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Úvod 

Pro některé moderní ,,šlechtitelská“ metoda, pro jiné hrozba. O problematice GMO, 

nebo-li problematice geneticky modifikovaných organizmů/ potravin/ rostlin, se v posledních 

letech začíná mluvit čím dál tím častěji a toto téma se často stává předmětem mnoha protestů.. 

Jedná se o změnu DNA v organismu/ potravině/ rostlině. Jde o proces, který v přírodě 

normálně neprobíhá. Tento proces musí být označen jako ,,geneticky modifikovaný“ na každé 

etiketě organismu/ potravině/ rostlině. Výjimka se vztahuje pouze na maso, mléko a vejce 

pocházejících od zvířat krmených GM plodinami. Někteří lidé z naší společnosti se k tomuto 

tématu staví pozitivně a vyzdvihují ho na výšiny a jiní ho negativně odsuzují. (1) 

 Osobně si myslím, že geneticky modifikované potraviny jsou pro nás, jako pro 

spotřebitele, zbytečné a pouze se čeká, až geneticky modifikované potraviny způsobí nějaké 

zdravotní potíže, aby se, aspoň u nás v ČR, mohly zakázat úplně. Úprava organismů touto 

cestou je chráněna legislativou, ale kdo z nás ví, jestli jsou zemědělci ke svým spotřebitelům 

upřímní a nezneužívají geneticky modifikovaných organismů?  

  



1 Geneticky modifikované organizmy  

Geneticky modifikovaný organismus (GMO) je konkrétní rostlina, zvíře nebo 

mikroorganismus, který se na první pohled neliší od odpovídajícího nemodifikovaného 

organismu. GMO je organismus, jehož genetický materiál (DNA), bylo úmyslně změněno. 

Jedná se o způsob, kterého nedosáhneme přirozenou rekombinací. Do genetické informace 

jsou přidány nové úseky a výsledný organismus je odlišný od toho organismu s DNA 

nezměněnou. Opačná možnost „opravy“ je naopak odebrání nežádoucího genu – vyřazení 

funkčnosti genu – tzv. genový knock-out. 

 Genetické modifikace postupuje ze tří kroků: 

1. Zvolíme geny, které chceme přesunout 

2. Zvolíme příjemce těchto genů 

3. Nakonec zvolíme techniku, jakou geny můžeme kombinovat a předávat do 

požadovaného organismu. 

GMO, do kterého byl metodami genetického inženýrství cíleně přenesen gen z jiného druhu, 

se nazývá transgenní organismus. Proces, kterým se gen přenáší, se nazývá transgenoze. (1) 

2 Vlastnosti geneticky modifikovaných organizmů  

 Geneticky modifikované organizmy se vyznačují různými vlastnosti. Mezi specifické 

vlastnosti patří nejčastěji odolnost vůči škodlivým činitelům, jako jsou škůdci, choroby, chlad, 

sucho atd., nebo tolerancí vůči postřikům neselektivním herbicidům, který, jak je známo, ničí 

nežádoucí rostliny- plevele.  

 Tyto nově vzniklé a získané vlastnosti mají přinášet výhody pro pěstitele a 

spotřebitele. Výhody pro pěstitele se vyznačují především jako úspory nákladů, zvýšení 

výnosů, zkvalitnění produkce a vyšší šetrnosti k životnímu prostředí.   

 Výhody pro spotřebitele jsou nejvíce GM plodiny s vyšším obsahem nebo lepší 

skladbou nutričních látek, či jako přímý přínos, a to jako plodiny s antikarcinogenními 

účinky. (2)  

3 Legislativa pro geneticky modifikované organizmy 

 Legislativa, která se týká GMO je na mezinárodní (směrnice EU) i národní 

úrovni (zákon ČR). Speciální právní předpisy jsou postavené na principu předběžné 

opatrnosti, aby odpovídaly požadavkům životního prostředí, biologické rozmanitosti a 

především zajištění ochrany zdraví člověka a zvířat. Od roku 2000 je nakládání s GMO 

v České republice právně ošetřeno zákonem č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky 



modifikovanými organismy a genetickými produkty byl novelizován v roce 2005 zákonem č. 

