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Předpisy a klonování 

 

• 2006 americký Úřad pro potraviny a léčiva  (FDA) konstatoval, 

že mléčné a masné výrobky pocházející z klonovaného skotu, 

prasat, koz nepředstavují pro člověka žádné riziko. 

 

• V té době v EU nebyla žádná regulace a komise se snažila 

reagovat na vývoj v této oblasti.  

 

• 2007 Evropská komise požádala Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin (EFSA) o vědeckou zprávu o dopadech 

klonování zvířat na bezpečnost potravin, zvířata a životní 

prostředí. 
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• EFSA konstatoval, že klonování zvířat nepatří v Evropě mezi 

komerční aktivity, nicméně jde o začátek komerčního využití, 

u kterého očekávají globální rozšíření před r. 2010, zmínil 

stávající zápory klonování z pohledu pohody zvířat.  

 

• V roce 2015 je situace stejná, k rozšíření nedošlo a v nejbližší 

době ani není očekáváno. 

 

• Žádné zásadní nové informace nejsou k dispozici, neboť 

EFSA dosud v zásadě nepřehodnotil původní vědecké 

stanovisko. 
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 V roce 2008 vyzval Evropský parlament Evropskou 

komisi k zákazu klonování zvířat pro potravinářské účely. 

 

Zdůvodnil to  

• zejména údajnými zdravotními riziky  

• obavou ze snížení genetické různosti populací HZ 

 

Proti této výzvě hlasovalo pouze 32 europoslanců 
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 Důvodem pro tento postoj byla následující interpretace 

zprávy EFSA 

 

• Ta sice uváděla, že „není pravděpodobné, že by maso 

klonovaných zvířat bylo nebezpečné zdraví, 

 

• ale také, že pro celkové posouzení všech rizik není dostatek 

podkladů, což bylo zdůrazněno. 

 

• Zmiňovala též existují problémy týkající se zdraví a pohody 

zvířat 
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• Poslanci odkazují na Směrnici o ochraně hospodářských 

zvířat, která zakazuje jakékoliv postupy při chovu zvířat, které 

by mohly zvířatům způsobit utrpení. 

• Tento požadavek mají jistě všechny ČS implementovaný do 

národní legislativa, právě tak, jako ČR.  

• Z toho je zřejmé, že žádný postup, včetně komerčního 

klonování nemůže být použit, dokud nejsou eliminovány 

faktory, které by mohly způsobit utrpení či zranění. 

 

Pro závěry poslanců byly 

použity výsledky z velmi rané fáze experimentálního 

ověřování metody.  
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• Velká většina občanů EU - 80% uvedla, že znají pojem 

klonování zvířat a správně odpověděla, že "klonování 

dělá identickou kopii existujícího zvířete„ 

 

• Polovina dotázaných (49%) si ale nesprávně, myslí, že 

"klonování zvířat zahrnuje genetické modifikace „ 

• Pouze v pěti ČS dosáhla, či přesáhla správná 

odpověď 50%. Odpovědi na hranici a těsně za hranicí 50% je 

nutno brát s rezervou, neboť odpověď mohla být pouze A/N, 

tedy 50/50. 

• Ve zbývajících ČS byla úroveň správných odpovědí výrazně nízká 

(38 – 15%). 
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• V období od 18.10. 2011 do 31.10. 2011 provedla Edita 

Kolářová průzkum týkající se klonování zvířat v ČR 

http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/klonovani-pro-

proti/#oo 

 

• Z průzkumu je zřejmé, že informovanost občanů je velmi 

nízká. 

• Vychází především z informací zveřejněných v médiích, není 

proto překvapivé, že je zkreslené. 

• Zájem o informovanost je v ČR evidentní. 
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Z výše uvedeného plyne, že zvýšení odborné úrovně a 

racionality vedené debaty o klonování je v této fázi velmi 

vhodné.  
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• Je možné, že se technika reprodukčního klonování zvířat, po 

vyřešení současných překážek, stane nepostradatelnou při 

zachování žádoucích genetických vlastností.  

  

• Je ale také možné, že se technika reprodukčního klonování 

zvířat nakonec ukáže jako ekonomicky nepřijatelná a bude 

využívána pouze ve zcela mimořádných případech.  

 

• Rovněž se může stát, že se nepodaří odstranit některé 

negativní průvodní jevy a metoda nebude nadále využívána k 

reprodukčnímu klonování zvířat.  
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• V roce 2009 byly zahájeny interinstitucionální diskuze o 

klonování. Členským státům a Evropskému parlamentu se 

nepodařilo dospět k dohodě ohledně žádného ze 

souvisejících problémů.  

• Poté vyzval EP Komisi, aby předložila návrh týkající se 

klonování na základě posouzení dopadů. 

 

• V prosinci r. 2013 byl předložen návrh směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o klonování zvířat z řad skotu, prasat, ovcí 

koz a koňovitých chovaných a rozmnožovaných pro 

hospodářské účely. 
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• Předmětem návrhu je „prozatímní“ zákaz klonování 

uvedených zvířat a uvádění zvířecích klonů a embryí klonů na 

trh. 

• Návrh naopak nepředpokládá zákaz klonování zvířat 

chovaných a rozmnožovaných výhradně pro jiné účely 

(výzkum, výroba léčivých přípravků, zachování vzácných 

plemen nebo vyhynulých druhů, ale i pro sportovní a kulturní 

akce). 

• Návrh byl předmětem dvou jednání Pracovní skupiny Rady 

veterinárních odborníků (pohoda zvířat)  

 26. 2. 2014 a 15. 5. 2014  

 



 V pracovním dokumentu k Návrhu směrnice 18152/13 

ADD2 jsou zmiňovány 4 varianty 

 

1. žádná změna,  
 

2. povolování potravin z klonů potomků první generace a 2 - 

potomků dalších generací před uvedením na trh, 
 

3. označování potravin z klonů, potomků první generace a 

potomků dalších generací, 
 

4. dočasný zákaz techniky klonování a dovozu živých klonů, 

jejich reprodukčního materiálu a potravin z nich získaných 
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 Česká republika se přiklání k navrhované variantě 1. 

 

 Cíle české pozice v případě dalšího vyjednávání: 
 

• umožnění použití klonů pro zachování přístupu zemědělců a 
chovatelů k vysoce výkonnému genovému materiálu pro 
reprodukční účely, ohrožených při pouze tradičních metodách 
reprodukce, 
 

• rozšíření účinnosti směrnice – tedy zákazu klonování - na 
zvířata chovaná pro sportovní a kulturní akce, 
 

• doplnění směrnice o definici reprodukčního materiálu. 
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• Rekapitulace východisek: 

 

• Před zahájením komerčního klonování zvířat musejí být 

zdravotní i jiná rizika reprodukčního klonování zvířat vyřešena 

a posouzena v souladu s platnými právními normami ochrany 

zvířat.  

 

• Evropský úřad pro bezpečnost potravin provedl v prvním 

pololetí roku 2008 vědeckou konzultaci na toto téma a její 

výsledky nedávají žádné důvody k zákazu klonování. 
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• Citát: 

 

„Věda nám poskytuje fantastické možnosti a 

pokud jich nevyužijeme, pokrok zůstane navždy 

mimo náš dosah“ 

 

  

Susie Leatherová 

 



 

Děkuji za pozornost 
 


