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1 Úvod
Lidská populace se neustále rozrůstá. Dosažení první miliardy jedinců trvalo lidstvu
několik set tisíc let, avšak v posledních 200 letech jejich počet enormně narostl a byla
pokořena hranice 7 miliard. Dle odhadů by měl tento trend pokračovat a v roce 2050
by měl počet lidí dosahovat 10 miliard. 1 Tento nárůst s sebou nese obrovskou zátěž
pro celou planetu a mnoho výzev pro lidstvo samotné. 2
Jednou z výzev, které se věnuje i tento text, je zajištění dostatku potravin
celému lidstvu. Rozšiřování obdělávané půdy již není i vzhledem ke globální změně
klimatu vhodné ani jednoduše uskutečnitelné. 3 Místo toho by se producenti měli
soustředit na zvýšení výnosů. Jedno z možných řešení nabízí cílená genetická
modifikace. Jejím výsledkem jsou tzv. geneticky modifikované organismy
(“genetically modified organism” – GMO, v množném čísle GMOs). Tato sada
technologií se však může stát jak spásou, tak prokletím a od svého vzniku v 70. letech
vzbuzuje mnoho kontroverzí.
V této problematice se angažuje hned několik aktérů – USA, jakožto země
podporující užívání GMO, Evropa, která je značně opatrnější v jejich zavádění, africké
státy, které začínají pociťovat dopady klimatických změn a rostoucího počtu obyvatel,
a velké nadnárodní korporace, které primárně provádí výzkum a nechávají si
patentovat jeho výsledky. 4
Za této situace pak sledujeme podobné problémy, jako v případě debat
o tabákovém průmyslu či globálním oteplování – každý zdroj tvrdí něco trochu
jiného, výsledky výzkumů se různí v závislosti na zadavateli a jeho financování. 5
Typickým příkladem je otázka zdravotní nezávadnosti GMO.
UNESCO se geneticky modifikovaným organismům věnuje dlouhodobě.
Například ve spojitosti se Sustainable Development Goals (GMOs se váží zejména
k prvním třem cílům) spolupořádalo World Conference on Science, kde se těmto
tématům též věnoval prostor, a zmínky nalézáme i v dokumentu UNESCO Science
Report: Towards 2030. Více ke vztahu UNESCO a GMO vizte doporučené zdroje.

Geneticky modifikované organismy

2 Co to je GMO
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Geneticky modifikovaný organismus je organismus (typicky rostlina, zvíře či
mikroorganismus), u něhož došlo k cílené změně genetického kódu nad rámec
přirozených změn v přírodě skrze páření, opylování apod. Metody genetického
inženýrství pak umožňují přenos genetické informace jak mezi jedinci téhož druhu,
tak i mezi jedinci navzájem zcela různých druhů. 6
V praxi se setkáváme primárně s geneticky modifikovanými (GM)
zemědělskými plodinami, ale výzkum genetických modifikací probíhá i u některých
živočichů 7. V laboratoři se s těmito modifikacemi ve velmi malém měřítku setkáváme
dlouho, avšak s nově vyvíjenými živočichy firmy míří na globální trhy. 8

3 Argumenty pro užívání GMO
Lidé mají často za to, že genom je neměnný, nicméně faktem je, že lidstvo genom
kulturních plodin a domestikovaných zvířat ovlivňuje již alespoň 10 000 let.
V okolní přírodě k tomuto dochází po miliardy let působením bakterií a virů.
Techniky GM cílí mnohem přesněji než nepředvídatelné výsledky těchto
historických způsobů a náhodných přenosů. Umožňují také dosáhnout vlastností,
které jsou jinými způsoby nedosažitelné. Ospravedlňují se faktem, že genetická
modifikace není proti přírodě, ale naopak je jejím základním kamenem. 9