346/2005 Sb.  

Zákon zahrnuje:  

 povinnosti osob přicházejících do styku s GMO,  

 povinnosti správních úřadů,  

 administrativní postupy při udělování povolení k nakládání s GMO,  

 zabezpečení přenosu informací k veřejnosti 

V důsledku nedodržení těchto nejzákladnějších nařízení hrozí pokuta a následná nápravná 

opatření. Doplňující informace k problematice GMO jsou k naleznutí ve vyhlášce č. 209/2004 

Sb., o bližších podmínkách nakládání s GMO a genetickými produkty. Od 1. 1. 2013 je platný 

zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě, který pojednává o finančních postizích v případě 

ekologického ohrožení těmito organismy. Dále je v platnosti nařízení 2001/18/EC a 

2009/41/EC, které pojednávají o použití GMO, jejich uvolňování do prostředí a jejich 

umístění na trh. Česká komise pro nakládání s GMO a jejími produkty je od roku 2001 

konzultačním orgánem pro Ministerstvo životního prostředí, které na základě postojů komise 

pro nakládání s GMO tvoří znění legislativy pro tuto problematiku. (3, 4) 

4 Typy geneticky modifikovaných plodin 

Ve světě se v současnosti nejčastěji pěstují hlavně tzv. transgenní rostliny 1. generace. 

Přináší určité výhody hlavně do zemědělského podnikání tím, že zvyšují výnosy. Patří mezi 

ně především rostliny odolné k herbicidním postřikům, hmyzu nebo k bakteriálním, virovým 

a houbovým chorobám. Aktuálnější začínají být GM plodiny 2. generace, které kombinují 

více různých transgenů a GM plodiny 3. generace, které přinášejí výhody spotřebiteli. GM 

plodiny 3. generace jsou plodiny s přidanou nutriční hodnotou (vyšší obsah prospěšných látek 

a vitamínů) a rostliny využívány ve farmakologii (tvorba jedlých vakcín, produkce protilátek), 

ze kterých byl odstraněny alergeny. (5) 

5 Výskyt pěstování 

Hlavní pěstitelé GMO ve světě jsou USA, Brazílie, Argentina, Kanada, Čína. 

Nejčastějším pěstovaným GM plodinami jsou: sója, bavlna, kukuřice a řepka. V ČR se první 

pěstovanou GM plodinou stala Kukuřice firmy Monsanto.  Do této odrůdy byla vložena 

sekvence genu cry bakterie Baccilusthuringiensis, který řídí produkci tzv. BT toxinu – je 

jedovatý pro určité druhy hmyzu. Místa pěstování GM plodin zveřejnila v červenci 2008 

organizace Greenpeace. Statisticky se výměra zemědělské půdy od roku 2008 zmenšuje 



z důvodu platné legislativy spojené s pěstováním GMO. Vyskytují se potíže s odbytem a 

vyšší cena osiva. (6) 

6 Značení geneticky modifikovaných potravin   

Potraviny, které obsahují geneticky modifikovaný organismus, případně pokud jsou 

z GMO vyrobené, musí být označeny podle platných právních předpisů slovy „geneticky 

modifikovaný“ nebo „vyroben z geneticky modifikovaného“. Toto označení musí být ze 

zákona na každé etiketě potraviny takto vyrobené a musí zde být přesně popsáno složení 

potraviny. Výjimka se vztahuje pouze na maso, mléko a vejce pocházejících od zvířat 

krmených GM plodinami. (7) 

7 Bezpečnost a případná zdravotní rizika GM potravin 

Bezpečnost geneticky modifikovaných potravin je na cestě z laboratoře k spotřebiteli 

několikrát opakovaně kontrolována náročnými zkouškami a prověřováním. Zkoušky 

bezpečnosti jsou mnohem důkladnější, než je běžné pro jakékoliv jiné plodiny či potraviny. 

Přesto jsou určitá minimální rizika, která nelze zcela vyloučit.  

