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1. Úvod
Od počátku civilizace příroda ovlivňuje člověka a člověk přírodu. Zatím-
co příroda se svými mechanismy snaží reagovat na činnosti člověka, člo-
věk se snaží využívat přírodní mechanismy ve svůj prospěch.  Základním 
předpokladem dalšího rozvoje civilizace je efektivní zemědělství, které se 
po celá staletí rozvíjelo do současné podoby. Moderní zemědělství přináší 
vysoké výnosy a zajišťuje dostatek potravin v rozvinutých zemích světa, 
využívá však průmyslové přístupy od obdělávání půdy přes integrovanou 
ochranu, výživu i zpracování. Zemědělství rozvojových zemí však nedokáže 
díky infrastruktuře a způsobu hospodaření zabezpečit dostatek kvalitních 
potravin pro místní obyvatele. Zatímco na straně jedné řada obyvatel roz-
vinutých zemí se obrací k ekologickému zemědělství a volá po zachování 
tradic, s nadějí, že uchovají lépe podmínky pro život, jiní vidí možnosti ve 
využití nových biotechnologických přístupů (Reganold a Wachter, 2016).

Vědecká veřejnost rozhodně podporuje rozvoj biotechnologií a jejich 
uplatnění v zemědělství. Spotřebitelé jsou však často nerozhodnutí nebo 
zdrženliví, což platí zejména v zemích EU (Lucht, 2015, Panachin a Tuzni-
kov, 2017, Popek a Halagarda 2018, Kemper a kol. 2018). Je velmi zají-
mavé, že i přes 30 let trvající debatu o bezpečnosti využívání GMO v ze-
mědělské praxi nebylo, i přes vědecké důkazy, v diskusi se spotřebiteli 
dosaženo v EU pokroku, i když v EU byly položeny základy zemědělským 
biotechnologiím (Landrum a kol., 2019).

„Náš svět je postaven na biologii, a jakmile začneme její principy chápat, 
stává se z biologie technologie.“

Ryan Bethencourt

Kniha přináší základní fakta o původu biotechnologií, jejich možných 
aplikacích, jejich dalšího využití a předpokládaného rozvoje. Také zpraco-
vává současné legislativní aspekty využívání biotechnologií a ukazuje mož-
nosti jejich využití v rostlinné i živočišné výrobě.
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2. CO JSOU GMO A K ČEMU SLOUŽÍ
2. 1. Jak definovat GMO

Geneticky modifikované organismy (dále jen 
GMO), tak jak pojem chápeme v dnešní době, 
vznikly a vznikají jako produkty vědeckého 
poznání a nových technologických možností. 
Jsou výsledkem širokých badatelských aktivit. 
Postupy, kterými GMO vznikají, jsou označo-
vány jako biotechnologie nebo genetické in-
ženýrství. Během tohoto procesu dochází ke 
změně genetické výbavy organismu. Proces se 
označuje jako transformace. V r. 1993 Encyclo-
pedia Britannica definovala genetické inženýr-
ství jako „jakoukoli ze široké škály technik jako 
je umělé oplodnění, oplodnění in vitro (např. 
děti ze „zkumavky“), banky spermií, klonování 
a manipulace s genem“. Užší definici poskyt-
la Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), 
Světová zdravotnická organizace (WHO) a Ev-
ropská komise (EU): Definice v obecné rovině 
říká, že GMO jsou změněny způsobem, ke kte-
rému „nedochází přirozeně při páření a/nebo 
přirozené rekombinaci“. Na mezinárodní úrovni 
se také často hovoří o LMO (Living Modified 
Organisms – žijící modifikované organismy). 
Prvními modifikovanými organismy byly bak-
terie, kvasinky, následovaly rostliny a konečně 
i živočichové nebo hmyz (Cacciabaudo a kol. 
2006).

Další definice byla schválena v rámci 
tzv. Cartagenského protokolu. Problematika 
GMO se dostala po diskusích na pořadu jed-
nání Konference OSN o životním prostředí 
a rozvoji (známá také jako „Summit Země“), 

který se konal v Riu de Janeiro v roce 1992. Na 
základě dalších jednání byl přijat v Montrealu 
dne 29. ledna 2000 tzv. Cartagenský proto-
kol (Falkner, 2000). Cílem Protokolu je zajistit 
ochranu a bezpečnost při zacházení, využívání 
a přenosu živých modifikovaných organismů 
do životního prostředí, které jsou výsledkem 
moderních biotechnologií (Nobs a kol. 2003). 
Podrobnější informace lze nalézt na http://chm.
nature.cz/umluva-o-biologicke-rozmanitosti-
-cbd/pracovni-program-umluvy-cb/cartagen-
sky-protocol-o-biologicke-bezpecnosti/ nebo 
v originále včetně aktuálních novinek z oblas-
ti a závěrů diskusních fór na https://bch.cbd.
in. Cartagenský protokol rovněž definuje LMO 
(Box 1).

GMO (LMO) je každý živý organismus, který 
vlastní novou kombinaci genetického materiá-
lu získaného pomocí moderní biotechnologie.
(Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti 
2000)

Box 1  Definice Geneticky modifikovaných orga-
nismů podle Cartagenského protokolu

Další definici využíváme v EU a to podle 
směrnice EU 18/2001 (viz dále) a zákona O na-
kládání s geneticky modifikovanými organismy 
a genetickými produkty 78/2004 v platném 
znění. Podle tohoto zákona je GMO organis-
mus, kromě člověka, jehož dědičný materiál 
byl změněn genetickou modifikací provedenou 
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některým z technických postupů stanovených 
v příloze k zákonu (vložením úseku cizorodé 
nukleové kyseliny do buňky příjemce nebo fúzí 
buněk pomocí prostředků, které se přirozeně 
nevyskytují).

2. 2. Jak jsme dospěli k vývoji a používání 
GMO

Zatímco se v 18. a 19. století rozvíjel kvasný 
průmysl a využití selektovaných mikroorga-
nismů pro farmacii i výrobu potravin, zeměděl-
ství ve stejné době spoléhalo na tradiční přístu-
py. Odrůdy byly získávány selekcí z nejlepších 
linií, tzv. „selektivním šlechtěním“ nebo „umě-
lým výběrem“. Opakované používání této pra-
xe po mnoho generací vedlo k dramatickým 
genetickým změnám u hospodářsky význam-
ných druhů. Objev zákonů dědičnosti G. Men-
delem potvrdil správnost uvedených praktik. 
Následovaly objevy T. Morgana o vazbě genů, 
indukované mutagenese, in vitro množení 
rostlin (ve zkumavce), využití techniky zdvo-
jených haploidů, umělé oplodnění a řada dal-
ších, které ovlivnily šlechtění rostlin a živočichů 
(Raju et al. 2016) (Tabulka 1).

Prvními organismy, které byly geneticky mo-
difikovány v laboratoři, byly mikroorganismy 
(Melo a kol. 2007). Staly se brzy prvními biore-
aktory. Bakterie a kvasinky jsou levné, snadno 
se pěstují, klonují, rychle se množí. Mohou být 
využity k produkci některých peptidů a protei-
nů. Jsou používány jako léčiva ve veterinární 
i humánní medicíně (např. vakcíny, insulin, in-
terferon), podpůrné látky, krmivové a potrav-
ní doplňky. Purifikované produkty se výrazně 
uplatňuji, například jako vakcíny nebo život 
zachraňující molekuly (insulin, interferon, hor-

mon nadledvinek a mnohé další). Samozřejmě 
neztratily svoji roli ve výrobě potravin., nápojů 
nebo krmiv, kde se využívají speciálně uprave-
né kmeny (von Wright a Bruce, 2003, De Cacer 
a kol. 2007).

Za zakladatele rostlinných biotechnolo-
gií jsou považování tři vědecké osobnosti 
Prof. Marc van Montagu z Belgie (Phaese a kol. 
1981), a Dr. Mary-Dell Chilton (Chilton, 1983) 
a Robert T. Fraley ze Spojených států. Nezá-
visle propagovali výzkum úspěšného přenosu 
bakteriálních genů do rostlin, vytvářeli první 
biotechnologické plodiny na světě se zlepše-
nými výnosy, odolností vůči hmyzu a choro-
bám a tolerancí k herbicidům nebo i extrémním 
klimatickým podmínkám. Marc Van Montagu 
založil v Belgii dvě biotechnologické společ-
nosti, které úspěšně vyvíjeli GM plodiny odol-
né vůči hmyzu a herbicidům nebo usnadňující 
tvorbu hybridů. Před třemi desetiletími pomohl 
Robert T. Fraley vymyslet systém výroby gene-
ticky modifikovaného osiva. Odvětví se stalo 
globálním se ziskem ve výši 17 miliard dolarů 
a zavedlo novou éru zemědělské produktivity. 
Výsledkem jeho výzkumu byl tržní trhák: rostli-
ny, které tolerují silný herbicid na bázi glyfosá-
tu známý jako Roundup (Fraley a kol. 1996). 
Dnes se převážná většina sójových bobů plo-
din pěstuje ze semen sóji upravených tak, aby 
herbicid tolerovaly. Všichni jmenovaní získali 
v r. 2013 ocenění „Word Food Prize“ za přínosy 
v oblasti zemědělství a potravin.

Také se využívají GM živočichové zejména 
jako modelové organismy pro léčbu chorob, 
produkci cenných látek a jen málo modifika-
cí cílí na zlepšení hospodářských vlastnos-
tí (Wang a kol. 2017, Whitelaw a kol. 2016, 
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Cavagnari a kol. 2010). Nové technologie 
(klonování, přenos DNA do oocytů – vajíček) 
navázaly na předchozí selekce a umělé výběry 
vedoucí k řadě plemen hospodářských zvířat 
a umožnily tvorbu transgenních myší a potka-
nů, které slouží jako modelové organismy při 
výzkumu příčin chorob, postupně pak i ryb (To-
nelli a kol. 2017), ptáků (Woodfint a kol. 2017) 
a hospodářských zvířat, která produkují v mléce 

speciální látky (Cooper a kol. 2015), tvoří ve vej-
cích cenné rekombinantní proteiny, nebo rychle 
rostou jako např. transgenní lososi, prasata, pří-
padně mohou být odolná k chorobám.

Potenciál GMO je vysoký, jejich pěstová-
ní a použití ve světě se bude jistě rozšiřo-
vat v závislosti na postoji jednotlivých vlád 
a potřebách společnosti.

Tabulka 1:  Historie biotechnologií z pohledu vědeckého poznání a technologických 
možností

DATACE UDÁLOST

5000–7000 př. n. l.
 

Vznik hospodářsky významných  druhů
Používání mikroorganismů pro fermentaci

1859 Darwin: O původu druhů

1864 Mendel:  Objev zákonů dědičnosti

1920 Morgan prokázal existenci vazebných skupin - chromozómy

1869 Miescher  izoloval poprvé  DNA z lidských buněk

1944  Avery prokázal, že DNA uchovává genetickou informaci

1953 Watson a Crieg: Objevili strukturu DNA (dvoušroubovice) 

1966 Rozluštěn genetický kód 

1972 Berg spojil jako první dvě molekuly DNA z odlišných organizmů  
(tvz. rekombinantní DNA)

1977 Objev přirozeného přenosu DNA do rostliny (Agrobacterium)

1978 První produkt GM bakterií - insulin (na trh uveden 1987)

1981–1982 Vznikly první transgenní myš a octomilka 

1983 Představena první geneticky modifikovaná (transgenní) rostlina

1985 Mullis spolu s kolegy vynalezl PCR (viz detekce GMO)

1992 První GM rostlina – rajče - určená pro trh – FlavrSavr Tomato (ame-
rická firma Calgene)

1985 První geneticky modifikované hospodářské zvíře

2010 První zcela syntetický organismus - bakterie

2000 a dále Aplikace technik editace genů

2018 Oznámeno narození dětí s editovaným genomem 
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3. POSTUPY, KTERÉ SE VYUŽÍVAJÍ PRO 
TVORBU GMO

Geneticky modifikované mikroorganismy 
(GMM) Protokoly pro jejich přípravu jsou dob-
ře popsané a snadno proveditelné v závislos-
ti na typu mikroorganismu a složitosti DNA 
molekuly, která musí být do mikroorganismu 
vložena (Hartl a Jones 2001). Názorně lze uká-
zat postup na střevní bakterii Escherichia coli 
nebo kvasinkách Saccharomyces cerevisiae 
(např. pivovarské kvasnice).

Kvasinky byly poprvé úspěšně transformová-
ny v roce 1978. Bylo vyvinuto několik metod 
transformace kvasinkových buněk (Dohmen 
a kol. 1991), jako jsou elektroporace – využití 
elektrického impulzu, nebo použití skleněných 
kuliček (Obrázek 1). Technologie rekombinant-
ní DNA v kvasinkách se dobře etablovala a GM 
kvasinky mají i mnohostranná praktická využití 
ve všech oborech farmaceutické, potravinářské 
i nepotravinářské výroby.

Geneticky modifikované vyšší rostliny (GMVR)

GMVR vznikají trochu složitěji. Zatímco GM 
mikroorganismy lze získat v řádu dní a v krát-
ké době je využívat pro produkci žádaných lá-
tek, GMVR vznikají poněkud delším procesem. 
Stejně jako v případě mikroorganismů, je třeba 
rekombinantní DNA dopravit do jediné buňky 
a tu tzv. regenerovat, tj. z jediné buňky získat 
celistvou, rozmnožování schopnou rostlinu. 
Schopnost regenerace ve zkumavce (in vitro) 
je základem postupu transformace. Odlišné 
druhy a jejich odrůdy a genotypy mají odlišnou 
schopnost regenerovat (Danilova a kol. 2007, 
Chandler a Tanaka 2010, Chung a kol. 2006).

Cizorodá DNA se přenáší buď do individuál-
ních separovaných buněk, které jsou zbaveny 
buněčné stěny, tzv. protoplastů nebo do části 
pletiv, které jsou kultivovány ve zkumavce – in 
vitro. Dnes je u některých druhů (např. kuku-

Obr. 1  Schématické znázornění tvorby GM mi-
kroorganismu. Gen je izolován z donorového 
organismu (zde např. člověk), je ve zkumavce 
smíchán s úsekem DNA schopným množení 
v mikroorganismu, směs se polarizací membrá-
ny elektrickým výbojem přenese do mikroorga-
nismu, kde dojde pomocí vnitřních mechanismů 
mikroorganismu ke spojení obou DNA a k je-
jich množení. Konstrukt se přenáší do dalších 
generací a produkuje žádaný protein 
(autor Ovesná J.).
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řice) možné i přímo transformovat buňky listů 
na rostlině, pokud je lze regenerovat. V případě 
rostlin je možné využít vnesení DNA do buněk 
elektrickým šokem ale i pomocí půdní bakterie 
rodu Agrobacterium, které část své genetické 
informace injikují do rostlinných a nádorových 
buněk („crown galls“). V 70. a 80. letech bylo 
prokázáno, že stačí ponechat pouze ty části 
injikované informace, která zodpovídá za doru-
čení DNA do buňky. Ostatní části lze nahradit 
jinými geny, které podmiňují žádoucí vlastnost 
a mohou genom obohatit o úseky DNA, které 
zodpovídají za tvorbu nových proteinů a zajišťu-
jí nové vlastnosti plodin (odolnost k herbicidům, 
škůdcům, nové složení). V současné chvíli je 
k dispozici celá škála protokolů, které umožňují 
takový přenos cizorodé DNA. Příklad vývoj GM 
bramboru je ukázán na Obrázku 2.

Gen, který je vnášen do rostlinné buňky, je 
vždy opatřen tzv. regulačními úseky, které za-
jišťují, kdy a kde se bude gen přepisovat do 
proteinu (promotory), do jaké míry se proteiny 
budou tvořit (enhancery), do jaké části buňky 
budou poslány (transitní signály) a jak je pro-
tein dlouhý (terminátor). Promotory, termináto-
ry i geny samotné mohou pocházet z odlišných 
organismů. Tyto úseky DNA jsou ve zkumavce 
poskládány v jeden funkční celek. Takto jsou 
připraveny rostliny, které slouží jako modely 
v laboratořích nebo jsou využívány či plánová-
ny pro komerční účely (Birch 1997).

Očekávalo se, že využití GM technologií vel-
mi urychlí šlechtitelský proces a uplatnění no-
vých odrůd na trhu. Toto očekávání brzdí po-
žadavky na vývoj vysoce výnosných a místně 

Obr. 2 Příklad postupu transformace bramboru. Rostliny jsou uchovávány v in vitro kulturách po 
řadu let. Z rostlin ve zkumavkách jsou odebrány tzv. internodální řízky, které byly kokultivovány se 
suspenzí bakterie Agrobacterium tumefaciens nesoucí signální gen resistence ke kanamycinu a pro 
snadnou selekci transformovaných buněk. Po přenesení úseku DNA – transgenu do buněk bylo ag-
robakterium odstraněno antibiotikem a řízky přeneseny na selekční médium. Buňky nesoucí žádané 
geny regenerovaly a vytvořily životaschopné prýty (Ovesná a kol. 1993).

Zdrojové  rostliny 
Suspenze A. tumefaciens
s transgenní DNA

Kokultivace A. tumefaciens
se segmentem rostliny Regenerující segment 

s přeneseným genem 

Regenerující segment 
s přeneseným genem 

Kontrola inzerce DNA

Ovesná J., 1990,, VÚRV
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adaptovaných genotypů, což je spojeno s běž-
nými šlechtitelskými postupy a nutnost vícele-
tého testování v poli. Navíc je nutné vyvíjet po-

žadované podklady pro schvalování GM odrůd 
a jejich uvádění na trh (EFSA 2013).

4.  SOUČASNÉ VYUŽITÍ GMO VE SVĚTĚ 
ROSTE

GM mikroorganismy a hospodářsky významné plo-
diny našly celosvětové uplatnění pro výrobu potra-
vin a krmiv, GM živočichové mají uplatnění spíše 
jako modely, i když jejich potenciál je vysoký.

4. 1. Geneticky modifikované vyšší rostliny

Co do rostlinných druhů a jejich odrůd je třeba 
konstatovat, že na světovém trhu se vyskytují 
stovky odlišných GMO (Ricroch a kol. 2016), 
které byly schváleny podle místních pravidel do 
oběhu a pro pěstování. Od r. 1992 bylo ve světě, 
resp. v 70 zemích na základě legislativy vydáno 
více než více než 4000 rozhodnutí pro testo-
vání, pěstování nebo import. Největšími pěsti-
teli GMO plodin jsou farmáři USA, následováni 
Brazílií, Argentinou, Kanadou a Indií. Dohromady 
tyto země pěstují 91% GMO. Exportními zeměmi 
jsou pak zejména první čtyři. Uplatnění biotech-
nologických plodin v těchto zemích může řešit 
problémy spojené s výskytem nových škůd-
ců a chorob a následně i se změnou klimatu. 
V současné době se GM plodiny pěstují ve světě 
na více než 190 mil. ha ročně, a rozsah vzrostl 
o jedno procento (což odpovídá nárůstu 1,9 mil 
ha) oproti stavu z předcházejícího roku (ISAAA 
2018) (www.isaaa.org).

Podle dostupných dat se ve světě oficiál-
ně pěstují ve svých GM formách ekonomicky 
významné druhy (tzv. cash crop), zejména se 
jedná o obilniny (kukuřice, rýže, pšenice), luš-
těniny (sója, hrách, fazole, bob), olejniny (jarní 
a ozimá řepka, len), okopaniny (brambor, cuk-
rová řepa), ze zelenin se jedná o rajče, papáju, 
papriku, lilek, čekanku, meloun, tykev, nebo 
ovoce (jabloně, slivoně), dále se pak hojně 
pěstuje GM bavlník. Nalezneme také cukrovou 
řepu a třtinu, pícniny, traviny, rychle rostoucí 
dřeviny (topol, eukalyptus) známé jsou i okras-
né rostliny jako karafiát, petúnie, růže a i ta-
ková zajímavost jakou je šafrán. Nemůžeme 
zapomenout ani na dobře transformovatelnou 
rostlinu ekonomického významu – tabák (Fla-
chowski 2017).

V roce 2017 a 2018 z biotechnologických 
plodin byly nejvíce rozšířeny sója, kukuřice, 
bavlna a řepka. Ačkoli došlo k nárůstu ploch 
sóji pouze o 5%, udržela si GM vysokou míru 
popularity a představuje 50% celosvětové 
produkce ploch osetých GM. Jedná se o více 
než 80% celosvětové produkce sóji (ISAA, 
2018). Sója byla první GM plodinou, která se 
ve světě rozšířila, jednalo se známou Roundup 
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Ready sóju. Sójové boby Roundup Ready (prv-
ní odrůda byla známá také jako GTS 40-3-2 
(OECD UI: MON-04032-6)) jsou série genetic-
ky upravených odrůd sóji odolné vůči glyfosá-
tu, součást herbicidu firmy Monsanto, známé-
ho jako RoundUp Ready (Yamada a kol.2011). 
Glyfosát ničí rostliny narušováním syntézy 
esenciálních aminokyselin. GTS 40-3-2 vyrábí 
enzym, který není ke glyfosátu citlivý a vzni-
kl spojením regulačních elementu viru žluté 
mozaiky květáku, elementu z petúnie, genu 
z agrobakteria a ukončovacího signálu z půdní 
bakterie. GTS 40-3-2 byla poprvé schválena 
pro komerční uplatnění ve Spojených státech 
v roce 1994 a následně byla poprvé schválena 
pro komerční uplatnění ve Spojených státech 
v roce 1994 a následně byla povolena v Ka-
nadě (1995), v Japonsku a Argentině (1996), 
Uruguay (1997), v Mexiku a Brazílii (1998)  
a v Jižní Africe (2001). Do r. 2004, kdy Rumun-
sko vstoupilo do EU, byla GM sója pěstována 
na rozsáhlých plochách i v této evropské zemi  
(Cerdeira a kol. 2006).

