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Přenos částí nukleové kyseliny mezi organismy nazývaný genetické inženýrství nebo 
transgenose (= přenášení genů) a nesprávně, avšak úředně „genetické modifikace“, je 
velmi účinná technika selekce. Jako každá nová technika, zejména taková, která se 
obchodně využívá, musí být transgenose regulována určitými zákonnými předpisy. 

Tvorba jakéhokoli zákona je akt politický, který podřizuje faktickou, tedy vědeckou 
stránku regulované oblasti řadě dalších faktorů. Jejich váha a tím i podíl na konečné formě 
zákonné regulace se liší v různých státech. V případě transgenose jde o tyto faktory: 

Ø bezpečnost pro zdraví lidí i zvířat, 

Ø bezpečnost pro přírodu a krajinu, 

Ø ekonomické - zájmy zemědělství, rozvoj nové technologie, 

Ø sociální - nedůvěra občanů, zásah do sociálního uspořádání, 

Ø politické - zájmy politických stran a významných nevládních organizací, 

Ø mezinárodní úmluvy a závazky, 

Ø tlak lobby různých profesních a zájmových skupin a firem. 

Na základní regulaci transgenose navazuje řada dalších předpisů, jako je ochrana 
autorských práv, nezávadnost a značení potravin, regulace dovozu a vývozu, atd. 

Zásadní přístup je dvojí: regulovat transgenosi zvláštním zákonem – typický evropský 
přístup –, nebo upravit existující zákony tak, aby pokryly nezbytná hlediska i v oblasti 
transgenose, což je typický americký přístup. 

V mezinárodním kontextu je regulace transgenose řešena na několika úrovních:  

q Úroveň Organizace Spojených národů – tzv. Cartagenský protokol; 

q Směrnice Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD); 

q Směrnice a nařízení Evropské unie; 

q Legislativa jednotlivých států. 

Cartagenský protokol vychází z Dohody o biologické rozmanitosti a ve své podstatě 
by měl řešit dovoz a vývoz transgenních organismů, pro které ustavil termín „živé 
modifikované organismy“ (living modified organisms – LMO). Základem Protokolu je 
podmínka, že dovoz LMO podléhá schválení státního orgánu. Formulace Protokolu byla 
velmi obtížná, protože dominantním faktorem byly ekonomické a politické zájmy. Na jedné 
straně snaha států s vysoce efektivním zemědělstvím založeným mj. na použití LMO, mít 
volný přístup na světové trhy zemědělských produktů, na druhé straně obava států s tradičním 
méně výkonným zemědělstvím z konkurence produktů první skupiny. Druhá skupina vedená 
EU s podporou některých rozvojových zemí nakonec prosadila ustanovení, že stát může 



odmítnout dovoz bez udání racionálních důvodů. To je důvod, proč zatím Cartagenský 
protokol neratifikovalo potřebných 50 států. Nicméně tlak na ratifikaci je podpořen 
finančními prostředky Programu Spojených národů pro životní prostředí (UNEP), takže 
v budoucnu patrně potřebných 50 ratifikací se dosáhne. 

Doporučení OECD jsou motivována v souladu s cíly této organizace - usnadnění 
mezinárodního obchodu a rozvoj progresivních technologií, mezi které transgenose 
nepochybně patří. Jsou vedena snahou vytvořit podklady pro racionální regulace. V tomto 
směru experti OECD vypracovali řadu dokumentů zabývajících se jednak obecnými aspekty, 
jednak jednotlivými organismy a geny. Doporučení OECD však nemají závaznou povahu ani 
pro členy této organizace. 

Směrnice EU jsou plně podřízeny politickým zájmům a snaze ochránit evropské 
zemědělství. Jejich základním dogmatem je rizikovost všech organismů připravených 
transgenosí, pro které zavádí nepřesné označení „geneticky modifikované organismy“ 
(GMO), a naopak bezpečnost organismů připravených jakoukoli jinou technikou šlechtění. To 
je ovšem v přímém rozporu s vědeckými poznatky i s mnohaletou praktickou zkušeností jak 
s transgenními organismy, tak s organismy introdukovanými a připravenými jinými metodami 
(např. radiace, vzdálená hybridizace apod.). Politika EU nepřímo podporuje emotivní obavy 
obyvatel z transgenních organismů jako netarifní barieru proti dovozu. Iracionální směr EU 
vyústil v moratorium na další zavádění GMO, které s porušením všech dohod a směrnic 
prosadily některé členské státy v roce 1998. 

