nebezpeèných látek postupnì prohlubováno. V souèasné dobì je výèet relevantních nebezpeèných látek a emisní a imisní standardy identický s Naøízením vèetnì termínù
pro realizaci. Programy opatøení budou po schválení (èerven 2003) zveøejnìny na internetových stránkách MP.
Realizace opatøení pro nebezpeèné látky je ve smyslu výe uvedeného závazku ÈR vùèi EU rozloena do dvou postupových etap. První do data vstupu ÈR do EU a druhá do 31. 12. 2009.
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Do data vstupu, poslední uvádìný termín je 1.5.2004, je nutno zajistit, aby vechny odpadní vody s obsahem vybraných ZNL (tzv. seznam I  17 látek) byly vypoutìny do povrchových vod a do kanalizací pouze na základì povolení
vodoprávního úøadu. Tato povolení musí mít náleitosti podle Naøízení vèetnì stanovení emisních limitù a odpovídajícího monitoringu. Seznam tìchto látek, jejich emisní a imisní standardy jsou v tab. 3 pøílohy è. 1 resp. v tab. 1 pøílohy
è. 3 k Naøízení.
Návaznì èi prùbìnì je nutno zajistit, aby do 31. 12. 2009 byla vydána povolení i pro vypoutìní odpadních vod
s obsahem ostatních relevantních ZNL a NL. Vydaná povolení by mìla zajistit, e od roku 2010 tam stanovené emisní
limity nejen splòují emisní standardy stanovené v Naøízení, ale jsou i dostateènì omezující pro dosaení imisních standardù v recipientu (tzv. kombinovaný pøístup).
Pravomoc vodoprávního úøadu pro povolování vypoutìní odpadních vod s obsahem ZNL a NL do vod povrchových
a ZNL do kanalizací byla (dle § 107 písm. k) a l) vodního zákona è. 254/2001 Sb. v platném znìní) pøenesena na krajské úøady. Pro dosaení výe uvedených cílù a závazkù ÈR vùèi EU je nezbytné, aby byla krajskými úøady provedena revize (dle § 12 písm. f) vodního zákona) vech stávajících povolení k vypoutìní odpadních vod s obsahem
ZNL a NL do povrchových vod a ZNL do kanalizací a aby byla vydána nová povolení (dle § 8 odst. 1 písm. c) a §
16 odst. 1 vodního zákona) na ta vypoutìní, kde povolení dosud vydáno nebylo. Dle § 9 odst. 2 mohou být tato povolení vydána jen na dobu nepøesahující ètyøi roky.
K Naøízení je zpracováván Metodický pokyn OOV, který bude rovnì publikován ve Vìstníku MP a zveøejnìn na
internetových stránkách MP.
Pøi revizích a vydávání povolení mohou vodoprávní úøady vycházet mj. z údajù o subjektech vypoutìjících nebo
nakládajících se ZNL a NL podchycenými v Registru prùmyslových zdrojù zneèitìní - èást Nebezpeèné látky), který je
souèástí databáze HEIS VÚV a je pro oprávnìné orgány pøístupný na internetu. Výpis z Registru, v èlenìní po jednotlivých krajích, je pøiloen. Jsou zde údaje (za r. 2001) jak o nakládání tak o vypoutìní nebezpeèných látek vèetnì typu
vypoutìní a vypoutìných mnoství. Pro vybrané ZNL (seznam I) je pøipojen i výpis s uvedením dalích podrobností
vèetnì hodnocení dosaení emisních standardù poadovaných v Naøízení.
Na základì údajù o subjektech nakládajících a vypoutìjících odpadní vody s obsahem ZNL a NL a o vypoutìném
zneèitìní by vodoprávní úøad mìl k revizím a vydávání nových povolení pøistoupit podle urèitých priorit, kterými jsou
zejména:
● typ látky tj. vybrané zvlá nebezpeèné látky (17 látek), prioritní nebezpeèné látky dle Rámcové smìrnice (33 látek),
ostatní relevantní zvlá nebezpeèné a nebezpeèné látky (tab. 1 pøíloha è. 3, k Naøízení);
● dodrení emisních a imisních standardù;
● ochrana vodních zdrojù a jiných chránìných vodních útvarù;
● velikost zdroje, roèní mnoství vypoutìní;
● místní podmínky a jiné oprávnìné zájmy hodné zøetele.
Èeská inspekce ivotního prostøedí zamìøí ve výe uvedeném období svou kontrolní èinnost prioritnì na významné
zdroje zneèiování vod ZNL a NL a bude nápomocna, na místní úrovni, vodoprávním úøadùm pøi revizích stávajících
povolení a pøi vydávání povolení nových.

Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.
øeditel odboru ochrany vod MP
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11.
SDÌLENÍ
odboru ochrany vod MP o vydání následujících technických norem
vodního hospodáøství:
TNV 75 7347 Jakost vod  Stanovení rozputìných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách
Podle této normy se gravimetricky stanoví rozputìné anorganické soli (RAS) pro úèely hodnocení zneèitìní odpadních vod podle legislativních poadavkù.
Metodu lze pouít pro vzorky odpadních vod s koncentrací RAS od 100 mg/l do 2 500 mg/l (pøi zkoueném objemu
vzorku 100 ml). Pracovní rozsah lze rozíøit pouitím meního zkoueného objemu vzorku.
TNV 75 7481 Jakost vod  Stanovení rozputìného reaktivního køemíku molybdenanem
Podle této normy se stanoví rozputìný reaktivní køemík s molybdenanem v povrchové, podzemní, pitné a uitkové
vodì. Koloidní formy køemíku a vìtina køemièitanù za daných podmínek nereagují.
Bez objemové úpravy vzorku (50 ml) lze stanovit reaktivní køemík v koncentraèním rozsahu asi od 0,25 mg/l
do 15 mg/l, v závislosti na optické délce pouité kyvety. Pøi pøepoètu na SiO2 vychází rozsah asi od 0,5 mg/l do 30 mg/l.
TNV 75 7536 Jakost vod  Stanovení huminových látek (HL)
Podle této normy se stanoví huminové látky (HL) extrakèní fotometrickou metodou. Metoda se pouije pøi rozboru
povrchové vody pocházející ze zraelinìlého povodí, urèené k úpravì na vodu pro lidskou spotøebu. Je vhodná i ke stanovení HL v pitné vodì, upravené nebo neupravené.
Metodu lze pouít pro stanovení hmotnostních koncentrací HL od 0,5 mg/l do 15 mg/l (v kyvetách 5 cm). Vyí koncentrace se stanoví s kyvetami kratích délek.
TNV 75 7837 Jakost vod  Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách
Podle této normy se stanoví koliformní bakterie v nedesinfikovaných vodách (povrchová, podzemní, odpadní voda
apod.)
Metoda je urèena zejména pro povrchovou vodu. Lze ji pouít i pro ty pitné vody (zejména nedesinfikované), kde
nadmìrný rùst doprovodné mikroflóry znemoòuje pouití metody podle ÈSN EN ISO 9308-1. Metoda nemùe být pouita pro vody, u nich nerozputìné látky ruí membránovou filtraci nebo vysoký poèet jiných organismù svými inhibièními faktory omezuje rùst stanovovaných bakterií.

Tisk a distribuci TNV zabezpeèuje Hydroprojekt CZ a.s., oddìlení technické normalizace, Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Ing. Jaroslav Kinkor, v. r.
øeditel odboru ochrany vod
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12.
SDÌLENÍ
odboru IPPC a projektové EIA o vydání Seznamu odbornì zpùsobilých osob
dle § 6 zákona è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneèitìní,
o integrovaném registru zneèiování a o zmìnì nìkterých zákonù
(zákon o integrované prevenci)
Odbornou zpùsobilostí se dle § 6 odst.1 zákona o integrované prevenci rozumí povìøení právnické osoby Ministerstvem ivotního prostøedí k poskytování odborných vyjádøení podle § 11 tohoto zákona, a to zapsáním do Seznamu
odbornì zpùsobilých osob.
Ministerstvo ivotního prostøedí po dohodì s Ministerstvem prùmyslu a obchodu nebo s Ministerstvem zemìdìlství
podle oblasti jejich pùsobnosti zapíe s uvedením vìcnì vymezeného rozsahu odborné zpùsobilosti do Seznamu odbornì
zpùsobilých osob právnickou osobu, která prokáe odbornou zpùsobilost dle § 6 odst. 3 pro poadované kategorie dle
pøílohy è. 1 zákona o integrované prevenci.
Seznam odbornì zpùsobilých osob dle § 6 zákona o integrované prevenci (aktuální k 27. 2. 2003) je uveden v následující tabulce.

