
 
Biotechnologie – jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme 
se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu i 
dalších odvětvích.  
 
Internetový bulletin SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ si klade za cíl 
přinášet aktuální informace z oblasti biotechnologií. Bude vydáván měsíčně a distribuován 
zájemcům o tuto problematiku z řad odborníků i laiků.  
V tomto vydání jsme pro vás vybrali z tuzemských a zahraničních zdrojů: 
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Helena Štěpánková 
 
Iniciativa a její cíle 

S iniciativou k vydání Bílé knihy- 
geneticky modifikované plodiny, resp. 
vydání v anglickém jazyce pod názvem 
White Book – Genetically Modified 
Crops vyšel předseda Sdružení Biotrin 
prof. RNDr. Jaroslav Drobník, CSc. a tuto 
ideu velmi uvítal ředitel Jihočeského 
biologického centra AV ČR, České 
Budějovice prof. RNDr. František Sehnal, 
CSc. Bílá kniha byla připravena českými 
vědeckými pracovníky, jako vyjádření 
názoru na evropské regulace zemědělských 
biotechnologií a aktivita spojená 
s předsednictvím České republiky 
Evropské Unii. 

Na počátku byla výzva Evropské Komise, 
aby EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin) nejpozději do března 2010 
vytvořila nová pravidla pro hodnocení 
rizika GMO pro životní prostředí. Proto 
Rada ministrů životního prostředí EU 

požádala členské státy dokumentem ze 4. 
prosince 2008, aby zajistily plnou účast své 
vědecké komunity v konzultacích s EFSA 
a k vytvoření mezinárodní soustavy 
evropských vědeckých organizací všech 
disciplin spojených s ekologickými 
hledisky a s hodnocením rizika spojeného 
s pěstováním a využitím geneticky 
modifikovaných organismů (GMO) pro 
potraviny a krmiva. 

Protože ČR má ve výzkumu i využití GM 
plodin dlouholeté zkušenosti a čeští vědci 
se účastní činnosti mezinárodních orgánů 
v této oblasti, považovali za svou 
povinnost, poskytnout  přehled o stavu 
současných znalostí. Presentují anotace 
svých některých studií a zahraniční 
přehledy této problematiky a zároveň 
upozorňují na nesrovnalosti mezi 
zjištěnými skutečnostmi a zastaralými 
regulačními pravidly. 
 V závěru formulují několik bodů, které 
jsou pro vytváření nových pravidel zvláště 
důležité: 
 
1. Politická rozhodnutí o GM plodinách 

by neměla být v rozporu s vědeckým 
poznáním a praktickými zkušenostmi.. 

2. Metody šlechtění by měly být 
posuzovány podle výsledku, nikoliv 
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škatulkovány na genetické modifikace  
a ostatní. 

3. Princip předběžné opatrnosti by měl 
být nahrazen důkladným a 
spolehlivým hodnocením rizik a 
přínosů každé zemědělské technologie. 

4. Při hodnocení rizik je třeba brát 
v úvahu i přínosy a srovnávat 
alternativní technologie, tedy např. 
GM plodiny odolné vůči hmyzu versus 
standardní plodiny ošetřené 
insekticidy versus plodiny pěstované 
metodami  ekologického zemědělství. 

Pod tyto formulace se podepsalo 65 
renomovaných vědců České republiky. 

Rovněž ekonomická hodnocení by měla 
být založena na srovnání obdobných 
technologií. Jednotná pravidla by měla 
v EU platit pro zákazy nebo povolování. 
Pokud mohou jednotlivé členské státy 
zakázat technologii, která je v EU 
povolená, (např. konkrétně Bt kukuřici), 
mělo by  být umožněno jiným, v případě 
jejich zájmu, použití technologii, které 
v EU jako celku povoleny nejsou (za 
předpokladu, že neomezí rozhodování 
ostatních států EU).  
Kniha je učena nejen vědcům, ale je to apel 
zejména pro politiky, kteří dnes rozhodují, 
aby při určování pravidel pro moderní 
biotechnologie v roce 2010 jednali 
v souladu s vědecky ověřenými fakty v 
úzké spolupráci s vědci a nikoliv s „šiřiteli 
neopodstatněného strachu“ . 

 
 
White Book byla připravena v tiskové 
formě v rámci projektu“Building up 
Modern Biotechnologies for Agriculture” 
(acronym MOBITAG, projekt GA 229518) 
nositel Biologické centrum Akademie ČR, 
České Budějovice a dokončena byla 
koncem května. Při příležitosti jejího 
vydání uspořádala Akademie věd ČR dvě 
tiskové konference. První organizovalo 
Biologické centrum AV ČR dne 9. 6. 2009 
v Českých Budějovicích pro regionální 
média. Druhou organizovalo Sdružení 

BIOTRIN dne 10. 6. 2009  ve spolupráci 
s prezídiem AV ČR v Praze. 
  