Zastánci tzv. genetického inženýrství poukazují na skutečnost, že dosud nebyl 

prokázán vztah mezi konzumací GM potravin a jakýmkoliv zdravotním postižením. Obracejí 

se na výrok, že GM potravina je nevinná, dokud jí nebyla prokázána vina. 

Odpůrci jsou naopak přesvědčení, že vztah zdravotní rizika a GM potraviny se již 

vyskytl. Proto je tato problematika pořád zkoumána a vyžadují další výzkumy dříve, než se 

prohlásí za bezpečné. (2) 

8 Přínosy a rizika genetické modifikace organismů 

Mezi hlavní přínosy patří:  

 Využití ve výzkumu – výsledky v tomto výzkumu vedou k lepšímu poznání 

některých nemocí 

 Výroba účinnějších a šetrnějších léků, zlepšení některých léčebných metod 

 Odolnost rostlin vůči herbicidům, škůdcům, parazitům 

 Využití geneticky změněných rostlin pro rozvojové země trpící např. 

hladomorem 

 Snížení zatížení přírody – při pěstování geneticky změněných rostlin není třeba 

užívat velké množství hnojiv a ochranných postřiků 

Mezi hlavní rizika patří:  



 Kritizování v oblasti GMO potravin a zemědělských plodin 

 Narušení biodiverzity 

 Možnost výskytu alergických reakcí u lidské populace 

 Rizika nedokážeme posoudit- GM potraviny a plodiny se vytváří teprve 

krátkou dobu 

Pracoviště, která nakládají s GMO musejí splňovat náročné zkoušky a kritéria. Tzn., 

pokud chce laboratoř připravovat GMO je potřeba, aby splnila řadu příslušných podmínek – 

pro nakládání s takto změněnými organismy musí získat oprávnění z ministerstva životního 

prostředí.  

Mezi nejdiskutovanější rizika patří například možné toxické nebo alergenní působení 

potravinářských produktů vyrobených z rostlin, které nesou ,,cizí“ geny. Pokud se má produkt 

připravený z GMO uvést na trh, probíhá dlouhé testování produktů zakončené přísnými 

zkouškami. U rostlin, protože se pěstují volně na polích, se testuje a poukazuje na přenos 

transgenů na jiné příbuzné rostliny. (6) 

9 Problémy spojené s výrobou 

Problémy jsou především spojené se značným socio-ekonomickým aspektem. 

Genetická modifikace je značně finančně náročná na výrobu. Každá modifikace je chráněná 

patentem, takže není možné, aby si zemědělec nechal část úrody pro další výsadbu. Pěstování 

GM plodin omezuje i tzv. ekozemědělce. Vzniká totiž problém při pěstování bioproduktů 

v určité blízkosti s GM plodinami. Výroba bioproduktů by tak nemohla být nadále 

označována jako bio. (2) 

10 Nakládání s GMO  

 Každá genetická změna – modifikace pro použití v potravinách v Evropské unii musí 

být schválena Evropskou komisí. Tato komise rozhoduje na základě vědeckého stanoviska 

Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, který posuzuje vliv uvedené modifikace na zdraví 

konzumentů. Pokud Evropská komise modifikaci schválí, stanovuje o podmínky použití. Toto 

povolení má platnost pouze deset let, poté žadatel musí požádat o obnovení. (3) 

11 Názory zastánců, odpůrců, politiků 

 V každé z těchto skupin se názory na geneticky modifikované organismy- rostliny liší.  



11.1 Názory zastánců 

1) Geneticky modifikované rostliny by mohli v budoucnu pomoci snížit počet alergií. Je 

možno vyrobit upravené potraviny, které nebudou obsahovat alergenní bílkoviny. 

Alergici pak budou moci konzumovat i takové potraviny, které dříve konzumovat 

nemohli. 

2) Přenos rezistence proti antibiotikům z geneticky upravených potravin na bakterie je 

vysoce nepravděpodobný, k takovému přenosu dochází až v tlustém střevě. Do té 

doby je ale potrava již téměř strávena. 

