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: 

: prof. Petr, doc. Baranyk, dr. Kanka, Ing. Marík, doc. Konopásek, dr. 
Mihulka  dr. Rakouský, Ing. Routa, doc. Ruprich, doc. Štetina

: dr. Angelis (ÚEB), dr. Bartoš (Genex), prof. Drobník 
(Biotrin), dr. Navrátilová (SRS), RNDr. Ovesná, Ing. Kucera (oba VÚRV), Ing. 
Doubková, Ing. Jiráková, dr. Nemec, Ing. Vecera (všichni MŽP), Ing. Tehník 
(CIŽP), dr. Králová (MZd), Ing. Cerovská (MZe), Ing. Kraus (ÚKZÚZ), 
dr.Repková (MU Brno), 

: prof. Demnerová, Ing. Ríha, Ing. Pátek, dr. Potužníková, dr. 
Navrátil

1. Cinnost CK GMO v uplynulém roce (prof. Petr)
2. Prehled projednávaných oznámení a žádostí, prehled uživatelu GMO (ing. Doubková)
3. GM akvarijní rybicky (dr. Novák, Ing. Kott z VÚŽV)
4. Projekty MŽP na detekci GMO, vcetne informací o projektech rešených v rámci evropské 

síte laboratorí ENGL a další mezinárodní spolupráci (dr. Ovesná, ing. Kucera, doc. 
Ruprich)

5. GM potraviny: prítomnost na trhu v CR, prístup MZdr (doc. Ruprich)
6. Výsledky zkoušek GM kukurice v CR (Ing. Kraus, ÚKZÚZ )

Schuzi zahájil a vedl predseda CK GMO  prof. Ing. Petr, DrSc.. 

Program byl schválen v navrženém znení.

   

Zápis z minulé schuze byl schválen bez dalších pripomínek

Zápis ze 47. schuze

Ceské komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

konané dne 11. prosince 2007 v Praze

Prítomni

Clenové CK  GMO

Spolupracovníci, sekretar iát a hosté

Omluvení clenové komise

Dopolední cást schuze byla urcená k informování verejnosti  a mela následující program

Neverejná cást schuze CK  GM O:

Zahájení

1.   Schválení programu schuze

2. Schválení zápisu ze 46. schuze CK  GMO, konané dne 2. r íjna 2007

,
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 ( Doubková, Vecera)

Statistika nakládání s geneticky modifikovanými organismy (GMO) od zacátku platnosti 
zákona c. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty, ve znení zákona c. 346/2005 Sb., (tj. od února 2004) a prehled posouzených žádostí 
o uvádení GMO do obehu v EU

45

221

Pocet oprávnených uživatelu GMO  81

Pocet podaných žádostí 7

Pocet podaných žádostí, u kterých probíhá 
správní rízení 2

Pocet podaných žádostí      27

Pocet plodin používaných v pokusech  4

Pocet oprávnených uživatelu GMO 12

Celkový pocet povolených polních pokusu 16

Pocet podaných žádostí, u kterých probíhá 
správní rízení

1

Pocet podaných žádostí 13

5

3

Pocet podaných žádostí 50

44

8

3. Stav správních r ízení o povolení nakládání s GM O, žádosti o uvádení na trh 
projednávané   v EU

Pocet oznámení o uzavreném 
nakládání s GMO v roce 2007

Celkový pocet oznámení 
o uzavreném nakládání
s GMO

Pocet žádosti o uvádení GMO 
do životního   prostredí (polní 
pokusy) v roce 2007

Celkový pocet žádosti o 
uvádení do životního   
prostredí (polní pokusy)

Žádosti o uvádení do obehu
v EU podle smernice 
2001/18/ES

Žádosti o uvádení do obehu
v EU podle nar ízení 1829/2003

Pocet podaných oznámení

Pocet podaných oznámení

Pocet dosud nevyrízených žádostí

   z toho pro pestování 

Pocet dosud nevyrízených žádostí

   z toho pro pestování 
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Ing. Doubková seznámila komisi s tím, že porada vedení MŽP projednala a poté schválila 
pozici MŽP k ruzným aspektum nakládání s GMO, predevším k prípadum, kdy dochází 
k hlasování clenských státu EU (uvádení na trh a zákazy uplatnované jednotlivými zememi). 
V techto prípadech budou následovat jednání s MZe, MPO a MZV, jejichž výsledkem by 
mela být konecná pozice Ceské republiky.
Materiál schválený poradou vedení obsahuje také cást týkající se CK GMO – v soucasné 
funkcním období by mela být komise doplnena o zástupce ekologických zemedelcu a 
spotrebitelských sdružení, napríšte by mel být kladen vetší duraz na zastoupení vnevládních 
organizací. Podmínkou clenství v komisi i nadále zustává odbornost. 

