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Geneticky modifikované plodiny 
• „GM“ plodiny, transgenní rostliny 

• změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových 

technologií  

• šlechtitelské metody (tzv. genové inženýrství) z 

oblasti biotechnologií - používají v přírodě probíhající 

procesy 

• genové technologie umožňují mezidruhový přenos 

genů     transgenní rostliny 

• nejedná se o tvorbu a vnášení uměle vytvořených 

genů 

 

 



Specifické vlastnosti GM plodin 

• odolnost vůči škodlivým činitelům 

• škůdci, choroby, chlad, sucho, tolerance vůči postřiku 

neselektivním herbicidem apod. 

• výhody především pěstitelům - vyšší výnosy, méně 

chemických prostředků, nižší náklady, zkvalitnění 

produkce, vyšší šetrnost k životnímu prostředí 

• výhody spotřebitelům - GM plodiny s vyšším 

obsahem či lepší skladbou nutričních látek 



Pěstování GM plodin ve světě, isaaa.org 
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Pěstování GM plodin ve světě 

• r. 2014 - rekordní výše 181,5 mil. ha 

• od roku 1996, počátek pěstování GM plodin ve světě s výměrou 

1,7 mil. ha, došlo během 19 roků k více než sto násobnému 

nárůstu plochy 

• 40 % USA 

• 77 % USA, Brazílie a Argentina 

• navýšení plochy o 3,6 % oproti r. 2013 

• 18 mil. pěstitelů ve 28 zemích světa 

• nárůst pěstování GM plodin je zaznamenán zejména v 

rozvojových zemích 

• kukuřice, sója, bavlník, řepka, cukrová řepa, papája, vojtěška, 

dýně, rajče, sladká paprika, topol 

 



• postoj veřejnosti EU se promítá do politiky EU v oblasti GMO 

• GMO a jejich produkty jsou součástí společné politiky EU 

– jeden z nejpřísnějších právních rámců ve světě 

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

– rozhodnutí na úrovni EU platí pro všechny členské státy 

– 28 zemí  

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

závazné 

• specifický přístup EU ke GMO 

– specifický přístup před i po schválení GMO 

– princip předběžné opatrnosti 

Pěstování GM plodin v EU 



Princip předběžné opatrnosti v zemědělské praxi 

 
• S GM plodinou je nutné, i po schválení a prohlášení za stejně 

bezpečnou jako její konvenční forma, nakládat odděleně od ostatní 

produkce a sledovat dále v celém výrobním řetězci. 

 

• Vzájemná spolupráce pěstitelů - dodržení pravidel koexistence všech 

dostupných produkčních systémů. 

 

• Pro dodržení těchto cílů zavedena specifická pravidla pro pěstování 

GM plodin - tzv. pravidla koexistence. 

 

• V EU aplikován po schválení GMO na trh. 



Pěstování GM plodin v EU 

  

• V EU, tedy i v ČR, je možné pěstovat pouze: 

 

Bt-kukuřici MON810 (od r. 1998) 

 

 

• produkce GM kukuřice je ve většině případů využívána jako 

krmivo pro hospodářská zvířata, z menší části také jako 

surovina pro výrobu bioethanolu či bioplynu 

• vypěstovaná GM kukuřice není v ČR užívána pro 

potravinářské účely 

 



Bt-kukuřice MON810 

• transgenní kukuřice rezistentní vůči hmyzu s vloženým genem z 

půdní bakterie Bacillus thuringiensis (odtud Bt-kukuřice) 

• tento gen kóduje v rostlině produkci proteinu s toxickým 

účinkem, který působí v zažívacím ústrojí určitých druhů hmyzu 

• zacíleno na hmyzí škůdce řádu motýlů Lepidoptera - housenky 

se živí rostlinami kukuřice 

• v podmínkách ČR se jedná zejména o škůdce zavíječe 

kukuřičného 

• odolnost proti škodlivému zavíječi kukuřičnému 



 Proč pěstujeme Bt kukuřici MON 810 ? 

Napadení porostu 

zavíječem 

kukuřičným 



Pěstování GM plodin v EU 
Tab. Pěstování GM kukuřice MON810 v EU (ha) 

•Pramen: www.transgen.de 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Španělsko 53 200 53 670 75 148 79 269 76 057 76 575 97 325 116 306 136 962 131 537 

Portugalsko 780 1 250  4 500 4 851 5 094 4 868 7 723 9 278 8 171 8 542 

ČR 150 1 290 5 000 8 380 6 480 4 677 5 091 3 053 2 561 1 754 

Polsko 0 100 320 3 000 3 000 3 000 3 900 4 000 0 0 

Slovensko 0 30 900 1 900 875 1 248 760 189 100 415 

Rumunsko 0 0 350 7 146 3 244 822 588 217 834 770 

Francie 500 5 000 21 147 0 0 0 0 0 0 0 

Německo 340 950 2 685 3 171 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 54 970 62 290 110 050 107 717 94 750 91 190 115 387 133 043 148 628 143 018 



Pěstování GM plodin v ČR 

• předpisy EU a také předpisy ČR: 

• Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými 

organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 

(GMO řešeny v novelách č.441/2005 Sb. a č.291/2009 Sb.)  

• Vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání 

s geneticky modifikovanými organismy  a genetickými produkty, ve 

znění pozdějších předpisů - prováděcí vyhláška k zákonu č. 78/2004 

Sb. 

• Vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky 

modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb. 