Ing. Jaroslava Honová, v.r.
povìøená øízením odboru IPPC
a projektové EIA
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13.
SDÌLENÍ
odboru environmentálních rizik MP
o aktualizaci Seznamu uivatelù geneticky modifikovaných organismù
a Seznamu geneticky modifikovaných organismù
Doplnìní nových zápisù za rok 2002 do:
Seznamu osob oprávnìných k urèitému zpùsobu nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
(Seznam uivatelù)
/§ 6 zákona è. 153/2000 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù/
Seznamu geneticky modifikovaných organismù schválených pro uzavøené nakládání (Seznam pro uzavøené
nakládání)
/§ 7 zákona è. 153/2000 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù/
Seznamu geneticky modifikovaných organismù schválených pro uvádìní do ivotního prostøedí
/§ 8 zákona è. 153/2000 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù/

Seznamy jsou zveøejòovány podle § 12 odst. 2 zákona è. 153/2000 Sb,

Ing. Karel Bláha, CSc. v.r.
øeditel odboru

Seznam osob oprávnìných k urèitému zpùsobu nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty
(Seznam uivatelù)  doplnìní za rok 2002
Uivatel

Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

AGRITEC, výzkum lechtìní a sluby, s.r.o.
Sídlo: Zemìdìlská 16, umperk, PSÈ 787 01
IÈO: 48 39 29 52
RNDr. Slavomír Rakouský, CSc., Vodòanská 9, Èeské Budìjovice
umperk, Zemìdìlská 16
Pro uzavøené nakládání bakterie:Agrobacterium tumefaciens, laboratorní kmeny EHA
105, LBA 4404, ATHV obsahující plasmidy s rekombinantní DNA, Escherichia coli,
laboratorní kmeny obsahující plasmidy s rekombinantní DNA,Agrobacterium
rhizogenes obsahující plasmidy s rekombinantní DNA, vyí rostliny: hrách setý
(Pisum sativum L.) s vloenými signálními a selekèními genylen setý (Linum
usitatissimum L.) s vloenými signálními a selekèními geny
Pro uvádìní do ivotního prostøedí:
len setý (Linum usitatissimum L.) s vneseným selekèním genem pro
rezistenci k hygromycinu
uzavøené nakládání a uvádìní do ivotního prostøedí
ze dne 10. ledna 2002, è. j. 1009/OER/GMO/01
10 let pro uzavøené nakládání, 3 roky pro uvádìní GMO do ivotního prostøedí
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Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì

Geneticky modifikovaný
organismus
Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

Biofyzikální ústav AV ÈR
Sídlo: Královopolská 135, Brno, PSÈ 612 65, IÈO: 68081707
RNDr. Ale Kovaøík, CSc., Kvìtnická 1717, Tinov
Královopolská 135, Brno
Mikroorganismy: Escherichia coli, laboratorní kmeny odvozené od kmene K12,
Streptococcus mutans, Saccharomyces cerevisiae
Bunìèné kultury: bunìèné linie savèích bunìk, HL60, K562, NIH3T3 aj.
Vyí rostliny: huseníèek Thallùv (Arabidopsis thaliana), tabák (Nicotiana tabacum).
Rùzné modifikace pro úèely základního výzkumu
uzavøené nakládání
ze dne 11. ledna 2002, è.j. 911/OER/GMO/01
10 let
Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léèiv, a. s.,
Sídlo: Pohoøí - Chotouò è. p. 55-56, Jílové u Prahy, PSÈ 254 49, IÈO: 46356606
Ing. Martin Popltein, Imramovského 477, Jílové u Prahy
Oddìlení 41  endokrinologie
Oddìlení 44  genetika drùbee
Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léèiv, a. s.,
Pohoøí  Chotouò è. p. 55-56, Jílové u Prahy
Transgenní králíci
Transgenní myi
Transgenní drùbe (drùbe s genem pro GFP)
uzavøené nakládání
ze dne 6. záøí 2001, è.j. 977/OER/GMO/01 ze dne 29. srpna 2002,
è.j. 917/OER/GMO/02
Rozhodnutí ze dne 6. záøí 2001, è.j. 977/OER/GMO/01 pro uzavøené nakládání 10 let,
(do 5. záøí 2011)
Rozhodnutí ze dne 29. srpna 2002, è.j. 917/OER/GMO/02
 pro uzavøené nakládání do 5. záøí 2011
Entomologický ústav AV ÈR,
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÆ 370 05, IÈO: 60077395
RNDr. Ivo auman, PhD., Bezdrevská 15, Èeské Budìjovice
Entomologický ústav AV ÈR, Braniovská 31, Èeské Budìjovice,
kukuøice (Zea mays L.) linie MON 810 s vneseným genem pro insekticidní protein
Cry1A(b) pocházející z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (komerèní oznaèení
MaisGard® nebo YieldGard®) a potomstvo odvozené od této kukuøice
tradièními lechtitelskými postupy
uvádìní do ivotního prostøedí
ze dne 22. dubna 2002, è. j. 294/OER/GMO/02
3 roky
GENERI BIOTECH s.r.o.
Sídlo: Durychova 1390, Hradec Králové 12, PSÈ 500 12, IÈO: 63 22 16 67
MUDr. Zdenìk Fiedler, PhD., Pod zámeèkem 1520, Hradec Králové
Machkova 587, Hradec Králové, 500 11
Mikroorganismy: Escherichia coli, laboratorní kmeny odvozené od kmene K12
rekombinantní retrovirus,rekombinantní bakulovirus,
Bunìèné linie: charakterizované lidské bunìèné linie, charakterizované lidské
bunìèné linie tzv. packaging cell lines
uzavøené nakládání
ze dne 1. února 2002, è.j. 1089/OER/GMO/01
10 let
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Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus
Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

Jihoèeská univerzita
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÆ 370 05, IÈO: 60076658
Dr. Jindøich Bøíza, PhD., Karla Chocholy 16, Èeské Budìjovice
Zemìdìlská fakulta JU, Braniovská 13, Èeské Budìjovice
kukuøice (Zea mays L.) linie MON 810 s vneseným genem pro insekticidní protein
Cry1A(b) pocházející z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (komerèní oznaèení
MaisGard® nebo YieldGard®) a potomstvo odvozené od této kukuøice tradièními
lechtitelskými postupy
uvádìní do ivotního prostøedí
ze dne 2. kvìtna 2002, è. j. 385/OER/GMO/02
3 roky
LONZA BIOTEC s.r.o.
Sídlo: Okruní 134, Kouøim, PSÈ 281 61, IÈO: 45 24 51 26
RNDr. Jaroslav Marálek, CSc., Spojovací 561, Kouøim
Okruní 134, Kouøim
Mikroorganismy: Escherichia coli CMG 2576
uzavøené nakládání
ze dne 4. února 2002è.j. 1026/OER/GMO/01
8 let
Monsanto ÈR s.r.o.
Sídlo: Rybkova 1, Brno, PSÈ 602 00IÈO: 63677628
Ing. Martin Singer, Hrabiín 249, okr. umperk
Monsanto ÈR s.r.o., Rybkova 1, Brno
Braniovice, pozemky lechtitelské stanice spoleènosti Monsanto
kukuøice (Zea mays L.) linie MON 810 s vneseným genem pro insekticidní protein
Cry1A(b) pocházející z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (komerèní oznaèení
MaisGard® nebo YieldGard®) a potomstvo odvozené od této kukuøice tradièními
lechtitelskými postupy
uvádìní do ivotního prostøedí
ze dne 9. dubna 2002, è. j. 142B/OER/GMO/02
3 roky
Monsanto ÈR s.r.o.
Sídlo: Rybkova 1, Brno, PSÈ 602 00, IÈO: 63677628
Ing. Martin Singer, Hrabiín 249, okr. umperk
Monsanto ÈR s.r.o., Rybkova 1, Brno
Braniovice, pozemky lechtitelské stanice spoleènosti Monsanto
 kukuøice (Zea mays L.) linie MON 810 s vneseným genem pro insekticidní protein
Cry1A(b) pocházející z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (komerèní oznaèení
MaisGard® nebo YieldGard®) a potomstvo odvozené od této kukuøice tradièními
lechtitelskými postupy - kukuøice (Zea mays L.) linie NK 603 s vneseným genem CP4
EPSPS pocházejícím z Agrobacterium sp. kmen CP 4 a zpùsobujícím rezistenci
ke glyfosátu (komerèní oznaèení Roundup®Ready) a potomstvo odvozené od této
kukuøice tradièními lechtitelskými postupy
uvádìní do ivotního prostøedí
 ze dne 9. dubna 2002 pro Bt kukuøici, è. j. 142B/OER/GMO/02
 ze dne 29. dubna 2002 pro RR kukuøici, è. j. 260B/OER/GMO/02
3 roky
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Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus
Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce

Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì 1
Pracovitì 2
Pracovitì 3
Pracovitì 4
Pracovitì 5
Pracovitì 6
Pracovitì 7