Pri projednávání žádostí o uvádení GM plodin na trh v EU se opakovane objevují pripomínky 
týkající se vlivu pesticidu (zejména herbicidu u herbicid-tolerantních GM rostlin) na zdraví a 
na životní prostredí. Na 46. schuzi CK GMO dne 2. 10. 2007 byl predložen návrh stanoviska 
komise k otázce, zda tato problematika patrí do její kompetence. Clenové a spolupracovníci 
komise se k navrženému znení vyjadrovali mailem. 
6 clenu CK GMO vyjádrilo s návrhem stanoviska souhlas
2 clenové a 2 spolupracovníci zaslali vyjádrení s komentárem
Na základe techto vyjádrení bylo stanovisko upraveno, poté jej CK GMO schválila.

1) Hodnocení možných úcinku (rizik) pesticidu na zdraví a životní prostredí, které je soucástí 
procesu schvalování uvedení príslušného úcinné látky nebo výrobku na trh, neprísluší 
CK GMO.

2) Hodnocení úcinku (rizik/prínosu) používání celé technologie, tj. GM plodiny a 
príslušného herbicidu, vycházející ze srovnání s použitím nemodifikované plodiny a s tím 
spojené aplikace jiných pesticidu, je soucástí hodnocení rizika GMO, a tudíž patrí do 
kompetence CK GMO. Pri tomto hodnocení bude komise spolupracovat s SRS a ÚKZÚZ.

Následující diskuse o vymezení cinnosti CK GMO v tomto smeru vyústila v požadavek, aby 
požadovanou soucástí žádosti byly údaje o možných vlivech zmen v používání pesticidu pri 
pestování dané GM plodiny.

Ing. Doubková sdelila, že príští rok bude s nejvetší pravdepodobností pri výboru 
kompetentních orgánu podle smernice 2001/18/EC (Evropská komise, DG Envi) ustavena 
pracovní skupina pro nové genové techniky (viz zápisy z predchozích schuzí). Ceský zástupce 
v této skupine by mel interpretovat stanoviska CK GMO k jednotlivým technikám. Zájem o 
clenství v pracovní skupine projevil doc. Milan Bartoš.

Ing. Doubková informovala o pripravované studii „Long-term effect of GM crops on health, 
biodiversity and the environment: prioritisation of potential risks and delimitation of 

4. Pozice MŽP ke GMO

5.  Vyjádrení CK  GM O k hodnocení r izik herbicidu

Stanovisko CK  GM O k posuzování r izik pesticidu v rámci schvalovacího procesu pr i 
uvádení GM zemedelských plodin do životního prostredí a na trh: 

6. Zástupce CK  GMO v pracovní skupine pro nové genové techniky pr i EK

7. Uskutecnené a pr ipravované akce
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uncertainties“, kterou zadala Evropská komise a jejímž rešitelem je nemecký BVL 
(koordinátor Hans-Jorg Buhk). Na výsledku této studie závisí další pestování Bt kukurice 
v EU, tedy i v CR. Z ceské strany se do studie zapojí ÚKZÚZ (Ing. Povolný, spolupracovník 
CK GMO). Ing. Doubková požádala ÚKZÚZ o kontaktování VÚRV (doc. Kocourek) a  
Entomologického ústavu AV CR (prof. Sehnal), jejichž výsledky by mely být také do studie 
zahrnuty.

. 

Termín príští,  48. schuze CK GMO:

V Praze dne  12. prosince 2007

Zaznamenali: Ing. Doubková, Ing. Routa, Ing. Vecera

Schválil: prof. Ing. Petr, DrSc, predseda CK GMO
Na vedomí: Ing. Karel Bláha, CSc., námestek ministra, reditel sekce technické ochrany

8 Ruzné

 12. února 2008

 ŽP
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„Veškeré rozhodování o nakládání s GMO musí být založeno na dusledném 
. MŽP bude nadále 

 za 
predpokladu zajištení vysokého stupne ochrany zdraví a životního prostredí na základe 
spolupráce se širokým okruhem odborníku a príslušnými správními úrady. 