Počet genotypů a odrůd s modifikací odol-
nosti ke glyfosátu, aktivní součásti herbicidu 
RopundUp byl poněkud limitovaný. Po vypr-
šení patentu fy Monsanto na tuto modifikaci 
sójových bobů, začal vývoj generických odrůd 
s vyšší mírou adaptability pro určité oblasti, což 
dále rozšířilo počty obsetých ploch. Další mo-
difikace sóji se zaměřily na odolnost k hmyzím 
škůdcům nebo na změnu spektra zastoupených 
olejů. Genetické modifikace umožnily zvý-
šit např. množství kyseliny olejové a kyseliny 
stearové a snížit množství kyseliny linolenové. 
Podařilo se zvýšit enormně procento kyseliny 
olejové. Ve světě byly uvolněny odrůdy GM sóji 
odolnější ke stresům nebo hmyzím škůdcům. 

Ovšem i v dnešní době se farmáři zajímají, jaké 
výhody jim přinese GM a konvenční technolo-
gie. Zatímco GM boby se produkují zejména pro 
krmivářský průmysl, konvenční vstupují zejména 
do výroby potravin (Parrot a kol. 2015, Kumar 
a kol. 2019, Bell a kol. 2018, Quin a kol. 2018).

Také kukuřice se ve svých modifikovaných 
variantách se pěstuje na rozsáhlých plochách 
nejen amerického kontinentu. První uvolněnou 
kukuřicí na trh byla kukuřice odolná proti zavíje-
či kukuřičnému. Je do ní vnesen gen, který pro-
dukuje toxin (tzv. δ–endotoxin), který se běžně 
jako bakteriální produkt používá k ochraně ku-
kuřice v konvenčním i ekologickém zemědělství. 
Látka, označovaná jako δ–endotoxin, je produ-
kována bakterií Bacillus thuringiensis a je je-
dovatá pro některé hmyzí škůdce. Transgenní 
kukuřice nesoucí gen pro jeho produkci se ozna-
čuje jako Bt kukuřice. Jedná se o GMO první 
generace. Zavíječ kukuřičný každoročně způso-
buje poškozením plodin kukuřice ztráty miliard 
dolarů. V roce 1996 v USA byla schválena první 
geneticky modifikovaná kukuřice produkující 
protein z Bacillus thuringioensis. Je nutné po-
dotknout, že Bt kukuřice (MON810) je jako je-
diná GM plodina povolena pro pěstování v EU. 
Je využíváno více obdobných genů, které chrání 
proti dalším škůdcům kukuřice. Nedávná studie 
ukázala, že Bt kukuřice chrání také blízká pole 
konvenční kukuřice a příbuzné plodiny včetně 
zelenin. To snižuje nutnost aplikace přípravků na 
ochranu rostlin v obklopujících porostech. Další 
zajímavou modifikací je zvýšená odolnost k su-
chu. V roce 2013 společnost Monsanto uved-
la na trh první transgenní kukuřici se zvýšenou 
odolnosti vůči suchu a postupně je využila pro 
tvorbu hybridů DroughtGard. Tento znak MON 
87460 je poskytován inzercí genu cspB z půdní-
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ho mikrobu Bacillus subtilis. Zajímavé je vnese-
ní genu navozujícího zvýšení odolnosti k suchu 
do genotypů již dříve přizpůsobených k suchým 
podmínkám. Jiná modifikace mění vlastnosti 
a složení škrobů v zrnu nebo umožňuje zvýše-
nou tvorbu esenciální aminokyseliny methioni-
nu nebo lysinu. I u kukuřice byl již využit tran-
sgenní systém pro ulehčení tvorby hybridního 
osiva. Do r. 2016 ji pěstovala i ČR (MON810), 
nyní už zbývají v rámci EU jen plochy ve Španěl-
sku a Portugalsku (Naqui a kol. 2011, Xu a kol. 
2013, Huffman a kol. 2018, Pellegrino a kol. 
2018, Goldstein a kol. 2019)

Obdobně jako kukuřice je transformována 
i řepka, která je schopná odolávat herbicidům, 
působí jako přírodní insekticid (geny řady cry), 
modifikuje se složení olejů, vnesená sterilita se 
široce používá pro produkci hybridů. V centru 
pozornosti je i celková kvalita semene (Cadro-
za a kol. 2013, ICE, 2017, Napier a kol. 2018, 
Besterzda a kol. 2019). Největšími světovými 
producenty řepky jsou Kanada a Austrálie, obě 
země pěstují GM formy řepky, i když pro vývoz 
suroviny se snaží oba řetězce (konvenční i bio-
tech) pěstitelé separovat (oddělená sila, trans-
port, čištění techniky).

Ve světě také převažuje pěstování trans-
genního bavlníku, který je odolný k hmyzím 
škůdcům a herbicidům (zjm. Bt balvník). Jen 
malé procento bavlny je pěstováno v systému 
organického zemědělství (Bakhsh a kol. 2015, 
Gutierrez, 2018, USDA, 2018).

Lze shrnout, že produkty rostlinných biotech-
nologií schválené ve světě pro pěstování a pro 
krmivářské a potravinářské účely byly uprave-
ny tak, aby zabezpečovaly potřeby zemědělské 

praxe (odolnost k herbicidům, škůdcům, choro-
bám, lepší příjem živin), ale zajišťovaly i některé 
lepší vlastnosti produktu. Znaky z druhé skupiny, 
které ocení zejména spotřebitelé, jsou na trhu 
spíše vzácné a jsou v experimentální a ověřovací 
fázi. Schválené GM plodiny na trhu proto dis-
ponují v současné chvíli takovými vlastnostmi, 
jako jsou odolnost k herbicidům, škůdcům, cho-
robám (virovým), stresům, umějí lépe využívat 
živiny nebo nedávno byla uvedena v USA na 
trh jablka, která po rozkrájení nehnědnou, což 
využívají prodejci krájeného ovoce a restaurace 
(Arctic Apple). Známé jsou i modifikace, které 
umožňují dozrání ovoce až po sklizni (přehled 
viz Tabulka 2). Chystají se modifikace, které zvy-
šují obsahy vitaminů nebo se pracuje na pšenici 
pro celiaky. Je potřeba uvést i tzv. „zlatou rýži“, 
o které se předpokládalo, že zmírní deficienci 
vitaminu A v chudých zemích a zabrání slepo-
tě. Dosud však nezaznamenala úspěch (Ji a kol. 
2013, Baranski a kol. 2019).

Je snaha vyvíjet i GM rostliny vhodné pro 
průmyslové využití. Kromě jejich využití jako 
paliv (i kukuřice) jsou vyvíjeny zejména tran-
sgenní rychle rostoucí dřeviny. Příklady zahr-
nují zejména urychlení růstu, rezistenci vůči 
určitým škůdcům, chorobám, podmínkám pro-
středí a toleranci k herbicidům nebo změnu 
hladin ligninu s cílem snížit nákladů na výrobu 
buničiny. Vzhledem k diskuzi o dopadu jejich 
využití na životní prostředí, jsou zatím schvá-
leny pouze topoly odolné vůči hmyzu v Číně. 
Je znám případ GM eukalyptu v Brazílii. Něko-
lik geneticky modifikovaných lesních dřevin je 
ve schvalovacím procesu mimo EU. Výzkum se 
provádí pro zajištění potřeb papírenského prů-
myslu a výrobce celulózy (IUFRO 2010, Chang 
a kol. 2018, Strobawa a kol. 2014).
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Zajímavý je i vývoj v oblasti okrasných rost-
lin. Byly schváleny modré karafiáty, které jsou 
jako řezané květy dováženy i do EU. Známý je 
výzkum zaměřený na změnu barevných variant 
květů. Příkladem jsou např. transgenní růže. Byl 
řešen případ transgenních petúnií, které byly 
bez povolení pěstovány v EU, ale i v USA. Prv-
ně byly nalezeny před několika lety ve Finsku. 

Žádné odrůdy GM zahradní petúnie nebyly pro 
pěstování, dovoz, distribuci nebo maloobchod 
v Evropské unii povoleny. Odrůdy petúnie zjiš-
těné ve Finsku pocházely z výzkumu v Nizo-
zemsku a patrně v Německu, který byl prová-
děn v 90. letech minulého století. Tehdy nebyly 
nastaveny přísné regulace uvolňování GMO do 
prostředí. Petúnie měly krásnou oranžovou 

Tabulka 2: Přehled GM plodin schválených k využití ve světě, zejména USA, Kanada, Argen-
tina, Austrálie, Filipíny, Čína, Indie, (zdroj: ISAAA)

Druh Znak

bavlník tolerance k herbicidům, 

brambor odolnost vůči chorobám, tolerance k herbicidům, odolnost proti hmyzu, mo-
difikovaná kvalita produktu (modifikovaný škrob, snížený potenciál k tvorbě 
akrylamidu - hnědnutí při smažení), odolnost proti plísním

cukrová řepa tolerance k herbicidům

fazole odolnost k virovým chorobám

jablko po rozkrojení nehnědne

len tolerance k herbicidům

lilek odolnost k chorobám

kukuřice tolerance k abiotickému stresu, změněný růst / výnos, herbicidní tolerance, 
odolnost proti hmyzu, modifikovaná kvalita produktu (modifikovaná alfa 
amyláza, vyšší tvorba lyzinu, produkce fytázy), systém kontroly opylení

meloun pozdní dozrávání

papája odolnost k chorobám

švestka odolnost k chorobám

pšenice tolerance k herbicidům

rajče odolnost vůči chorobám, odolnost proti hmyzu, zpožděné zrání, zpožděné 
změkčení ovoce

rýže tolerance herbicidů, odolnost proti hmyzu, antialergická

řepka tolerance k herbicidům, modifikované oleje/mastné kyseliny, řízené opylová-
ní, produkce fytázy 

sója tolerance herbicidů, odolnost proti hmyzu, modifikovaná kvalita produktu, 
změněný růst / výtěžek, tolerance vůči abiotickému stresu, modifikovaný 
olej/mastná kyselina

vojtěška tolerance k herbicidům, změna struktury ligninu
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barvu a daly základ mnoha populárním barev-
ným variantám. Tyto petúnie byly ihned staženy 
z trhu. I když se nejedná o potravinu, jedná se 
GM organismus v životním prostředí. Také v le-
tošním roce byl výběr barevných variet květů 
petúnií odlišný od předcházejících let. Práce 
v oblasti dekorativních rostlin pokračují a je jen 
otázkou času, kdy budou ve světě dostupné 
další modifikované dekorativní druhy (Tanaka 
a kol. 2017, Noman a kol. 2017, EFSA, 2017).

4. 2. Geneticky modifikovaní živočichové

Geneticky modifikovaní živočichové i přes velký 
potenciál zatím nedosáhli zatím takového roz-
šíření jako GM hospodářsky významné plodiny. 
První GM živočich, který byl komerčně využit, byl 
okrasný druh - akvarijní rybičky Danio rerio zářící 
pod UV světlem fluoreskujícími barvami. Stalo se 
tak v r. 2003 v USA. Chov těchto rybek našel ob-
libu mezi akvaristy. Rybky byly před několika lety 
zachyceny i v ČR. Jejich chov však není v sou-
ladu s legislativou povolen. Pro přímý konzum 
byl prvním GM živočichem, který byl povolen pro 
komerční využití, losos (prodávaný pod názvem 
AquAdvantage). Losos v sobě kombinuje gen 
z pacifického lososa a regulační elementy z tres-
ky oceánské a tak velmi rychle přibývá na váze. 
Po dlouhém zvažování byl jeho chov a konzum 
povolen v severní Americe (Pollack 2015).

Geneticky modifikovaná hospodářská zvířa-
ta jsou vytvářena zjm. pro výzkumné účely ke 
zjištění příčin chorob a návrhu postupu léčení 
těchto onemocnění, k výrobě průmyslových 
nebo terapeutických produktů, ke zvýšení je-
jich produktivity nebo ochraně jejich zdravot-
ního stavu a pohody (Henninghausen a kol. 

2003, Nieman a kol. 2007, Clark a Whitelaws, 
2003, Long 2014, Bailey a kol. 2019, Kalds 
a kol. 2019, Zhang a kol. 2019).

Nejlepší modely pro studium chorob a pro 
sledování účinku preparátů na léčbu chorob 
a návrh terapeutických možností onemocně-
ní představují savci jako prase. Využívají se 
i hlodavci (Cavagnaro 2010).

Humánní proteiny exprimované v savčích 
buňkách jsou s větší pravděpodobností ve své 
konečné fázi podobné svým přirozeným protějš-
kům než proteiny vyráběné rostlinami či mikro-
organismy. V roce 1990 byl vyvinut v Holandsku 
první transgenní býk Herman. Jeho potomci pak 
produkovali v mléce laktoferin (Cooper a kol. 
2015). Ten je využíván jako lék v případě chro-
nické hepatitidy nebo některých žaludečních 
problémů Stabilní produkce terapeutika byla 
dosažena u ovcí, prasat, potkanů a dalších zví-
řat. V roce 2009 byl schválen první lék vyrobe-
ný z GM zvířete, kozy. Jednalo se o látku, která 
brání srážení krve a byla schválena pro využití 
v r. 2009. Vývoj pokračoval. Známé jsou ovce, 
které produkuji v mléce pavoučí vlákna, nebo 
mají zlepšenou kvalitu vlny. Lze vnést gen pro 
lysozym. Mléko koz a ovcí je pak pro spotřebite-
le z oblastí, kde je obtížnější dodržovat hygienu, 
bezpečnější. Připomeňme si také projekt ekolo-
gicky přátelštějších prasat, které zatěžují méně 
životní prostředí. Pro nezájem chovatelů byl 
však projekt zastaven. V roce 2011 čínští věd-
ci vytvořili kravské mléko, s totožným složením 
jako mléko mateřské (Gavin a kol. 2014).

Z hospodářských významných znaků je mož-
né připomenout blokování genu pro myostatin, 
což zlepšuje vývoj dalších vrstev svalů masných 
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plemen. Efektu se dá dosáhnout i konvenčním 
šlechtěním. Vědci vyvinuli také GM bezrohý skot 
(Carlson a kol. 2016). Gen z genomu skotu Red 
Angus, o kterém je známo, že nemá rohy, byl 
vložen do buněk odebraných elitnímu holštýn-
skému býkovi. Potomci byli také bezrozí, a pro-
to se nemohou zranit navzájem. V bezpečí jsou 
i jejich ošetřovatelé (Bellinge a kol. 2005, Fran-
kenkruh 2014, Soo Young a kol. 2018).

Geneticky modifikované ryby se zdály vel-
mi slibným řešením pro zlepšení produktivity 
chovů ryb a zásobení obyvatel. Řeší problém 
ubývajícího počtu ryb ve světových mořích. 
Více než polovina ryb, které se ve světě v sou-
časnosti spotřebují, pochází z akvakultur. Díky 

genetickému inženýrství lze urychlit jejich růst, 
zlepšit konverzi potravy, odstranit alergenní 
komponenty nebo zvýšit odolnost ryb k chla-
du či chorobám (Iyengar a kol. 1996, Fyt a kol. 
1997, Tonelli a kol. 2017, Forabosco a kol. 
2015).

Losos produkovaný společností AquaBounty 
je první geneticky modifikovaným živoči-
chem  schváleným USA jako potravina  N.Y

N.Y. Associated Press, June 21, 2019   

Byly vyvinuty GM ryby s nadprodukcí růs-
tového hormonu a dochází ke dramatickému 
zvýšení rychlosti jejich růstu. Efekt byl pozo-
rován u několika druhů, včetně lososa, pstruha, 
kapra a tilapie. Losos se zatím jako jediný do-
čkal oficiální komercionalizace (Lerford 2013, 
Pollack 2015). Uplatnění GM ryb na trhu není 
tak rychlé, jak se očekávalo, zprávy o rychle 
rostoucím kapru byly uveřejněny v tisku (The 

NewYork Times) již v r. 1988. V Číně byl tran-
sgenní rychle rostoucí kapr prvně představen 
v r. 1983 a zřejmě by již mohl být komercia-
lizován (China Daily 2017). Přehled vybraných 
druhů ryb, u kterých byly využity techniky ge-
netické modifikace, viz Tabulka 3) (Dunham 
2007, Xu a kol. 2015, Zhu a kol. 2018).

Tabulka 3 Tabulka druhů GM ryb, které byly vyvinuty  pro možné  komerčními účely, GH – zrychlený 
růst (růstový hormon – Growth hormone), AFP – odolnost k chladu (Antifreeze protein) zabraňující 
mrznutí. 

Typ Znak Způsob vzniku Schváleno

Lososovité Růst – GH

Odolnost k chladu - AFP Mikroinjekce DNA USA. Kanada

Pstruh duhový Růst – GH Mikroinjekce DNA Vyhodnocuje se

Tillapia Růst – GH Mikroinjekce DNA Vyhodnocuje se

Kapr Růst – GH Mikroinjekce DNA Schvalovací proces 
Čína

Dánio pruhované Zářící  pod UV 
světlem

Mikroinjekce DNA USA, Asie
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Významným objektem genetické modifika-
ce se stává hmyz. Ve většině případů se jedná 
o snahy redukovat populace hmyzu. Obecně 
se přijímá jako významný počin snížení počtu 
komárů jako přenašečů malárie a horečky Den-
gue či viru Zika s dosahem pro zdraví člověka 
i chovných stád. Jednak je možné vložit GM 
bakterii, která omezuje vývoj parazita – malá-
rie, na druhé straně pak se využívá technologie, 
která je přenášena samčí částí populace (steri-
lita), způsobuje snížení počtu jedinců v popu-
laci a redukuje ji. V prostorově ohraničených 
pokusech (izolovaný ostrůvek na Kajmanských 
ostrovech) bylo dosaženo až 80–90% redukce 
populace komárů. Podobná koncepce se uplat-
ňuje pro snižování výskytu škodlivého hmyzu, 
jako je např. zápředníček polní nebo octomil-
ka. Octomilka je významným škůdcem ovoce. 
Napadá širokou škálu plodin, včetně planého 
ovoce, zeleniny a ořechů, a přitom způsobuje 
značné škody. Pionýrem v komerci se zdá fir-
ma Oxitec z Velké Británie, která vyvíjí nejen 
modifikované komáry, ale i škůdce jako jsou 
octomilky nebo škůdci sóji (Chrysodeixis inc-
ludens). Zavedla postup pro možnou redukci 
populací. Vyvinula druhou generaci modifiko-
vaného hmyzu, která zajišťuje celosvětově vy-
soký standard bezpečnosti při jeho využití. Tato 
technologie významná zjm. z hlediska rostoucí 
populace škůdců a jejich stoupající rezistence 
k současným přípravkům na ochranu rostlin. Ty 
jsou navíc stále více limitovány díky svým ne-
gativním dopadům za životní prostředí. Úpravy 
hmyzu pokračují i pro jeho průmyslové využit., 
Příkladem je bourec morušový, známý produkcí 
vláken. Na straně jedné, je možné modifikace-
mi zvyšovat kvalitu vláken, ale i množství vlá-
ken a na straně druhé může bourec produko-
vat i další cenné proteiny (Scolari a kol. 2011, 

Alphey a Alphey 2011, Walz 2016, Bernandini 
a kol. 2018).

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že GM 
hmyz představuje velký potenciál nejen pro 
průmyslové využití, ale i pro ochranu rostlin 
a zvířat, rostlinou a živočišnou výrobu co do 
kvality produktů i kvantity zemědělské, výrobu 
potravin a krmiv a také pro zdraví člověka

• Geneticky modifikované organismy (GMO) 
vznikly jako výsledek vědeckého poznání 
během druhé poloviny 20. století

• Kromě vědeckých poznatků našly GMO 
uplatnění v průmyslu i zemědělství

• Geneticky modifikované mikroorganismy 
v uzavřených fermentorech produkují léčivé 
látky, vitaminy, potravní doplňky a další spe-
ciální látky, kterých je na trhu nedostatek

• Geneticky modifikované rostliny mají 
vlastnosti vhodné pro rostlinnou výro-
bu – odolnost ke škůdcům a chorobám, 
toleranci k herbicidům, další mají zlepšené 
složení zásobních látek (oleje, proteiny, šk-
roby), odolávají lépe k abiotickým stresům  
(sucho), jiné lépe využívají živiny

• Geneticky modifikovaní živočichové nejsou 
tak běžní, ale mohou produkovat v mléce 
i ve vejcích cenné proteiny – léčiva, pevná 
vlákna, speciálně složené mléko. Také jsou 
modifikováni s cílem zlepšit jejich hospo-
dářské vlastnosti. Prvním živočichem s trž-
ním uplatněním pro přímou spotřebu je 
transgenní losos.

