
Závěr 

Současná národní úprava a právní úprava EU týkající se nakládání s GMO je založena 

na principu předběžné opatrnosti. Důvodem tohoto řešení je především skutečnost, že se jedná 

o využívání  relativně nové technologie, jejichž důsledky používání nejsou zatím dostatečně 

známy,  ať již jde o ochranu zdraví, dopad na biologickou rozmanitosti, nebo předcházení 

nepříznivým sociálně-ekonomickým následkům. Současná úroveň znalostí je zatím ne zcela 

dostačující a získané informace jsou částečně rozporuplné. 

V roce 2010 má Evropský úřad pro bezpečnost potravin přijmout nová pravidla pro 

hodnocení rizik geneticky modifikovaných plodin. Do diskuse přispěl také tým z 

Biologického centra Akademie věd, který v květnu roku 2009 vydal Bílou knihu geneticky 

modifikovaných plodin. Bílá kniha posuzuje i vhodnost užití principu předběžné opatrnosti  

Bílá kniha vyvozuje, že právní úprava nakládání s GMO, přes relativní neprokázanost 

konkrétních škodlivých následků používání GMO, je s odvoláním na princip předběžné 

opatrnosti  upravena analogicky regulaci jedů, výbušnin a narkotik. To znamená státní licence 

pro manipulaci s nimi, značení, vedení dokumentace, ukládání, případně likvidace, pracovní 

řád, proškolení pracovníků, havarijní  plán, pravidelné hlášení státu, atd..  

Domnívám se, že vzhledem ke způsobu právní úpravy lze rozdělit předměty právní 

úpravy prakticky do tří skupin, podle  míry  rizika: 

1/režim mimořádného rizika, kdy nakládání s předmětem  podléhá právní úpravě  

nejen v době výroby a vývoje, ale i po předání spotřebiteli na trhu. Tomuto režimu podléhají 

např. radioaktivní materiál, střelné zbraně a jedy.  

2/režim rizika, kdy nakládání s předmětem  právní úpravy  podléhá kontrole pouze  

v době výroby a vývoje, ale po předání spotřebiteli na trhu je již možno s ním nakládat volně 

Tomuto režimu podléhají např. některé léky.  

3/ režim minimálního rizika, kdy nakládání s předmětem nepodléhá zvláštní právní 

úpravě, např. používání ohně, nebo prodej motorových vozidel.  

Podle způsobu současné evropské a národní právní úpravy bych geneticky 

modifikované potraviny zařadila do skupiny 2, neboť po odzkoušení a prodeji spotřebiteli již 

právní úprava jejich další osud nesleduje, nežádá ani vystavení zbrojního pasu jako v případě 

střelných zbraní, ani proškoleného pracovníka, který vede záznamy o spotřebě, jako je tomu 

v případě jedů. 



Přesto však podléhají GMO přísnější právní úpravě, nežli pouze hygienickým 

předpisům, jako běžná potravina. Nutnost přísnější právní úpravy v evropských zemích je 

dána jednak obavou z možných škodlivých následků užívání geneticky modifikovaných 

organizmů, ať už pro zdraví nebo životní prostředí, ale i nutností regulovat ekonomické 

vztahy a jejich sociálně-ekonomický dopad,  které s příchodem GMO vznikají, a jejichž dosah 

je třeba postupně zhodnotit.  

Hlavní spory se v současné době neodehrávají již nad laboratorním výzkumem ani nad 

používáním GMO v uzavřených prostorách, ale spíše v souvislosti s polními experimenty a 

problematikou uvolňování GMO do krajiny a na trh. A to je, myslím, znamení, že 

v budoucnosti dojde k uvolnění režimu nakládání s GMO. Určité problémy, které jsou 

spojeny s možností narušením biologické rovnováhy a posouzením rizika znečištění 

zemědělského prostoru novými geny, stojí však za diskusi a volají po řešení. 

Zajímavý je fakt, že ačkoliv právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými 

živočichy je vlastně v rámci právní úpravy nakládání s GMO minimální, nevzniká ani na 

veřejnosti tlak tento nedostatek opravit.  