Sativa Keøkov, a.s.
Sídlo: Dobrovského 3538, Havlíèkùv Brod, IÈO: 47 46 94 47
RNDr. Oldøich Navrátil, CSc., U Havlíèkových sadù 3, Praha 2
lechtitelská stanice Keøkov, 582 22 Pøibyslav
brambor (Solanum tuberosum) s vneseným genem ovlivòujícím cukerný metabolismus
uvádìní do ivotního prostøedí
ze dne 5.bøezna 2002, è. j. 1036/OER/GMO/01
3 roky
Státní zdravotní ústav
Sídlo: robárova 48, Praha 10, PSÈ 101 00, IÈO: 000 23 795
Pracovitì SZÚ v Praze:
RNDr. Vratislav Nìmeèek, CSc., Tolstého 16, Praha 10
CHPØ Brno: Doc. MVDr. Jiøí Ruprich, CSc., umavská 32, Brno
 Státní zdravotní ústav Praha, robárova 48, Praha 10, 101 00
 Centrum hygieny potravinových øetìzcù, Palackého 1-3, 612 42 Brno
Pracovitì SZÚ v Praze: Bakterie Escherichia coli K12, oslabený kmen nesoucí
expresní vektory: pCW/1A1, pCW/1A2, pCW/1B1, pCW/2A6, pCW/2C9, pCW/2D6,
pCW/2E1, pCW/3A4, pCW/3A5, pCW/1A2-NPR, pCW/2A6-NPR, pCW/2E1-NPR,
pCW/3A4-NPR, a dalí,
kmeny Salmonella typhimurium upravené pro testování mutagenity (Amesùv test).
Do nìkterých z nich byl zaveden plasmid, který zvyuje citlivost kmene k testovaným
látkám. Kmeny TA98, TA100 obsahují plasmid nesoucí resistenci k ampicilinu
(pKM101), kmen TA102 obsahuje plasmid pAQ1 nesoucí resistenci
k ampicilinu/tetracyklinu, kmeny YG1021 a 1026 obsahují plasmid pYG216 nesoucí
resistenci k ampicilinu/tetracyklinu, kmeny YG1024 a 1029 obsahují plasmid pYG219
s resistencí k ampicilinu/tetracyklinu, kmeny YG1041, 1042 jsou odvozeny od kmenù
TA98 a TA100 a obsahují plasmid pYG233 nesoucí resistenci na kanamycin,
bunìèná linie myí (Mus musculus) L20B,
bunìèné linie krysí (Ratus norvegicus) a
hmyzí (Spodoptera frugiperda).
Pracovitì CHPØ Brno: geneticky modifikované zemìdìlské plodiny
 sója, øepka olejná, brambory, kukuøice, cukrová øepa, èekanka, rajèata, penice,
geneticky modifikované mikroorganismy pouívané k výrobì potravin
uzavøené nakládání
ze dne 9. øíjna 2001, è.j. 1007/OER/GMO/01
10 let
Univerzita Karlova  Pøírodovìdecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, Praha 2, PSÈ 128 43, IÈO: 00216208
Doc. RNDr. Zdenìk Opatrný, CSc., U Studánky 30, 170 00, Praha 7
UK PøF, Katedra genetiky a mikrobiologie, Vinièná 5, 128 44 Praha 2
UK PøF, Katedra fyziologie rostlin, Vinièná 5, 128 44 Praha 2
UK PøF, Katedra fyziologie ivoèichù a vývojové biologie, oddìlení biochemie
a fyziologie buòky, Vinièná 5, 128 44 Praha 2
UK PøF, Katedra fyziologie ivoèichù a vývojové biologie, oddìlení vývojové biologie,
Vinièná 7, 128 44 Praha 2
UK PøF, Katedra fyziologie ivoèichù a vývojové biologie, oddìlení fyziologie
ivoèichù, Vinièná 7, 128 44Praha 2
UK PøF, Katedra parazitologie a hydrobiologie, oddìlení parazitologie, Vinièná 7,
128 44 Praha 2
UK PøF, Katedra antropologie a genetiky èlovìka, Vinièná 7, 128 44 Praha 2
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Geneticky modifikovaný
organizmus
kat. rizika A

kat. rizika B
Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì

Geneticky modifikovaný
organismus

Mikroorganizmy: bakterie (Escherichia coli, Agrobacterium tumefaciens), kvasinky
(Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces lactis),
hlenka (Dictyostelium discoideum), bunìèné linie hmyzích a savèích bunìk
Rostliny: huseníèek Thallùv (Arabidopsis thaliana, ekotyp Columbia) tabák virinský
(Nicotiana tabacum, cv. Samsun) brambor (Solanum tuberosum, var. Desiree, Kamýk,
Korela, Lada) petúnie (Petunia x hybrida)
ivoèichové: laboratorní myi, drápatky
Mikroorganizmy: virus: Baculovirus (kmen AcNMPV, sbírka ATCC)
prvoci: Trichomonas vaginalis, Tritrichomonas foetus, Giardia intestinalis,
Trypanosoma brucei, Leishmania spp. (sbírka ATCC)
uzavøené nakládání
ze dne 11. dubna 2002, è.j. 1182/OER/01
10 let
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
RNDr. Slavomír Rakouský, CSc., Vodòanská 9, Èeské Budìjovice
Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05
Mikroorganismy:
bakterie: Escherichia coli, laboratorní kmeny
Agrobacterium tumefaciens
Agrobacterium rhizogenes
kvasinka: Picchia pastoris
rekombinantní virus: TYMV (virus luté mozaiky vodnice)
Vyí rostliny:
brambor (Solanum tuberosum)
hrách (Pisum sativum)
huseníèek Thallùv (Arabidopsis thaliana)
chmel (Humulus lupulus)
chryzantéma (Chrysanthemum sp.)
jahodník (Fragaria sp.)
len (Linum usitatissimum)
petunie (Petunia x hybrida)
rajèe (Lycopersicum esculentum)
rododendron (Rhododendron sp.)
øepka (Brassica napus)
tabák (Nicotiana sp.)
vikev (Vicia sp.)
uzavøené nakládání
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
Ústav molekulární genetiky AV ÈR
Sídlo: Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
RNDr. Petr Malý, CSc., Nad Pøívozem 1680/1, Praha 4, PSÈ: 147 00
Ústav molekulární genetiky AV ÈR,
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37
Vídeòská 1083, Praha 4, PSÈ: 142 20
Koleè è. 10, okres Kladno, PSÈ: 273 29
Viry: AMV/MAV (Bartùnìk, P. et al., Oncogene 15: 2939, 1997)
bakteriofág l (Gibco  BRL)
RSV (dar E. Holm, Kodaò, Dánsko; Svoboda, J. Intervirology 2: 1, 1986)
MoMuLV (dar M. S. Halpern; Johnson, et el., Mol. Cell. Biol. 5: 1073, 1985)
Vaccinia virus (Závada, J. et al., Int. J. Oncol. 10: 857, 1997)
Semliki forest virus (SFV) (Gibco  BRL)
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Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce

Pracovitì

Bakterie: laboratorní kmeny E. coli (DH5a, JM109, HB101, TG1, MC 1061/P3,
NM 538, C600, BHB 2690) laboratorní kmeny B. subtilis (pùvod: Fuèík et al., Mol.
Gen. Genet. 186: 118, (1982)
Kvasinky: Saccharomyces cerevisiae (Clontech, Invitrogen, kmen AB 1380 a jiné;
Fields, Sand Song, O., Nature 340: 245, 1989)
Tkáòové kultury: myí bunìèné linie vèetnì nádorových (ATCC: NIH/3/T3; aTN4,
P19) køeèèí bunìèné linie H19 (Svoboda, J. et al., Virology
128: 195, 1983; NIL - 2 (Diamond, Int. J. Cancer 143, 1967)
potkaní bunìèná linie RBL-2H3 (dar H. Metzger, NIMS, NIH,
USA): odd. 22 lidské bunìèné linie vèetnì nádorových (ATCC:
293, B3, HT-29, HT115, SW480, SW620, LSI174T, CaCo2, HeLa,
/F. Ashall et al. The Lancet, 3 July: 1, 1982/) opièí bunìèná linie
(ATCC: cos7) hmyzí bunìèná linie Spodoptera frugiperda (bakulovirový expresní systém, Gibco Invitrogen Corp.)
Buòky: írné buòky z kostní døenì myí (BMMC, dar. M. Hibbs, Ludwig Inst.
Cancer, Res., Melbourne, Australia)
ivoèichové: Mus musculus domesticus (laboratorní my) Gallus gallus (slepice)
Xenopus laevis (drápatka) (embrya)
uzavøené nakládání
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
Výzkumný ústav pícnináøský, spol. s r.o.
Sídlo: Zahradní 1, Troubsko, PSÈ 664 41, IÈO: 48532452
Ing. Jan Hrubý, CSc., Veveøí 34, 602 00, Brno
Výzkumný ústav pícnináøský, spol. s r.o., Troubsko
kukuøice (Zea mays L.) linie NK 603 s vneseným genem CP4 EPSPS pocházejícím
z Agrobacterium sp. kmen CP 4 a zpùsobujícím rezistenci ke glyfosátu (komerèní
oznaèení Roundup®Ready) a potomstvo odvozené od této kukuøice tradièními
lechtitelskými postupy
uvádìní do ivotního prostøedí
ze dne 2. kvìtna 2002, è. j. 377/OER/GMO/02
3 roky
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Sídlo: Drnovská 507, Praha 6 - Ruzynì, PSÈ 161 06, IÈO: 00027006
Dr. Jaroslava Ovesná, CSc., Smeèenská 737, Kladno 4, 272 04 (pro uzavøené
nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy)
Ing. Ladislav Kuèera, CSc., Angolská 608/1, Praha 6 - Vokovice, 160 00
(pro uzavøené nakládání s geneticky modifikovanými rostlinami)
Ing. Petr Komínek, Ph.D., Podìbradova 564, Modøice, 664 42
(pro uvádìní do ivotního prostøedí geneticky modifikovanéslivonì Stanley)
Ing. Zdena Martinková, CSc., Unhoská 692, Praha 6 - Ruzynì, 161 00
(pro uvádìní do ivotního prostøedí geneticky modifikované øepky olejné
a insekt-rezistentní Bt kukuøice linie MON 810)
Drnovská 507, Praha 6  Ruzynì, 161 06
Odbor genetiky a lechtìní, odd. mol. biologie (uzavøené nakládání s geneticky
modifikovanými mikroorganismy a rostlinami)
Odbor rostlinolékaøství, odd. virologie (uzavøené nakládání s geneticky
modifikovanou slivoní Stanley)
Pozemky v okolí areálu VÚRV v Praze  Ruzyni, Malá Èervenka 1276/5
(uvádìní do ivotního prostøedí slivonì Stanley a Bt kukuøice linie MON 810)
Pokusná stanice Humpolec (uvádìní do ivotního prostøedí geneticky modifikované
øepky olejné)
Ivanovice na Hané, Za zahradami 1415, okr. Vykov
20

Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus
Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