• GMO mají velký potenciál stabilizovat země-
dělskou výrobu a produkci potravin v době 
měnícího se klimatu
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5. ROZDÍLNÝ LEGISLATIVNÍ KONTEXT  
VYUŽITÍ GMO VE SVĚTĚ

Obecně se země mají řídit při využívání GMO 
a obchodu s nimi závazky Cartagenského pro-
tokolu, doporučeními FAO (Food and Agricultu-
re Organization OSN) nebo národními předpisy, 
které se mezi zeměmi značně liší. PŘI DOVOZU 
A VÝVOZU ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE JE TŘE-
BA SI PROZKOUMAT LEGISLATIVU KAŽDÉ 
ZEMĚ! Jednotlivé země mohou vyžadovat cer-
tifikáty o nepřítomnosti GMO nebo GMO free. 
Naopak dle legislativy vyvážející země nemusí 
komodity a výrobky z nich vyhovovat požadav-
kům trhu EU (Mathur a kol. 2017).

Země po celém světě zavedly předpisy 
o GMO na základě svých ekonomických, po-
litických a společenských důvodů. Geneticky 
modifikované plodiny se v současnosti pěstují 
v řadě zemí, zatímco desítky dalších zakazují 
zemědělcům GMO pěstovat. Do některých stá-
tů se GMO dovážejí, i když se nesmí pěstovat. 
Mezi země, které GMO zakazují pěstovat, patří 
i většina zemí Evropské unie, Saudská Arábie, 
Alžírsko apod., které se rozhodly pěstování 
GMO plodin zablokovat. V některých státech 
není situace zcela jasná, například v Ruské fe-
deraci Přehled legislativy lze nalézt na interne-
tových stránkách řady orgaizací např. https://
www.loc.gov/law/help/restrictions-on-gmos 
včetně literární odkazů do r. 2015, FAQ, 2019, 
Shawn a kol. 2018, USDA, 2016).

Většina zemí, které zakazují pěstování GMO, 
však stále umožňuje dovoz produktů GMO– 
zejména krmiv pro zvířata. Na příklad evropské 
země dovážejí desítky milionů tun GMO pro-
dukce ročně. Mnoho dalších zemí - například 
Čína, Japonsko a Kanada – také vyžadují spl-
nění svých legislativních norem.

Pro porovnání přístupu odlišných zemí byl 
vytvořen index pro hodnocení zemí v oblasti 
GMO legislativy a prokazování restriktivnosti 
legislativních opatření. Skóre je počítáno na zá-
kladě šesti hlavních parametrů regulace GMO: 
schvalovací proces, hodnocení rizika, ozna-
čování, sledovatelnost, koexistence a členství 
v mezinárodních dohodách. EU a Japonsko 
se přiklánějí k přísnější regulaci GMO, zatím-
co USA mají přístup méně preventivní (princip 
předběžné opatrnosti v EU). Další skupina zemí 
zvažuje přínosy GMO (nižší výrobní náklady) 
na straně jedné a riziko ztráty vývozních trhů 
omezujících využití GMO na straně druhé. Tato 
fakta mají vliv i na mezinárodní obchod. Je 
zřejmé, že u nás největší rozdíl můžeme vidět 
mezi USA a zeměmi Evropského společenství, 
ale prevenci při svých vývozech musí zvažovat 
i exportéři do arabských zemí, Ruska a dalších 
(Vigani a Olper 2015).

Kde můžeme hledat původ rozdílů ve vnímá-
ní GMO Evropou a Amerikou? Mohou vyplývat 
z odlišného kulturního zázemí. První komerčně 



18

úspěšné GMO byly GMO odolné vůči herbici-
dům. Američtí zemědělci hospodaří na rozsáh-
lých plochách zemědělské půdy a musí spolé-
hat na herbicidy více než Evropané. Američané 
se často vzdali na rozdíl od Evropy tradičního 
způsobu zpracování půdy včetně orby. Využití 
GMO osiva je výhodné, i když může být jeho 
nákup dražší. Výroba transgenního osiva je so-
fistikovaná záležitost. Semenářské společnos-
ti musí zajistit vysoké příjmy z investic, které 
plynou ze zabezpečení práv duševního vlast-

nictví (patenty). Zemědělci a další semenáři 
nemohou volně s takovými zdroji disponovat 
ve svých programech. Odlišné zkušenosti se 
zemědělstvím a technologickým pokrokem na 
obou kontinentech mohou být důvodem, proč 
evropští spotřebitelé obecně preferují tradiční 
produkty, které nejsou geneticky modifikova-
né, a jsou skeptičtější než Američané, navzdory 
argumentům, že GMO jsou bezpečné a z eko-
nomického hlediska vhodné (Rozina a kol. 
2012, Ojj 2016).
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6. LEGISLATIVA EVROPSKÉHO  
SPOLEČENSTVÍ

Jak je zřejmé, moderní biotechnologie umož-
ňují vývoj organismů s novými vlastnostmi.  
Produkty získané pomocí biotechnologií jsou 
v právních předpisech EU úředně definovány 
jako „organismy, u nichž byl genetický ma-
teriál (DNA) změněn způsobem, ke kterému 
nedochází přirozeně pářením nebo rekombi-
nací“. Nejběžnější typy GMO, které byly dosud 
vyvinuty, jsou centrem pozornosti veřejnosti  
a jsou komercializovány.

UUplatňování GMO v praxi je v EU přísně re-
gulováno a Evropská unie začala tvořit na po-
čátku 90. let rozsáhlý právní rámec pro GMO. 
Tato specifická legislativa má dva hlavní cíle: 
ochrana zdraví člověka a životního prostředí 
a zajištění sledovatelnosti GMO. GMO nebo 
produkt získaný z GMO využívaný jako potra-
vina a krmivo může být uveden na trh v EU až 
poté, co byl v EU schválen. Povolení je zalo-
ženo na vědeckém posouzení rizik pro zdraví 
a životní prostředí. Po schválení se může GMO 
distribuovat po celé EU (Warwick a kol. 1997, 
Skogstadt 2003, Adcock a Kinderlerer 2004, 
Tagliabue a Ammann 2018, Bruetschy 2019).

Celý soubor evropských právních předpisů 
o GMO byl v letech 2000 až 2003 změněn, což 
vedlo k vytvoření kompletně aktualizovaného 
právního rámce EU o GMO od roku 2003, který 
je s určitými doplňky platný doposud. Rámec 
byl přijat ještě před vstupem České republiky 
v r. 2004 do EU.

Základním dokumentem, od kterého se odví-
jí další legislativní předpisy a využívají definice 
ve směrnici, je

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/18/ES, ze dne 12. března 2001

o záměrném uvolňování geneticky modi-
fikovaných organismů do životního prostředí 
a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS

Směrnice je dokument, který je transpono-
ván do národních předpisů. Na základě této 
směrnice byl schválen v ČR Zákon o nakládání 
s geneticky modifikovanými organismy a gene-
tickými produkty 78/2004 Sb. v platném znění. 
Směrnice se týká předpisů o GMO, tj. živých 
a rozmnožování schopných organismů. Tento 
zákon a od něj se odvíjející další právně závaz-
né normy jsou v gesci Ministerstva životního 
prostředí. Produkty, tj. potraviny a krmiva vy-
robené z GMO tomuto předpisu nepodléhají. 
Stejně tak výrobky z GMO, které se nekonzu-
mují (např. bavlněná trička, bankovky).

Zákonu podléhá uzavřené nakládání s ge-
neticky modifikovanými organismy (v labora-
tořích, výrobních halách), s výjimkou uvádění 
na trh schválených GMO v EU. Za nakládání 
(zacházení) s GMO a genetickými produkty se 
nepovažuje zacházení s nimi od okamžiku, kdy 
ztratí schopnost rozmnožování nebo přenosu 
dědičného materiálu.
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Příklady:

Roundup Ready sójové boby (osivo sóji i klí-
čení schopné boby ve spotřebitelském balení 
na pultech v supermarketu) jsou GMO, mohou 
klíčit a dále přenášet svůj genetický materiál do 
potomstva, mouka z nich vyrobená už je pro-
dukt vyrobený z GMO a vztahuje se na něj jiná 
legislativa (potraviny, krmiva).

V 90. letech minulého století proběhla zpráva 
o dovozu GM sójových bobů do ČR. V té době 
nebyla ustavena legislativa. Ukázalo se, že só-
jové boby byly propařené a neklíčily. Nejednalo 
se tedy o GMO, ale jen o odvozený produkt. 
Proto se na takový produkt vztahuje jen legis-
lativa o potravinách a krmivech.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2015/412, kterou se mění směrnice 2001/18/ 
ES, pokud jde o možnost členských států omezit 
nebo zakázat pěstování GMO na svém území.

Tato směrnice doplňuje směrnici 2001/18 
a upravuje možnost členských států vyhlá-
sit zóny bez GMO a zakázat pěstování GMO 
na svém území a to i GMO schválených. V ČR 
není pěstování schválených GMO omezeno. 
V ČR žádné zóny zákazů vyhlášeny nebyly 
s výjimkou pásu 400 m kolem hranic plynoucí 
z mezinárodních závazků.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/41 o uzavřeném nakládání s geneticky 
modifikovanými mikroorganismy.

Tato směrnice je zaměřena na způsob vyu-
žívání geneticky modifikovaných mikroorga-
nismů, které zatím v praktickém zemědělství 

nehrají velkou roli. Teoreticky by mikroorganis-
my upravené tak, aby produkovaly regulátory 
růstu, správné formy dusíku nebo jiných prvků 
mohly v budoucnu najít uplatnění.

Od směrnice 18/2001 se odvíjí další sady do-
kumentů, zjm. nařízení EU 1829/2003, které od 
vstupu České republiky do Evropské unie platí 
i v ČR. Od roku 2003 jsou žádosti o uvádění GM 
zemědělských plodin do oběhu v rámci EU podá-
vány podle nařízení (ES) č. 1829/2003 o gene-
ticky modifikovaných potravinách a krmivech. Do 
životního prostředí (pěstování) a do oběhu mohou 
být tak uváděny pouze GMO s platným schválením 
vydávaným v EU. Součástmi legislativy, tentokrát 
zaměřené na potraviny a krmiva jsou právně zá-
vazná nařízení EU, která se přímo přejímají a jsou 
platná pro všechny státy EU. Zjm. se jedná o:

• Nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky mo-
difikovaných potravinách a krmivech

• Nařízení (ES) 1830/2003 o sledovatelnosti 
a označování geneticky modifikovaných or-
ganismů a sledovatelnosti potravin a krmiv 
vyrobených z geneticky modifikovaných or-
ganismů

• Nařízení (ES) č. 1946/2003 o přeshraničním 
pohybu GMO

Jejich aplikace je vysvětlena v dalším textu. 
Provázanost mezi legislativními je naznačena 
na Obrázku 3.
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Co je důležité si zapamatovat:

• Experimentální práci na všech stupních rizi-
ka řeší pro uživatele z ČR Česká komise pro 
GMO při Ministerstvu životního prostředí. 
Jedná se o laboratorní práce, práce ve skle-
níku a uvolnění do životního prostředí pro 
experimentální účely (ověření stability zna-
ku, parcelkové pokusy).

• V rámci EU se smí komerčně pěstovat a do 
EU dovážet produkty pouze schválených 
modifikací prověřených Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin a schválených  
Evropskou Komisí.

• Komerční pěstování podléhá možným ná-
rodním zákazům, v ČR žádný zákaz neplatí.

• Všechny produkty obsahující schválené po-
traviny krmiva vyrobené a obsahující GMO 
musí být označeny identifikátorem.

• Výjimkou je legální hranice pro přítomnost 
GMO 0,9 % z každé složky.

• Všechny výrobky musí být dohledatelné.

Zdrojem informací v ČR, které se týkajících 
právně závazných předpisů o nakládání s GMO 
a odvozenými produkty, jsou také internetové 
stránky

• http://www.scgmff.cz/ – Vědecký výbor pro 
geneticky modifikované potraviny a krmiva 
http://www.mze.cz/ – Ministerstvo zeměděl-
ství (položky „Zemědělství“ a „Potravinářství“)

• http://www.mzp.cz/ – Ministerstvo životní-
ho prostředí ČR (Životní prostředí – Envi-
ronmentální rizika – GMO)

• http://www.cizp.cz/ – Česká inspekce život-
ního prostředí – hlavní kontrolní orgán pro 
nakládání s GMO

• http://www.szpi.gov.cz/ – Státní zeměděl-
ská a potravinářská inspekce – kontroluje 
geneticky modifikované potraviny http://
www.bezpecnostpotravin.cz/ – Informační 
centrum bezpečnosti potravin http://euro-
pa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/
index_en.htm – stránky Evropské komise 
k bezpečnosti potravin (anglicky) http://
mbg.jrc.ec.europa.eu – Společné výzkumné 
centrum při Evropské komisi (anglicky)

• http://www.efsa.europa.eu – Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin (anglicky) http://
ec.europa.eu/news/agriculture/archives_
cs.htm?Page=1 – stránky Evropské komise 
k zemědělství, rybolovu a potravinám
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7. GMO A ODVOZENÉ PRODUKTY JSOU 
V EU PROVĚŘOVÁNY

Celosvětově každá země hodnotí před za-
hájením testování nebo využíváním každého 
jednotlivého GMO v životním prostředí jeho 
bezpečnost/riziko. Pozornost je věnována také 
pěstování a produkci a uvádění do oběhu (pro 
spotřebu). POZOR, JE ROZDÍL MEZI UVOLNĚ-
NÍM DO ŽIVOTNÍHO PROSŘEDÍ PRO EXPERTI-
MENTÁLNÍ ÚČELY A PĚSTOVANÍM SCHVÁLE-
NÝCH ODRŮD. Legislativa jednotlivých států, jak 
již bylo řešeno, stejně jako vnímání GMO spotře-
biteli, se ve světě liší. V EU je založeno hodnoce-
ní bezpečnosti GMO samotných i odvozených 
potravin a krmiv na principu předběžné opatr-
nosti (de Sadeler, 2006, van Asselt a kol. 2008, 
Tosun 2013, EU 2017). Vychází z definice GMO 
podle směrnice EU 2001/18. GMO jsou podle 
této směrnice takové organismy, které vznikly 
pomocí technik genetické modifikace. Jsou to 
mezi jinými 1) techniky rekombinace nukleové 
kyseliny spočívající ve vytváření nových kombi-
nací genetického materiálu vkládáním molekul 
nukleové kyseliny připravené různými způsoby 
vně organismu do virů, bakteriálních plasmidů 
nebo jiných vektorových systémů a jejich zabu-
dování do hostitelského organismu, ve kterém se 
přirozeně nevyskytují, ale jsou v něm schopny 
pokračujícího množení; 2) techniky, které spo-
čívají v přímém zavedení genetického materi-

álu připraveného vně organismu do organismu 
a zahrnují mikroinjekci, makroinjekci a mikroen-
kapsulaci; 3) buněčná fúze (včetně fúze proto-
plastů) nebo hybridizační techniky, při nichž jsou 
fúzí dvou nebo více buněk vytvářeny živé buňky 
s novými kombinacemi dědičného genetického 
materiálu cestami, které se v přírodních podmín-
kách nevyskytují. Podle směrnice EU 18/2001 
musí být všechny GMO hodnoceny s ohledem 
na jejich bezpečnost. Cílem této směrnice je, 
v souladu se zásadou předběžné opatrnosti, 
sblížit právní a správní předpisy členských stá-
tů a chránit lidské zdraví a životní prostředí pro 
případy: (1) záměrného uvolňování geneticky 
modifikovaných organismů do životního prostře-
dí z důvodů jiných, než je uvádění na trh Spo-
lečenství, (2) uvádění geneticky modifikovaných 
organismů nebo produktů s jejich obsahem na 
trh Společenství.

V případě uvolňování pro zkoušení (pol-
ní testy) se žádost zasílá na MŽP a oznámení 
musí obsahovat řadu informací (pro uvádění do 
životního prostředí na národní úrovni).

Směrnice, která byla v ČR transponována 
do Zákona o Nakládání s GMO č. 74/2004 Sb. 
v platném znění je v gesci Ministerstva životní-
ho prostředí (viz rámeček na další straně).

 GMO a odvozené produkty musí projít hod-
nocením bezpečnosti, které provádí Evropský 
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úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Evrop-
ský úřad pro bezpečnost potravin byl založen 
r. 2002 a je situován v italské Parmě. Posláním 
EFSA je poskytovat vysoce kvalitní vědecké 
poradenství založené na odborných znalostech 
jeho sítě vědců a zaměstnanců a na kvalitě 
jeho vědeckých informací a metodik, které jsou 
založeny na mezinárodně uznávaných standar-
dech (EFSA 2011). Přispívá k bezpečnosti po-
travinového řetězce EU poskytováním vědec-
kého poradenství manažerům rizik, sdělováním 
informací o rizicích veřejnosti a spoluprací 
s členskými státy a dalšími stranami při zajiš-
ťování důvěryhodného systému bezpečnosti 
potravin v EU. EFSA řeší neustále nové výzvy, 
které plynou z aktuálních problémů potravino-
vého řetězce EU a potřeb spotřebitelů. Většinu 
práce EFSA provádí na základě žádostí Evrop-
ské komise, Evropského parlamentu a člen-
ských států EU. Práce EFSA musí být transpa-
rentní a informace plně dostupné odborníkům 
i široké veřejnosti.

Evropská unie vytvořila právní rámec pro 
používání technologie genetických modifika-
cí, aby zajistila vysokou úroveň ochrany zdraví 
lidí a zvířat a životního prostředí (Obrázek 4). 
Tento rámec přísně reguluje produkci GM po-

travin a krmiv, dovoz GMO i uvolňování GMO 
do životního prostředí. GM potraviny a krmiva 
mohou být v EU povoleny pouze tehdy, pokud 
prošly přísným posouzením bezpečnosti (Kui-
per a kol. 2001). Totéž se týká i pěstování GM 
odrůd (Hasselberger, 2006). Postupy hodno-
cení a povolování geneticky modifikovaných 
potravin a krmiv jsou stanoveny v následujících 
dokumentech:

• Směrnice 2001/18/ ES o záměrném uvolňo-
vání geneticky modifikovaných organismů 
do životního prostředí

• Nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky mo-
difikovaných potravinách a krmivech

• Prováděcí nařízení 503/2013 o žádostech 
o povolení geneticky modifikovaných po-
travin a krmiv

V oblasti problematiky GMO práci zabez-
pečuje oddělení (Unit) pro GMO ve spolupráci 
s vědeckým panelem pro GMO, externími sub-
jekty a sítí národních expertů členských států. 
Ti mají na základě současných vědeckých po-
znatků za úkol posuzovat, zda GMO a odvoze-
né produkty jsou bezpečné pro životní prostře-
dí i spotřebu a odpovídají tak právnímu rámci 
EU. Hlavní roli hrají členové Vědeckého panelu 

Žadatel, který chce vyvíjet a pak testovat v životním prostředí (uvádět do životního 
prostředí) GMO pro experimentální účely (např. výsledky laboratorních experimentů, 
ověřování linií ze zahraničí), musí respektovat uvedený zákon a požádat podle plat-
ných zákonů o souhlas Ministerstvo životního prostředí. Seznam aktuálních experi-
mentálních ploch, plodin včetně typu modifikací jsou k nahlédnutí na stránkách MŽP, 
viz www.mzp.cz
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pro GMO. Panel GMO vypracoval pokyny, kte-
ré popisují postupy pro podávání žádostí, zjm. 
v oblasti kvality a rozsahu dat předkládaných 
žadateli, které musí do svých žádostí zahrnout. 
Požadované informace zahrnují všechny ne-
zbytné studie, které přinášejí vědecké důkazy 
o bezpečnosti hodnoceného GMO pro člově-
ka, zvířata a jejich možném dopadu na životní 
prostředí. Hodnocení EFSA jsou založena nejen 
na vědeckých dokumentacích předložených 
žadateli a na jakýchkoli dalších relevantních 
vědeckých informacích. Tento přístup zajišťuje, 
aby hodnocení panelu odpovídalo nejvyšším 
vědeckým standardům.

Při hodnocení bezpečnost GMO se zvažují 
možná rizika, které by takový organismus mohl 
nově přinášet. Co však termín riziko znamená? 
Riziko (R) je v obecné rovině pravděpodobnost 
výskytu nežádoucí události (hrozby - H) s ne-
žádoucími následky v určitém čase a rozsahu 
(expozice - E). Je-li identifikována hrozba (ha-
zard) pak riziko závisí na míře jejího uplatnění. 
V matematickém vyjádření R = H x E. Znamená 

to, že hrozba může být malá, ale vysoká míra 
expozice může znamenat vyšší míru rizika.

Úřad EFSA hodnotí možná rizika plynou-
cí z GMO pro zdraví lidí a zvířat a pro život-
ní prostředí v Evropě. Úlohou úřadu EFSA 
je poskytovat vědecké rady týkající se bez-
pečnosti GMO evropským manažerům rizik, 
tj. Evropské komisi a členským státům EU. 
Je odpovědností manažerů rizik rozhodovat 
o povolení GMO pro evropský trh.

EFSA připravila řadu pokynů pro posuzování 
rizik GMO a odvozených potravin a krmiv. Tyto 
dokumenty podrobně popisují, jak sestavit do-
kumentaci k aplikacím GMO a druh vědeckých 
údajů a dalších informací, které mají být zahr-
nuty. Všechny pokyny jsou veřejně dostupné 
na webových stránkách EFSA (https://www.
efsa.europa.eu/en/applications/gmo/regulati-
onsandguidance).