Tato politika vede k zaostávání Evropy za řadou států, včetně Číny, Jižní Afriky a 
v budoucnosti i Indie a dalších asijských států. Kromě toho vede k odchodu 
biotechnologických firem, investorů a mladých vědců z Evropy, čímž se propad dále 
prohlubuje. Současné vedení EU si to uvědomuje, ale dlouho pěstovaná „GMO psychóza“ 
(termín komisaře Davida Byrne) posílená aférami kolem nezávadnosti potravin a zejména 
selhání institucí v případě BSE, je velmi hluboce zakořeněná a z politických a mocenských 
zájmů určitými organizacemi stále živená.  

Legislativa hledá cestu k odstranění moratoria ve stále stupňovaném rozsahu a 
restrikčním charakteru regulačních pravidel, plně podřízených požadavkům nátlakových a 
lobbistických skupin. Podle posledního návrhu se mají značit potraviny a krmiva i v takových 
případech, kdy žádné materiální stopy po transgenosi neobsahují (např. rafinované oleje a 
všechny výrobky z nich, nebo destiláty získané zkvašením transgenních plodin), jen z toho 
důvodu, že kdesi ve výrobním řetězci se GMO vyskytly. Podařilo se pouze zabránit 
požadavku značení produktů zvířat krmených GMO. Nicméně na nátlak lobby se legislativně 
zavádí vágní princip „předběžné opatrnosti“, který je zneužíván k popření vědeckých 
poznatků a jako dovozní bariéra. 

Do regulací nakládání s GMO v Evropě ještě zasahují směrnice a národní zákony o 
tzv. organickém zemědělství, kam se z obchodních důvodů zařadilo vyloučení GMO z tohoto 
způsobu hospodaření. Ani toto ustanovení nemá racionální důvod jak ze zdravotního, tak 
z ekologického hlediska, je pouze komerční reakcí na „GMO psychózu“.  



Dosud není v EU stanoven limit příměsí zjistitelných GMO v produktech. Jde o limit 
pro značení potravin, pro osivo, pro produkty organického zemědělství. Podobně jako je tomu 
u škodlivin, i u neškodné příměsi GMO se snižování limitu prudce projeví na výrobních a 
zpracovatelských nákladech. Na rozdíl od škodlivin však nelze u neškodných GMO definovat 
racionální základ limitů (např. maximální přípustný denní příjem), takže jejich nastavení je 
otázkou psychologickou a hříčkou v nátlaku různých skupin. 

Regulační pravidla USA se vztahují na všechny „nové organismy“ a „nové potraviny“ 
bez ohledu na šlechtitelskou metodu nebo původ plodin. Rozhodující jsou vlastnosti, ne 
původ. Vlastnosti jsou posuzovány podle obecně platných zákonů. Např. plodiny tvořící díky 
transgenu toxin pro určitý hmyz jsou posuzovány podle zákonu o pesticidech. Pokud jsou 
transgenní odrůdy hodnoceny jako stejně nebo méně rizikové než existující běžné odrůdy, 
zařadí se mezi běžné a při sklizni se neoddělují. Potraviny připravené z GMO se posuzují jako 
jiné nové potraviny a musí se označit, pokud se liší od analogických potravin nutriční 
hodnotou, antinutrienty, nebo třeba zvýšeným obsahem alergenů. To ovšem platí pro 
jakoukoli novou potravinu, třeba dovezenou nebo připravenou novou technologií zpracování. 

Také Čína, která se intenzivně věnuje vývoji a využití transgenních plodin, vydala 
zákon o regulaci nakládání s GMO. Komerční využití GMO musí být schváleno na úrovni 
regionálních a centrálních úřadů. Postup hodnocení bezpečnosti GMO je odlišný od 
Evropského, zato je stavěn velmi logicky. Vychází z bezpečnosti mateřského organismu, 
která je modifikována faktorem transgenose, výsledek je bezpečnost transgenního organismu. 
Ta je dále modifikována faktorem velkoplošného pěstování včetně nezbytné technologie a 
manipulace a výsledek ještě faktorem zpracování a využití. 

Z tohoto stručného přehledu je zřejmé, že snaha stanovit celosvětově jednotná 
regulační pravidla je nereálná. Biologická podstata problému je sice jedna, ale je většinou 
zcela překryta zájmy ekonomickými, politickými a psychologickými. To ostatně není nic 
překvapivého, neboť zkušenosti s transgenními organismy spadají pouze do posledního 
desetiletí. Naproti tomu Edward Jenner provedl první očkování roku 1796, a i dnes má ještě 
tato zdraví zachraňující metoda své oponenty. 