(uvádìní do ivotního prostøedí insekt  rezistentní Bt kukuøice linie MON 810)
Pro uzavøené nakládání:
Escherichia coli obsahující plasmidy nesoucí rekombinantní DNA virového,
bakteriálního nebo rostlinného pùvodu, pøípadnì DNA z kvasinekAgrobacterium
tumefaciens obsahující plasmidy nesoucí rekombinantní DNA virového, bakteriálního
nebo rostlinného pùvodu, pøípadnì DNA z kvasinek
Následující vyí rostliny s genetickými modifikacemi schválenými
v ÈR a jiných státech:
brambor,
brukev zelná,
èekanka salátová,
hoøèice sareptská (syn. brukev sítinovitá),
hrách,
chryzantéma zahradní,
jahodník,
jeèmen,
kukuøice,
len,
petúnie zkøíená,
penice setá,
rajèe,
øepa krmná,
øepka olejná,
sója lutinná,
tabák.
Pro uvádìní do ivotního prostøedí:
øepka olejná ozimá, hybridní, s tolerancí k herbicidu fosfinotricinu (glufosinátu
amonnému, obch. název Liberty) a s geny pro samèí sterilitu a obnovení plodnosti,
insert MS8RF3,
slivoò Stanley s genem pro obalový protein viru arky vestky (CP gen PPV) a geny
NPT II a GUS,
kukuøice (Zea mays L.) linie MON 810 s vneseným genem pro insekticidní protein
Cry 1A(b) pocházející z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (komerèní oznaèení
MaisGard® nebo YieldGard®) a potomstvo odvozené od této kukuøice tradièními
lechtitelskými postupy
uzavøené nakládání a uvádìní do ivotního prostøedí
ze dne 5. záøí 2001, è.j. 882/OER/GMO/01 ze dne 24. dubna 2002,
è.j. 711/OER/GMO/02
Rozhodnutí ze dne 5. záøí 2001, è.j. 882/OER/GMO/01
 pro uzavøené nakládání 5 let,
 pro uvádìní do ivotního prostøedí geneticky modifikované øepky olejné 4 roky,
 pro uvádìní do ivotního prostøedí geneticky modifikované slivonì Stanley 3 roky,
Rozhodnutí ze dne 24. dubna 2002, è.j. 711/OER/GMO/02 pro uvádìní do ivotního
prostøedí geneticky modifikované Bt kukuøice linie MON 810 3 roky
Výzkumný ústav vèelaøský, s.r.o.
Sídlo: Máslovice  Dol 94, okres Praha-východ, PSÈ 252 66, IÈO: 62968335
Ing. Boleslav Psota, Dolní 10, Tlumaèov
pozemky VÚVè Dol, k. ú. Máslovice
øepka olejná ozimá, hybridní, s tolerancí k herbicidu fosfinotricinu (glufosinátu
amonnému, obch. název Liberty), s geny pro samèí sterilitu a obnovení plodnosti,
insert MS8RF3
uvádìní do ivotního prostøedí
ze dne 18. bøezna 2002 è. j. 903/OER/GMO/01
3 roky
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Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì 1
Pracovitì 2
Pracovitì 3
Pracovitì 4
Pracovitì 5
Geneticky modifikovaný
organismus
kat. rizika A

kat. rizika B

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Uivatel
Odborný poradce
Pracovitì
Geneticky modifikovaný
organismus

Zpùsob nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

Výzkumný ústav veterinárního lékaøství
Sídlo: Hudcova 70, Brno, PSÈ 62132, IÈO: 00027162
RNDr. Ivan Rychlík PhD., Veleovice 179, PSÈ 683 01
Laboratoø salmonelových infekcí a experimentální stáje
Laboratoø molekulární bakteriologie
Laboratoø molekulární genetiky
Laboratoø molekulární virologie
Laboratoø molekulární biotechnologie
Výzkumný ústav veterinárního lékaøství, Hudcova 70, Brno, PSÈ 62132

Escherichia coli XL-1 Blue
Baculovirus AcMNPV
Escherichia coli
Salmonella enterica mimo S. typhi
Mycobacterium spp. mimo M. tuberculosis
uzavøené nakládání
ze dne 29. srpna 2002, è.j. 795/OER/GMO/02
10 let
Státní veterinární ústav
Sídlo: Rantíøovská 93, Jihlava, PSÈ 586 05, IÈO: 13691554
Mgr. Bronislav imek, Pávov 79, 586 05 Jihlava
SVÚ Jihlava, Rantíøovská 93, 586 05 Jihlava
geneticky modifikované organismy schválené pro uvádìní do ivotního prostøedí nebo
do obìhu v ÈR nebo v jiných státech, které mohou být obsaeny ve vzorcích krmiv,
potravin, koøení, startovacích kultur pouívaných v potravináøském prùmyslu apod.,
dováených nebo vyrobených v ÈR, pokud tyto vzorky jsou urèeny ke kontrole ve
vztahu k zákonu è. 153/2000 Sb. a zákonu è. 110/1997 Sb., v platném znìní.
uzavøené nakládání
ze dne 13. prosince 2002, è. j. 1855/OER/GMO/01
10 let

Seznam geneticky modifikovaných organismù schválených pro uzavøené nakládání
(Seznam pro uzavøené nakládání)  doplnìní za rok 2002
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika

Agrobacterium tumefaciens, laboratorní kmeny EHA 105, LBA 4404,
ATHV obsahující plasmidy s rekombinantní DNA
vnesení rùzných plasmidù s geny (NPTII, GUS, GUSPlus, mgfp4, hpt, hpt-II, gfp5,
gfp7, gfp8, amp), promotory p35S, pNOS nebo pmas
první kategorie rizika (A)
AGRITEC, výzkum lechtìní a sluby, s.r.o.Sídlo: umperk, Zemìdìlská 16, PSÈ 787 01
výzkumná èinnost
ze dne 10. ledna 2002, è. j. 1009/OER/GMO/01
10 let
Escherichia coli, laboratorní kmeny obsahující plasmidy s rekombinantní DNA
vnesení rùzných plasmidù s geny (NPTII, GUS, GUSPlus, mgfp4, hpt, hpt-II, gfp5,
gfp7, gfp8, amp), promotory p35S, pNOS nebo pmas
první kategorie rizika (A)
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Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace

Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

AGRITEC, výzkum lechtìní a sluby, s.r.o.
Sídlo: umperk, Zemìdìlská 16, PSÈ 787 01
výzkumná èinnost
ze dne 10. ledna 2002è. j. 1009/OER/GMO/01
10 let
Agrobacterium rhizogenes obsahující plasmidy s rekombinantní DNA
vnesení rùzných plasmidù s geny (NPTII, GUS, GUSPlus, mgfp4, hpt, hpt-II, gfp5,
gfp7, gfp8, amp), promotory p35S, pNOS nebo pmas
první kategorie rizika (A)
AGRITEC, výzkum lechtìní a sluby, s.r.o.
Sídlo: umperk, Zemìdìlská 16, PSÈ 787 01
výzkumná èinnost
ze dne 10. ledna 2002, è. j. 1009/OER/GMO/01
10 let
hrách setý (Pisum sativum L.) s vloenými signálními a selekèními geny
vnesení rùzných signálních a selekèních genù (NPTII, GUS, GUSPlus, mgfp4, hpt,
hpt-II, gfp5, gfp7, gfp8, amp) pod promotory p35S, pNOS nebo pmas
první kategorie rizika (A)
AGRITEC, výzkum lechtìní a sluby, s.r.o.
Sídlo: umperk, Zemìdìlská 16, PSÈ 787 01
výzkum transformaèních metod
ze dne 10. ledna 2002, è. j. 1009/OER/GMO/01
10 let
len setý (Linum usitatissimum L.) s vloenými signálními a selekèními geny
vnesení rùzných signálních a selekèních genù (NPTII, GUS, GUSPlus, mgfp4, hpt,
hpt-II, gfp5, gfp7, gfp8, amp) pod promotory p35S, pNOS nebo pmas
první kategorie rizika (A)
AGRITEC, výzkum lechtìní a sluby, s.r.o.
Sídlo: umperk, Zemìdìlská 16, PSÈ 787 01
výzkum transformaèních metod
ze dne 10. ledna 2002, è. j. 1009/OER/GMO/01
10 let
Escherichia coli, laboratorní kmeny odvozené od kmene K12
Rùzné modifikace pro úèely základního výzkumu, rozdìlení podle rizikovosti:
1) kmeny obsahující pouze vektory nebo inzerty bez promotoru,
2) kmeny obsahující eukaryotický insert konjugovaný s prokaryotickým
promotorem,
3) kmeny obsahující insert konjugovaný s eukaryotickým promotorem
skupina 1) první kategorie (A)skupiny 2 a 3) druhá kategorie rizika (B)
Biofyzikální ústav AV ÈR
Sídlo: Královopolská 135, 612 65 Brno
základní výzkum
ze dne 11. ledna 2002, è.j. 911/OER/GMO/01
10 let
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Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