Obr. 4  Zjednodušené schéma schvalovacího procesu GMO pro uvádění do oběhu v EU
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EFSA uplatňuje zásady posuzování rizik GMO 
na základě na vědeckých postupů (Walker 
a kol. 2019) a dále uvedené aspekty:

Molekulární charakterizace: V rámci této 
kapitoly se hodnotí počty kopií vnesených 
genů, jejich uspořádání v genomu, posuzuje se, 
zda nedošlo k vmezeření do funkčního genu, 
hodnotí se čtecí rámce DNA a jejich možný 
přepis do struktury proteinů. Sleduje se mo-
lekulární struktura nově vytvořených proteinů, 
jejich funkce a jejich potenciálních interakce 
s původním genomem nebo v případě více-
násobných inzercí odlišných cizorodých genů 
jejich možné vzájemné interakce. Molekulární 
charakterizace může zodpovědět některé otáz-
ky související s ekvivalencí produktů nebo aler-
genicitou.

Srovnávací analýza: znamená srovnání 
GM rostliny s jejím konvenčním protějškem  
(Arpaia a kol. 2015). Cílem je zjistit rozdíly ne-
jen v pozorovatelném vzhledu rostliny, jako je 
výška a barva–fenotypové vlastnosti–ale její 
agronomické vlastnosti, jako je výnos. Analý-
za také porovnává nutriční hodnoty genetic-
ky modifikované rostliny a jejího konvenčního 
protějšku. Koncept ekvivalence je založen na 
skutečnosti, že geneticky upravené organismy 
jsou vyvinuty z organismů, jako jsou zeměděl-
ské plodiny, jejichž biologie je dobře známa. 
Experti i manažeři rizik vycházejí ze znalostí, 
které lety využívání získala zemědělská praxe 
při pěstování konvenčních odrůd jednotlivých 
druhů. V řadě případů jsou rozsahy hodnot pro 
jednotlivé (obsahy proteinů, lipidů, sacharidů, 
vitaminů apod.) typické pro jednotlivý druh 
k dispozici na stránkách FAO.

POROVNÁVAJÍ SE FENOTYPOVÉ VLASTNOS-
TI A SLOŽENÍ KONVENČNÍ ODRŮDY S NOVOU 
GMO LINIÍ. NEJLEPŠIM KOMPARÁTOREM JE 
ODRŮDA/GENOTYP, KTERÝ BYL VYUŽIT PRO 
TRANSFORMACI. POKUD NENÍ K DISPOZICI 
LZE POROVNÁT SE SADOU KONVENČNÍCH 
ODRŮD. KROMĚ NOVĚ VNESENÉ VLASTNOS-
TI OSTATNÍ PARAMETRY MAJÍ BÝT SHODNÉ 
- EKVIVALENTNÍ

Pokud nová GMO linie není ekvivalentní 
(tj. v některých parametrech se vymyká rozsa-
hu týchž parametrů u známých odrůd), vyjma 
nově vnesených vlastností, musí být GMO dále 
hodnoceno, aby se prokázalo, zda tento rozdíl 
představuje rizikový faktor či nikoliv.

Hodnocení alergenicity a toxicity: Hodno-
cení možné toxicity a alergenicity jsou prav-
děpodobně nejdůležitějšími aspekty součástí 
posouzení potenciálních zdravotních rizik po-
travin získaných z GMO v EU (Nica-Badea a kol. 
2015). Proteiny zavedené přenosem genů 
by samy mohly mít toxické nebo antinutriční 
vlastnosti - v případě, že jsou stále přítomny 
ve zpracovaných výrobcích. Toxicita proteinů 
může být v zásadě stanovena standardním 
testováním toxicity. Pro testování sekundár-
ních účinků z geneticky modifikovaných rostlin 
(GMP) však mají tyto metody poměrně ome-
zenou použitelnost. Kromě dalších, jsou proto 
vyžadovány diskutabilní 90denní studie s vyu-
žitím hlodavců. V tomto směru lze uvést, že EU 
podpořila tři výzkumné programy známé jako 
G-TwYST, GRACE a GMO90 +. Tyto vzájemně 
související programy zahrnovaly následující 
krmné studie potkanů:
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• G-TwYST – 90denní studie subchronické 
dvouleté kombinované chronické toxicity 
a karcinogenity GM-kukuřice NK603 odolné 
vůči Roundupu

• GRACE – 90denní jednoleté krmné studie 
Bt kukuřici MON810

• GMO90 + – 6měsíční (180 dnů) krmná stu-
die kukuřice MON810 a NK603, kdy byly 
využity biomarkery umožňující monitorovat 
účinky na zdraví.

Projekt G-TwYST poskytl údaje, z nichž vy-
plývá, že provedení pokusů o krmení potkanů 
s krmivem pro posouzení rizika geneticky mo-
difikované rostliny nevede k dodatečným infor-
macím poukazujícím na možná zdravotní rizika 
geneticky modifikované kukuřice NK603 ve 
srovnání k dřívějšímu posouzení rizik zveřejně-
nému EFSA. Ze všech studií plyne, že nutnost 
provádění 90denních krmných studií by mělo 
být pečlivě zvažováno vzhledem k jejich vyso-
kým nákladům (Steinberg a kol. 2019).

Některé proteiny se také mohou chovat jako 
alergeny. Je třeba se zaměřit na původ protei-
nů – mohou pocházet z organismů, o nichž je 
známo, že způsobují alergické reakce, nebo 
z organismů, které se dříve v potravním řetězci 
nevyskytovaly. Alergizující vlastnosti by se 
mohly objevit také jako důsledek sekundárních 
efektů na přirozené v malé míře se vyskytující 
rostlinné alergeny. Avšak všechny firmy produ-
kující GM rostliny nebo živočichy k přímé spo-
třebě nebudou vyvíjet organismy, které by ne-
bylo možné uvádět na trh a získat zpět vložené 
investice. Taková situace je proto nereálná.

Hodnocení dopadu na životní prostředí:

Hodnocení dopadu na životní prostředí je kom-
plikované, dalo by se říci, že nejvíce kontra-
verzní část celého hodnocení (de Vries a Oves-
ná 2005, Haslberger 2006, Falkner 2007, 
Kruse-Plass a kol. 2017, Nicolia a kol. 2014). 
V podstatě se hodnotí žádosti o uvádění do 
oběhu (tj. import, nikoliv pro pěstování) a inte-
rakce s životním prostředím v případě nezáměr-
ného úniku (např. při transportu). Uvolnění pro 
pěstování vyžaduje ještě důkladnější znalosti 
o chování GMO v odlišných lokalitách.

V obou případech (uvolnění pro dovoz i pro 
pěstování) jsou důležité znalosti v oblasti eko-
logie hmyzu a jeho populační dynamiky, ekolo-
gie rostlin, molekulární ekologie, ekotoxikolo-
gie, biologie rostlin, patologie rostlin, fyziologie 
rostlin, věda o plevelech, ekosystémové služby, 
věda o půdě (půdní organismy, biochemické 
procesy, abiotické procesy), genetika populací 
rostlin, vývoj rezistence u cílových škůdců (en-
tomologie, ochrana plodin), geografické územ-
ní a přijímací prostředí, věda o škůdcích (ochra-
na rostlin), dopad zemědělství na biologickou 
rozmanitost, vertikální tok genů, horizontální 
tok genů, perzistence a invazivita (plevel), 
dopad na necílové organismy (entomologie, 
ekologie), matematické modelování, statistika 
a biometrie, experimentální návrh (návrh pol-
ních pokusů, návrh laboratorních testů), agro-
nomie a zemědělské postupy.

Jedná se o složitý komplex interakcí, které je 
třeba vyhodnotit. Následkem je současná situ-
ace v EU. V EU je v současné chvíli povolena 
pro pěstování pouze kukuřice odolná k zavíječi 
označovaná jako MON810. Ostatní byly staže-
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ny (např. kukuřice Bt11, brambory s odlišným 
složením škrobu Amflora). Hodnocení míry 
rizika při zváženích dlouhodobých interakcí 
s ekosystémy není jednoduché, i když pěstová-
ní GMO ve světě neprokázalo zásadní vlivy na 
místní agro-ekosystémy.

Na konci hodnocení vydá GMO panel stano-
visko, které je připomínkováno členskými státy 
a tyto připomínky před vydáním konečného 
stanoviska předloženého EK musí být vypořá-
dány.

Během procesu hodnocení GMO EFSA úzce 
spolupracuje s členskými státy prostřednictvím 
sítě více než 100 organizací a orgánů v celé Ev-
ropě, včetně více než 250 odborníků. Členské 
státy jsou schopny přispět úřadu EFSA k po-
souzení GMO během období připomínek. Aby 
byla zajištěna transparentnost, EFSA poskytuje 
shrnutí toho, jak jsou v každém ze svých stano-
visek GMO sledovány připomínky a příspěvky 
členských států. Síť expertů z členských států 
pro posuzování rizik GMO rovněž významně 
přispívá prostřednictvím rozvoje společných 
projektů s EFSA, jakož i podporou výměny in-
formací, odborných znalostí a osvědčených 
postupů. To se děje jednak prostřednictvím po-
věřeného místa pro komunikaci s EFSA (EFSA 
focal points). V ČR je toto kontaktní místo 
spravováno Ministerstvem zemědělství ČR. Po-
radním orgánem MZe ČR pro oblast geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv v ČR je Vě-
decký výbor pro geneticky modifikované po-
traviny a krmiva. Byl zřízen MZe ČR a pracuje 
při VÚRV, v. v. i. Praha. Sdružuje experty pro 
danou oblast z celé ČR.

Podle právních předpisů má členský stát EU 
právo rozhodovat o pěstování geneticky modifi-
kovaných plodin na svém území. Během povolo-
vacího řízení žádosti může členský stát požádat 
o změnu zeměpisného rozsahu tak, aby se na 
jeho území toto povolení nevztahovalo. V přípa-
dě již povolených GMO může členský stát zaká-
zat nebo omezit pěstování GM plodin na svém 
území. Česká republika této možnosti nevyužila.

Robustnost a přísnost celého systému vy-
tváří z GM složek potravin a krmiv velmi prově-
řené produkty na trhu. Jako potravina či krmivo 
mohou být v současné době v EU uváděny na 
trh produkty z bavlníku, kukuřice, brambor, ře-
pky, sóji a cukrové řepy. Dále jedna bakteriální 
a jedna kvasinková kultura. V současné chvíli 
se spotřebitel s GMO produkty na pultech v EU 
nesetká, i když byly EFSA shledány jako bez-
pečné. Jedná se o komerční přístup obchod-
ních řetězců. V České republice bylo dříve mož-
né koupit v obchodě rostlinné oleje (sójové, 
řepkové) vyrobené z geneticky modifikovaných 
rostlin. Dnes již na trhu s potravinami je výskyt 
GMO zcela výjimečný a jedná se o nepovolené 
dovozy, které musí být z prodeje staženy. Proto 
ani není zájem zemědělců GM plodiny pěsto-
vat, protože vázne odbyt.

Přehled schválených GM modifikací povolených 
pro dovoz a výrobu potravin a krmiv lze nalézt na 
stránkách Evropské komise v Registru EU genetic-
ky modifikovaných potravin a krmiv. Zejména se 
jedná o sóju, kukuřici, řepku, řepu a bavlník.

Přehled projednávaných žádostí a vyda-
ná povolení jsou zveřejňována na stránkách 
Evropské komise, Generálního ředitelství pro 
zdraví a spotřebitele (DG Santé):
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http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/in-
dex_en_new.cfm

Jaké jsou dopady EU legislativy?

Je zřejmé, že GMO a odvozené produkty jsou 
jedny z nejkontrolovanějších produktů na trhu 
Evropské unie a jsou pečlivě zkoumány. Před 
jejich uvedením na trh i před záměrným uvolně-
ním do životního prostředí jsou podrobeny roz-
sáhlým vědeckým studiím k prokázání toho, že 
jsou stejně bezpečné jako jejich konvenční pro-
tějšky. Tyto vědecké studie stojí firmy uvádějící 
GMO na trh miliony eur. Dle informací EuropaBio 
(asociace sdružující firmy uvádějící GMO na trh 
v EU) schválení jedné GM odrůdy k dovozu jako 
potravina nebo krmivo stojí 11–16,7 milionů eur. 
I po prokázání nulového nebezpečí je pro firmy 
povinností produkty monitorovat po uvedení na 
trh. Je zaveden systém sledovatelnosti těchto 
produktů ve všech stádiích jejich uvedení na trh. 

Díky tomu je možné stáhnout z trhu produkty, 
které jsou z nějakého důvodu problematické 
(mohou být neprověřené, falšované nebo jen 
špatně označené). Tento systém by měl usnad-
nit stažení produktů, pokud by byly zjištěny ne-
předvídané nepříznivé účinky na lidské zdraví 
a zdraví zvířat nebo na životní prostředí včetně 
agro-ekosystému. Toto opatření je zavedeno 
hlavně kvůli principu předběžné opatrnosti; na 
tomto principu je založeno celé potravinářské 
právo v rámci Evropské unie. Je to hlavní aspekt 
rozdílného přístupu EU a např. USA v uvádění 
produktů na trh (Hartung a kol. 2018, De Faria 
a kol. 2016, Bartsch 2014). Vysoká bezpečnost 
GMO a produktů z nich vyrobených je zcela jistě 
přínosem. Na straně druhé zemědělci a někteří 
zpracovatelé nemají v EU k produktům biotech-
nologií přístup.



30

8.  CO JSOU PRODUKTY“BEZ GMO“
V posledních letech se v EU množí označování 
„ neobsahuje GMO“. Nejdříve se jednalo o pro-
dukty, které ve svém principu ani GMO součásti 
obsahovat nemohou (mléčné výrobky). Legis-
lativa značená „GMO free“ není v EU harmo-
nizována. V rámci Evropské unie mají členské 
státy otevřený trh, všechny se podílí na schva-
lování produktů, jejich sledovatelnosti, kon-
trole, nahlašování případných nebezpečí pro 
spotřebitele i na následném stahování z trhu. 
Proto musí být harmonizovaný výklad legisla-
tivy všech členských států a jejich přístup ke 
kontrole. To je jeden z hlavních důvodů, proč 
se v pracovních skupinách jedná na evropské 
úrovni, a tato jednání mají smysl. Osobní kon-
takt vždy zaručuje jednodušší a lépe probíhající 
spolupráci. Neharmonizovaný přístup k legis-
lativě vždy vyústí v diskriminaci produktů na 
trhu. Tohoto jevu si můžeme všimnout v pří-
padě přístupu jednotlivých členských států 
k označování „GMO free“ („bez GMO“, „non-
-GMO“ a další). Ač se zdá, že termín je jed-
noznačný, lze se setkat i s výkladem, že jsou 
to produkty obsahující GMO pod hranici 0,9 % 
používanou pro povinnost značení.

Přestože se na evropském trhu GM potraviny 
prakticky nevyskytují, mnoho spotřebitelů na 
marketingový nápis „bez GMO“, „GMO-free“ 
a další slyší. Označování „BEZ GMO“ je považo-
váno za přípustné pouze u rostlinných produktů 
z plodin, u kterých jsou povoleny GM varianty. 
Pokud provozovatel potravinářského podniku 
v rámci označení potraviny deklaruje prostřed-
nictvím označení typu „GMO-free“, „bez GMO“, 

„No GMO“ apod. nepřítomnost GM-materiálu, 
mělo by být garantováno, že potravina neob-
sahuje detekovatelné množství GM-materiálu. 
U vícesložkových potravin lze označení „GMO-
-free“ použít pouze za předpokladu, že všechny 
složky, přídatné látky nebo nosiče dané po-
traviny vyhovují výše uvedeným podmínkám, 
případně v situaci, kdy označení „GMO-free“ 
je vztaženo pouze k určité složce potraviny 
(např. kukuřičné krekry vyrobené z GMO-free 
kukuřice). Toto označení je tedy možné jen 
u produktů, co obsahují složky rostlinného 
původu. Při jeho použití se ale provozovatel 
potravinářského podniku ochuzuje o toleranci 
legislativy. Ta vyžaduje označování produktů, 
které GMO obsahují (ne těch, které je neob-
sahují) a vzhledem k tomu, že po zpracování 
GMO vždy v linkách zbude aspoň prach z nich, 
legislativa zaručuje toleranci obsahu GMO na 
složku do 0,9 % v případě, že je obsah náhodný 
nebo technicky nevyhnutelný.

• Nakládání s GMO je v EU regulováno, zákla-
dem je směrnice 2001/18 a nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady1829/2003.

• Do oběhu mohou být uvolněny GMO, které 
prošly hodnocením rizik.

• Hodnocení možných rizik plynoucí s naklá-
dáním, konzumací nebo uvolněním do ži-
votního prostředí provádí Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin – EFSA.

• Hodnocení vychází z vědeckých podkladů 
a provádí se odborníky tzv. vědeckého pa-
nelu GMO.

• V případě žádosti o pěstování prvotní stano-
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visko vpracovává členský stát, přes který je 
žádost podávána.

• Vědecký panel spolu s pracovníky odboru 
EFSA pro GMO (1) vypracoval návody pro 
hodnocení GMO, (2) vypracovává  stanovis-
ko k žádostem o uvolňování GMO do oběhu 
podávané komerční firmou prostřednictvím 
členského státu.

• Stanovisko GMO panelu prochází připomín-
kovým řízením členských států.

• Ke konečnému stanovisku se mohou vyjád-
řit nevládní organizace a další zájemci.

• Konečné schválení se děje na úrovni Evrop-
ské komise a Evropské rady.

• Pouze GMO, která byla na úrovni EU schvá-
lena, mohou být uváděna do oběhu (po-
traviny, krmiva) a/nebo být pěstována jako 
odrůdy.

• GMO a jejich produkty na evropském trhu 
jsou jednoznačně bezpečné.

• Značka GMO free není v rámci EU harmo-
nizována.
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9. JAKÉ GMO ODRŮDY JE MOŽNÉ  
PĚSTOVAT V EU

Před více než třemi desetiletími byla Evropa 
rodištěm zemědělských biotechnologií. Rozvo-
je se ujalo i zámoří a spolupráce s komerčními 
firmami (MONSANTO, PIONEER apod.) ved-
lo k rychlému zavádění GMO do zemědělské 
praxe. S rozvojem biotechnologií a úspěšnou 
komercionalizací GMO v USA, Kanadě nebo 
Austrálii se očekával podobný trend i v EU. 
Státy jako Španělsko, Portugalsko nebo i Čes-
ká republika podporovaly využívání nových 
biotechnologií. Jiné byly zdrženlivější. V roce 
1997 byla v EU schválena kukuřice odolná ke 
škůdcům a herbicidům Bt11 a byla bezpečně 
používána do r. 2007, kdy vypršela její auto-
rizace. Omezení doby platnosti povolení sta-
novuje nařízení EU (ES) č 1829/2003. Firma 
požádala o obnovení povolení pro pokračující 
uvádění na trh stávajících potravin a složek 

potravin vyrobených z kukuřice Bt11. Obdob-
ně se jednalo o kukuřici jiné firmy s označením 
TC 1503. Obě kukuřice byly odolné vůči zaví-
ječi a tolerovaly herbicidy s účinnou glyfosát. 
Obnovené žádosti nakonec nebyly schváleny. 
Kromě toho byla původně schválena MON810 
pro pěstování v EU v roce 1998 a do r. 2017 
se pěstovala ve Španělsku, Portugalsku, České 
republice, na Slovensku a v Rumunsku. V sou-
časnosti je stále povolena jako jediná modifiko-
vaná rostlina a se pěstuje ve větší míře ve Špa-
nělsku. Od roku 2014 je Španělsko největším 
producentem geneticky modifikovaných plodin 
v Evropě. V roce 2013 bylo vysazeno 137 000 
hektarů geneticky modifikované kukuřice, což 
odpovídalo 20% španělské produkce kukuřice.
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Na počátku století se EU připravovala na roz-
šíření pěstování GMO plodin. V červenci 2003 
přijala Evropská Komise doporučení o hlav-
ních směrech pro vypracování vnitrostátních 
strategií a osvědčených postupů pro pěsto-
vání. V březnu 2006 zveřejnila Komise zprávu 
o provádění vnitrostátních opatření týkajících 
se koexistence a zdůraznila však, že otázka ko-
existence se týká socioekonomických aspektů 
pěstování povolených GMO spolu s konvenč-
ními a ekologickými plodinami (Mésean a kol. 
2006). EU ustavila skupinu ECoB (Europe-
an Coexistence Buro) při JRC (Joint Research 
Center – Společné výzkumné středisko) ve 
španělské Seville, která organizovala technické 
pracovní skupiny k jednotlivým tématům (Ri-
zov a Rodriguez-Cerezo 2014). ECoB využíval 
experty členských států, zájemce z praxe a sta-
věl na vědeckých přístupech. Poradní skupina 
zahrnovala vědce z celé EU a platná byla i do-
poručení a připomínky ČR. Skupina vypraco-
vala na základě vědeckých studií a konzultací 
několik dokumentů (Best practice documents) 
s platností doporučení EK viz https://ec.europa.
eu/jrc/en/ecob/documents/best_practice.

