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Vědecké výbory jsou obecně skupiny nezávislých odborníků z vysokých škol, univerzit 
a výzkumných ústavů, jmenovaných jmenovacím dekretem náměstka ministra. Provádějí 
hodnocení rizik a poskytují vědecké poradenství Ministerstvu zemědělství. Posouzení rizika 
musí být provedeno nezávislým, objektivním a transparentním způsobem na základě 
dostupných vědeckých informací a údajů. Úkolem výborů je tedy zpracovávat vědecké studie, 
poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní 
nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních 
otázek.  
 
Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva je jeden ze čtyř vědeckých 
výborů působících v rámci resortu Ministerstva zemědělství. Výbor byl zřízen při Výzkumném 
ústavu rostlinné výroby v Praze – Ruzyni na základě usnesení operativní porady ministra 
zemědělství ze dne 30. června 2005 jako poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti 
potravin a pracuje v souladu s aktuální „Strategií bezpečnosti potravin a výživy 2030“, 
schválenou usnesením vlády České republiky č. 323 ze dne 29. března 2021.  
 
Výbor provádí na vědeckém základě posouzení údajů uvedených v žádostech podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003, vydává odborná stanoviska k těmto žádostem, 
posuzuje riziko pro zdraví lidí a zvířat plynoucí z GM potravin a krmiv, informuje MZe o 
současném stavu vědeckého poznání v uvedené oblasti, z vlastní iniciativy zpracovává 
materiály, vznáší podněty, popřípadě upozorňuje na specifické nebo nové problémy spadající 
do vlastní působnosti; a navrhuje výzkumné priority v uvedené oblasti. 
 
V loňském roce 2021 výbor zpracoval a zveřejnil 2 odborné studie. 
 
Studie k hodnocení bezpečnosti GMO potravin a krmiv: termíny a definice (2) 
(Jaroslava Ovesná, Lukáš Fischer, Vladimír Ostrý) 
Studie se týká postupů hodnocení možných rizik spojených s GMO. Tyto postupy a vodítka se 
využívají v rámci evropského společenství před uvolněním s GM potravin a krmiv do oběhu. V 
souvislosti s těmito postupy předkládají žadatelé souhrnné žádosti, ve kterých se využívají 
specifické termíny molekulární biologie a termíny vztahující se k hodnocení rizik. Výsledky 
hodnocení rizik Evropským, úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) pak používají členové 
EK a Parlamentu a na národních úrovních pracovníci kompetentních orgánů a ministerstev. O 
výsledky hodnocení EFSA se zajímají i veřejnost a tisk. Proto byl zadán VVG úkol postupně 
zpracovat používané termíny, které se k uvedeným žádostem a hodnocení vztahují, a to jak v 
anglickém, tak i českém jazyce. Výsledky studie mohou sloužit kompetentním orgánům ČR i 
dalším uživatelům pro orientaci ve žádostech, stanoviscích i dalších odůvodněních. Studie se 
nezaměřuje na termíny vztahující se k možné interakci GMO s agro-ekosystémy ani k socio-
ekonomickým dopadům. Je zaměřena pouze na molekulární aspekty hodnocení rizik 
plynoucích z GMO, alergenicitu a toxicitu. 
 
Alergický zánět, alergie na složky potravy, jako základ pro posouzení alergenicity 
geneticky modifikovaných potravin a krmiv (Jan Krejsek) 
Alergická onemocnění představují v moderním světě velmi rozsáhlý zdravotní problém, který 
spotřebovává nemalé prostředky zdravotní péče. Postihují značné procento populace a tento 
podíl se stále zvyšuje. Není proto překvapením, že se věnuje značné úsilí snaze detailně 
porozumět mechanismům alergického zánětu, jeho spouštěcím faktorům, genetickým a 
epigenetickým vlivům. Studie se věnuje mimo jiné predikci rizika rozvoje systémové reakce na 
potravinové alergeny, jako je sója, kravské mléko, vejce, skořápkové ořechy, podzemnice 
olejná, ryby, měkkýši a korýši, nebo pšeničná zrna; a rovněž současnému stavu hodnocení 
alergenicity geneticky modifikovaných potravin a krmiv. Imunopatologická onemocnění, v 



jejichž patogenezi sehrává významnou úlohu alergický zánět, představují mimořádnou výzvu 
pro lékařství. Důvodem je stálý nárůst incidence i prevalence těchto onemocnění, které jsou 
významnou příčinou nemocnosti obyvatelstva rozvinutých zemí. Je s nimi spojeno snížení 
kvality života pacientů. Náklady na diagnostiku a léčbu mimořádně zatěžují společenské 
systémy. Zatím není možné přesně říci, co je příčinou těchto trendů. Velmi pravděpodobně se 
na nich významnou měrou podílí skoková změna životních podmínek lidí. Velké úsilí je 
vynakládáno na primární a sekundární prevenci alergických onemocnění. Přes dílčí úspěchy 
je možné konstatovat, že zatím neexistuje dostatek znalostí o komplexní patofyziologii 
alergického zánětu, aby mu bylo možné vhodnými preventivními zásahy předcházet. Není 
zatím ani možnost ovlivnit preventivními opatřeními již probíhající alergický zánět s cílem ho 
omezit. Za pozitivní skutečnost lze považovat fakt, že mimořádný pokrok je zřetelný v 
možnostech léčebně zasáhnout do průběhu alergického zánětu. V něm jsou na základě 
úspěšných klinických studií k prověřeným nespecificky protizánětlivě působícím lékům 
postupně připojována nová léčiva, především biologika.  
 
K dalším činnostem Vědeckého výboru patří, vedle průběžného monitoringu činnosti 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a dalších organizací ve vztahu 
k hodnocení bezpečnosti GM potravin a krmiv, především posuzování nových žádostí o 
uvádění GM potravin a krmiv do oběhu v EU, kterých bylo v roce 2021 celkem 21 (obnovení 
povolení, nově podané žádosti o povolení apod.); dále byly vypracovávány pozice k 
materiálům EFSA (návrh změn k metodice hodnocení rizik spojených s GMO) či poskytovány 
připomínky k vypořádání komentářů členských států ze strany GMO Panelu EFSA. 
 
Celé studie za rok 2021 a roky minulé, stejně tak jako další informace o činnosti Vědeckého 
výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva, naleznete na adrese  
http://eagri.cz/public/web/gmo/ 

http://eagri.cz/public/web/gmo/