Streptococcus mutans
vnesen gen pro hmyzí luciferázu
druhá kategorie rizika (B)
Biofyzikální ústav AV ÈR
Sídlo: Královopolská 135, 612 65 Brno
základní výzkum
ze dne 11. ledna 2002, è.j. 911/OER/GMO/01
10 let
Agrobacterium tumefaciens
rùzné modifikace pro pøenos cizorodé DNA do rostlinných bunìk
první kategorie rizika (A)
Biofyzikální ústav AV ÈR
Sídlo: Královopolská 135, 612 65 Brno
základní výzkum
ze dne 11. ledna 2002, è.j. 911/OER/GMO/01
10 let
Saccharomyces cerevisiae
rùzné modifikace pro úèely základního výzkumu
první kategorie rizika (A)
Biofyzikální ústav AV ÈR
Sídlo: Královopolská 135, 612 65 Brno
základní výzkum
ze dne 11. ledna 2002, è.j. 911/OER/GMO/01
10 let
bunìèné linie savèích bunìk HL60, K562, NIH3T3
rùzné modifikace pro úèely základního výzkumu
druhá kategorie rizika (B)
Biofyzikální ústav AV ÈR
Sídlo: Královopolská 135, 612 65 Brno
základní výzkum
ze dne 11. ledna 2002, è.j. 911/OER/GMO/01
10 let
huseníèek Thallùv (Arabidopsis thaliana)
rùzné modifikace pro úèely základního výzkumu, pøípadnì vloen gen rezistence
na herbicid fosfinotricin,
první kategorie rizika (A)
Biofyzikální ústav AV ÈRSídlo: Královopolská 135, 612 65 Brno
základní výzkum
ze dne 11. ledna 2002, è.j. 911/OER/GMO/01
10 let
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Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel

Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

tabák (Nicotiana tabacum)
rùzné modifikace pro úèely základního výzkumu, pøípadnì vloen gen rezistence
na herbicid fosfinotricin
první kategorie rizika (A)
Biofyzikální ústav AV ÈR
Sídlo: Královopolská 135, 612 65 Brno
základní výzkum
ze dne 11. ledna 2002, è.j. 911/OER/GMO/01
10 let
Transgenní drùbe (drùbe s genem pro GFP)
Vnesení genu p EGFP C1, Clontech, pro produkci GFP (Green Fluorescent Protein)
v drùbeích buòkách
první kategorie rizika (A)
Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léèiv, a.s.
Sídlo: Jílové u Prahy, Pohoøí - Chotouò è. p. 55-56, PSÈ 254 49
IÈO: 46356606
Produkce farmaceuticky cenných látek z vajec
ze dne 29. srpna 2002, è.j. 917/OER/GMO/02
do 5. záøí 2011
Escherichia coli, laboratorní kmeny odvozené od kmene K12
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A)
GENERI BIOTECH s.r.o.
Sídlo: Durychova 1390, Hradec Králové 12, PSÈ 500 12
výzkum
ze dne 1. února 2002, è.j. 1089/OER/GMO/01
10 let
rekombinantní bakulovirus
vnesení genetického materiálu
druhá kategorie rizika (B)
GENERI BIOTECH s.r.o.
Sídlo: Durychova 1390, Hradec Králové 12, PSÈ 500 12
výzkum
ze dne 1. února 2002, è.j. 1089/OER/GMO/01
10 let
rekombinantní retrovirus
vnesení genetického materiálu
druhá kategorie rizika (B)
GENERI BIOTECH s.r.o.
Sídlo: Durychova 1390, Hradec Králové 12, PSÈ 500 12
výzkum
ze dne 1. února 2002, è.j. 1089/OER/GMO/01
10 let
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Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace

Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání

charakterizované lidské bunìèné linie
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A)
GENERI BIOTECH s.r.o.
Sídlo: Durychova 1390, Hradec Králové 12, PSÈ 500 12
výzkum
ze dne 1. února 2002, è.j. 1089/OER/GMO/01
10 let
charakterizované lidské bunìèné linie tzv. packaging cell lines
vnesení genetického materiálu
druhá kategorie rizika (B)
GENERI BIOTECH s.r.o.
Sídlo: Durychova 1390, Hradec Králové 12, PSÈ 500 12
výzkum
ze dne 1. února 2002, è.j. 1089/OER/GMO/01
10 let
Escherichia coli CMG 2575
vnesení plasmidu pMB1
první kategorie rizika (A)
LONZA BIOTEC s.r.o.
Sídlo: Okruní 134, Kouøim, 281 61, IÈO: 45245126
výroba intermediátu  nukleosidu
ze dne 4. února 2002, è.j. 1026/OER/GMO/01
8 let
Mikroorganismy: bakterie, kvasinky, plísnì, virus
ivoèichové: myi
U mikroorganismù: genetická transformace, transfekce nebo konjugace
Funkce genù, které jsou obsaeny ve vnáených insertech: biosyntéza aminokyselin,
antibiotik regulace replikace, poètu kopií a stability plazmidù degradace cizorodých
látek v ivotním prostøedí rezistence vùèi antibiotikùm restrikce a modifikace DNA
fosforylace proteinù transport substrátù pøes membrány syntéza reportérových
proteinù a detoxifikovaného adenylát  cyklázového toxinu fotosyntéza
U ivoèichù: vloení lidského HLA-B27 genu a genu pro beta-2- mikroglobulin
první kategorie (A)
Mikrobiologický ústav AV ÈR
Sídlo: Vídeòská 1083, Praha 4 - Krè, 142 20
vìdecký výzkum
ze dne 7. bøezna 2002, è.j. 970/OER/01
10 let
Bordetella pertussis 18323
vnesení genu cyaC a cyaA
druhá kategorie (B)
Mikrobiologický ústav AV ÈR
Sídlo: Vídeòská 1083, Praha 4 - Krè, 142 20
vìdecký výzkum
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Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

ze dne 7. bøezna 2002, è.j. 970/OER/ 01
10 let

Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel

Bordetella bronchiseptica 9.73

Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
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vnesení genu cyaC a cyaA
druhá kategorie (B)
Mikrobiologický ústav AV ÈR
Sídlo: Vídeòská 1083, Praha 4 - Krè, 142 20
vìdecký výzkum
ze dne 7. bøezna 2002, è.j. 970/OER/01
10 let
Neisseria meningitidis MC 58
vnesení GM fragmentù genù orf1 a frpC
druhá kategorie (B)
Mikrobiologický ústav AV ÈR
Sídlo: Vídeòská 1083, Praha 4 - Krè, 142 20
vìdecký výzkum
ze dne 7. bøezna 2002, è.j. 970/OER/01
10 let
Neisseria meningitidis 10/96
vnesení GM fragmentù genù orf1 a frpC
druhá kategorie (B)
Mikrobiologický ústav AV ÈR
Sídlo: Vídeòská 1083, Praha 4 - Krè, 142 20
vìdecký výzkum
ze dne 7. bøezna 2002, è.j. 970/OER/01
10 let
Escherichia coli XL-1 Blue
vnesení genù cyaC, cyaA, orf1 a frpC
druhá kategorie (B)
Mikrobiologický ústav AV ÈR
Sídlo: Vídeòská 1083, Praha 4 - Krè, 142 20
vìdecký výzkum
ze dne 7. bøezna 2002, è.j. 970/OER/01
10 let
Escherichia coli S17.1
vnesení genù cyaC, cyaA, orf1 a frpC
druhá kategorie (B)
Mikrobiologický ústav AV ÈR
Sídlo: Vídeòská 1083, Praha 4 - Krè, 142 20
vìdecký výzkum
ze dne 7. bøezna 2002, è.j. 970/OER/01
10 let
27

Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organizmus

Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

Escherichia coli BL21 (DE3)
vnesení genù cyaC, cyaA, orf1 a frpC
druhá kategorie (B)
Mikrobiologický ústav AV ÈR
Sídlo: Vídeòská 1083, Praha 4 - Krè, 142 20
vìdecký výzkum
ze dne 7. bøezna 2002, è.j. 970/OER/01
10 let
geneticky modifikované zemìdìlské plodiny: sója, øepka olejná,
brambory, kukuøice, cukrová øepa, èekanka, rajèata, penice
rùzné modifikace pouívané v ÈR a jiných státech
A, B (první a druhá kategorie rizika)
Státní zdravotní ústav, robárova 48, Praha 10,
pracovitì: Centrum hygieny potravinových øetìzcù, Palackého 1-3, Brno
kontrolní èinnost pro státní správu
ze dne 9. øíjna 2001è.j. 1007/OER/GMO/01,
rozhodnutí o rozíøení zápisu ze dne 28. ledna 2002, è.j. 2074/OER/GMO/01
10 let od data zápisu uivatele
geneticky modifikované mikroorganismy: GMO pouívané k výrobì potravin
rùzné modifikace pouívané v ÈR a jiných státech
A, B (první a druhá kategorie rizika)
Státní zdravotní ústav, robárova 48, Praha 10, pracovitì:
Centrum hygieny potravinových øetìzcù, Palackého 1-3, Brno
kontrolní èinnost pro státní správu
ze dne 9. øíjna 2001è.j. 1007/OER/GMO/01,
rozhodnutí o rozíøení zápisu ze dne 28. ledna 2002, è.j. 2074/OER/GMO/01
10 let od data zápisu uivatele
Mikroorganizmy: bakterie (Escherichia coli, Agrobacterium tumefaciens
Kvasinky: (Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces
lactis)
Hlenka: Dictyostelium discoideum Bunìèné linie hmyzích a savèích bunìk
Rostliny: huseníèek Thallùv (Arabidopsis thaliana, ekotyp Columbia)
tabák virinský Nicotiana tabacum, cv. Samsun brambor Solanum tuberosum, var.
Desiree, Kamýk, Korela, Lada petúnie Petunia x hybrida
ivoèichové: laboratorní myi, drápatky
standardní metody rekombinace DNA in vitro, transformace bunìk, elektroporace
první kategorie (A)
Univerzita Karlova  Pøírodovìdecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
vìdecký výzkum a výuka
ze dne 11. dubna 2002, è.j. 1182/OER/01
10 let
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Baculovirus AcNMPV (ATCC sbírka)
vnesení genù z myího polyomaviru
druhá kategorie (B)
Univerzita Karlova  Pøírodovìdecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
vìdecký výzkum a výuka
ze dne 11. dubna 2002, è.j. 1182/OER/01
10 let
Trichomonas vaginalis
vloení fragmentù DNA, vnáení genù trichomonád
druhá kategorie (B)
Univerzita Karlova - Pøírodovìdecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
vìdecký výzkum a výuka
ze dne 11. dubna 2002, è.j. 1182/OER/01
10 let
Tritrichomonas foetus
vloení fragmentù DNA
druhá kategorie (B)
Univerzita Karlova - Pøírodovìdecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
vìdecký výzkum a výuka
ze dne 11. dubna 2002, è.j. 1182/OER/01
10 let
Giardia intestinalis
vloení fragmentù DNA, vnesení antisense RNA
druhá kategorie (B)
Univerzita Karlova  Pøírodovìdecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
vìdecký výzkum a výuka
ze dne 11. dubna 2002, è.j. 1182/OER/01
10 let
Trypanosoma brucei
vnesení antisense RNA
druhá kategorie (B)
Univerzita Karlova  Pøírodovìdecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
vìdecký výzkum a výuka
ze dne 11. dubna 2002, è.j. 1182/OER/01
10 let
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Leishmania spp.
vnesení genu pro fluorescenèní protein GFP, modifikace exprese povrchových proteáz
druhá kategorie (B)
Univerzita Karlova  Pøírodovìdecká fakulta
Sídlo: Albertov 6, 128 43, Praha 2
vìdecký výzkum a výuka
ze dne 11. dubna 2002, è.j. 1182/OER/01
10 let
Escherichia coli, laboratorní kmeny
vnesení genetického materiálu, klonování genù (plazmidù)
první kategorie rizika (A)v pøípadì vnesení genù podmiòujících odolnost
k antibiotikùm druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
Agrobacterium tumefaciens
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A) v pøípadì vnesení genù podmiòujících odolnost
k antibiotikùm druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
Agrobacterium rhizogenes
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A)
v pøípadì vnesení genù podmiòujících odolnost k antibiotikùm druhá kategorie
rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
kvasinka Picchia pastoris
inzerèní mutace geny rostlinných virù za úèelem produkce virových bílkovin
první kategorie rizika (A)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05IÈO: 60077352
výzkum
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
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brambor (Solanum tuberosum)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum a kontrolní èinnost pro správní úøady podle zákona è. 153/2000 Sb.
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
hrách (Pisum sativum)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum a kontrolní èinnost pro správní úøady podle zákona è. 153/2000 Sb.
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
huseníèek Thallùv (Arabidopsis thaliana)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum a kontrolní èinnost pro správní úøady podle zákona è. 153/2000 Sb.
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
chmel (Humulus lupulus)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum a kontrolní èinnost pro správní úøady podle zákona è. 153/2000 Sb.
ze dne 14. února 2002è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
chryzantéma (Chrysanthemum sp.)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
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jahodník (Fragaria sp.)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum a kontrolní èinnost pro správní úøady podle zákona è. 153/2000 Sb.
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
len (Linum usitatissimum)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum a kontrolní èinnost pro správní úøady podle zákona è. 153/2000 Sb.
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
petúnie (Petunia hybrida)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
rajèe (Lycopersicum esculentum)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum a kontrolní èinnost pro správní úøady podle zákona è. 153/2000 Sb.
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
rododendron (Rhododendron sp.)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
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øepka (Brassica napus)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum a kontrolní èinnost pro správní úøady podle zákona è. 153/2000 Sb.
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
tabák (Nicotiana sp.)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum a kontrolní èinnost pro správní úøady podle zákona è. 153/2000 Sb.
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
vikev (Vicia sp.)
vnesení genetického materiálu
první kategorie rizika (A), pøípadnì druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární biologie rostlin AV ÈR
Sídlo: Braniovská 31, Èeské Budìjovice, PSÈ 370 05, IÈO: 60077352
výzkum a kontrolní èinnost pro správní úøady podle zákona è. 153/2000 Sb.
ze dne 14. února 2002, è.j. 1006/OER/GMO/01
5 let
Virus AMV/MAV (Bartùnìk, P. et al., Oncogene 15: 2939, 1997)
vloeny geny
druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO:68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
Virus RSV (dar E. Holm, Kodaò, Dánsko; Svoboda, J., Intervirology 2: 1, 1986)
vloeny geny
druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR,
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
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Virus MoMuLV (dar M. S. Halpern; Johnson, et el. Mol. Cell. Biol. 5: 1073, 1985)
vloeny geny
druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR,
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO:68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
Vaccinia virus (Závada, J. et al., Int. J. Oncol. 10: 857, 1997)
vloeny geny
druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
Bakteriofág l (Gibco- BRL)
vloeny geny
první kategorie rizika (A)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR,
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
Semliki forest virus (SFV) [Gibco  BRL]
vloeny geny
druhá kategorie rizika (B)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR,
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
E. coli laboratorní kmeny DH5a, JM109, HB101, TG1, MC 1061/P3, NM 538, C600,
BHB 2690
vloeny geny
první kategorie rizika (A)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR,
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
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Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný

Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

B. subtilis  laboratorní kmeny (pùvod: Fuèík et al., Mol. Gen. Genet. 186: 118, 1982)
vloeny geny
první kategorie rizika (A)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
accharomyces cerevisiae (Clontech, Invitrogen, kmen AB 1380 a jiné; Fields,
SS and Song, O., Nature 340: 245, 1989)
vloeny geny
první kategorie rizika (A)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
Tkáòové kultury:
myí bunìèné linie vèetnì nádorových (ATCC: NIH/3/T3; aTN4, P19)
køeèèí bunìèné linie H19 (Svoboda, J. et al., Virology 128: 195, 1983;
NIL  2 (Diamond, Int. J. Cancer 143, 1967)
potkaní bunìèná linie RBL-2H3 (dar H. Metzger, NIMS, NIH, USA): odd. 22 lidské
bunìèné linie vèetnì nádorových (ATCC: 293, B3, HT-29, HT115, SW480, SW620,
LSI174T, CaCo2, HeLa, /F. Ashall et al. The Lancet, 3 July: 1, 1982/)
opièí bunìèná linie (ATCC: cos7)
hmyzí bunìèná linie Spodoptera frugiperda (bakulovirový expresní systém, Gibco
Invitrogen Corp.)
vloeny geny
první kategorie rizika (A)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
írné buòky z kostní døenì myí (BMMC, dar. M. Hibbs, Ludwig Inst. Cancer, Res.,
Melbourne, Australia)
vloeny geny
první kategorie rizika (A)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
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Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace

Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

Mus musculus domesticus (laboratorní my)
vloeny geny
první kategorie rizika (A)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
Gallus gallus (slepice)
vloeny geny
první kategorie rizika (A)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
Xenopus laevis (ába drápatka) (embrya)
vloeny geny
první kategorie rizika (A)
Ústav molekulární genetiky AV ÈR
Flemingovo nám. 2, Praha 6, PSÈ: 166 37, IÈO: 68378050
vìdecký výzkum
ze dne 8. ledna 2002, è.j. 1065/OER/GMO/01
10 let
Salmonella sp. mimo S. typhi
Pøíprava delecí a transkripèních fúzí u genù regulujících replikaci a poèet kopií
plazmidù, virulenci a bunìèný cyklus salmonel (geny arcA, arcB, asd, fliM, flhC,
gyrA, hilA, invA, luxS, ompC, phoP, rpoS, sdiA, sirA, ybeQ a yhjH). Exprese
salmonelových proteinù antigenní povahy v E. coli
druhá kategorie (B)
Laboratoø salmonelových infekcí a experimentální stáje,
Výzkumný ústav veterinárního lékaøství, Hudcova 70, Brno, PSÈ 62132
vìdecký výzkum
ze dne 29. srpna 2002, è.j. 795/OER/GMO/02
10 let
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Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace

Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

Escherichia coli
Pøíprava delecí a transkripèních fúzí u genù regulujících replikaci a poèet kopií
plazmidù, virulenci a bunìèný cyklus salmonel (geny arcA, arcB, asd, fliM, flhC,
gyrA, hilA, invA, luxS, ompC, phoP, rpoS, sdiA, sirA, ybeQ a yhjH). Exprese
salmonelových proteinù antigenní povahy v E. coli.
druhá kategorie (B)
Laboratoø salmonelových infekcí a experimentální stáje,
Výzkumný ústav veterinárního lékaøství, Hudcova 70, Brno, PSÈ 62132
vìdecký výzkum
ze dne 29. srpna 2002, è.j. 795/OER/GMO/02
10 let
Mycobacterium spp. mimo M. tuberculosis
Inaktivace genù katE, katG, Rv3891c, Rv0566c, Rv2631 u mykobaktérií.
Klonování fragmentù výe uvedených genù do plazmidù E. coli.
druhá kategorie (B)
Laboratoø molekulární mykobakteriologie,
Výzkumný ústav veterinárního lékaøství, Hudcova 70, Brno, PSÈ 62132
vìdecký výzkum
ze dne 29. srpna 2002, è.j. 795/OER/GMO/02
10 let
Escherichia coli
Inaktivace genù katE, katG, Rv3891c, Rv0566c, Rv2631 u mykobaktérií.
Klonování fragmentù výe uvedených genù do plazmidù E. coli.
druhá kategorie (B)
Laboratoø molekulární mykobakteriologie,
Výzkumný ústav veterinárního lékaøství, Hudcova 70, Brno, PSÈ 62132
vìdecký výzkum
ze dne 29. srpna 2002, è.j. 795/OER/GMO/02
10 let
Escherichia coli
Vnáení fragmentù savèí DNA do plazmidù E. coli.
druhá kategorie (B)
Laboratoø molekulární genetiky,
Výzkumný ústav veterinárního lékaøství, Hudcova 70, Brno, PSÈ 621 32
vìdecký výzkum
ze dne 29. srpna 2002, è.j. 795/OER/GMO/02
10 let
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Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace

Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace

Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace
Kategorie rizika
Uivatel
Úèel nakládání
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

modifikovaný bakulovirus AcMNPV
Do plazmidù bakuloviru jsou vnáeny následující geny: gen pro hlavní kapsidový
protein kaliciviru králíkù (RHDV) a zajícù (EBHSV) vp60,gen pro nukleokapsidový
protein N viru PRRS (ORF7), gen pro membránový protein M viru PRRS
(ORF6), gen pro obalový glykoprotein E viru PRRS (ORF5), gen pro kapsidový
protein VP2 parvoviru prasat
první kategorie (A)
Laboratoø molekulární virologie,
Výzkumný ústav veterinárního lékaøství, Hudcova 70, Brno, PSÈ 621 32
vìdecký výzkum
ze dne 29. srpna 2002, è.j. 795/OER/GMO/02
10 let
Escherichia coli XL-1 Blue
Do plazmidù E.coli jsou vnáeny následující geny: gen pro hlavní kapsidový protein
kaliciviru králíkù (RHDV) a zajícù (EBHSV) vp60, gen pro nukleokapsidový protein
N viru PRRS (ORF7), gen pro membránový protein M viru PRRS (ORF6), gen pro
obalový glykoprotein E viru PRRS (ORF5), gen pro kapsidový protein VP2 parvoviru
prasat
první kategorie (A)
Laboratoø molekulární virologie,
Výzkumný ústav veterinárního lékaøství, Hudcova 70, Brno, PSÈ 621 32
vìdecký výzkum
ze dne 29. srpna 2002, è.j. 795/OER/GMO/02
10 let
Escherichia coli
Vnáení genù pro scFv protilátky proti kongenerùm PCB, atrazinu, simazinu
a kyselinì 2,4-Dichlorofenoxyoctové do E. coli
druhá kategorie (B)
Laboratoø molekulární biotechnologie,
Výzkumný ústav veterinárního lékaøství, Hudcova 70, Brno, PSÈ 621 32
vìdecký výzkum
ze dne 29. srpna 2002, è.j. 795/OER/GMO/02
10 let

Seznam geneticky modifikovaných organismù schválených pro uvádìní do ivotního prostøedí
- doplnìní za rok 2002
Geneticky modifikovaný
organismus
Genetická modifikace

Výsledek hodnocení rizika
Uivatelé, kteøí budou
s tímto geneticky
modifikovaným
organismem nakládat
Úèel uvádìní do ivotního
prostøedí

len setý (Linum usitatissimum L.) s vneseným selekèním genem pro rezistenci
k hygromycinu
vnesen selekèní gen pro rezistenci k hygromycinu projevující se v rostlinách (gen hpt
pro hygromycinfosfotransferázu z Escherichia coli), promotor p35S a zesilovací
sekvence k tomuto promotoru za úèelem zjiování pøípadné inzerèní mutageneze
první kategorie rizika (A)
AGRITEC, výzkum lechtìní a sluby, s.r.o.
Sídlo: umperk, Zemìdìlská 16, PSÈ 787 01
IÈO: 48392952
výzkum, lechtìní: vyhledávání inzerèních mutantù
a ovìøování jejich lechtitelských parametrù
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Místo uvádìní do ivotního
prostøedí
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

pokusný pozemek v katastru obce Vikýøovice
ze dne 10. ledna 2002è. j. 1010/OER/GMO/01
3 roky

Geneticky modifikovaný
organismus

kukuøice (Zea mays L.) linie MON810 s vneseným genem pro insekticidní protein
Cry1A(b) pocházející z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (komerèní oznaèení
MaisGard® nebo YieldGard®) a potomstvo odvozené od této kukuøice tradièními
lechtitelskými postupy
Genetická modifikace
vnesení genu Cry1A(b) pro tvorbu insekticidního proteinu, pocházejícího z Bacillus
thuringiensis subsp. kurstaki a zpùsobujícího rezistenci vùèi zavíjeèi kukuøiènému
(Ostrinia nubilalis), významnému kùdci kukuøice
Výsledek hodnocení rizika první kategorie rizika (A)
Uivatelé, kteøí budou
Monsanto ÈR s.r.o., Rybkova 1, Brno, 602 00
s tímto geneticky
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, Praha 6 -Ruzynì, 161 06
modifikovaným organismem Jihoèeská universita v È. Budìjovicích, Braniovská 13, Èeské Budìjovice, 370 05
nakládat
Entomologický ústav AV ÈR, Braniovská 31, Èeské Budìjovice, 370 05
Úèel uvádìní do ivotního
realizace polních studií v rámci øeení výzkumného projektu MZe QD 1360
prostøedí
Metody hodnocení úèinnosti produktù transgenù GMO v ochranì rostlin
a posuzování rizik pøi jejich zavádìní, monitoring úèinku na cílové a necílové
organismy, studie adaptability hybridù
Místo uvádìní
Braniovice, pozemky lechtitelské stanice Monsanto
do ivotního prostøedí
Èeské Budìjovice, pozemky Zemìdìlské fakulty JUIvanovice na Hané, pozemky
VÚRVPraha - Ruzynì, pozemky VÚRV
Rozhodnutí o zápisu
ze dne 9. dubna 2002è.j. 142A/OER/GMO/02
Doba platnosti zápisu
3 roky
Geneticky modifikovaný
organismus

Genetická modifikace
Výsledek hodnocení rizika
Uivatelé, kteøí budou
s tímto geneticky
modifikovaným
organismem nakládat
Úèel uvádìní
do ivotního prostøedí

Místo uvádìní
do ivotního prostøedí
Rozhodnutí o zápisu
Doba platnosti zápisu

kukuøice (Zea mays L.) linie NK603 s vneseným genem CP4 EPSPS pocházejícím
z Agrobacterium sp. kmen CP 4 a zpùsobujícím rezistenci ke glyfosátu (komerèní
oznaèení Roundup Ready®) a potomstvo odvozené od této kukuøice tradièními
lechtitelskými postupy
vnesen gen CP4 EPSPS pocházející z Agrobacterium sp.kmen CP 4 a zpùsobující
rezistenci ke glyfosátu
první kategorie rizika (A)
Monsanto ÈR s.r.o., Rybkova 1, Brno, 602 00
Výzkumný ústav pícnináøský Troubsko s.r.o., Zahradní 1,664 41, Troubsko
Zkuební stanice Nechanice s.r.o, Husovo nám. 34, okr. Hradec Králové, 503 15,
Nechanice
realizace polních studií, získání agronomických informací,
studium úèinnosti technologie Roundup®Ready v prostøedí plevelného spoleèenstva
kukuøice v ÈR, registrace herbicidu MON 78044 podle zákona è. 147/1996 Sb.,
studie adaptability hybridù
Braniovice, pozemky lechtitelské stanice Monsanto Troubsko,
pozemky Výzkumného ústavu pícnináøského Nechanice, pozemky Zkuební stanice
ze dne 29. dubna 2002, è.j. 260A/OER/GMO/02
3 roky