• Produkce kukuřice
• Sledování účinnosti opatření pro koexistenci
• Výroba medu
• Produkce sóji
• Produkce bavlny
• Produkce brambor

Jedná se o zemědělské plodiny, jejichž roz-
šíření v GMO formách se očekávalo. Skupina 
se rovněž zabývala koexistencí se včelařským 
sektorem. Dalším úkolem bylo spolu s člen-
skými státy prozkoumat možné způsoby mi-
nimalizace možných přeshraničních problémů 

souvisejících s koexistencí v případě odlišných 
doporučení pro pěstování GM plodin.

EU projednala námitky, že by mohlo dojít 
k toku genů mezi příbuznými plodinami a EK 
vydala v roce 2010 nové pokyny týkající se 
koexistence geneticky modifikovaných a ge-
neticky nemodifikovaných plodin. Na základě 
jednání je nyní regulována použití GMO pomocí 
tzv. nárazníkových zón a izolačních vzdálenos-
tí mezi geneticky modifikovanými a geneticky 
nemodifikovanými plodinami. Pokyny nejsou 
v rámci EU závazné a každý členský stát může 
zavést své vlastní předpisy, jejichž výsledkem 
jsou nárazníkové zóny v rozmezí od 15 metrů 
(Švédsko) do 800 metrů (Lucembursko) mezi 
GM a konvenčními plodinami.

V roce 2010 Rakousko, Bulharsko, Kypr, Ma-
ďarsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Slovinsko 
a Nizozemsko sestavily společný dokument, 
v němž požadovali, aby jednotlivé země měly 
právo rozhodnout, zda povolí na svém území 
pěstovat geneticky modifikované plodiny. Do 
roku 2010 byla jedinou GMO potravinovou 
plodinou, která byla schválena pro pěstování 
v Evropě, MON 810 a v podstatě na 1 rok GM 
brambory Amflora. V r. 2017 byla přijata nová 
legislativa, která nepožaduje po členských 
státech vědecké důkazy ukazující rizika s pěs-
továním GMO. Členské státy se mohou samy 
rozhodnout a ustavit zóny bez GMO i z jiných 
důvodů, což jim umožňuje účinně zakázat 
pěstování GM plodin na jejich území, aniž by 
se dovolávaly ochranné doložky, tj. prokázat, 
že GMO na jejich území ohrožuje ekosysté-
my, zdraví zvířat a člověka. Země, které GMO 
pěstují, musí naopak zajistit tzv. přeshraniční 
koexistenci.
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Pěstování geneticky modifikovaných (GM) 
plodin se liší od pěstování ostatních plodin 
specifickými pravidly, která se někdy také na-
zývají pravidla koexistence.

Jejich cílem je oddělit GM plodiny a jejich 
produkty od ostatních již na úrovni prvovýroby.

Znamená to, mj.

• Nákup správného, prověřeného osiva
• Pečlivé oddělování prostor pro manipulaci 

s GMO osivem
• Pečlivé čistění strojů nebo vlastnictví para-

lelní techniky
• Oddělená sklizeň
• Uskladnění produkce v oddělených silech
• Pečlivé čistění transportních prostředků.

 

Pravidla koexistence nejsou stanovena v EU 
jednotným právním předpisem, a tak si tyto 
předpisy vytváří každý členský sám dle vlast-
ních přírodních i historicky daných podmínek.

Pěstování GMO tak v EU závisí i na socioeko-
nomických podmínkách, odbytu GM produktů 
nebo souladu s další legislativou (Binimelis 
2016). Např. ve státech, kde je zakázáno po-
užívat některý herbicid (např. glyfosát) nemá 
smysl pěstovat nebo i schvalovat GM plodiny 
odolné vůči tomuto herbicidu. Také se zvažuje, 
jak bude vypadat rovnováha škůdců a predá-
torů ve světle běžných zemědělských praktik 
(Dale 2000, Eckerstorfer a Gaugic 2012). To 
jsou všechno faktory, které modulují ochotu 
pěstovat GMO. V EU je klíčovým faktorem ne-
zájem veřejnosti o GMO produkty.
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10. ČR MÁ PRAVIDLA PĚSTOVÁNÍ  
GM ODRŮD

Česká republika se vždy stavěla k využití GMO 
v zemědělství liberálně, i když v současné chví-
li ČR obklopují státy, které GMO odmítají. To 
ovlivňuje i rozhodování našich zemědělců, kteří 
do těchto států svoji produkci mnohdy vyvá-
žejí.

Česká republika byla jedna z prvních, která 
zavedla pravidla koexistence a včlenila odkaz 
i do zákona o Zemědělství (zákon č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění novel č. 441/2005 
Sb. a č. 291/2009 Sb.) Pravidla koexistence 
jsou založena na znalostech rozmnožování 
druhů, biologie kvetení i způsobu opylování 
(Glidon 1999, Ovesná 2005, Craig a kol. 2008, 
Ovesná a kol. 2013.) Na toto téma byly řešeny 
i projekty podporované MZe ČR. Pravidla pro 
pěstitele GM plodin v ČR platí od roku 2005 
a vycházejí z následujících právních předpisů:

• zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve zně-
ní novel č. 441/2005 Sb. a č. 291/2009 Sb.

• vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších pod-
mínkách pěstování geneticky modifikované 
odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.

• zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s genetic-
ky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty, ve znění zákona č. 346/2005 Sb.

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
1830/2003, o zpětné sledovatelnosti 
a označování geneticky modifikovaných 
organismů a zpětné sledovatelnosti potra-

vin a krmiv vyrobených z geneticky modi-
fikovaných organismů a o změně směrnice 
2001/18/ES.

Tato pravidla jsou právně závazná pro všech-
ny fyzické i právnické osoby, které zamýšlejí 
pěstovat GMO. Zajištění těchto pravidel je pro 
osoby, které pěstují GMO, nákladné. Jedná se 
zejména o níže uvedené povinnosti (zdroj htt-
ps://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fa-
pa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%-
2Flpis%2Fepgmo%2F1517820882207.pdf)

• Informovat o záměru vysetí/vysázení GM 
plodiny sousední pěstitele (do 1. 3. běžné-
ho roku).

• Informovat o skutečném vysetí/vysázení GM 
plodiny sousední pěstitele, Ministerstvo ze-
mědělství a Ministerstvo životního prostředí.

• Dodržet stanovenou minimální vzdálenost 
mezi místem pěstování GM plodiny a jiným 
pozemkem s nemodifikovanou plodinou 
stejného druhu. Přísnější pravidla musí být 
dodržena, pokud v sousedství se pěstují 
plodiny v ekologickém zemědělství.

• Po sklizni je třeba označit produkt GM plo-
diny jako „geneticky modifikovaný organis-
mus“ včetně jednoznačného identifikačního 
kódu a jeho separace od konvenčního ře-
tězce

• Evidovat údaje o nakládání s GM plodinou 
a uchovat je v podniku po dobu min. 5 let.
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Cílem koexistence je 
dosáhnout dostatečné 
separace mezi produkcí 
GM a geneticky nemodi-
fikovanou. Koexistence se 
vždy týká geneticky mo-
difikovaných organismů, 
které prošly velmi přísným 
procesem povolování EU, 
včetně komplexního po-
souzení zdravotních nebo 
environmentálních rizik. 
Rizika týkající se životního 
prostředí nebo zdraví se 
proto netýkají formulace 
pravidel koexistence. Koexistence je zaměřena 
na socio-ekonomické aspekty.

V ČR se pěstovala zjm. GM kukuřice MON810 
a GM brambory Amflora. Byly ustaveny mini-
mální vzdálenosti, které je třeba dodržet, aby 
nedošlo k přenosu GM do konvenčních poros-
tů a ekologických ploch. U kukuřice se jedná 
zejména o přenos pylu větrem do sousedících 
porostů u brambor pak promíchání hlíz při sad-
bě u sousedících řádků. Přenos pylu závisí na 
jeho hmotnosti, síle a převládající směru větru 
a možnost náhodného přenosu hmyzem (Bec-
kie a kol. 2008, Gressel 2010). Cílem je, aby 
produkce ze sousedních konvenčních pozemků 
při náhodném přenosu GMO pylu nepřesáhla 
v celkovém objemu 0,9%, což je legální hrani-
ce, do kdy se uvažuje přítomnost schváleného 
GMO za nezáměrnou příměs.

Ke změně v pravidlech došlo v r. 2017. Nová 
změna odrážela nové povinnosti členských stá-
tů členských států v ohledu na pěstování GMO 
plodin. V ČR byla ustanovena podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady č. 412/2015/
EU nově povinnost dodržení minimální vzdá-
lenosti pěstování GM plodiny od státní hrani-
ce ČR v délce 400 m. V tomto pásu nelze GM 
kukuřici pěstovat. Probíhají namátkové kont-
roly této povinnosti Podle této směrnice člen-
ské státy, které pěstují GM plodiny, musely do 
r. 2017 přijmout vhodná opatření v pohranič-
ních oblastech a zabránit přenosu GMO (třeba 
pylem) na území jiného, sousedního státu, kde 
je pěstování GM plodin zakázáno. Další změnou 
pro (potenciální) pěstitele GM plodin je zjedno-
dušení hlášení pěstování GM plodiny úřadům, 
které se podle této změny nahlašuje na místně 
příslušná pracoviště Státního zemědělského in-
tervenčního fondu (SZIF) (Trnková a kol. 2017).

Obrázek 5: Pole kukuřice s viditelnými řádky obsevu a rozestup od kon-
venční kukuřice, vzdálenosti a počty řádků obsevu jsou kontrolovány 
v rámci pravidel koexistence (upraveno podle MZe ČR)
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10. 1.  Pěstování GM kukuřice MON 810 v ČR

Kukuřice MON810 díky genetické modifikaci 
produkuje Bt toxin, který selektivně zabíjí hou-
senky škůdce zavíječe kukuřičného. V ČR je 
pěstování registrováno od r. 2005. Zemědělci 
zahájili její používání jak oblastech s význam-
ným výskytem tohoto škůdce: ve středních 
Čechách, Polabí, v teplých oblastech Moravy, 
ale i pro porovnání jejich vlastností a ekono-
miky s konvenční plodinou. GM kukuřice se 
většinou použila přímo na farmě ke krmení 
nebo pro výrobu bioplynu. Po určité konjuktuře 
v prvním desetiletí tohoto století začaly oseté 
plochy klesat a v dnešní době klesly na nulu 
i díky požadavkům trhu na mléko od krav, které 
nejsou krmeny GMO (Graf 1) https://www.euro.
cz/byznys/geneticky-neupravene-cesko-zad-
ny-zemedelec-letos-gmo-nezasel-1368466.
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Graf 1 Plochy obseté GM kukuřicí (modré) a po-
čty pěstitelů GM kukuřice Bt MON810 (žluté) 
v ČR v letech 2005 – 2017, zdroj MZe ČR

10. 2.  Pěstování GM bramboru v ČR

Evropská komise v r. 2010 povolila pěstovat 
v zemích Evropské unie geneticky modifikova-
né brambory Amflora firmy BASF (VIB report  

2010) k průmyslovému využití, například k vý-
robě papíru, ale i jako krmivo. Poté, co Evrop-
ská komise schválila uvolnění takto upravených 
brambor, společnost BASF oznámila, že v dub-
nu 2010 v západní části Pomořanska (20 ha) 
a ve Švédsku (80 ha) pro produkci sadby Am-
flora. V České republice vysadila 150 ha „pro 
komerční účely“. Během množení sadby byla 
zaznamenána příměs neschválené GM odrůdy 
a po prověřování byl identifikován zdroj chyby. 
Pro diskuse o dobré pěstitelské praxi při výrobě 
sadby a nedostatečnému přijetí geneticky mo-
difikovaných plodin v Evropě konzumenty se 
společnost BASF Plant Science v lednu 2012 
rozhodla v EU zastavit své komercializační ak-
tivity. Své aktivity v oblasti GMO přesunula do 
Ameriky a Asie. V roce 2013 soud zrušil po-
volení EK pro pěstování GM bramboru Amflora 
a ten se na území EU nesmí pěstovat (Dunmire 
2013). Všechny porosty této brambory byly zli-
kvidovány a byl zahájen monitoring výskytu to-
hoto bramboru na inkriminovaných pozemcích 
v následujících letech. Ten byl po pěti letech 
ukončen. Česká republika jako jediná pěstovala 
tuto bramboru pro komerční účely.

V současné době se komerčně GM brambory 
nepěstují, ani neprobíhá testování nových GM 
brambor na větších plochách, i když GM bram-
bory odolné vůči mandelince bramborové byly 
jednou z prvních komercializovaných druhů.

Na území ČR probíhá také stále méně a méně 
experimentální testování GMO. Dříve byly tes-
továny linie pro podání žádostí pro pěstování 
(ověřování interakce s životním prostředím), 
které jako málo perspektivní dále komerční 
subjekty nepodporují. Ustupuje se i od testo-
vání GM linií vyvinutých českými výzkumnými 
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institucemi. Dříve byly testovány GM brambory, 
len nebo hrách vyvinuté českými institucemi. 
Příkladem probíhajících testů pro podání žá-
dosti na EFSA je již 10 let probíhající testová-
ní slivoně odolné vůči šarce, kterou je snaha 
v rámci evropského konsorcia komercializovat. 
Pokusy jsou povoleny MŽP ČR.

• Jednotlivé členské státy povolují uvedení 
GMO do životního prostředí pro experi-
mentální účely.

• V EU je možné komerčně pěstovat pouze 
schválené genetické modifikace po vyhod-
nocení rizik po schválení platném v celé EU.

• Vyhodnocení rizik provádí EFSA ve spolu-
práci s členskými státy.

• V současné době je povoleno pěstovat 
pouze kukuřici MON 810.

• Členské státy mohou pěstování povolených 
GMO zakázat.

• ČR povoluje pěstování povolených GMO 
a ustavila pravidla koexistence biotechno-
logické, konvenční a organické produkce.

• Pravidla koexistence kladou na pěstitele 
další nároky na čas a kontrolu.

• Ekonomické tlaky vedly k zastavení využí-
vání GMO v rostlinné výrobě v ČR.

11.  GMO V POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU SE 
V EU NEUPLATŇUJÍ

Veřejnost v Evropské Unii ve své většině se 
staví velmi rezervovaně k využití geneticky 
modifikovaných organismů v potravinovém 
řetězci.

 

Dovozci musí kontrolovat své dodavatele 
a nakupovat suroviny pouze od výrobců, kteří 
zaručují, že neobsahují GMO. Proto se lze jen 
stěží setkat s výrobky z GMO v obchodní síti. 
V EU probíhají kontroly dovozů a také monito-
ringy potravin na trhu po celé EU.
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12. KRMIVA JAKO ZÁKLAD ŽIVOČIŠNÉ  
VÝROBY SE V EU BEZ GMO NEOBEJDOU

Jiná je situace v krmivářském průmyslu, kde je 
využívání GMO běžné. Zvířata živená krmivem 
z GMO nejsou sama o sobě transgenní a ani 
jejich produkty (vejce, mléko) nejsou za GMO 
považovány. DNA z GMO se chová stejně jako 
DNA z jakýchkoliv jiných organismů, která je 
běžně trávena. Navzdory stálé pozornosti or-
ganizací, které se zabývají potenciálními dů-
sledky využívání transgenních plodin, neexis-
tuje žádný opodstatněný důkaz o přítomnosti 
transgenní DNA v mase nebo mléčných vý-
robcích. Neexistuje žádný důvod GMO surovi-
ny pro výrobu krmiv nevyužívat (Gijs a Kuiper 
2002, Beever a kol. 2003, Bertoni a Ajmone 
2005, Ovesná 2013).

EU je závislá na dovozu krmiv bohatých na 
bílkoviny (více než 70% se dováží), převažují 
sójové boby a sójové moučky (de Visser a kol. 
2014). Po těch je poptávka celosvětově v sou-
vislosti s rostoucí globální populací a rostoucí 
spotřebou masa na hlavu. Evropa je druhým 
největším dovozcem GMO sóji na světě za Čí-
nou. Přibližně 90 % komerčních krmiv vyrobe-
ných v Evropě proto obsahuje GMO (https://
www.eea.europa.eu/media/infographics/eu-a-
nimal-feed-imports).

Tržní data nerozlišují mezi konvenčními a GM 
komoditami, proto může být konkrétní podíl 
GM komodit pouze odhadnut. Přibližný odhad 
může být spočítán na základě podílu osevní 

plochy GM plodin v jednotlivých exportních 
zemích. Na základě tohoto odhadu je přibliž-
ně 85 % sójového ekvivalentu dovezeného do 
EU geneticky modifikovaného (to odpovídá 30 
milionům tun za rok), také 5 až 25 % doveze-
né kukuřice (0,5 až 3 miliony tun), 70 až 85 
% kukuřičného glutenu (0,15 až 0,60 milionů 
tun) a kolem 10 % řepkového ekvivalentu (0,5 
milionu tun).

V krmivářství se využívají drcené sójové 
boby, ale častěji se uplatňují odpadní suroviny 
z tukového průmyslu, kterými jsou pokrutiny 
a extrahované šroty. Drcené neodtučněné boby 
se využívají hlavně v krmných dávkách vysoko 
produkčních dojnic. Pokrutiny a extrahované 
šroty se využívají jako zdroj bílkovin v krmných 
směsích pro veškerá hospodářská zvířata. Do 
EU se ročně dováží průměrně 36,1 milionů tun 
sójového ekvivalentu (z 1 tun sójových bobů se 
vyrobí 0,2 tun oleje a 0,8 tun šrotu; do EU se 
dováží semena i šroty, proto se množství pře-
počítává). Průměrně se dováží 12,7 milionů tun 
semen a 18,5 milionů tun sójových šrotů (23,4 
milionů tun sójového ekvivalentu) za rok. Im-
port komodit se soustředí v několika místech, 
ze kterých se s nimi obchoduje na vnitřním trhu 
EU. Dovoz výrazně převyšuje vlastní produkci, 
která je nízká hlavně kvůli klimatickým pod-
mínkám. Míra soběstačnosti EU v případě sóji 
a sójových šrotů odpovídá 3 %. V ČR je ročně 
spotřebováno kolem 0,5 milionu tun sóji.
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Možnou alternativou sójových bobů je také 
např. bavlna nebo řepka. Avšak i tyto plodiny 
jsou pěstovány ve světě ve svých modifikova-
ných formách. V EU se pěstují v konvenčních 
nebo v ekologických podmínkách.

Do EU se dováží průměrně 3,5 milionů tun 
řepkového semene a mezi 0,2 a 0,47 milionu 
tun řepkových šrotů. Průměrně se do EU do-
váží 4,2 milionů tun řepkového ekvivalentu za 
rok (převodní koeficient mezi zrnem a šrotem 
je 0,58). Ročně se v EU vypěstuje kolem 20 
milionů tun řepky na více než 6 milionech hek-
tarů. Míra soběstačnosti EU u řepky odpovídá 
přibližně 85 %. Ve srovnání se sójou, produkce 
řepky v EU výrazně převyšuje její dovoz. Od 
zavedení povinného přimíchávání biosložek do 
pohonných hmot se zvýšila poptávka po seme-
nu řepky olejky. K výrobě metylesteru řepkové-
ho oleje pro domácí trh i vývoz je v ČR ročně 
spotřebováno přibližně 500 tisíc tun řepkového 
semene. I to je pravděpodobně jeden z důvodů 
nárůstu produkce jak v EU, tak v ČR.

Další surovinou, která se také dováží jsou bavl-
níkové šroty – každoročně kolem 0,76 milionů 
tun bavlníkového ekvivalentu (z 1 tuny semen se 
vyrobí 0,45 tun šrotů). Na území EU se vyprodu-
kuje kolem 0,5 milionu tun bavlníkového seme-
ne za rok na ploše přibližně 0,3 milionu hektarů.

Další složkou krmiv je i kukuřice. Na území 
EU se každoročně dováží mezi 8 a 14 miliony 
tun kukuřice a k tomu kolem 0,5 milionu tun 
kukuřičného glutenu. Kukuřice se v EU každo-
ročně pěstuje na území větším než 9 milionů 
hektarů s výnosem kolem 70 milionů tun. Míra 
soběstačnosti EU v této plodině se pohybuje 
nad 80% a je závislá na ročníku.

Podle dostupných dat (EUROSTAT) je zřejmé, 
že EU není soběstačná v zásobení rostlinnými 
komoditami. V současné době nabízí SZP (Spo-
lečná zemědělská politika EU) dobrovolné vá-
zané platby a výhody v rámci systému ekolo-
gizace na podporu pěstování plodin bohatých 
na bílkoviny v Evropě. Očekává se, že i nová 
SZP bude ambiciózní a bude podporovat stra-
tegii pěstování plodin bohatých na bílkoviny. 
Snahou je snížit závislosti na vnějších zdrojích. 
Přesto se předpokládá, že produkce v EU nedo-
sáhne soběstačnosti a bude i nadále do značné 
míry záviset na dovozech.

Je potřeba zdůraznit, že živočišná výroba je 
na dostupnosti kvalitního krmiva za dobré ceny 
závislá. Evropský krmivářský průmysl se spo-
léhá na krmné suroviny přicházející do Evropy 
ze třetích zemí. Největšími vývozci zeměděl-
sko-potravinářských výrobků do EU jsou Země 
Severní a Jižní Ameriky, kde jsou geneticky 
modifikované (GM) plodiny široce pěstovány 
a přispěly k vyšší produktivitě místní rostlinné 
výroby (Graf 2).