GM plodiny mohou zlepšit kontrolu nad nechtěnými škůdci, plevelem
a mohou zvýšit odolnost plodin vůči suchu, salinitě 10 a virům. Přeneseně mohou mít
kladný dopad i na lidské zdraví skrze nižší spotřebu pesticidů 11 (insekticidů 12) a lepší
nutriční hodnoty. Díky vyšší výnosnosti a zmíněné odolnosti mohou napomoci
k udržitelnému zemědělství v rozvojových zemích zejména v Africe. 13
Vyšší produktivity se dosahuje díky odolnosti proti virům, která se zajišťuje
vložením genů z virů samotných (princip podobný očkování), a díky odolnosti vůči
herbicidům 14. Ta umožňuje jejich používání proti pleveli, který bere plodinám světlo
a živiny. Viry zase hrozí zničením části úrody, proto tato vylepšení vedou k vyšší
produktivitě. 15
Snížení objemu používaných insekticidů vzniká ponejvíce díky dodání genu
extrahovaného z bakterie Bacillus thuringiensis (plodiny jsou pak označené Bt), na
jehož základě plodina produkuje toxiny jedovaté pro některé hmyzí škůdce, avšak
zcela bezpečné pro člověka.
Příkladem nutričně vylepšené potraviny je tzv. Zlatá rýže 16 obsahující vyšší
koncentrace vitamínu A, jehož nedostatek v rozvojových zemích vede k velkému
množství úmrtí dětí.
Do budoucna se zkoumá i možnost vakcinace proti některým lidským
nemocem přímo skrze GM ovoce a zeleninu. 17
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Argumenty proti zavedení GMOs cílí přímo na zmíněné kladné vlastnosti. Tím, že
většina GM plodin je vyvinuta v rozvinutých zemích se zaměřením na intenzivní
a komercializované zemědělství, často nejsou přímo vhodné pro tradiční zemědělství
zatím stále provozované v zemích rozvojových. Vzhledem k tomu, že v těchto zemích
také není přímá konkurence západním firmám provozujícím genetické technologie,
roste nejen jejich závislost na nadnárodních korporacích, ale rovněž riziko vzniku
monopolu, a tedy vyšších cen. Tyto vyšší ceny zase zpětně likvidují menší zemědělce,
což vede k narušování tradičních komunit a převládajících způsobů obživy a ve své
podstatě jde proti původním myšlenkám GMO. Pomoc s obživou dané populace by
totiž byla kontraproduktivní, pokud by v konečném důsledku zlikvidovala místní
sociální a ekonomické vazby.
Další nebezpečí spočívá v „kontaminaci“ nemodifikovaných odrůd skrze
větrem rozptýlený pyl a tím pádem nekontrolovatelné přenášení genů. Dle
argumentace odpůrců si totiž nemůžeme být jisti, jak moc tyto „kontaminované“
plodiny v konečném důsledku ovlivní okolní ekosystém (v dlouhodobém měřítku
včetně lidí), který na ně nemusí být připraven. 18
Problematická je také zvýšená odolnost vůči herbicidům. Ta nastartovala
výrazné zvýšení využívaných objemů. Toto zvýšené užívání zejména glyfosfátových
herbicidů díky přirozenému výběru vede k rozšiřování nových typů plevele, který je
vůči těmto herbicidům odolný. Ve vývoji jsou proto i plodiny odolné proti ještě
toxičtějším herbicidům, které by pak zřejmě způsobily začarovaný kruh vedoucí až
k možnému vzniku rakoviny u lidí díky kontaminované spodní vodě. 19

5 Celosvětově pěstovaný objem geneticky
modifikovaných plodin
Celkově rostou GM plodiny asi na 160 milionech hektarů půdy, z toho polovina se
nachází v rozvojových zemích, kde má toto pěstování rostoucí tendenci. Na většině
této půdy rostou sója, kukuřice, bavlna a řepka jarní. Tyto plodiny mají většinou
pouze odolnost proti škůdcům a herbicidům. Na malých výměrách v některých

státech se také pěstují vojtěška (na krmivo pro zvířata), fazole, rajčata, petúnie, papája,
brambory, sladké papriky, dýně, karafiáty a cukrová řepa. 20