Pri hlasování o uvádení jednotlivých GM plodin na trh v EU se bude MŽP nadále rídit 
zásadou hodnocení prípad-od prípadu, napríklad: 

 je možné povolit 
pouze v tech prípadech, kdy neprinášejí zvýšené riziko pro životní prostredí a zároven 
pokud tyto komodity nelze nahradit evropskou produkcí,

, byt  jen pro dovoz a zpracování, muže znamenat riziko pro 
biodiverzitu a zemedelské ekosystémy, totéž se týká dalších plodin, které se mohou krížit 
s príbuznými rostlinami na území CR, v techto prípadech je proto pozice MŽP zamítavá,

nelze povolit pestování GM plodin, které  s príbuznými volne rostoucími 
druhy rostlin na území CR, 

nelze povolit pestování GM plodin s , které by vedlo ke 
zvýšené aplikaci chemických látek v životním prostredí,

pri rozhodování o  je treba vyckat na 
výsledky studie zadané Evropskou komisí, zamerené na možné dlouhodobé úcinky Bt 
toxinu. Do doby zverejnení studie bude MŽP proti povolení pestování Bt kukurice,

 v príštím období bude též záviset na výsledcích 
uvedené studie, v prípade prokázání rizik pro zdraví nebo životní prostredí dojde k 
uplatnení zákazu na základe cl. 23 smernice 2001/18/EC,

další podmínkou povolení pestování GM plodin je dorešení ekonomických otázek ochrany 
konvencních a ekologicky hospodarících zemedelcu, zejména stanovení 

 zpusobené ekologickým zemedelcum kontaminací genetickým materiálem, 

pestování  je možné jen za podmínek, že tyto plodiny 
neznamenají ohrožení biodiverzity, nepredstavují riziko pro zdraví, a dále jestliže je 
vypracován systém oddelování produkce od potravin a krmiv,

zvláštní pozornost bude venována použití .

 Docasné národní 
zákazy mohou být oduvodneny nedostatecne prukazným materiálem o možných dopadech 
GMO. V rámci dodržení principu predbežné opatrnosti je nezbytné dlouhodobé sledování 
rizik GMO, rozhodování musí být založeno na kvalitní a transparentní metodice hodnotících 

Pr íloha k bodu 4.:

Pozice MŽP pro nadcházející meziresor tní jednání s MZV a MZe

uplatnování
pr incipu predbežné opatrnosti podporovat aplikace moderních 
biotechnologií pro úcely výzkumu a prumyslové výroby v uzavreném prostoru

dovoz a zpracování GM  plodin jako je kukur ice, sója, bavlník a rýže

uvádení GM  repky na trh

se mohou kr ížit

tolerancí vuci herbicidum

pestování GM  kukur ice rezistentní vuci škudcum

pestování Bt kukur ice M ON 810

odpovednosti za 
škody

GM  technických plodin

genu rezistence k antibiotikum

V pr ípadech národních zákazu GM  plodin podpor í M ŽP právo clenského státu na 
uplatnení ochranných opatrení ve vztahu k pestování GM  plodin.

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 
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studií. MŽP se též ztotožnuje s vyjádrením Rady z prosince 2006, že je treba v hodnocení 
rizik GMO pro životní prostredí systematicteji zohlednit odlišné zemedelské struktury a 
regionální ekologické charakteristiky v rámci EU. 

– zdrží se hlasování. Pokud 
by šlo o repku, podporí MŽP národní zákaz i v tomto prípade. 

 (predevším z hlediska dlouhodobých efektu v rámci potravních 
retezcu a dopadu a biodiverzitu). MŽP podporí další nezávislý výzkum možných úcinku 
GMO na zdraví a životní prostredí, predevším se zamerením na dlouhodobé dopady jejich 
používání. Cestu k vetší transparentnosti rozhodovacího procesu vidí MŽP v tesnejší 

. Zapojení širokého spektra zúcastnených stran do hodnocení rizik GM 
plodin formou verejných diskusí nebo pripomínkováním projednávaných žádostí umožní 
zohlednit ruzné aspekty techto nových technologií. Soucasne je nutné klást duraz na 

, aby bylo zabráneno nelegálnímu nakládání s GMO, pricemž 
klícovou úlohu pri plnení techto úkolu má koordinace postupu a výmena informací mezi 
resorty na všech úrovních.

Pokud budou iniciovány zmeny legislativy EU, podporí MŽP smerování k tomu, aby clenské 
státy mely možnost upravit rozsah použití GMO na svém území s ohledem na specifické 
národní podmínky.

Pri meziresortních jednáních bude MŽP požadovat 
vzniklé kontaminací bežné a predevším 

ekologické produkce GM materiálem a s tím související otázky nákladu na zjišt ování 
kontaminace.

MŽP bude pri meziresortních jednáních, v Koordinacní skupine bezpecnosti potravin a 
prímým poskytováním podnetu CIŽP prosazovat  prítomnosti 
GM materiálu v dovážených komoditách, osivech, krmivech, potravinárských výrobcích i 
v porostech na polích. Považujeme za nutné zlepšit vzájemnou informovanost o provedených 
kontrolách (SZPI, ÚKZÚZ, CIŽP, celníci) a závery pak zohlednit pri rozhodovacím procesu.“

„Po vecné stránce vycházejí pozice CR pri rozhodování o použití GMO ze stanovisek 
odborných komisí: poradním orgánem MŽP byla ustanovena Ceská komise pro nakládání 
s GMO a genetickými produkty (CK GMO), komise na odboru rostlinných komodit MZe 
projednává vazby na zemedelské predpisy, vztah k ekologickému zemedelství atd., zdravotní 
hlediska GM plodin posuzuje Vedecký výbor pro GM potraviny a krmiva pri Koordinacní 
skupine pro bezpecnost potravin. Všechny tri dotcené resorty (životní prostredí, zemedelství a 
zdravotnictví) pri hodnocení a rízení rizik GMO úzce spolupracují.