39

14.
SDÌLENÍ
odboru legislativního MP o vydání stanoviska
k pøechodným ustanovením  k povinnosti mít integrované povolení  zákona
è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneèitìní, o integrovaném
registru zneèiování a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o integrované prevenci)
Pokud jde o výklad pøechodných ustanovení zákona o integrované prevenci, je tøeba vzít v úvahu § 16 zákona o integrované prevenci, a v nìm stanovené povinnosti pro provozovatele zaøízení.
V pøípadì staronových zaøízení podle § 43 zákona o integrované prevenci musíme vycházet z výkladu ustanovení §
16 odst. 2, které zní: Provozovatel zaøízení nesmí bez platného integrovaného povolení zaøízení provozovat. Tím nejsou
dotèena ustanovení § 42 a 44.
První vìta tohoto ustanovení stanoví obecnou povinnost pro vechny provozovatele IPPC zaøízení a odpovídá obecné
zásadì v § 45 zákona o integrované prevenci: Stavební povolení podle zvlátního právního pøedpisu pro zaøízení nelze
vydat bez pravomocného integrovaného povolení. Provozovatel zaøízení, který podal ádost o stavební povolení do dne
nabytí úèinnosti tohoto zákona a jestlie do tohoto data nebylo pro toto zaøízení vydáno stavební povolení, je povinen
doloit integrované povolení souèasnì s návrhem na zahájení kolaudaèního øízení.
Druhá vìta potom stanoví výjimky  úlevy pro provozovatele, kteøí splòují podmínky v § 42 a 44. Jedná se o provozovatele stávajících a staronových zaøízení.
Pro provozovatele stávajících zaøízení (§ 42) tedy platí povinnost mít integrované povolení k 30. øíjnu 2007, pokud
chtìjí i po tomto datu zaøízení provozovat
Pro provozovatele staronových zaøízení (§ 43) je stanovena povinnost podat do 3 mìsícù ode dne nabytí úèinnosti
zákona úøadu ádost o vydání integrovaného povolení. Zákon nestanoví sice sankci pro pøípad nepodání ádosti, ale stanoví ji sankci pro pøípad, kdy provozovatel provozuje zaøízení bez platného integrovaného povolení (§ 37 odst. 4).
Vzhledem k tomu, e pøechodné ustanovení podle § 43 bylo vytvoøeno za úèelem sníení tvrdosti nové právního pøedpisu s ohledem na novì ukládané povinnosti ve vztahu k provozovatelùm staronových zaøízení, pro které smìrnice
96/61/ES nemá pøechodné ustanovení (v ÈR byla kategorie staronových zaøízení vytvoøena z dùvodu èasových rozdílù pøi pøijímání norem týkajících se integrované prevence v EU a ÈR), je nutno jej v tomto úzkém smyslu také vykládat.
Aèkoliv tedy není pro staronová zaøízení stanoven èasový limit, dokdy mají mít integrované povolení, stále pro
tato zaøízení platí povinnost v § 16 odst. 2, tj. provozovat zaøízení pouze s platným integrovaným povolením. Sankèní
odpovìdnosti za nesplnìní této povinnosti se mohou zprostit jen vèasným podáním ádosti o vydání integrovaného
povolení - vynìtí z této odpovìdností trvá pouze po dobu trvání øízení - tedy do vydání pravomocného rozhodnutí.
Pokud tito provozovatelé nepodají ádost ve stanovené lhùtì, bude po nich vyadováno ihned po jejím uplynutí pøedloení platného integrovaného povolení. Pokud se jím neprokáí, bude mono jim ukládat pokuty dle § 37 odst. 4 zákona
o integrované prevenci.
JUDr. Jana Prchalová, v.r.
øeditelka odboru legislativního
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15.
SDÌLENÍ
odboru legislativního MP k pøímým novelám slokových pøedpisù, které
pøinesl zákon è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneèitìní,
o integrovaném registru zneèiování a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon
o integrované prevenci)  èást druhá a desátá zákona o integrované prevenci
Zákon o integrované prevenci pøinesl s úèinností ode dne 1. 1. 2003 pøímé novely tzv. slokových pøedpisù. Tyto pøímé
novely byly pøijaty z toho dùvodu, aby zákon o integrované prevenci splnil také svou roli kolizní normy a bylo tedy
dosaeno stavu, e v pøípadì, kdy bude rozhodováno v rámci procesu o vydání integrovaného povolení (bude tedy rozhodováno o zaøízení spadajícím do nìkteré z kategorií v pøíloze è. 1 zákona o integrované prevenci, popø. o zaøízení,
jeho provozovatel dobrovolnì poádal o vydání integrovaného povolení), nebudou vydávána rozhodnutí podle pøímo
znovelizovaných ustanovení slokových pøedpisù.
Jednotlivé novely slokových pøedpisù obsahují obdobnou dikci, v ní je stanoveno, e pøísluná sloková rozhodnutí se nevydají podle slokového zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v øízení o vydání integrovaného
povolení podle zákona o integrované prevenci.
Pøi aplikaci tìchto ustanovení je nutné rozliit dva pøípady.
1) V prvním pøípadì pùjde o zaøízení, na která se nevztahují pøechodná ustanovení zákona o integrované prevenci (§
42 a 43).
Pøímými novelami slokových zákonù (viz výe uvedená dikce) je nahrazován postup, nikoliv konkrétní rozhodnutí.
Z toho dùvodu nebude moný paralelní bìh procesu vydávání nahrazovaného rozhodnutí a procesu integrovaného
povolování.
Bude-li tedy v prùbìhu øízení o vydání rozhodnutí podle znovelizovaného slokového pøedpisu, zahájeno øízení
o vydání integrovaného povolení, bude tím ze zákona nahrazen postup podle pøísluného slokového pøedpisu.
Dále bude záleet na rozhodujícím správním úøadu, jak naloí s ji zahájeným øízením podle slokového pøedpisu, pøièem nejlépe bude toto øízení pøeruit a poté, po vydání integrovaného povolení zastavit.
K tomuto výkladu napomáhá také ustanovení § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci, které stanoví, e v integrovaném povolení pro zaøízení podle § 42 a 43 se ruí pravomocná sloková rozhodnutí. Toto ustanovení se nevztahuje na
§ 45, kde by situace, e by dolo k vydání pravomocného rozhodnutí podle slokového pøedpisu, nemìla vùbec nastat.
Pøísluná rozhodnutí nebudou vydána podle slokových zákonù, nýbr budou nahrazena integrovaným povolením,
o které musí provozovatel IPPC zaøízení zaádat, resp. ho musí podle podmínek zákona o integrované prevenci mít k dalím krokùm pøed zahájením provozu zaøízení.
Pokud by se jednalo o nová zaøízení podle § 45, druhé vìty (jedná se o ustanovení doplnìné na základì novely zákona
o integrované prevenci z roku 2002, zákon è. 521/2002 Sb.) zákona o integrované prevenci, zde mùe být vedeno soubìnì jak øízení podle slokových pøedpisù, tak podle zákona o integrované prevenci, protoe postup-øízení o vydání
slokového rozhodnutí (potøebného ke stavebnímu povolení) zde není vlastnì nahrazován postupem podle zákona o integrované prevenci. V tomto pøípadì pak bude tøeba (pøi vydání integrovaného povolení) analogicky pouít ustanovení
§ 44 odst. 2 o zruování ji vydaných pravomocných slokových rozhodnutí.
2) Ve druhém pøípadì pùjde o zaøízení, na která se vztahují pøechodná ustanovení zákona o integrované prevenci
(§ 42 a 43).
Pùjde-li o zaøízení, která spadají pod vymezení § 42 zákona o integrované prevenci, platí pro nì povinnost mít integrované povolení k urèitému datu. Do té doby ne bude pro tato zaøízení podána ádost o vydání integrovaného povolení, lze pro nì vydávat pøísluná sloková rozhodnutí podle slokových pøedpisù. Tato ji vydaná pravomocná rozhodnutí nebo jejich èásti budou pak úøadem v integrovaném povolení zruena podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci.
Pùjde-li o zaøízení podle § 43 zákona o integrované prevenci, pro tato platí povinnost podat ádost o integrované povolení do 31.3. 2003. Pøísluná sloková rozhodnutí mohou být vydána podle slokových pøedpisù, ale pouze do té doby
ne provozovatel podá ádost o integrované povolení. Podáním této ádosti bude slokové rozhodování nahrazeno
postupem v øízení o vydání integrovaného povolení a pøísluná sloková rozhodnutí ji nebudou vydána samostatnì.
Øízení podle slokových pøedpisù budou muset být pøeruena a dále s nimi bude naloeno podle výsledku øízení o vydání
integrovaného povolení.
JUDr. Jana Prchalová, v.r.
øeditelka odboru legislativního
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16.
SDÌLENÍ
odboru legislativního MP
Pøechodná ustanovení zákona o integrované prevenci
ve vztahu ke stavebnímu zákonu
Pøi konstrukci pøechodných ustanovení zákona è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneèitìní, o integrovaném registru zneèiování a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon o integrované prevenci) byl pojem uvedení do provozu pouit ve smyslu uvedení do trvalého provozu.
Pro rozhodování o tom, zda se na konkrétní zaøízení vztahuje nìkteré z pøechodných ustanovení zákona o integrované
prevenci (§ 42 nebo 43), èi nikoliv, je tudí dùleité, kdy bylo pravomocným kolaudaèním rozhodnutím povoleno uívání stavby k urèenému úèelu, tzn. k trvalému provozu.
Podle zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjích pøedpisù,
se kolaudaèním rozhodnutím povoluje uívání stavby k urèenému úèelu (viz § 82 odst. 1 stavebního zákona).
V ustanovení § 84 stavební zákon pøipoutí, aby u staveb právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle
zvlátních pøedpisù (nikoliv tedy u staveb fyzických osob, které nejsou podnikateli) byl ji pøed vydáním kolaudaèního
rozhodnutí zahájen se souhlasem stavebního úøadu zkuební provoz. V takovém pøípadì rozhodne stavební úøad
v dohodì s dotèenými orgány státní správy o prozatímním uívání stavby ke zkuebnímu provozu a stanoví pro nìj
podmínky. Po ukonèení a vyhodnocení zkuebního provozu nebo jeho èasového úseku vydá stavební úøad na návrh stavebníka nebo uivatele stavby kolaudaèní rozhodnutí.
I v tomto pøípadì vak teprve datum pravomocného kolaudaèního rozhodnutí má urèující význam pro zaøazení zaøízení podle pøechodných ustanovení zákona o integrované prevenci (§ 42 nebo 43).
Pokud se v § 43 zákona o integrované prevenci mluví o vydání stavebního povolení, má se na mysli datum nabytí
právní moci tohoto rozhodnutí.
V pøípadì povinnosti mít integrované povolení (§ 42 zákona o integrované prevenci) se logicky pøedpokládá, e provozovatel zaøízení musí podat ádost o integrované povolení v takovém pøedstihu, aby nejpozdìji k tomuto datu obdrel pravomocné integrované povolení. Termín pro podání ádosti o integrované povolení, resp. pro splnìní povinnosti
mít integrované povolení je v tomto pøípadì stanoven jednoznaènì.
Je nutno zdùraznit, e k posouzení konkrétního pøípadu je nezbytné obrátit se s potøebnými údaji na pøísluný krajský
úøad, který v dané vìci povede øízení o vydání integrovaného povolení.

JUDr. Jana Prchalová, v.r.
øeditelka odboru legislativního
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