   -  prováděcí vyhláška k zákonu č. 252/1997 Sb., o zemědělství - k § 2i. 
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Pěstování GM kukuřice v ČR 

• od roku 2005 až současnost Bt-kukuřice MON810 

 
Rok Plocha (ha) Počet pěstitelů 

2005 150 51 

2006 1 290 82 

2007 5 000 126 

2008 8 380 167 

2009 6 480 121 

2010 4 680 82 

2011 5 090 64 

2012 3 050 41 

2013 2 560 31 

2014 1754 18 



Hlavní způsoby hospodaření na 

zemědělské půdě v ČR 

• klasický, konvenční 

• režim ekologického zemědělství 
• bioprodukty 

• pěstování GM plodin 

 

• prolínají se, ale zároveň se i vylučují 
– v ekologickém zemědělství se nesmějí používat 

GMO 



Koncept koexistence 

bez GMO 

GMO 

bez GMO 

• koexistence = souběžná existence dvou a 
více pěstitelských systémů 

• CÍL: minimalizace konfliktů mezi jednotlivými 
pěstitelskými systémy (příměsi GMO) a jejich 
udržitelnost do budoucnosti na základě 
stanovení efektivních, úměrných a 
kontrolovatelných pravidel 
 



POVINNOSTI 

PRO  

PĚSTITELE 



Povinnost 1: Poskytnout informace PŘED   

zasetím GM plodiny 

• do 1.3.2015 

• sousedním zemědělcům (ohlášení nemusí být písemné, v 

případě potřeby - formulář Ohlášení GM plodiny PŘED 

zahájením pěstování - www.eagri.cz) 

 

• nevztahuje se, pokud do 140 m leží pouze vlastní pozemky a 

zároveň se do 400 m nenachází žádný ekologicky hospodařící 

zemědělec 



Povinnost 2: Poskytnout informace PO zasetí 

GM plodiny 

• do 15/30 dnů po zasetí 

• sousedním zemědělcům (do 15 dnů) 

• nevztahuje se, pokud do 140 m leží pouze vlastní 
pozemky a zároveň se do 400 m nenachází žádný 
ekologicky hospodařící zemědělec 

• ohlášení nemusí být písemné, v případě potřeby             
- formulář : Ohlášení GM plodiny PO zahájení 
pěstování - www.eagri.cz 

• Příslušné pracoviště SZIF (do 30 dnů) 

• Formulář vydává SZIF, nutno informovat písemně 

 

 



Povinnost 3: Dodržení minimální odstupné 

vzdálenosti 

GM kukuřice    x   ne-GM kukuřice  

70  m  



Povinnost 3: Dodržení minimální odstupné 

vzdálenosti 

GM kukuřice    x    kukuřice pěstovaná v ekologickém 
zemědělství 

200  m  



Dodržení minimální vzdálenosti – 

možnost nahrazení obsevem 

GM kukuřice   x   ne-GM kukuřice 

obsev 

ne-GMO 
u kukuřice 

obsev 

minimálně 

35 řad       

o šíři 1 řady 

min. 0,7 m 

OBSEV SE PŘI 

SKLIZNI 

POVAŽUJE ZA 

GMO 

1 řada  

 nahrazuje  

2 m 



Dodržení minimální vzdálenosti – 

možnost nahrazení obsevem 

GM kukuřice    x    kukuřice pěstovaná v ekologickém 
zemědělství 

100 m 
 

může být i 

kukuřice 

obsev 

ne-GMO 

50 řad 



Označování produktů GM kukuřice v ČR 

„geneticky modifikovaný organismus“ 

MON-ØØ81Ø-6  



Povinnost 4: Uchovávání údajů o pěstování 

GM plodiny v podniku 

• minimálně po dobu 5 let 

• údaje týkající se nakládání s GM 

plodinou od nákupu osiva až po prodej 

sklizeného produktu                            

(vyhláška č. 89/2006 Sb.) 

5 let 



 

Postup kontroly dodržování pravidel koexistence 
 

PĚSTITEL 

SZIF 

ÚKZÚZ 

VÚRV 

PĚSTITEL 

SZIF 

ÚKZÚZ 

A)  

V případě nedodržení 

pravidel koexistence: 

B)  

V případě dodržení 

pravidel koexistence: 

ÚKZÚZ 

případné správní řízení 

předběžná kontrola 

nahlášených dat u 

pěstitele  

předběžná kontrola 

nahlášených dat u 

pěstitele  

analýza předaných dat výběr chybných lokalit a řešení  

v rámci kompetence 

analýza vzorků a vyhodnocení výsledků 

SZIF 

sepsání závěrečných protokolů 



Zaměření kontrol  
• dodržení odstupné vzdálenosti 

 

• provedení obsevu 

 

• terénní kontroly: přeměření vzdálenosti včetně 

odebrání vzorků z obsevu - ÚKZÚZ a následné 

předání vzorků VÚRV na detekci a 

vyhodnocení 

 



Rámcová pozice ČR ke GMO schválená v EU 

• ČR podporuje aplikace moderních biotechnologií pro účely 

výzkumu za předpokladu vysokého stupně ochrany zdraví a 

životního prostředí na základě spolupráce se širokým okruhem 

odborníků 

 

• Veškeré rozhodování o nakládání s GMO je založeno na výsledku 

vědeckého posouzení a hodnocení rizik GMO a vycházející z 

vyjádření vědeckých subjektů ustanovených k tomuto účelu: 

 

     Česká komise pro geneticky modifikované organismy a produkty 

     Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva 

     Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 

 

 



Děkuji za pozornost 

 

 

Ing. Jana Trnková 

Ministerstvo zemědělství ČR 

Odbor rostlinných komodit 

E-mail: jana.trnkova@mze.cz 

Tel: +420 221 812 633 
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