CK GMO byla zrízena podle § 28 odst. 1 písm. c) zákona c. 78/2004 Sb., jako poradní orgán 
MŽP. Zákon v § 28 odst. 2 stanoví, že ministr životního prostredí jmenuje predsedu a cleny 
komise po projednání s ministry zemedelství a zdravotnictví z odborníku navržených 
správními orgány uvedenými v § 27 zákona, Akademií ved Ceské republiky, vysokými 

Pokud se bude zákaz vztahovat pouze na 
dovoz a zpracování GM  kukur ice, bude pozice M ŽP neutrální

M ŽP bude zduraznovat potrebu dalšího propracování a sjednocení systému analýzy 
r izik na úrovni EU i v CR

spolupráci evropských institucí (JRC EK , EFSA) s výzkumnými pracovišti a exper ty 
z clenských zemí

kontrolní cinnost státní správy

rešení nezbytné podmínky koexistence 
ruzných typu zemedelství – odpovednosti za škody 

castejší a úcinnejší kontroly

Zmeny v CK  GMO

V mater iálu schváleném poradou vedení MŽP je uvedeno:
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školami a specializovanými výzkumnými pracovišti. Cinnost a složení komise se rídí statutem 
a jednacím rádem, její funkcní období je omezeno na 2 roky - nynejší funkcní období koncí 
31. prosince 2008. Soucasné složení CK GMO odráží jak šíri celé problematiky, tak rozdelení 
kompetencí mezi resorty. Hlavní úkoly CK GMO spocívají v posuzování žádostí a oznámení 
o nakládání s GMO z hlediska rizik pro životní prostredí, od mikroorganismu a tkánových 
kultur pres laboratorní zvírata po zemedelské plodiny, dále komise poskytuje odborné 
konzultace k otázkám rízení rizik, detekci a dalším aspektum genových technik. Približne ze 
70 % se jedná o prípady uzavreného nakládání s GMO (použití v laboratorích a uzavrených 
provozech), další cást tvorí žádosti o uvádení do životního prostredí (polní pokusy s GM 
rostlinami) a žádosti o uvádení GMO do obehu v EU. Kritériem pro výber predsedy a clenu 
komise je v první rade jejich odbornost a samozrejme také ochota (vcetne casových možností) 
pracovat pro MŽP. OER vždy oslovoval i nevládní organizace – Zelený kruh a CSOP se 
žádostí o návrh na jmenování clenu komise, a pokud tyto organizace v minulosti své 
kandidáty navrhly, byli ministrem jmenováni.

Díky práci CK GMO se v uplynulých letech podarilo vytvorit zázemí pro výkon státní správy 
v oblasti nakládání s GMO na vysoké odborné úrovni. Zároven MŽP venuje maximální úsilí 
pro zajištení informování verejnosti, címž usnadnuje její zapojení do rozhodovacích procesu. 
Príležitost k široké diskusi mezi „zastánci“ a „odpurci“ GM plodin predstavují verejné schuze 
CK GMO a mnoho semináru o této problematice, kde jsou prezentovány ruzné aspekty 
používání GMO. 

 Pri výberu clenu na 
další funkcní období bude osloven širší okruh nevládních organizací, vcetne spotrebitelských.

V komisi jsou alespon jedním odborníkem zastoupeny následující obory:
botanika,
zoologie,
mikrobiologie,
molekulární genetika rostlin,
molekulární genetika živocichu,
molekulární genetika mikroorganismu,

ekologie obecne,
hodnocení bezpecnosti potravin a krmiv,

registrace odrud zemedelských plodin a související predpisy, 

léciva a související predpisy,
laboratorní detekce geneticky modifikovaných organismu,
kontrola nakládání s geneticky modifikovanými organismy. 

Pro další období bude žádoucí pozmenit složení komise tak, aby v ní 
byli zastoupeni ekologictí zemedelci a predstavitelé nevládních organizací, ovšem pr i 
zachování podmínky odbornosti – vysokoškolského vzdelání v pr íslušném oboru.
V soucasném funkcním období budou jmenováni dva noví clenové.

Zmeny složení komise daného statutem

biodiverzita,

oznacování potravin a krmiv, ochrana spotrebitele a související predpisy,

ekologické zemedelství,

− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
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