6 Regulace ve světě
Zatím největší nedostatky v rámci užívání geneticky modifikovaných organismů
(GMOs) nacházíme v právních řádech, vnitřních regulacích a kontrolních
mechanismech jejich dodržování napříč státy. Jejich kvalita se velmi liší, přičemž
v některých státech zatím stále žádné nejsou. V Africe není zatím na dobré úrovni
(viz tabulka), avšak kromě samotných států hraje roli v nápravě i Africká unie.
V Evropské unii (EU) je naopak právní úprava velice přísná a vyžaduje jak extenzivní
testování před vypuštěním GMO na trh, tak i vypracování a každoroční provádění
plánu na dlouhodobou studii ohledně vlivu GMO na své okolí; 21 existují zde navíc
dvě rozdílné metodiky a právní úpravy pro GM plodiny a zvířata, přičemž každý stát
má konečné slovo ohledně toho, zda se bude GMO na jeho území skutečně
vyskytovat. Některé plodiny jsou v EU již povoleny a na malé ploše se na území
členských států pěstují. Na druhou stranu u zvířat zatím nebyla přijata ani žádost
o uvedení na evropský trh. 22
V USA je situace volnější, GMOs považují za ne výrazně odlišné od
konvenčního jídla, tudíž nemají speciální legislativu. Typicky se povoleními GMOs
zabývá Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), která obecně GMOs považuje za
bezpečné a nevyžaduje ani jejich speciální označení. 23
Pro informace o regulacích v dalších státech vizte doporučené zdroje.
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Obrázek 1: Kvalita legislativy v Africe (National Biosafety Framework – NBF) 24
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Pozn.: Trojúhelník značí země, které disponují vlastním zázemím pro vývoj GMO.

Pomoc při vytváření těchto politik poskytují některé nadnárodní
organizace. Tato pomoc zahrnuje vytváření zásad a směrnic k vhodnému nastavení
hodnotících a kontrolních mechanismů a také vysílání odborníků za účelem
konzultací. Tyto organizace zahrnují jmenovitě Organizaci pro výživu a zemědělství
(FAO), Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), Světový potravinový program
(WPF) (všechny spadají pod OSN). FAO, WHO a WPF zaujímají stanovisko, že je

velmi nepravděpodobné, že konzumování potravin obsahující GMO představuje
riziko pro lidské zdraví. 25
V rámci regulací mezinárodního obchodu dlouho žádná dohoda věnující se
specificky GMOs neexistovala. Byly však přijaty dodatky o GMOs k Codex
Alimentarius 26, který se věnuje globálním standardům pro obchodování se
zemědělskými produkty.
V roce 2000 byl přijat Kartagenský protokol o biologické bezpečnosti
k Úmluvě o biologické rozmanitosti. Má zajistit ochranu a bezpečnost při zacházení,
využívání a přenosu živých modifikovaných organismů, které mohou mít negativní
vliv na biologickou rozmanitost nebo na zdraví člověka. 27