Anglický text – White Book má celkem 
96 stránek a najdete ho na adrese: 
http://www.bc.cas.cz/en/MOBITAG.html.  
Pro média byla připravena Bílá kniha - 
stručný text v češtině, který obsahuje 
základní informace. Má 12 stránek je ke 
stažení na www.biotrin.cz 
 
Odezva v českých médiích byla 
významná. 
 
Pro názornost uvádíme některé příklady: 
 
9.6.2009    ČRo České Budějovice    str. 4   
17:00 Události regionu, Jitka 
CIBULOVÁ-VOKATÁ, moderátorka, 
klíčové moto rozhovoru s vědcem, doc. 
Jindřichem BŘÍZOU bylo: Akademie věd 
ČR podpoří pěstování geneticky 
modifikovaných plodin. A proč vznikla 
Bílá kniha? citujeme: 
..““Vznikla proto, že v Evropě je celková 
situace ohledně těchto modifikovaných 
plodin velmi negativní. To znamená, 
veřejné mínění je neustále přesvědčováno, 
že to je něco špatného,  ..., při zacházení s 
tímto si musíme dávat velký pozor. 
Neděláme si iluze, že vydáním "Bílé 
knihy" se okamžitě všechno zásadně 
změní, ale chceme prostě, aby tímto jsme 
dali jasně signál, jaká je situace z hlediska 
vědeckých argumentů a chtěli bychom být 
takovým prvním kamínkem, který spustí 
nakonec lavinu, která povede k tomu, že 
přesvědčíme laickou veřejnost, že 
geneticky modifikované plodiny přinášejí 
především pozitiva.““ 
 
8.6.2009    E15  str. 10 Byznys, čtk   
Akademie věd ČR    Vědci podpoří 
pěstování GMO plodin 
Praha / Akademie věd podpoří pěstování 
geneticky modifikované kukuřice, 
případně i jiných plodin. V dlouhodobém 
výzkumu nezjistila jejich nepříznivý vliv 
na životní prostředí. Uvedla to Česká 
televize. Se závěry vědců ale nesouhlasí 
ekologické organizace. Vědecká 

http://www.bc.cas.cz/en/MOBITAG.html
http://www.biotrin.cz


poradkyně organizace Greenpeace 
Magdalena Klimovičová uvedla, že podle 
nich jde o lobbistickou aktivitu části 
vědecké obce, která se snaží prosadit 
zájmy biotechnologických společností. 
Ekologové se obávají zejména zdravotních 
dopadů geneticky modifikovaných rostlin, 
někteří odborníci zase mají dojem, že by 
jejich pěstování způsobilo vznik vysoce 
odolných plevelů. Představitelé akademie 
věd tyto obavy odmítají s odkazem na 
mimořádný rozsah svého výzkumu. „Je to 
dlouholeté opakování na stejném místě, čili 
můžeme srovnávat a vyloučit vlivy dešťů, 
teploty a všeho ostatního naprosto 
věrohodně,“ řekl ředitel Biologického 
centra Akademie věd František Sehnal. 

 
9.6.2009    Z1    str. 4   18:45 Večerní 
zprávy 
Zpráva Akademie věd ČR: GM plodiny 
neškodí, rozhovor vedený na programu 
Z1, z diskuse citujeme úvodní část“ 
Moderátorka Jana LEJPOVÁ uvedla: 
„“....Ve své zprávě (vědci) uvádějí, že 
Evropská unie blokuje pěstování a 
obchodování s geneticky modifikovanými 
plodinami jen z důvodů obchodních a 
politických.“ 
„"Chceme, aby se o geneticky 
modifikovaných plodinách rozhodovalo na 
základě vědeckých poznatků a ne 
politických zájmů," řekl jeden z autorů 
závěrů Akademie věd Jaroslav Drobník. 
Podle něj žádné vědecké důkazy o 
škodlivosti GM plodin nejsou. S výsledky 
vědců se ztotožňuje česká Agrární komora. 
„“ 
 
9.6.2009    Zpravodajství ČTK    str. 0   
ecb  zem mi    Akademie věd ČR     
Vědci požadují zmírnění pravidel pro 
geneticky upravené plodiny 
V článku jsme našli následující názory: 
„Vědci z Biologického centra Akademie 
věd ČR požadují zmírnění přísných 
pravidel Evropské unie pro pěstování 
geneticky modifikovaných plodin. Unijní 
legislativa stará 20 let, je podle nich 
založena na politických kalkulech a snižuje 

konkurenceschopnost zemědělců z EU na 
globálním trhu..“.... řekl dnes novinářům 
ředitel centra František Sehnal. 
Na druhé straně jsme slyšel názor, nad 
kterým je možné jen vrtět hlavou údivem :  
„Někteří čeští zemědělci ale s úpravami 
plodin nesouhlasí. Například podle Josefa 
Sklenáře z biofarmy Sasov na Jihlavsku je 
nesmyslné zvyšovat produkci potravin v 
zemích, které se topí nadprodukcí a jejich 
obyvatelstvo trpí obezitou. "Vymýšlet 
technologie, které mnohonásobně zvyšují 
produkci, je nesmyslné. Zvyšuje to zisky 
společnostem, které s upravenými 
rostlinami manipulují a produkují osiva," 
řekl dnes ČTK. Podle něj by se problémem 
měli zabývat vědci v laboratořích pro 
dobu, až bude hrozit celosvětový 
hladomor““. 
 