Jsou-li rizika malá nebo běžná, dochází k rozhodování zpravidla podle očekávaného 

pravděpodobného zisku a pravděpodobných škod z rizik. Tato zásada také někdy bývá 

označována jako „kalkulované riziko“. V případě zásadních rizik velmi vážných, zpravidla 

nenapravitelných škod není možné tuto metodu použít, takže rizika, která mohou zásadně 

ohrožovat lidstvo nepodstupujeme, ani v případě, že  možné zisky jsou velmi velké. Hranicí 

mezi těmito režimy je únosnost či neúnosnost rizika. Stanovení této  míry rizika je v prvé řadě 

politickým rozhodnutím, i když pro taková rozhodnutí bývají vypracovány odborné podklady. 

V demokratickém zřízení je takové politické rozhodnutí závislé na veřejném mínění. Proto je 

důležitým prvkem demokracie informovanost veřejnosti a přístup k informacím. To je podle 

mého názoru nejzávažnějším problémem naší právní úpravy. 

Náš stát je součástí EU. Problematika přesahující území jednoho členského státu bývá 

řešena právem EU. Součástí tohoto práva je i  Aarhuská úmluva. 

Porovnáme-li zákon č. 78/2004 Sb. s předchozí právní úpravou, zjišťujeme, že 

zákonem č. 78/2004 Sb.se přístup veřejnosti k informacím o GMO vůči předchozí právní 

úpravě snížil. V předchozí právní úpravě  podle § 12 odst. (4) občanské sdružení, jehož cílem 

je podle stanov ochrana životního prostředí nebo ochrana práv nebo zájmů spotřebitelů, bylo 

oprávněno účastnit se správního řízení, pokud o účast v řízení ministerstvo požádalo. Podle 



§12 odst. (6) bylo Ministerstvo občanskému sdružení podle dokonce povinno oznámit 

zahájení řízení současně s oznámením o zahájení řízení jeho účastníkům. Zákon č. 78/2004 

Sb. občanské sdružení již mezi účastníky řízení nezahrnuje. Nicméně přístup  k právní 

ochraně, kterou vyžaduje čl. 10a EIA směrnice (tento článek byl do směrnice vložen její 

poslední novelou – směrnicí 2003/35/ES). Podle současné platné právní  úpravy upravuje 

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Místně 

příslušná jednotka občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejímž 

předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů, nebo obec dotčená záměrem se stává 

účastníkem navazujících řízení, pokud podala ve stanovených  lhůtách  písemné vyjádření k 

oznámení, dokumentaci nebo posudku. Sama se tvorby posudku účastnit nemůže. Pro účast 

v navazujícím řízení je však v zákoně ještě další podmínka. Že správní úřad rozhodující v 

navazujícím řízení nerozhodl, že veřejné zájmy, které občanské sdružení hájí, nejsou v 

navazujícím řízení dotčeny. Tím je vlastně přístup  k právní ochraně, kterou vyžaduje čl. 10a 

EIA směrnice ponechám na správním uvážení. 

Právo ES prosazuje spíše širší přístup k informacím. Z rozsudků ESD je patrná naopak 

výrazná snaha o vyšší informovanost laické veřejnosti. Např. ve věci C-552/07, Commune de 

Sausheim v. Pierre Azelvandre, bylo jasně rozhodnuto, že informace o místě uvolnění GMO  

nemůže být v žádném případě důvěrná, tedy nelze utajovat informací o poloze pozemků, kde 

jsou geneticky modifikované plodiny pěstovány.  

Podobně ve věci C-359/08 rozhodl ESD tak, že místem uvolnění GMO, které má být 

zveřejněno, není nějaká širší oblast ,,ale přesná lokalizace pokusného pole, tak , jak je 

obsažena v žádosti o povolení.  Tedy zveřejněné informace podle ESD mají skutečně sloužit 

k pravdivé a co nejúplnější informovanosti veřejnosti.  

Vážná rizika s následky zasahujícími území více států bývají upravena mezinárodní 

legislativou, existují i mezinárodní (celosvětové) kontrolní orgány. Legislativa týkající se 

GMO pak vychází ze stejných zásad na úrovni národní i mezinárodní., a to včetně ustavených 

kontrolních orgánů. V mezinárodním měřítku však zacházení s GMO vychází z různých 

principů a mezinárodní právo tuto problematiku upravuje jen částečně v oblasti soft law. Na 

mezinárodní úrovni jednotný postup ve skutečnosti schází. 