Většina nákladů na chov hospodářských zví-
řat je kvůli velkému množství krmiva spojena 
s náklady na krmivo v požadovaných objemech 
a kvalitě. Zatímco někteří zemědělci - zejmé-
na v mlékárenském odvětví – produkují vlastní 
krmiva, většina ostatních evropských zeměděl-
ců se silně spoléhá na nákup krmiva (buď jako 
krmné suroviny nebo krmné směsi) z vnějších 
zdrojů.

Ceny za uvedené komodity zvyšuje 
i tzv. asynchronní autorizace GM plodin, kdy 
schvalování v EU je oproti USA opožděno  
(Andreé 2014). Může se proto stát, že některé 
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zásilky sóji, řepky, bavlníku nebo 
kukuřice nemohou překročit hra-
nice EU. U krmiv je však povole-
na jen velmi nízká příměs (0.1 %) 
neautorizovaných GMO, které byly 
schváleny mimo EU a současně 
probíhá v EU proces jejich schva-
lování. Táž hranice je uplatňová-
na i pro GM, které byly dříve v EU 
pěstovány a exspirovala  jim auto-
rizace (např. kukuřice). Tyto přísné 
kontroly znamenají dodatečné náklady, které se 
promítají do ceny komodity v EU a představují 
pro EU konkurenční nevýhodu v živočišné výro-
bě. Země, odkud lze očekávat ve větší, či menší 
míře nepovolené kontaminace při dovozech do 
EU, jsou zvýrazněny na mapě (Obrázek 6).

Graf 2  Poměr celkových ploch hlavních plodin vy-
užívaných v krmivářském průmyslu a jejich GMO 
forem pěstovaných ve světě v r. 2018. 1: sója, 2: 
bavlník, 3: kukuřice, 4: řepka (zdroj ISAAA)

V EU se pěstují převážně konvenční odrůdy 
sóji, řepky, kukuřice a bavlny, GM odrůdy kuku-
řice Bt MON 810 se pěstují ve Španělsku a Por-
tugalsku, v ČR farmáři od pěstování upustili. 
S rostoucí poptávkou po ekologických produk-
tech a odmítáním GMO v EU vzniklo mj. hnutí 

tzv. Dunajská sója. Sdružuje pěstitele, zpraco-
vatele a výrobce sóji a sójových produktů. Tato 
asociace vznikla podle jejího programu pro pod-

poru pěstování sóji v dunajském regionu, 
kam patří státy jako Rakousko, Německo, 
Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Srbsko, 
Bulharsko. Členem se stávají i české firmy. 
Organizace si klade za cíl při využití pouze 
konvenčních odrůda a odrůd určených pro 
ekologické zemědělství posílit produkci sóji 
a přispět k soběstačnosti EU v zásobení 
plodinami s vysokým obsahem proteinů. 
Produkci chce označovat jako GMO-free

Součástí krmiv jsou kromě základních su-
rovin i další složky, které krmiva obohacují 
o esenciální aminokyseliny (zpracovaná GM 
mikrobiální biomasa) nebo produkty vyrobe-
né pomocí GMM. Příkladem může být sušená, 
tepelně inaktivovaná bakteriální biomasa PL73 
(LM) používaná jako krmná surovina vyrobená 
z kmene Escherichia coli K-12, který byl gene-
ticky modifikován tak, aby nadprodukoval lysin. 
Využití tepelně inaktivované biomasy obsahují-

Obrázek 6: Mapa zemí, ze kterých lze očekávat 
nepovolené dovozy. Zeleně – schválená GMO 
dovoz, žluté neschválená GMO. Len, papája se 
dostávají i ke spotřebitelům z tržní sítě.
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cí esenciální aminokyseliny snižuje náklady na 
krmiva, kdy není třeba využívat purifikované 
aminokyseliny samotné.

Mikrobiální kultury mohou být také modi-
fikovány tak, aby vyráběly sekundární meta-
bolity, např. vitaminy. Vitaminy vyrobené ve 
fermentorech pomocí GMM a později puri-
fikované samy o sobě nejsou regulovány, lze 
je volně přidávat do krmiv, avšak nesmí ob-
sahovat živé GMM nebo jiné mikroorganismy, 
jejichž pomocí byly vyrobeny. Proto je třeba 
sledovat kvalitu dodavatelů. Nedávno se ob-
jevila šarže vitaminu B2 (riboflavinu) produko-
vaná geneticky modifikovanou bakterií Bacillus 
subtilis. Dodávka byla dovezená z Číny. Pomocí 
pokročilých metod kultivace a sekvena-
ce bylo potvrzeno, že preparát obsahuje 
živé mikroorganismy nesoucí resistenci 
k antibiotikům a gen pro produkci ribo-
flavinu. Preparát tak neodpovídal ev-
ropské legislativě, musel být dohledán 
a stažen z trhu s následnými kontrolami 
u čínského výrobce.

Tato fakta dokládají, že si výrobci kr-
miv musí hlídat kvalitu vstupních surovin 
a provádět kontroly kvality

12. 1. Využití GMO pro výrobu krmiv v ČR

Stejně jako ostatní země EU je i ČR závislá na 
dovozu surovin pro výrobu krmiv.

V roce 2018 nahlásily firmy v ČR podle MZe 
ČR celkovou spotřebu krmných surovin pro vý-
robu krmných směsí ve výši 2 583 086 tun (me-
ziročnímu nárůstu o 31 100 tun). Nejvýznam-

nější surovinou pro výrobu krmných směsí byly 
z krmných surovin obiloviny (61,82 %) (56,48 
% pšenice, z 20,18 % ječmen, z 18,18 % kuku-
řice, z 3,54 % žito a triticale a z 1,35 % oves. 
Spotřeba obilovin meziročně vzrostla o 1,26%).

Podíl geneticky modifikovaných surovin dle 
šetření Mze ČR použitých k výrobě krmných smě-
sí činil u sójového extrahovaného šrotu 84,23 %, 
olejů 22,90 %, kukuřice 6,07 % a u řepkového ex-
trahovaného šrotu a výlisků 2,08 %. Podíl gene-
ticky modifikovaných surovin u sóje není zveřej-
něn. Podíl hlavních surovin používaných k výrobě 
krmiv od r. 2002 a podíl GM komodit podle vý-
sledků statistického šetření krmiva MZe ČR jsou 
uvedeny v dále uvedených grafech.

Graf 3 Podíl GM surovin ve výrobě krmiv v ČR 
(zdroj dat MZe ČR)

V některých případech odběratel vyžaduje, 
aby zvířata nebyla krmena GM krmivem, což 
přináší řadu problémů od nutnosti změnit slo-
žení krmiv (nahrazení kukuřice a sóji řepkovými 
pokrutinami apod.) a optimalizovat dávky. Ta-
kové požadavky ovlivňují i rozhodnutí využívat 
GM odrůdy v rostlinné výrobě.
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• Evropská unie není soběstačná ve výrobě 
surovin pro krmivářskou základnu.

• Jedná se zejména o dovoz sóji, kukuřice, 
bavlny nebo řepky ve formě semen, výlis-
ků, olejů či pokrutin. Tyto plodiny se vy-
skytují většinou ve formě GM odrůd.

• Problémem při importech může být konta-
minace neautorizovanými GMO.

• EU podporuje zvýšení soběstačnosti suro-
vin bez GMO pro výrobu krmiv.

• Při výrobě krmiv se nepoužívají pouze 
rostlinné produkty, ale i produkty GM mi-
kroorganismů ve formě tepelně zpracova-
ných kultur či purifikovaných složek.

• Rovněž čeští výrobci krmiv závisí na dovo-
zech využívají GMO suroviny.

13. ZAJIŠTĚNÍ SLEDOVATELNOSTI  
A KONTROL GMO NA TRHU EU

13. 1. Legislativní požadavky

Jedním z legislativních požadavků na GMO 
a odvozené produkty, tj. potraviny a krmiva je 
zajištění jejich sledovatelnosti (Arujan a kol. 
2018). Sledovatelnost zajišťuje, že v přípa-
dě potřeby budou moci být všechny výrobky 
obsahující GMO nebo jeho části dohledatelné 
nebo staženy z trhu. K této situaci by mohlo 
dojít, pokud by se prokázalo, že dané GMO 
je nevhodné pro spotřebu. Všechny produkty 
GMO musí proto být označeny kódem i pro 
informovanost zákazníků. Tato povinnost ply-
ne zjm. z nařízení EP a Rady 2003/1830, Na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledo-
vatelnosti a označování geneticky modifikova-
ných organismů. S tím souvisí nařízení Komise 
(ES) č. 65/2004, kterým se zřizuje systém tvor-
by a přiřazování jednoznačných identifikačních 

kódů pro geneticky modifikované organismy. 
Jak je zřejmé z předcházejícího textu, uvedení 
každého GMO na trh musí být povoleno. Ozna-
čeny musí být všechny produkty, které obsa-
hují více než 0.9 % GMO. Tento limit se vztahu-
je ke každé složce výrobku, tj. pokud výrobek 
obsahuje 20 % sóji a 80 % kukuřice, musí být 
označen, pokud kterákoliv z těchto složek ob-
sahuje více než 0,9 % GM formy. Např. 0,9 % 
Roundup Ready sóji znamená 1,8 g ve 100 g 
výrobku. Pro posouzení, zda daný produkt vy-
hovuje legislativě, je nutné přítomnost GMO 
v potravinářských produktech a krmivech kont-
rolovat, detekovat a případně kvantifikovat.
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Kontroly GMO vycházejí z právního rámce 
EU. Jedná se zejména o níže uvedenou legis-
lativu:

• Nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky mo-
difikovaných potravinách a krmivech, ofici-
álně zřizuje Evropskou referenční laboratoř 
(EURL) a definuje jeho úkoly.

• Nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kon-
trolách prováděných za účelem ověření 
dodržování právních předpisů týkajících se 
krmiv a potravin, zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínek zvířat vymezuje úko-
ly Evropské referenční laboratoře ve vzta-
hu k harmonizaci kontroly GMO ve všech 
členských státech EU prostřednictvím jejich 
Národních referenčních laboratoří.

• Nařízení (ES) č. 1981/2006, pokud jde o re-
ferenční laboratoř Společenství pro gene-
ticky modifikované organismy, zřizuje síť 
národních referenčních laboratoří, které 
podporují EU-RL, pokud jde o validaci me-
tody.

• Nařízení (EU) č. 619/2011, kterým se sta-
noví metody odběru vzorků a analýzy pro 
úřední kontrolu krmiv, pokud jde o přítom-
nost geneticky modifikovaného materiálu, 
u něhož čeká autorizační postup nebo je-
hož platnost vypršela, z validované detekční 
metody předpoklad pro nízkou přítomnost 
GMO v krmivech na nízké úrovni.

Evropská referenční laboratoř byla zříze-
na při DG JRC (Společné výzkumné cent-
rum EU). Zajištuje validaci metod pro detekci 
a kvantifikaci GMO. V principu metodu před-
kládá žadatel jako součást žádosti o autorizaci 
GMO. EU RL metodu verifikuje a ve spolupráci 
s laboratořemi členských států metodu validuje. 

Pouze metoda, která svými 
parametry odpovídá předem 
stanoveným požadavkům 
na přesnost a robustnost 
(shodné výsledky v odlišném 
prostředí), může být 
akceptována. EURL využívá 
spolupráce s Evropskou sítí 
GMO laboratoří (ENGL= Eu-

ropean Network of GMO Laboratories). Evrop-
ská síť laboratoří GMO (ENGL) hraje význam-
nou roli ve vývoji, harmonizaci a standardizaci 
prostředků a metod odběru vzorků, detekce, 
identifikace a kvantifikace geneticky modifiko-
vaných organismů (GMO) v široké škále pro-
duktů, od semen, přes suroviny, k potravinám 
a krmivu. Síť byla slavnostně ustavena v Bruse-
lu dne 4. prosince 2002 a tvoří ji cca 80 národ-
ních laboratoří ze všech 28 členských států EU 
plus Norska, Švýcarska a Turecka.

Národní referenční laboratoře stejně jako 
kontrolní laboratoře musí být akreditovány 
podle mezinárodně platných norem, zjm. mezi-
národního standardu ISO CSN EN 17025:2017. 
Tato norma definuje požadavky na správnou la-
boratorní praxi a management laboratoře a za-
jištění kvality výsledků analýz. V ČR zajišťuje 
mezinárodně platnou akreditaci Český institut 
pro akreditaci, obecně prospěšná společnost, 
jako národní akreditační orgán založený Českou 
republikou a notifikovaný Evropskou komisEv-
ropskou komisí a vychází z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým 
se stanoví požadavky na akreditaci a dozor 
nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. 
Všechny akreditované kontrolní laboratoře po-
vinny se účastnit mezinárodních srovnávacích 
testů, které umožňují monitoring kvality prová-
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děných analýz v kontrolních laboratořích. NRL 
jsou prověřovány i Evropskou referenční labo-
ratoří 2x ročně. Jejich standard tak zaručuje 
shodnou kvalitu kontrol v rámci celé EU.

13. 2. Zajištění plnění zákonného rámce v ČR

V České republice zajišťuje sledovatelnost 
a kontroly GMO SZPI (Státní zemědělská a po-
travinářská inspekce) a to u potravin. Oblast 
krmiv, osiv a koexistence zabezpečuje ÚKZÚZ 
(Ústřední kontrolní a zkušební ústav zeměděl-
ský). Národní referenční laboratoř byla zřízena 
při VÚRV, v. v. i. a zajišťuje laboratorní kont-
rolu potravin. Je rozhodčí laboratoří pro oblast 
krmiv, osiv a koexistence. V případě potřeby 
pracuje i pro ČIŽP (Česká inspekce životního 
prostředí).

Uvedené kontrolní a dozorové orgány stano-
vují roční plány kontrol a monitoringu výskytu 
GMO v potravinách, krmivech a osivech, stej-
ně tak jsou stanoveny kontroly přeshraniční 
koexistence. Plány vycházejí z aktuální situace 
na evropském trhu a potenciálních záchytech 
nepovolených GMO na trhu, seznamu přímých 
dovozů mimo EU. Česká republika není vět-
šinou prvním místem vstupu komodity nebo 
zpracovaných výrobků na trh EU. Největší zá-
těž analýz zachytávají velké přístavy v Němec-
ku (Hamburg) nebo Holandsku (Rotterdam, 
Antverpy), ve kterých byl modelován odběr 
vzorků ze zámořských lodí pro další analýzy. 
Své výrobky si mohou nechat taktéž posoudit 
v laboratořích dovozci, provozní podniky, vý-
robci a dodavatelé.

14. POSTUPY PRO STANOVENÍ GMO V OSIVU, 
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTECH  
A KRMIVECH

Prvním krokem analýzy GMO je odběr vzor-
ku (vzorkování) z šetřené dodávky. Jedná se 
velice významných krok, protože odebraný 
vzorek musí odrážet skutečné zastoupení GMO 
v dodávce a odhaduje se, že přispívá až 70% 
nejistotě stanovení, tj. nejistotě hodnoty vý-
sledku (Corbisier a kol. 2019). Rozložení přímě-
sí ve velkých nákladech nebývá v případě GMO 

homogenní, mohou pocházet z různých polí od 
různých pěstitelů a naskladňují se postupně. 
Odběr vzorků ke stanovení přítomnosti GMO 
se provádí podle doporučení EK 2004/787/
ES o technických pokynech pro odběr vzorků 
a detekci geneticky modifikovaných organismů 
a materiálu vyrobeného z geneticky modifi-
kovaných organismů nebo produktů s jejich 
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obsahem podle nařízení (ES) č. 1830/2003. 
Odběr nebalených surovin závisí na celkové 
velikosti dodávky a velikost souhrnného vzorku 
měla tvořit 0,01 % z celkového objemu šarže.

V případě odběru vzorků hromadných neba-
lených produktů (tj. produktů ve velkých obje-
mech, např. při vykládce nákladních vozů, cis-
ternových vozů, vagónů, v silech, zásobnících, 
skladech atd.) se u obilovin a výrobků z obilo-
vin (kukuřice, rýže, pšenice) postupuje s obec-
nými zásadami a metodami odběru vzorků 
popsanými v normě ISO ČSN 24333 (2010): 
− V případě tekoucích produktů by doba 
odběru vzorků měla být definována v souladu 
s normou ISO ČSN 24333 (2010). V případě 
statického odběru vzorků by dílčí vzorky měly 
být odebrány ve specifických místech, které 
by měly být rovnoměrně rozložené v rámci 
celé šarže v souladu se zásadami popsanými 
v normě ISO ČSN 24333 (2010). V případě 
odběru hromadných produktů – olejnatých 
semen (např. sójové boby) by měl být odběr 
vzorků prováděn v souladu s obecnými 
zásadami popsanými v normě ČSN ISO 542 
(1996). Podle velikosti kontrolované dodávky 
se odebere potřebný počet vzorků, který pak 
je v laboratoři promíchán a homogenizací vy-
tvořen laboratorní vzorek. Ten se pak po re-
dukci využije pro samotnou analýzu a jedná se 
o tzv. analytický vzorek. Obdobně se postupu-
je v případě balených potravin, a to v souladu 
s normou ČSN P CEN/TS 15568:2006 – Ana-
lytické metody pro detekci geneticky modifi-
kovaných organismů a odvozených produktů – 
Strategie vzorkování

Odběry se provádějí v různých fázích produk-
ce od osiva (např. podle vyhlášky č. 61/2011 
Sb. o požadavcích na odběr vzorků, postupy 
a metody zkoušení osiva a sadby), ve výji-
mečných případech porostů (viz Ovesná a kol. 
Metodika vzorkování GM rostlin při jejich nezá-
měrném výskytu v životním prostředí, Výzkum-
ný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha, 2016 
ISBN 978-80-7427-230-1) nebo potravin a kr-
miv (Obrázek 7).

Obrázek 7 Schematické znázornění klíčových 
bodů, ve kterých se nejčastěji kontroluje mož-
ná přítomnost GMO # a kroků, během kterých 
může dojít ke znečištění při nesprávném postupu  
#(znečištěné transportní prostředky, sila, výrob-
ní linky apod.)

Zadavatel analýzy musí zvážit, jakou infor-
maci získá rozborem produktu při různé úrov-
ni vzorkování. Jiná je situace pro ověření pří-
tomnosti deklarovaného GMO, jiná pro detekci 
neočekávaných příměsí. Nízké úrovně příměsí 
vyžadují efektivnější způsoby vzorkování. Zajis-
tit detekci nepovolených příměsí rýže umožnilo 
vzorkování, které bylo doporučeno v rozhod-
nutí Komise 2008/289/EC, o přítomnosti „Bt63 
rýže“ v rýžových výrobcích, Řešení pro příměsi 
GMO povolených mimo EU v krmivech přináší 
nařízení Komise (EU) 619/2011. To harmoni-



47

| GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY v zemědělské výrobě

zovalo provádění politiky nulové tolerance pro 
nepovolený geneticky modifikovaný materiál 
v krmivech. Jsou stanoveny harmonizované 
metody odběru vzorků a analýzy pro úřední 
kontroly prováděné zeměmi EU u krmiv a je 
stanovena „technická nula“ pro detekci přítom-
nosti asynchronně schválených - (tj. schvále-
ných mimo EU) GMO i GM materiálu, pro který 
vypršela autorizace v EU v krmivech (Edbensen 
a kol. 2012, Mazzara a kol. 2014)

Postupy vzorkování mají státní dozorové or-
gány akreditovány. Soukromí výrobci si mohou 
dle své úvahy vzorkovat vlastními silami, ale 
vzhledem k významu správného vzorkování 
pro konečný výsledek stanovení se doporučuje 
dovozcům, zpracovatelům i prodejcům využívat 
služby akreditovaných subjektů.

Obrázek 8 Distribuce náhodných příměsí může 
být ve vzorcích odlišná (A) rovnoměrná distri-
buce, (B, C) nerovnoměrné typy distribuce. Proto 
se odebírá několik dílčích vzorků, které se spojí 
a promíchají podle návodu.

Analytické metody stanovení GMO vychá-
zejí z nových vlastností, které GMO rostliny 
transformací získají (Ovesná a kol. 2008, Oves-
ná a Demnerová 2014). Ty jsou dány integrací 
nové genetické informace do dědičné informa-

ce příjemce. Dědičná informace je v organis-
mech uchovávána v molekule DNA (deoxyri-
bonukleová kyselina). Její struktura (sekvence 
jejích stavebních prvků, tzv. bází) předurču-
je vlastnosti a vývoj každého organismu. Ve 
struktuře DNA nacházíme geny, tedy úseky 
DNA se specifickou funkcí (u lidí např. gen 
určující barvu očí apod.). Cizorodý úsek, kte-
rý u nemodifikovaných organismů není pří-
tomen, pak můžeme v DNA příjemce nalézt 
a GMO tak identifikovat. Jak již bylo řešeno 
v úvodu, každý vložený úsek, musí být opatřen 
regulačními sekvencemi, které určují, kdy a ve 
kterých částech organismu se bude přítomnost 
daného genu projevovat. Přítomnost nového 
funkčního genu můžeme zjistit analýzou DNA. 
Podle molekuly DNA vzniká funkční protein 
(bílkovina), který zajištuje manifestaci žádané-

ho znaku. S pomocí vhodných metod 
lze protein identifikovat. V určitých pří-
padech lze provést cílovou chemickou 
analýzu metabolitů. Dostatečně 
popsány jsou pouze analýzy DNA 
a proteinů. Analýzy metabolitů pomocí 
cílových chemických analýz se rutinně 
nepoužívají. Kompletní metabolický 
profil lze použít, ale zatím chybí kom-
plexní databáze pro srovnání výsledků 

a chybí validované postupy (Hrbek a kol. 2017).