9.6.2009    Lidové noviny  str. 5   Domov, 
MATOUŠ LÁZŇOVSKÝ , Akademie věd 
ČR,  
 
Z článku „Důkazy o škodlivosti nejsou“  
citujeme: 
„“Vědecké důkazy o škodlivosti geneticky 
modifikovaných plodin neexistují, tvrdí 
zpráva vědců z Akademie věd ČR. 
Souhlas s pěstováním těchto plodin je ale 
těžké získat. Geneticky modifikované 
(GM) plodiny neškodí, ba naopak, a měli 
bychom je intenzivněji využívat. Zatím 
ovšem platí, že proces schvalování GM 
plodin je podstatně přísnější než pro jinak 
vyšlechtěné plodiny. A to i když jde o 
plodiny připravené například ozařováním 
nebo chemickým ošetřením. „Přitom jde 
ovšem o techniky, které přímo poškozují a 
mění genetickou informaci rostliny, a to 
nepředvídatelným a náhodným způsobem,“ 
vysvětluje František Sehnal. Pod publikaci 
se podepsalo několik desítek dalších 
českých odborníků, kteří soustavně pracují 
s geneticky modifikovanými organismy – 
včetně bývalého předsedy Akademie věd 
ČR Václava Pačese. 
 
„Hlavní návrhy Bílé knihy * Rozhodování 
o GM organismech by neměla odporovat 
vědeckým důkazům *Nové šlechtitelské 



postupy by měly být hodnoceny hlavně 
podle výsledku, nikoli použité metody 
(konec diskriminace GM) * Princip 
předběžné opatrnosti by měl být nahrazen 
solidním a spolehlivým posouzením 
přínosů a rizik u všech inovací v 
zemědělství (nejen GM plodin)“ 

 
9.6.2009    Lidové noviny    str. 1   Titulní 
strana ml    Akademie věd ČR     
„Čeští vědci se postavili za geneticky 
upravené plodiny“ 

    PRAHA / ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Evropská regulace geneticky 
modifikovaných (GM) potravin je podobně 
přísná jako u toxických látek, výbušnin a 
narkotik. A navíc: tento přístup způsobuje 
evropským zemím značné ekonomické 
škody, které do budoucna jenom porostou. 
Takové jsou hlavní závěry skupiny 
českých odborníků na problematiku 
geneticky modifikovaných organismů, 
které dnes chtějí veřejnosti prezentovat v 
tzv. Bílé knize geneticky modifikovaných 
potravin 

10.6.2009    Českobudějovický deník    
str. 2   Českobudějovicko, Daniela 
Bicková,  Akademie věd ČR uvádí:“ 
Jihočeští vědci prosazují geneticky 
upravené plodiny 
Modifikované rostliny mohou zemědělcům 
výrazně snížit náklady a zvýšit výnosy. 
Jsou bezpečné, přinášejí řadu výhod pro 
zemědělce a nemají žádné negativní účinky 
na životní prostředí. To tvrdí na základě 
dlouholetého výzkumu, pokusů a 
zemědělských zkušeností čeští vědci o 
geneticky modifikovaných (GM) 
rostlinách. Bílou knihu, zejména v době 
českého předsednictví, rozešlou vědeckým 
institucím a orgánům EU. 
 
10.6.2009    Mladá fronta DNES  str. 1   
Jižní Čechy, LUDMILA MLSOVÁ, AV 
ČR  
Neublíží životnímu prostředí ani lidem, 
tak hájí geneticky upravené plodiny 
Jihočeští vědci. 

