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Kompetence v ČR 

MZe 

MŽP 

MZ 

 pěstování GM rostlin 
 GM potraviny a krmiva 
 klonování  
 produkty z klonovaných zvířat 

     uvolnění GMO do ŽP 
     polní pokusy s GMO 
     uzavřené nakládání GMO 

 

      hodnocení rizik na zdraví lidí 

 



Legislativa 

• geneticky modifikované organismy 
(GMO) jsou součástí společné politiky EU 

– jejich využívání (tzv. nakládání) je 
převážně regulováno na úrovni EU 

– rozhodnutí na úrovni EU platí pro všechny 
členské státy 

 

• ČR je od r. 2004 součástí EU 
– rozhodnutí a právní předpisy EU v oblasti 

GMO jsou pro ČR závazné 

 

• přístup EU v oblasti GMO se liší od jiných 
zemí  

– posuzování metody produkce nikoliv 
vlastností nového produktu 

– specifické právní předpisy pro GMO 

 



Schválené žádosti v EU 

Ke dni 6. 05. 2015 je v EU schváleno 65 druhů GM 

rostlin, bakterie a kvasinka pro dovoz a použití:   

 38x kukuřice  

 10x bavlník 

 12x sója 

   4x řepka olejka 

   1x řepa 

   1x bakterie 

   1x kvasinka  

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm 

Pěstování: GM kukuřice MON 810 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ordinace.cz/img/text/kukurice_seta2_13505.jpg&imgrefurl=http://www.ordinace.cz/clanek/kukurice-seta/&usg=__UgieXvNjZeHq9g0wQYqO8H6YLDM=&h=249&w=249&sz=19&hl=cs&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=A1nbQkBct5Uu0M:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q%3Dkuku%C5%99ice%26hl%3Dcs%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Označování GM potravin a krmiv 



Pěstování GM kukuřice MON810 v ČR 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

150 ha 1290 ha 5000 ha 8380 ha 6480 ha 4 680 ha 5090 ha 3050 ha 2560 ha 1754 
ha 

51 82 126 167 121 82 64 42 31 18 

0,05 % 0,47 % 1,83 % 2,91 % 2,39 % 1,66 % 1,66 % 0,94 % 0,77 % 0,50% 

2010 

150 ha 

1 

 Pěstování GM bramboru Amflora v ČR 



• v ČR pouze do vývoje embryí, která se nevkládají do 

příjemců 

• Nařízení EP a R č. 258/1997 o potravinách nového typu 

- novelizace 

  

• nové návrhy řeší zákazy užití techniky klonování a 

uvádění potravin z klonů na trh:  

 „Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o klonování zvířat 

z řad skotu,    prasat, ovcí, koz a koňovitých chovaných a 

rozmnožovaných pro hospodářské účely“ 

 „Návrh směrnice Rady o uvádění potravin ze zvířecích klonů na trh“  

Klonování 



„Návrh směrnice Rady o uvádění 

potravin ze zvířecích klonů na trh“ 

• jedná se tedy o potraviny nového typu 

• dosud nebylo požádáno o schválení ani jediné potraviny  

z klonovaných zvířat 

• technika je navíc natolik finančně náročná, že není 

předpoklad pro její využití v potravinářství v dohledné 

době 

• kladná stanoviska EFSA k bezpečnosti těchto potravin 

• narušení pravidel WTO, obtížná proveditelnost kontrol 

• s ohledem na výše uvedené pozice ČR není definitivní  

a jsme flexibilní 

 



Děkuji za pozornost 