Poslední ze jmenovaných přístupů, kdy se 
detekují produkty metabolismu GM rostlin, vy-
užívá extrakci látek organickým rozpouštědlem 
(např. metanol) a pomocí různých analytických 
technik se určí všechny látky v extraktu. Vytvoří 
se tedy profil látek obsažených v dané rostlině, 
který je pro ni typický. Můžeme si jej představit 
jako otisk prstu u člověka, který je také pro kaž-
dého jedinečný (odtud i anglický název metody 
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metabolomic fingerprinting). Tyto metody jsou 
ale doposud v začátcích a bude nutné je pro 
analýzu GMO validovat (Hrbek a kol. 2014). 
Mají navíc pro využití v potravinářství velkou 
nevýhodu. Je možné je použít pouze pro ne-
zpracované vzorky. Při působení i jen málo zvý-
šené teploty a tlaku se analyzované sloučeniny 
rozkládají a již je není možno ve vzorku iden-
tifikovat. Metabolomické metody je tak mož-
né zatím pouze orientačně u vzorků jako jsou 
zelené rostliny, osiva, semena a vzorky jsou je 
mouka, krupice, šrot nebo vločky. Nebyly pu-
blikovány prověřené, validované reproducibilní 
postupy.

GMO se stanovuje také analýzou nově vzni-
kající bílkoviny (Alarcon a kol. 2019) během 
které se využívají zejména imunoanalytické 
metody založené na principu vazby cílových 
molekul a značených protilátek. Pro stanovo-
vanou bílkovinu je vyvinuta protilátka, což je 
sloučenina, která je schopná se na danou bíl-
kovinu selektivně navázat. Využívá se speci-
fických fluorochromů (barevných značek), což 
se projeví například změnou barvy vzorku po 
tvorbě komplexu protein (bílkovina) x antigen, 
kterou můžeme měřit. Tyto metody jsou rych-
lé a přesné, ale mají stejnou velkou nevýhodu, 
jako výše popsané analýzy metabolomu. Lze 
je využít pouze u nezpracovaných materiálů, 
detekční limit bývá vyšší (t. j. nižší citlivost). 
Nejsou vhodné pro analýzu zpracovaných ma-
teriálů. Postupy lze využít jako orientační me-
tody u producentů. Jejich použití také závisí 
na vývoji protilátek, takže portfolio přístupu je 
omezené.

Základem analýz GMO v potravinách tak stá-
le zůstávají metody založené na DNA a polyme-
rázové řetězové reakci (PCR). DNA je molekula 
poměrně stabilní a přítomná ve stejné formě ve 
všech částech rostliny. Je do určité míry odolná 
vůči teplotám i tlakům, takže i ve zpracovaných 
materiálech a potravinářských produktech je 
přítomna alespoň v poškozené formě. Pokud je 
zvolen vhodný analytický postup, stále je mož-
né GMO určit (Fraiteur a kol. 2015, Hernardez 
a kol. 2005).

Nejpřesnější metodou pro analýzu DNA je 
sekvencování neboli určení sekvence DNA pří-
tomné ve vzorku (tj. přesného pořadí staveb-
ních jednotek – bází). Tato metoda nabyla na 
důležitosti zejména s nástupem sekvenová-
ní nové generace (Casacuberta a kol. 2018), 
nevýhodou ale jsou vyšší požadavky na kva-
litu vzorku DNA. Rutinně se díky nárokům na 
zpracování dat a vyšším nákladům na analýzy 
pro oblast GMO nevyužívá. Hlavní metodou tak 
zůstávají metody založené na polymerázové 
řetězové reakci (zkratka PCR, z anglického po-
lymerase chain reaction). Metoda objevená již 
v první polovině osmdesátých let se postupem 
času hlavně díky své přesnosti a specificitě sta-
la zlatým standardem analýzy GMO, ale vyu-
žívá se i pro stanovení přítomnosti patogenů. 
Hlavním nástrojem je enzym, který se nazývá 
DNA polymeráza (správně DNA dependentní 
DNA polymeráza), která je termostabilní a pů-
vodně byla získána z organismu, který žije při 
vysokých teplotách v horkých pramenech – 
Thermofilus aquaticus. Odtud také označení 
Taq polymeráza. Ta dokáže mnohonásobně 
namnožit vybraný úsek DNA ve vzorku, jejíž 
přítomnost chceme zjistit a který je pak možno 
různými metodami následně detekovat. Buď 
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ho můžeme speciálními chemikáliemi zobrazit 
pod ultrafialovým světlem, nebo použít látky 
reagující na působení laseru. Pokud zvolíme 
dostatečně krátký úsek DNA, který je záro-
veň dostatečně určující pro zvolenou DNA 
sekvenci, kterou chceme detekovat, je možné 
metodu použít i pro vzorky s DNA rozrušenou 
působením vyšších teplot a tlaků. Z tohoto 
důvodu jsou metody založené na PCR schvá-
leny pro použití v analýze GMO v potravinách 
a krmivech. Jsou k dispozici i mezinárodní ISO 
normy1, které postup analýzy GMO na principu 
PCR definují.

V EU odpovídá za kvalitu analytických me-
tod pro detekci a kvantifikaci GMO Referenč-
ní laboratoř Evropského společenství (EU RL) 
při Společném výzkumném centru Evropského 
společenství (JRC EC) v italské Ispře a spo-
lupracuje s Evropskou sítí GMO laboratoří 
(ENGL), která sdružuje národní referenční la-
boratoře pro analýzu GMO. Laboratoře by měly 
pro analýzy využívat validované postupy dopo-
ručené EU RL.

Stanovení GMO v potravinách a krmivech je 
komplexní činnost, která zahrnuje řadu odliš-
ných kroků schematicky znázorněných na Ob-
rázku 9 (Salihah a kol. 2016).

1 ČSN EN ISO 24276:2008/A1 Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů 
a odvozených produktů - Všeobecné požadavky a definice

 ČSN EN ISO 21571:2007/A1 Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů 
a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny

 ČSN EN ISO 21569:2005 Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených 
produktů - Metody založené na kvalitativním stanovení kyseliny nukleové

 ČSN EN ISO 21570:2006/A1 Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů 
a odvozených produktů - Metody založené na kvantitativním stanovení kyseliny nukleové

 

Obrázek 9  Schéma postupu analýzy GMO v po-
travinách a krmivech

Odebraný vzorek je doručen do laboratoře. 
Dalším krokem, který se odehrává po doruče-
ní vzorku do laboratoře, je redukce a příprava 
tzv. laboratorního vzorku. Tento vzorek se již 
přímo používá pro analýzu GMO. U suchých či 



50

obdobných vzorků se provádí homogenizace 
a mletí na co nejmenší zrnitost. V některých pří-
padech (např. u vzorků mouky) není homogeni-
zace nutná, protože vzorek má již požadovanou 
zrnitost. U čerstvých vzorků, např. živých částí 
rostlin, se využívá homogenizace v prostředí 
tekutého dusíku, které umožňuje rostlinný ma-
teriál rozetřít na jemný prášek. To usnadňuje 
izolaci DNA ze vzorku a zajišťuje co největší 
výtěžky. Požadavek na reprezentativnost vzor-
ku má za následek, že v některých případech 
má primární vzorek značnou hmotnost (někdy 
až několik desítek kilogramů) (Obr. 10). Homo-
genizace vzorku tak může být značně časově 
náročná. Její kvalitní provedení má však klíčový 
vliv na kvalitu finálního výsledku analýzy.

Obrázek 10:  Vzorek sóji v pytlích s bezpečnostní 
plombou (A). Vzorek kukuřičné mouky v bezpeč-
nostních sáčcích (B). Pokud možno rozostřit nápisy

Po homogenizaci je pak množství vzorku zre-
dukováno procesem, který se nazývá kvartace. 
Řízeným postupem je v několika krocích, kdy 
jsou vždy odebrány dvě čtvrtiny vzorku, je vy-
tvořen laboratorní vzorek o hmotnosti cca 30 
gramů (Obrázek 11), který již putuje do další 
fáze, izolace DNA. Mimo laboratorního vzorku 
bývá ještě vytvořen tzv. rozhodčí vzorek, kdy-
by v případě nevyhovujícího vzorku bylo nutné 

provést nezávislou analýzu. Rozhodčí vzorek 
se zapečetí do nového bezpečnostního sáčku 
a uloží na bezpečném místě. Pak je odebrán 
pro analýzu analytický vzorek, který musí od-
rážet zastoupení GMO v kontrolovaní dodávce.

Obrázek 11: Laboratorní vzorky pro analýzu zá-
silek chmele, sójového šrotu, rýže a sójových 
tyčinek.

Izolace DNA je klíčovým krokem celého pro-
cesu analýzy. Kvalita získané DNA přímo ovlivňu-
je kvalitu výsledků analýzy. Získaná DNA může 
být kontaminována složkami, které mohou nad-
hodnotit nebo naopak podhodnotit obsah GMO 
ve vzorku, přičemž ani jedno pochopitelně není 
možné. Je tedy důležité zvolit vhodnou metodu 
izolace DNA pro daný typ vzorku.

Obecný princip izolace spočívá v narušení 
stěny rostlinné buňky a vyplavení DNA ven do 
roztoku (Walden a Schell 1990). Následují růz-
né promývací kroky, které roztok DNA zbavují 
nečistot a kontaminantů. Rostliny obsahují vel-
ké množství různých bílkovin, sacharidů a tuků, 
které musíme od DNA oddělit. Potravinářské 
výrobky obsahují také různé přídavné látky, 
konzervanty, barviva, aromata a další složky, 
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a ani ty nejsou v roztoku DNA žádoucí. Problém 
nastává u produktů, které prošly nějakým agre-
sivním výrobním procesem, tj. byly vystaveny 
např. vysokým teplotám a tlakům. V některých 
případech to znemožňuje vůbec DNA ze vzorku 
izolovat nebo je její kvalita velmi nízká. V ta-
kovém případě je pak nutné použít speciální 
metody izolace, případně vzorek upravit napří-
klad promytím, šetrným vysušením, koncentro-
váním apod. V ideálním případě však obdržíme 
roztok DNA o dostatečném množství a kvalitě, 
aby výsledek analýzy nebyl nijak ovlivněn.

Dalším krokem v postupu GMO analýzy je 
stanovení tzv. vnitřního (druhově specific-
kého) genu. Jedná se o úsek DNA, který je 
specifický pro danou plodinu a nenachází je 
v žádném jiném rostlinném druhu. Existu-
jí vnitřní geny pro nejběžnější plodiny, jako je 
např. kukuřice, sója, rýže, řepka, brambor nebo 
pšenice, ale i pro méně běžné, jako je např. pa-
pája. Pokud by se jednalo velmi zvláštní plodinu 
nebo složku potravinářského produktu, existují 
i obecné rostlinné vnitřní geny, které jsou spo-
lečné pro všechny rostliny (Petrilo a kol. 2015).

Cíl stanovení vnitřního genu ve vzorku je 
dvojí. V první řadě se jím ověří kvalita izolova-
né DNA a její vhodnost k následným analýzám. 
Dále se potvrdí, zda vzorek opravdu obsahuje 
příslušný rostlinný druh. To je důležité zejména 

u směsných vzorků a potravinářských výrobků, 
kdy identifikace veškerých rostlinných složek 
produktu umožňuje správnou interpretaci vý-
sledků a identifikaci všech potenciálně přítom-
ných GM rostlin.

Dalším krokem vlastní analýzy obsahu GMO 
ve vzorku je tzv. screening přítomnosti GMO, 
který ukazuje, zda je ve vzorku některá GM 
rostlina přítomna či nikoliv, aniž bychom zatím 
konkrétní GMO identifikovali.

GMO screening spočívá v zjištění přítomnosti 
tzv. screeningových prvků ve vzorku. Cizorodá 
DNA, která je při tvorbě GMO vložena do geno-
mu hostitelského organismu, se skládá z něko-
lika částí (Obrázek 12). Mimo vlastního genu, 
který rostlině propůjčuje požadovanou vlast-
nosti (odolnost vůči herbicidu, škůdci apod.), 
obsahuje i tzv. promotory a terminátory a další 
regulační oblasti. Lze si je představit jako urči-
té vypínače, které spínají vložený gen a spou-
ští vlastnost, kterou má rostlině poskytovat. 
A právě tyto promotory, terminátory a základní 
vložené geny představují základní prvky, které 
jsou v rámci screeningu identifikovány. Pokud 
je tento screening negativní, můžeme v této 
fázi konstatovat, až na výjimky, že vzorek GMO 
neobsahuje. Pokud jsou screeningové prv-
ky ve vzorku nalezeny, je nutné identifikovat, 
které konkrétní GM plodiny vzorek obsahuje. 

Obrázek 12 Schéma konvenční DNA a DNA s vloženým genem (červená), promotorem (zelená)  
a terminátorem (modrá).
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S rostoucím počtem GMO jsou dnes schvále-
ny i GMO, které nemají společné elementy a je 
třeba je identifikovat v samostatných zkouš-
kách. Řada z nich jsou zejména GM odrůdy sóji 
(Eugster a kol. 2014, Grohman a kol. 2017).

Laboratoře obvykle disponují databází, která 
podle přítomnosti společných elementů vymezí 
možné GMO, které se ve vzorku mohou vysky-
tovat (Ovesná a kol. 2005, Dobnik a kol. 2018). 
Příklad jednoduchého schématu pro některé 

GMO je znázorněn na Obrázku 13, Dnes jsou 
volně k dispozici mezinárodní databáze, kam 
je možné zadat výsledek skríningu z laboratoře 
a vyhledat možné GMO (Obrázek 13), na které 
je třeba zaměřit další zkoušky a prokázat jejich 
přítomnost nebo ji vyvrátit.

Pro každou GM plodinu je známo, zda a ja-
kou kombinaci screeningových prvků obsahuje 
(Angers-Loustau a kol. 2014). Na základě pří-
tomnosti tzv. vnitřních genů (tj. genů, které jsou 
specifické pro jednotlivé druhy) a screeningo-
vých prvků, které byly identifikovány v předcho-
zích krocích, pak můžeme sestavit seznam kon-
krétních GM rostlin, které mohou být ve vzorku 
přítomny. Pro zjištění, kterou z těchto GM rost-
lin vzorek obsahuje, musíme provést specifický 
průkaz jejich přítomnosti ve vzorku. Podobně 

jako u vnitřního genu byla 
pro každou GM plodinu 
identifikována DNA sekven-
ce, která je pro ni specifická 
a umožňuje její identifika-
ci ve vzorku. Pokud je tato 
sekvence ve vzorku identi-
fikována, vzorek danou GM 
plodinu obsahuje.

Další postup se pak liší 
podle toho, zda je daná 
GM plodina v EU povolena 
či nikoliv. Pokud povolena 
je, přistoupí se k její kvan-
tifikaci (viz níže). Pokud 
povolena není, je nutné její 
záchyt hlásit do Systému 
rychlého varování pro po-
traviny a krmiva (zkratka 
RASFF, z anglického ná-
zvu Rapid Alert System for 

Food and Feed). Účelem tohoto systému je 
oznámení přímého nebo nepřímého rizika pro 
lidské zdraví pocházejícího z nebezpečných 
potravin či krmiv a jeho rychlého sdílení mezi 
členy systému (Evropská komise; členské státy 
EU a EFTA – Island, Lichtenštejnsko a Norsko; 

Obrázek 13  Příklad matice, kde jsou uvedeny tzv. skríningové elemen-
ty, které byly využity ve více typech GMO a indikují jejich přítomnost  
v analyzovaném vzorku.
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Evropský úřad pro bezpečnost potravin). V pří-
padě záchytu nepovoleného GMO je nutné vše 
nahlásit prostřednictvím RASFF Evropské komi-
si, která hlášení vyhodnotí a případně informu-
je ostatní členy systému. Podle typu oznámení 
členové provedou příslušná opatření k ochraně 
zdraví a životního prostředí. Obvykle je třeba 
veškeré výrobky dohledat a stáhnout z trhu. 
V ČR je kontaktním místem RASFF Státní země-
dělská a potravinářská inspekce.

Obrázek 14 Jedno ze zařízení, které se používá 
pro kvantifikaci GMO (NRL VÚRV, v. v. i.).

V případě detekce povoleného GMO ve vzor-
ku se přistoupí k jeho kvantifikaci (Obrázek 14). 
Obsah GMO se vyjadřuje v hmotnostních pro-
centech vztažených k celkovému obsahu dané 
plodiny ve vzorku. Určí se tedy například obsah 
kvantifikované GM sóji a celkový obsah sóji 
(GM i konvenční) ve vzorku. Výsledkem je pak 
procentuální obsah transgenní sóji z celkového 
obsahu sóji ve vzorku. Nejnižší obsah GMO, 
který je možné určit (tzv. limit kvantifikace), je 
přibližně 0,05 %. Pro účely kvantifikace jsou 
k dispozici certifikované standardní materiály 
s ověřeným obsahem dané GM plodiny. Labo-

ratoř na základě všech výsledků vydá protokol, 
který obsahuje všechny údaje spolu s metoda-
mi, které byly k jejich dosažení použity. V přípa-
dě povolených GMO je pro rozhodování o tom, 
zda daný produkt vyhovuje legislativě, důležitá 
hodnota 0,9 %. Pokud produkt obsahuje více 
než 0,9 hmotnostních procent dané GM plo-
diny, je nutné její přítomnost v produktu nutné 
řádně označit, aby byl spotřebitel správně in-
formován. Zákazník pak musí pro své další roz-
hodování zvážit protokol vystavení laboratoří 
a platné normativy (Obrázek 15 a 16)

Obrázek 15: Systém, který umožňuje rozhodovat 
o interpretaci výsledků analýzy DNA na přítom-
nost GMO v zemědělských komoditách a potra-
vinách.
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Obrázek 16  Systém, který umožňuje rozhodovat o interpretaci výsledků analýzy DNA na přítomnost 
GMO v krmivech

JAK INTERPRETOVAT KVALITU A VÝSLEDKY VYDANÝCH ZKUŠEBNÍCH PROTOKOLŮ
Byl do laboratoře dodán správně odebraný (vzorkovaný) materiál pro testování

Je protokol o zkoušce vydán akreditovanou zkušební laboratoří podle ISO CSN EN 17 025:2017

Dovolí laboratoř externí audit zákazníkem 

Jsou akreditovány všechny zkoušky, které laboratoř používá

Používá laboratoř validované zkoušky EU RL

Byla prověřena přítomnost všech GMO daného druhu/druhů přítomných ve vzorku

Byla provedena kvantifikace nalezených GMO

Má protokol všechny náležitosti akreditovaného protokolu ČIA

Obrázek 17 Základní postup a schéma 
detekce RR sóji (z r. 2004) od které-
ho se odvíjejí další pokročilejší meto-
dy využívající sofistikované přístroje 
O – standard konvenční sóji, 0,1 – 1% 
standard GM sóji s definovaným obsa-
hem GM sóji, VZ – vzorek sóji
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15. SÍŤ EU LABORATOŘÍ ZAMEZUJE  
VÝSKYTU NEPOVOLENÝCH GMO V EU

EU má jeden z nejvyšších standardů v oblasti 
bezpečnosti potravin na světě – zejména díky 
souboru právních předpisů EU, které zajišťují, 
že potraviny jsou pro spotřebitele bezpečné. 
Klíčovým nástrojem k zajištění toku informací 
k umožnění rychlé reakce v případě, že jsou 
v potravinovém řetězci zjištěna rizika pro 
veřejné zdraví, je RASFF – systém včasného 
varování pro potraviny a krmiva. RASFF, který 
byl zaveden v roce 1979, umožňuje účinné sdí-
lení informací mezi jeho členy (vnitrostátními 
orgány členských států EU pro bezpečnost po-
travin), a poskytuje nepřetržitou službu. Díky 
RASFF bylo odvráceno mnoho rizik v oblasti 
bezpečnosti potravin dříve, než mohly poško-
dit evropské spotřebitele. https://ec.europa.eu/
food/safety/rasff_en

Na těchto stránkách se každoročně vysky-
tují i hlášení o nálezu nepovolených nebo ne-
označených GMO a odvozených produktů na 
trhu EU. V posledních letech se jednalo zejmé-
na o rýži, nepovolené kukuřice, pšenice, len,  
papáju nebo preparáty vyráběné pomocí gene-
ticky modifikovaných mikroorganismů (Graf 4).