3) Každá zpráva, která tvrdí, že geneticky modifikované organismy nějakým způsobem 

škodí přírodě, zvířatům, lidem, je nesmírně závažná. Ale řekněme si, těch skutečných 

vědeckých studií, které by tohle dokazovaly, je velmi málo. Já takto upravený produkt 

dokonce preferuji. Když najdu takto upravený olej, tak ho koupím, protože je to 

nejprověřenější olej, který si umíme představit. 

4) Abychom zachovali přírodní biodiversitu a zároveň umožnili zemědělcům produkovat 

dostatek potravin, potřebujeme přijmout technologie genetického modifikování, jež 

umožní zvýšit zemědělskou produkci bez současného zvýšení cen. Geneticky 

modifikované potraviny by mohly růst i na méně úrodné půdě a tudíž nebude nutné 

dále ničit primární přirozené prostředí. S jejich pomocí budeme schopni dosahovat 

vyšších výnosů na menší rozloze zemědělské půdy. 

11.2 Názory odpůrci 

1) S geneticky modifikovanými potravinami se můžou do těla dostat geny, které 

umožňují rezistenci proti antibiotikům. Tuto rezistenci pak mohou v trávicím traktu 

strávníka přejmout některé bakterie. 

2) Geneticky modifikované potraviny nepotřebujeme. Argument, že je třeba geneticky 

upravovat potraviny, aby se najedli hladovějící, neobstojí, protože na světě je jídla 

dostatek - je to chudoba a nerovnost, kvůli které někteří lidé nemají dost jídla. 

3) Geneticky modifikované potraviny mohou   způsobovat alergie, ačkoli původní 

přirozené organizmy by je nezpůsobily. 

4) Pyly geneticky modifikovaných rostlin jsou z polí, kde se pěstují, přenášeny na okolní 

pole a znečišťují tradiční a organické odrůdy. Na příklad v Mexiku jsou už dnes 

všechny tradiční odrůdy kukuřice znečištěny geny z geneticky modifikovaných semen. 

Tím ohrožuje celé organické zemědělství a namísto přispění k řešení hladu, který 



sužuje některé části světa, zvyšuje závislost zemědělců na patentovaných a 

terminovaných semenech. 

11.3 Názory politiků 

Tony Blair 

„V geneticky modifikovaných plodinách nenalézám žádný důkaz o zdravotním riziku. Ale je 

zde opravdové znepokojení ohledně biodiverzity a genového přenosu.“ 

George Bush 

„Genetické inženýrství umožní rolníkům modifikovat plodiny, takže vyrostou i na půdě dříve 

považované za neúrodnou. Navíc farmářům pomůže vypěstovat úrodu s vyšší nutriční 

hodnotou. Rovněž využíváme plodiny, které odolávají rostlinným chorobám a hmyzu, a tak 

snižují užívání pesticidů.“  

Radek John 

 „ Mne osobně na GMO potravinách děsí, že nejsou dostatečně validní dlouhodobé studie o 

jejich vlivu na lidské zdraví. Historie nás učí, že stejnou chybu udělal svět, když používal 

DDT bez dostatečných informacích o jeho účincích, když dopustil kontaminaci životního 

prostředí polychlorovanými bifenyly“. 

Olga Havlová 

„Jak jsem sama zjistila, není vůbec jednoduché získat seriózní informace týkající se této 

problematiky. Osobně se domnívám, že je nutné nadále situaci sledovat.“ (8) 

  



12 Závěr  

Závěrem bych chtěla říct, že tato problematika je velice složitá a často se o ní 

diskutuje i na mezinárodní úrovni. Rozhodnutí člověka o pěstování nebo konzumování GM 

potraviny nebo plodiny by mělo být ve všech případech dobrovolné. Proto je důležité, se 

v této problematice dále vzdělávat, sledovat diskuze odpůrců i zastánců a rozhodnutí nechat 

jen na svobodné mysli spotřebitele – člověka. Přes všechna rizika, která v této problematice 

hrozí, je dnes genové inženýrství běžný výzkumný postup. Bez přístupu genového inženýrství 

a přípravy GMO by výzkum v mnoha biologických disciplínách a moderní medicíně zdaleka 

nebyl tam, kde dnes je.  
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