V České republice jsou geneticky modifikované rostliny pěstovány vůči ostatním 

zemím Evropy na relativně velké rozloze polí. Vzhledem k potenciálu, který geneticky 

modifikované potraviny přinášejí a díky kterému by mohly  zvýšit možnosti rozvoje 



zemědělství při šetrnějším využívání půdy, nebo naopak by mohly ať už kladně nebo záporně 

ovlivnit druhovou rozmanitost myslím, že jsou jedním z témat, které by mohlo být 

diskutováno v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem. V roce 2004 v prvním „Strategickém 

rámci udržitelného rozvoje České republiky “bylo ve výčtu silných stránek současného stavu 

zmíněno i postupné zavádění metod správné praxe při nakládání s chemickými látkami a 

přípravky a geneticky modifikovanými organismy a produkty, včetně zapojování následných 

kontrolních mechanismů. Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje ČR schválená vládou 

jako „Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky“. Vláda ČR schválila dne 11. 

ledna 2010 usnesením č. 37 nový Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, 

který se tématu GMO vyhýbá, jen okrajově se jej dotýká letmou zmínkou na str. 13.  

K právní úpravě týkající se geneticky modifikovaných organismů mám několik 

návrhů. Považuji za nutné lépe aplikovat princip informovanosti a účasti veřejnosti. 

Především považuji za vhodné obnovit účastí nevládních organizací v řízeních, týkajících se 

nakládání s GMO. Tím odpadne problém účasti v navazujících řízeních. V budoucnu bude 

třeba zvážit též právní úpravu nakládání s geneticky modifikovanými zvířaty, neboť tato 

právní úprava dosud schází. Problematiku koexistence pěstování GMO s ekologickým 

zemědělstvím by podle mého názoru bylo možné dále řešit připuštěním limitní kontaminace 

geneticky modifikovanými organismy. Vhodným limitem by mohlo být 0.9% příslušné 

složky, která by tak byla v korelaci s limitem, stanoveným pro povinnost označení produktu 

jako GMO. 

V dlouhodobějším výhledu mám za to, že bude třeba, aby se dosud odlišné právní 

úpravy Evropského společenství a USA postupně sbližovaly,  zejména v názoru na použití 

principu předběžné opatrnosti. Úprava nakládání s GMO je v současné době podstatným 

celosvětovým problémem, který při současném rozvoji genetického inženýrství bude brzy 

obtížné řešit izolovaně. I podle  názoru odborníků, který jsem citovala v úvodu kap. IV1 v 21. 

století ve světě dochází ke zřetelné  tendenci ke spolupráci při ochraně přírodního prostředí. 

Zároveň při možnostech, které GMO skýtají pak přístup k nakládání s GMO může silně 

ovlivní ekonomiku států. Z materiálů, které se mi podařilo nashromáždit vyvozuji, že zásadní 

rizika v oblasti produkce u dosud sledovaných geneticky modifikovaných pícnin a potravin 

nehrozí. Silně problematickou otázkou však v případě širšího uvolnění GMO bude zachování 
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druhové rozmanitosti, která může vést až k částečné obměně přírodního genofondu. 

Domnívám se, že při současném rozvoji technologií a obchodu bude čím dál tím obtížnější 

izolovat dva biologické ekosystémy, evropský a americký, které tak mohou ve světě 

vzniknout. Domnívám se také, že další vývoj evropské unitární a tím i české právní úpravy 

nakládání s GMO bude ovlivněn např. tím, jaké oficiální stanovisko zaujme USA k  

posuzováním bezpečnosti a nezávadnosti potravin z geneticky modifikovaných 

hospodářských zvířat. Jak jsem popsala v kap. III.1, toto stanovisko se v současné době 

vytváří. Také bude podle mého názoru důležité, jak se k problému použití principu předběžné 

opatrnosti při nakládání s GMO postaví Čína2, která na vývoji nových geneticky 

modifikovaných potravin pracuje3.  

Z uvedených skutečností usuzuji, že právní úprava nakládání s GMO se bude v blízké 

budoucnosti rychle vyvíjet v národním i globálním měřítku. 
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