V roce 2000 byly ve Spojených státech 
schváleny první dvě odrůdy GM rýže, které 
byly rezistentní k herbicidům, označované jako 
LLRice60 a LLRice62. Později byly tyto a dal-
ší typy GM rýže schváleny v Kanadě, Austrálii, 
Mexiku a Kolumbii. Avšak žádné z těchto povo-

lení nespustilo komercializaci GM rýže. Zastán-
ci biotechnologií tvrdí, že vzhledem k tomu, že 
rýže je základní plodinou na celém světě, má 
biotechnologická forma potenciál zmírnit hlad, 
podvýživu a chudobu (Zaidi a kol. 2012, Frai-
ture a kol. 2016)

V létě 2006 USDA zjistila stopové množství 
odrůdy LibertyLink 601 v dodávkách rýže při-
pravené k exportu. Kontaminace vedla k dra-
matickému poklesu na trzích s rýží se ztrátami 
pro zemědělce, kteří pěstovali rýži pro vývoz. 
Bayer souhlasil s tím, že zaplatí 750 milionů 
dolarů jako náhradu škody za ztracenou úro-
du. Japonsko a Rusko pozastavily dovoz rýže 
ze Spojených států a Mexiko spolu s Evropskou 
unií zavedly přísné testy dodávek do svých 
zemí. Později začalo docházet ke kontaminaci 
čínskou GM rýží (Chen a kol. 2011). EU přijala 
nákladná opatření a národní laboratoře kontro-
lovaly dodávky z Číny. Evropská komise se roz-
hodla požadovat povinnou certifikaci pro dovoz 
produktů z čínské rýže, které by mohly obsa-
hovat nepovolené GMO Bt63 nebo KeFeng6 
(Reiding a kol. 2010) Tyto zásilky pak musí mít 
certifikát úřední čínské laboratoře za použití 
specifické zkušební metody a musí k nim být 
přiložena analytická zpráva, která zajistí, že 
neobsahují Bt63. Kontroly GM rýže a zejména 
produktů stále trvají a záchyty jsou s určitou 
frekvencí hlášeny při dodávkách z jiných 
asijských zemí.



56

Koncem 80. let byla vyvinuta odrůda lnu známá 
jako FP967 a později pojmenovaná Triffid veřejnou 
výzkumnou institucí, Crop Development Center 
v Saskatoon, Saskatchewan. Koncem 90. let byl 
Triffid povolen pro komerční použití v Kanadě i ve 
Spojených státech (McHughen a kol. 1997, Wall 
a Smith 1999). Obavy z problémů při vývozu do 
EU evropského vývozního trhu však znamenaly, 
že certifikované osivo nebylo nikdy prodáno pro 
rostlinnou výrobu. V roce 2001 byl Triffid odhlá-
šen a věřilo se, že všechny známé zásoby byly 
identifikovány a zničeny.

Přesto v r. 2009 byl nalezen tento len v Ně-
mecku, který byl dovezen z Kanady. GM len se 
stále objevuje po celé Evropě a předpokládá 
se, že byl dovezen do více než 30 zemí po ce-
lém světě. Ojedinělé výskyty v EU jsou hlášeny 
do RASFF (Kerr 2015).

Papája představuje první geneticky modifi-
kované ovoce povolené k uvedení na trh. Byla 
vyvinuta v USA. Je navržena tak, aby odoláva-
la viru. Pěstování na Havaji bylo zahájeno roku 
1998 a nyní představuje více než 90 % produkce. 
Její pěstování a nové varianty se rozšířily v řadě 
asijských a pacifických zemí. V EU není GM pa-
pája povolena ani pro pěstování ani pro spo-
třebu. Ve světě byl zjišťován výskyt GM papáji. 
Např. v Hongu Kongu bylo analyzováno 1400 
stromů papáji a 54 % z nich bylo geneticky mo-
difikováno, přestože semena GM papáji nejsou 
místně k dispozici. To potvrzuje rozmnožování 
semeny z GM ovoce dováženého a prodaného 
na tamních trzích. V EU byly na trhu zazname-
nány modifikované papáji z Thajska a Číny. EU 
dokonce vedla inspekce do Thajska pro zajiš-
tění nezávadného importu z této země. Přesto 
od r. 2012 bylo do RASFF nahlášeno více než 

30 záchytů. Je třeba také upozornit, že papája 
kromě kusového ovoce je dovážena jako džus, 
koncentrát nebo extrahovaný papain.

Mnoho potravin a krmných doplňků obsahuje 
součásti, které jsou výsledkem fermentace pro-
bíhající s využitím geneticky modifikovaných 
(GM) mikroorganismů. Pro vitamin B2 (ribo-
flavin) byly vyvinuty a často se používají kme-
ny produkce GM Bacillus subtilis. Přítomnost 
geneticky modifikovaného kmene ani jeho re-
kombinantní DNA není u produktů fermentace 
povolena ve výrobcích uváděných na trh v EU 
(potravinářské nebo krmivové doplňkové látky). 
Přítomnost živých bakterií byla zjištěna v prepa-
rátech vitaminu B2 v krmivu dovážených z Číny. 
Jsou hlášeny i další příklady. V RASFF lze také 
identifikovat zemi původu nepovolených GMO. 
Jedná se zejména o Čínu, USA, Argentinu, Thaj-
sko, ale i Egypt (bavlna) nebo Ukrajinu (len).

Kontrolní laboratoře proto vyvíjejí stále efek-
tivnější metody pro detekci nejen povolených 
ale i nepovolených GM pro kontrolu Evropského 
trhu (Kosir a kol. 2019, Grohman a kol. 2019).

Graf 4 Přehled počtu záznamů v RASFF, které 
uvádějí výskyt nepovolených GMO na trhu EU 
a odmítnutí na hranicích EU v letech 2013–2019 
podle plodin
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• V EU je kontrolován a sledován výskyt 
GMO v potravinách a krmivech.

• Možný výskyt sledují dozorové orgány 
i výrobci.

• Pro sledování GMO byly vyvinuty vzorko-
vací plány i analytické metody.

• Na kvalitu metod dohlíží Evropská refe-
renční laboratoř.

• Na národní úrovni dohlíží Národní refe-
renční laboratoře.

• Všechny laboratoře musí být akreditované 
podle ČSN CEN ISO 17025: 2017.

• Každý rok dochází k záchytům nepovole-
ných GMO a odmítnutí importu produktů 
do EU (border rejection).

• Hlášení lze nalézt na portálu RASFF.

16. EXPORT POTRAVIN A KRMIV MIMO EU – 
GMO CERTIFIKÁTY

Stejně jako dovozci čelí problémům s dovozem 
komodit, potravin a krmiv ze třetích zemí, čelí 
problémům i vývozci zemědělské produkce. 
I při pohybu surovin, potravin a krmiv v rámci 
EU často odběratelé vyžadují certifikáty, že do-
dávka neobsahuje GMO.

• Při vývozu si musí každý exportér zjistit, jaké 
předpisy v zemi pro vývoz platí. Předpisy 
mohou být odlišné.

• Některé státy nepovolují dovoz GMO v žád-
ném případě a ani nerespektují legální hra-
nici pro označování v EU ve výši 0,9%.

• Další země povolují dovozy GMO jako su-
rovin pro výrobu pro krmiva, ale jen v jiném 
rozsahu než EU. GMO jsou značně rozdílná 
a obvykle se každé hodnotí samostatně.

• Obvykle jsou vyžadována prohlášení nebo 
certifikáty.

• Je třeba si uvědomit, že nestačí orientační 
stanovení GMO s využitím základních skrí-
ningových elementů, které bylo v pořádku 

před 10–15 lety, ale v současné době je 
třeba provést komplexní zkoušky akredito-
vanými laboratořemi. Vždy je také možné, 
že i jednodruhový výrobek obsahuje prach 
z jiných třeba i GM druhů.

Při vývozu produktů je nezbytné si prostu-
dovat legislativu. Někdy jsou vyžadovány při 
vstupu doklady (například v přístavech a na 
letištích), ale zásilky mohou být prověřovány 
i místními úřady a zásilky mohou být odmítnuty 
na vstupu. To vede k ekonomickým ztrátám.

Čeští producenti zemědělských komodit při 
obchodování občas narazí na problematiku 
osvědčení pozdě. Nikdy již zásilka stoji v cílové 
destinaci. Je nutné podotknout, že analýzy ne-
jsou úplně levnou záležitostí. Je vhodné se ob-
racet na laboratoře, které kromě laboratorního 
rozboru poskytnout i konzultace a mohou ob-
jasnit konstatování v protokolu. Mohou pomoci 
i s interpretací podle legislativy EU.
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17. NOVÉ ŠLECHTITELSKÉ TECHNIKY  
ROSTLIN

V uplynulém desetiletí došlo k objevu a rozvoji 
sofistikovaných metod změn v genomu, sou-
hrnně označovaných jako nové šlechtitelské 
metody. Nové šlechtitelské techniky zahrnují 
jednak nový přístup k tradičním šlechtitelským 
metodám (roubování, mutageneze), tak i zce-
la nové postupy. Mají velký potenciál (Ricroch 
a kol. 2016) Řadíme mezi ně následující tech-
niky:

• cílená mutageneze pomocí oligonukleotidů
• cisgeneze a intrageneze
• DNA metylace prostřednictvím malých RNA 

(RdDM)
• roubování non-GM roubů na GM podnože
• reverzní křížení
• agroinfiltrace
• cílená editace genomu pomocí programo-

vatelných nukleáz.

Nejnovějším přírůstkem a zároveň nejslib-
nější technikou jsou posledně jmenované pro-
gramovatelné nukleázy, které zahrnují čtyři 
metody: meganukleázy (zkratka MN, z anglic-
kého meganucleases), nukleázy se zinkovými 
prsty (zkratka ZFN, z anglického zinc-finger 
nucleases), nukleázy s TAL efektory (zkratka 
TALEN, z anglického transcription activator-li-
ke effector nucleases) a systém CRISPR/Cas9 
(z anglického clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats/CRISPR associated 
genes). Všechny techniky programovatelných 

nukleáz využívají mechanismy opravy DNA, 
které se přirozeně vyskytují v buňkách. Při 
množení buněk probíhá kopírování DNA, kte-
ré je náchylné k chybám, a tak se v buňkách 
vyvinuly mechanismy k opravě těchto chyb, 
kterých programovatelné nukleázy využívají. 
Pokud jsou navrženy a použity efektivně, jsou 
schopny vytvořit téměř jakoukoli požadovanou 
modifikaci DNA od nahrazení jediného nukleo-
tidu až po odstranění dlouhého segmentu 
DNA. Vzhledem k relativně jednoduchému 
provedení a slibným očekávaným aplikacím se 
výzkum programovatelných nukleáz rychle vy-
víjí. Existují tři způsoby použití nukleáz, které 
se liší zejména v tom, zda je požadovaná změ-
na v DNA náhodná nebo je k dispozici templát 
neboli vzor, podle kterého je DNA upravena. 
V případě použití označované jako SDN-1 nee-
xistuje žádný vzor a změna DNA spočívá v ná-
hodné mutaci pouze minimálního úseku DNA. 
V případě SDN-2 se také jedná pouze o mini-
málně změnu v sekvenci DNA, ale změna pro-
bíhá podle vzoru a je tedy již konkrétní a cílená. 
V obou případech je cílem zejména inaktivace 
konkrétního genu, kdy změna v jeho sekvenci 
zapříčiní, že gen přestane správně fungovat. 
V případě SDN-3 se podle použitého vzoru do 
DNA vkládá (nebo odstraňuje) dlouhý úsek, 
který může být buď organismu vlastní, nebo 
může být i transgenní. Změny v DNA vytvořené 
pomocí programovatelných nukleáz jsou velmi 
přesné, vyžadují však podrobnou znalost struk-
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tury DNA a funkce různých genů v daném or-
ganismu. Navíc, i při vysoké specificitě těchto 
technik, může nukleáza editovat i další místa 
v genomu a potenciálně způsobovat nežádoucí 
změny, což musí být pečlivě sledováno. Exis-
tují softwarové nástroje pro minimalizaci prav-
děpodobnosti těchto nežádoucích změn, ale 
vznik organismu s požadovanou změnou DNA 
však může stále vyžadovat skríningový proces 
k eliminaci nežádoucích vlastností. Nicméně ve 
srovnání s tradiční transgenozí nebo mutage-
nezí poskytují programovatelné nukleázy mno-
hem méně pracný a přímočařejší přístup.

Díky velmi slibným vlastnostem programo-
vatelných nukleáz se výzkum v jejich oblas-
ti rychle vyvíjí, a i když většina studií probíhá 

pouze tzv. in vitro, tedy ve zkumavce, mnoho 
jich postoupilo až do vzniku životaschopného 
organismu nebo i registrování patentu. U rost-
lin se výzkum soustřeďuje nejčastěji na oblast 
odolnosti vůči chorobám, využití živin z půdy 
a zlepšení výživové hodnoty. Mimo toho se 
programovatelné nukleázy používají i k tvorbě 
tradičních GMO rostlin, kde se využívá mož-
nosti vložit transgen na konkrétní místo v DNA. 
U zvířat je to také odolnost vůči chorobám 
a parazitům a zlepšení kvality produktů. Tabul-
ka 4 uvádí příklady některých konkrétních vyu-
žití programovatelných nukleáz u hospodářsky 
významných rostlin. Jejich využití je rozsáhlé 
i u živočichů (McCullough 2017, Petersen a kol. 
2017, Zhao a kol. 2019)

Tabulka 4: Příklady využití metod editace genomu u hospodářsky významných plodin.

Plodina Znak Metoda editace 
genomu

Stav uvedení na trh

kukuřice snížený obsah fytátů (lépe využitel-
ný fosfor v krmivu)

ZFN neznámý

rýže odolnost vůči bakteriální plísni TALEN patentová přihláška

sója vylepšené složené oleje TALEN patentová přihláška

brambor snížený obsah redukujících cukrů, 
prodloužení skladovatelnosti

TALEN patentová přihláška

salát odolný k mechanickému poškození, 
prodloužená trvanlivost

neznámá povolení k uvedení na 
trh v USA

sója prodloužená trvanlivost, obsah trans 
nenasycených tuků

neznámá uvedeno na trh v USA

17. 1. Legislativní aspekty využití editova-
ných organismů

Metody editace genomu i ostatní nové šlech-
titelské techniky mají tedy slibný potenciál. 

Náhled na produkty těchto nových technik 
a jejich regulace se v odlišných částech svě-
ta odlišují. Organizace pro hospodářskou spo-
lupráci a rozvoj (OECD) má vlastní „pracovní 
skupinu pro harmonizaci dohledu nad regula-
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cí v biotechnologiích“, která zahrnuje mnoho 
hlavních zemí vyrábějící potraviny. Je důležité 
zdůraznit, že lze rozlišit až tři typy editace ge-
nomu. Každý z těchto typů představuje speci-
fické výzvy, pokud jde o legislativní aspekty, 
které se k němu mohou vztahovat. Techniky 
editace genomu má i politické důsledky. Ty 
byly projednány na „Konferenci o úpravách 
genomu: Aplikace v zemědělství – důsledky 
pro zdraví, životní prostředí a regulaci“, kterou 
uspořádala mezivládní organizace pro hospo-
dářský a kooperativní rozvoj (OECD) ve dnech 
28.–29. červan 2018 v Paříži. Výsledky byly 
sumarizovány a jsou k dispozici ve zprávě htt-
ps://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S2452072119300371 (Wolt a kol. 2019).

Ve zprávě je zřejmé, že hlavní země produkují-
cí GMO využívají stávající legislativu a hodnotí 
produkty na základě jejich vlastností.  Editova-
né rostliny postoupily v těchto zemích do fáze 
komercionalizace. V USA byla povolena sója se 
změněným složením mastných kyselin vyvinutá 
firmou Calyxt. V r. 2018 Calyxt uzavřel smlouvu 
se 78 farmáři v Iowě, Minnesotě a Jižní Dako-
tě na pěstování 17 000 akrů genově uprave-
ných sójových bobů s vysokým obsahem oleje. 
Na konci firma vylisovala olej, který se využí-
vá v některých řetězcích při přípravě pokrmů.  
Schvalování produktů genově editovaných rost-
lin se řídí současnou legislativou USA.  

   V EU se bezpečnost produktů genové edita-
ce projednávala od prvního desetiletí 21. století. 
EFSA vydala stanoviska k hodnocení bezpečnosti 
některých nových technik včetně editace geno-
mu. Po více než 10 letech jednání v září 2017 
vydal Vědecký poradní mechanismus Evrop-
ské komise (SAM – Scientific Advice Mechanis) 

příspěvek o nových šlechtitelských technikách 
(NBT). Dne 25. července 2018 rozhodl Soudní 
dvůr Evropské unie (ESD) o těchto organismech 
získaných pomocí moderních forem mutageneze, 
jako je CRISPR, že patří mezi GMO a jako takové 
mají být hodnoceny. Jedná se o GMO a podléha-
jí právním předpisům EU (Carreno a kol. 2019). 
V důsledku toho musí genomem upravené orga-
nismy vyhovovat podmínkám, právních předpisů 
EU o GMO. V EU musí tedy produkty editace ge-
nomu být schváleny stejným postupem jako ka-
ždé jiné GMO. Toto rozhodnutí zmrazí vývoj pro-
duktů genové editace v EU (Zimny a kol. 2019).  
Například musely být přehodnoceny některé pol-
ní pokusy probíhající  na území EU, i když vývoj 
ve světě je rychlý a uplatnění technik je možné 
jak v rostlinné, tak v živočišné říši.  

Po rozhodnutí Evropského soudního dvora 
(ESD) ve věci editace genomu v loňském roce 
panuje v Evropě snaha vědců i členských států 
řešit legislativní stránku nových technik šlech-
tění a geneticky modifikovaných organismů  
(Poortvlijet a kol. 2019, Broll a kol. 2019). Stá-
vající Evropská komise tomuto tématu dosud 
nevěnovala dostatek pozornosti, některé člen-
ské státy EU se spojili v koalici s jasným progra-
mem změny legislativy. 

Metody umožňují urychlit šlechtitelský proces 
a cíleně vyvíjet rostliny a živočichy dobře adap-
tované na místně klimatické podmínky a potře-
by trhu. Vzhledem k potenciálu produktů technik 
editace genomu a úpravy konečných vlastností 
nejen rostlin, ale i živočichů nebo hmyzu bude 
zajímavé sledovat uplatnění jejich produktů na 
trhu ve světě a EU. Rozhodujícími budou legis-
lativní požadavky, ale také socio-ekonomické 
faktory a požadavky jednotlivých regionů. 
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Závěr
Geneticky modifikované organismy (GMO) před-
stavují další úroveň vývoje nových linií, odrůd 
a plemen používaných v zemědělské výrobě, 
ale i v medicíně a v průmyslových oblastech. 
V EU je nakládání s nimi bedlivě sledováno 
a legislativně ošetřeno, což brání plošné aplikaci 
nových technologií. Z vědeckého hlediska jsou 
GMO bezpečné a jako potraviny jsou současné 
GM produkty ekvivalentní s konvenčními. V EU 
je jejich využívání v zemědělské výrobě a potra-
vinářství zřejmě na základě socio-ekonomické-
ho hlediska a možná i historických zkušeností 
málo populární. Proto se GMO využívají zejména 
pro výživu zvířat. Jejich aplikacím v humánní 
a veterinární medicíně se v rámci zákonem da-
ném rozsahu nikdo nebrání.

Zemědělci v EU mohou

• Pěstovat GM odrůdy schválené do oběhu na 
úrovni EU, s výhradou zákazu v dané zemi.

• V ČR lze GM odrůdy pěstovat podle pravidel 
koexistence.

• Osiva musí být prosta GMO, u povolených 
GM musí být v případě příměsi celá partie 
označena jako GMO a zemědělec musí při 
výsevu dodržet pravidla koexistence.

• GMO se v EU pro výrobu potravin nevyu-
žívají.

• GMO se využívají při výrobě krmiv, krmiva 
musí být značena.

• Krmiva mohou obsahovat i nízké pří-
měsi GM, které jsou povoleny ve tře-
tích zemí a v EU, je o povolení požá-
dáno. U potravin tato výjimka neplatí. 

 
 

Nakládání s GMO je v EU omezeno. Při vý-
vozu produktů je však třeba prověřit legislativu 
země, kam vývoz směřuje, neboť pravidla mo-
hou být odlišná i přísnější.

Do budoucna se nabízí mnoho aplikací ze-
jména moderních přístupů k modifikaci gene-
tického základu rostlin a živočichů a předpo-
kládá se jejich uplatnění celosvětově pro řešení 
problémů souvisejících s klimatickou změnou, 
potřebou kvalitních proteinů, diverzifikaci ze-
mědělské produkce nejen pro potravinářské 
využití, ale i odstraňování kontaminantů život-
ního prostředí a třeba i produkce energie. Před-
pokládá se, že biotechnologie pomohou v pro-
cesu ochrany rostlin i živočichů a produktů 
z nich odvozených před chorobami, napadením 
škůdci a zkázou. Tyto technologie půjdou vždy 
ruku v ruce s konvenčními přístupy a přispějí ke 
stabilitě životních podmínek.

V EU bude vše záviset na legislativním zá-
kladu, který bude regulovat využití GM rost-
lin a živočichů včetně tzv. moderních metod 
modifikace a dávat podněty vědě a výzkumu. 
Významný bude i způsob komunikace se spo-
třebiteli (Blanck a kol. 2015, Davison a Klaus  
2017). Vše se bude odvíjet i od známé otáz-
ky CUI BONO a doufejme, že ve prospěch celé 
společnosti.
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Přes léta vědeckého úsilí o vývoj užitečných a bezpečných bio-
technologických zemědělských plodin GM plodiny nebyly dnešní 
společností plně akceptovány. Je třeba se věnovat  úloze vědy 
ve společnosti a tomu, jak sami vědci chápou svět, ve kterém 
žijeme. Zatímco věda zůstává pro mnoho nezasvěcených černou 
skříňkou, samotní vědci se obecně nezabývají sociologií nebo 
ekonomikou, takže koevoluce vědy a běžného života  není často 
koherentní.

(M. van Montagu).
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