
S Asociací za novým právem… 
bezpečně a pohodlně 

Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký 

zájem budeme průběžně realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo  

v regionech. O přesných termínech a tématech budete včas informováni.Právní zpravodaj je 

rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz 

Odborný obsah byl připraven Legislativní radou MSP. 
 
 

 

 Legislativní rada MSP byla 

založena 13. 12. 2018. 
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AMSP ČR uplatnila zásadní 

připomínku ke změnám zákoníku 

práce a zákonu o zaměstnanosti 
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Smluvní pokuta a její limitace 

                                           č. 408 

 

Do českého právního řádu  

se zapracovává úprava 

spotřebitelských smluv  

k digitálnímu obsahu a digitálním 
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Finanční leasing a DPH od nového 

roku jinak - Co vše se změní  

v odvodech a nároku na odpočet  

a dopad na uzavřené smlouvy                                               

                                           č. 410 

 

Dnešní článek: 

Vyhláška o bližších podmínkách 

nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy  

a genetickými produkty (GMO) 

prošla připomínkovým řízením bez 

ztráty kytičky                    č. 411 

                              

 

Příští článek: 

Brexit: Pastva pro úředního šimla 

                                           č. 412 

Zajímají Vás 

KONKRÉTNÍ ZMĚNY PRO PODNIKATELE? 

Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy  
a genetickými produkty (GMO) prošla připomínkovým řízením bez ztráty kytičky 

Právní 
zpravodaj 

1. 10. 
 
. 

33..    

2019 č. 411 
 

 
Jak vyplývá z předkládací zprávy Ministerstva životního prostředí, návrh 

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách 

nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve 

znění pozdějších předpisů, navazuje na Směrnici Komise (EU) 2018/350 ze dne  

8. března 2018 (dále jen „směrnice 2018/350), kterou se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, pokud jde o hodnocení rizika 

geneticky modifikovaných organismů pro životní prostředí. Směrnice 2018/350 

mění především ty části příloh II až IV směrnice 2001/18/ES, které se týkají 

geneticky modifikovaných rostlin. Některé změny v metodice rizika a požadavky 

na údaje v žádostech jsou ale obecného rázu a vztahují se tudíž na všechny 

geneticky modifikované organismy („GMO“). 

V příloze č. 2 vyhlášky, část B, navrhlo Ministerstvo životního prostředí změny, 

reagující na aktuální vývoj v oblasti klinických hodnocení léčivých přípravků 

sestávajících nebo obsahujících geneticky modifikované mikroorganismy (genová 

terapie, vakcíny). V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých 

přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES, které harmonizuje zdravotní a etické 

požadavky na klinická hodnocení, usiluje Evropská komise a členské státy  

o sjednocení testování genové terapie i z hlediska předpisů o GMO. Cílem této 

iniciativy je usnadnit testování léčiv, která jsou zpravidla určena k léčbě vzácných 

nebo onkologických onemocnění.  

Připomínkové řízení bylo ukončeno 24. 9. 2019 a žádné z oficiálních 

připomínkových míst neuplatnilo zásadní připomínku proti návrhu změny 

vyhlášky, AMSP ČR rovněž s jejím obsahem souhlasí. 
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