Citujeme:““Jihočeští vědci chtějí prolomit 
mýtus o tom, že geneticky upravené 
plodiny (GM) představují riziko pro zdraví 
lidí i životní prostředí. Biologické 
centrum Akademie věd ČR v Českých 
Budějovicích proto koncem května vydalo 
Bílou knihu. Publikace konfrontuje 
analýzu současných nařízení Evropské 
unie, které se týkají GM plodin, s 
vědeckými poznatky a zkušenostmi v 
České republice a ve světě.““ 
 
 
29.6.2009 Profit  str. 43  Zemědělství - 

transgenní plodiny, PETR 
HAVEL,  AV ČR     

Další hlasy pro GMO 
Citace: “Odolnost vůči suchu či upravené 
nutriční složení - takové jsou nyní světové 
trendy v oblasti vývoje nových geneticky 
modifikovaných plodin. Jejich pěstování se 
ale v Evropě hned tak nedočkáme. Pokud 
Evropská unie v brzké době nepřehodnotí 
svůj odmítavý přístup ke geneticky 
modifikovaným (GM) plodinám, ztratí 
evropští zemědělci poslední zbytky 
konkurenceschopnosti.“ 
 
Odezva ze zahraničí 
 
Zdroj: Skončilo nám předsednictví, 
Jaroslav Drobník, portál Gate2biotech.cz 
 
Naši reputaci ve vědeckém světě napravila 
Bílá kniha českých výzkumníků o GMO 
(www.bc.cas.cz/en/MOBITAG.html . 
Velmi pozitivní odpověď přišla ze 
Švédska, které převzalo štafetu 
předsednictví EU. Například  prof. Sten 
Stymne ze Švédské Zemědělské Univerzity 
píše, „“že nám může dát dobrou zprávu, 
neboť veřejné mínění ve Švédsku se mění 
a anti-GMO aktivisté ustupují zjištěným 
faktům. Zůstává pouze paranáboženská 
víra – nejíst GMO.““  

 

Zdroj: Doc. RNDr. Slavomír Rakouský, 
ÚMBR, AV ČR České Budějovice 

Dobrá zpráva z Berlina z hodnoceni 
programu BIOSAFENET, který je zaměřen 

http://www.bc.cas.cz/en/MOBITAG.html


na šířeni informaci o biotechnologiích 
založených na GMO. Výtisky Bílé knihy 
se setkaly jednoznačně s pozitivní reakcí u 
významných členů Advisory Board a 
dalších. Výsledkem je domluva, že 
BIOSAFENET portál dá na své stránky 
odkaz na elektronickou verzi  Bílé knihy. 
Stejně tak i ISBR, za kterou tam byl její 
nový prezident Patrick Ruedelsheim, 
uveřejní nejen  webovou adresu, ale 
vyžádal si článek k dané iniciativě do 
ISBR Newsletter.  

 
 Prof. Dr. Ingo Potrykus, Chairman 
Humanitarian Golden Rice Board & 
Network, autor geneticky modifikované 
tzv.Zlaté rýže, vyslal k nám dobrou zprávu. 
Pogratuloval autorům a jejich kolegům za 
odvážný čin, kterým je White Book on 
genetically modified crops.     
 
Zdroj: Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, PřF 
UK, Praha 
...„měli jsme tu v minulých dvou dnech 
t.zv. "Annual Progress Conference" 
programu ESF/COST, "domény" . 
Domaine je druhý nejvyšší orgán po 
řídícím/střechovém Council of Senior 
Officials. Plénum domény velmi podporuje  

úsilí českých vědců, a chce v něm 
pokračovat. Jde o to, jak nejlépe.  
WB se obecně setkala s vřelým ohlasem 
představitelů COST, o závěrech se  
mluvilo v superlativech. Proti nebyl ani 
řecký delegát, zástupkyně z Rakouska,  
sice mlčela, ale kolega Maďar vřele 
aplaudoval. 
 
Pochvalně se vyjádřil o BK i prof. José 
Javier Pueyo z university v Zaragoze, 
Španělsko. Také zde plánují využití tohoto 
dokumentu. 
 
 
Zájem o White Book-genetically 
modified crops projevují nejen zahraniční 
vědci a jejich společnosti, ale také 
biotechnologické firmy, zahraniční 
ambasády a další. Lze tedy doufat, že 
iniciativa vytvořit Bílou knihu o 
problematice geneticky modifikovaných 
plodin v Evropě a vyslat tím signál o 
neúměrně přísných evropských regulacích 
GMO nevyzní naprázdno.  

 

  
 

 
 
 
 

Další informace o biotechnologiích, měsíční monitoring českých medií a novinky ze 
zahraničí najdete na naší webové stránce www.biotrin.cz  a také na 

www.Gate2Biotech 
. 
  

Upozorňujeme příjemce internetového bulletinu, že uvítáme, pokud doporučí naše noviny 
i jiným zájemcům o biotechnologie. Také nám, prosíme, oznamte, pokud budete chtít být 

vyřazeni z našeho adresáře, aby Vás nevyžádaná pošta neobtěžovala. Všechny své připomínky 
a dotazy adresujte na Sdružení Biotrin, Viničná 5, 128 44 Praha 2. Kontaktní osoba: 

Ing. Helena Štěpánková, e-mail: h.stepankova@volny.cz 

http://www.biotrin.cz
mailto:h.stepankova@volny.cz