6.1 Informovanost lidí o použití GM surovin v jídle
Přijetí Kartagenského protokolu, který obsahoval ustanovení o informovanosti
a spoluúčasti veřejnosti na rozhodování ohledně GMOs, umožnilo, ve spojení
s Úmluvou o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu
k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) 28, zakotvit
práva na přístup k informacím o GMO v právním systému alespoň EU, když už ne
v rámci všech států OSN. Jedním z cílů těchto snah bylo dosažení publikovaní
relevantních informací ve veřejně dostupných elektronických databázích. 29
Díky nenalezení konsenzu v otázce povinného značení potravin
obsahujících GM suroviny se v Kartagenském protokolu ani v Codex Alimentarius
nevyskytuje povinnost takto činit. Značení je částečně povinné na úrovni přepravy,
nikoliv na úrovni spotřebitelské. Zde tato povinnost obecně odpadá a záleží čistě na
vnitřní právní úpravě daného státu. Povinné je např. v Austrálii, Číně a Evropské
unii, pouze dobrovolné zůstává v např. Kanadě, USA, Jižní Africe. 30
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Obrázek 2: Agrární nanotechnologie v kostce 31
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7 Alternativy
Jednu z alternativ GMO poskytuje tzv. agrikultura. Jedná se o myšlenkový proud,
jehož hlavní ideou v kontextu zemědělství je proměnit produkci potravin ve více
lokální záležitost, pěstovat více vzájemně se doplňujících plodin na menší ploše.
Vzájemné doplňování vlastností jednotlivých plodin nepotřebuje GMOs a vede
k vysoké produkci na jednotku plochy v porovnání s klasickým mechanizovaným
zemědělstvím, kdy stroje potřebují mít jistý minimální rozestup mezi rostlinami.
Lokální produkce jídla ve velkém měřítku se objevila například po krizi v Detroitu. 32
Modernější přístup nabízí nanotechnologie. Ta se nyní soustředí na 4 oblasti
(viz obrázek 2): zvýšení produktivity zemědělské produkce, zlepšení kvality půdy,
stimulaci růstu rostlin a na chytrý monitoring. Zvýšení produktivity se dosahuje
skrze nanomateriály schopné vázat a uvolňovat živiny dle potřeby. To zabraňuje
jejich vyplavování z půdy. Zlepšení kvality půdy zase souvisí s její schopností
zadržovat vodu a pohlcovat kontaminované částice. Ukazuje se také, že některé
anorganické sloučeniny mohou podpořit vstřebávání živin a tím i růst. A nakonec,
chytrý monitoring skrze nanosenzory dokáže přesně detekovat potřeby rostlin
napříč celým polem. Lokalizace problémových částí pak šetří zdroje a pomáhá jen tam,
kde je třeba. 33 Tato nanotechnologická řešení jsou již i komerčně dostupná,
např. v rámci řešení nabízeného firmou Click and Grow. 34

8 Závěr
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Růst lidské populace s sebou přináší mnohé problémy a výzvy. Zajistit pro další
obyvatelstvo základní přísun potravy je jednou z klíčových oblastí, na kterou se
soustředí mnoho vědeckých týmů po celém světě a geneticky modifikované plodiny
jsou jedním z možných způsobů, jak ze současného způsobu obhospodařování
zemědělské půdy dostat maximální produktivitu.
Jako každá nová technologie i GMO má své světlé i stinné stránky.
V ideálním případě mezi ty světlé patří menší využití insekticidů a lepší nutriční
hodnoty v případě rostlin, či např. dosažení většího vzrůstu v dospělosti v případě
zvířat. Mezi stinné stránky patří dosud nedostatečná právní úprava a mezinárodní
kooperace. Poměrně vysoká regulace a vysoké náklady na vývoj ve vyspělých státech
a nízká regulace v rozvojových zemích přináší vytváření obchodních monopolů
s drahými semeny, likvidaci malých zemědělců a tím pádem rozbíjení tradičních
sociálních struktur.
Je jen na dalších generacích vědců, politiků a na nás, konzumentech, jak se
k této problematice postavíme.
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Otázky pro stanovisko
 Jaký je postoj vašeho státu k GMO na vašem území?
 Je exportérem, má výzkumné kapacity, importuje semena?
 Jakou aplikuje vnitřní legislativu ohledně prodeje, značení GM potravin
a testování?

Otázky pro jednání
 Je právní pokrytí mezinárodního obchodu s GM potravinami dostatečné?
 Nebylo by vhodné založit mezinárodní certifikační autoritu, která by
převzala zodpovědnost za kvalitní kontrolu zkoumaných GMO?
 Jaký je vliv firem zkoumající GMO na rozvojové státy a jaký je přístup těchto
států k GMO?
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Pražský studentský summit
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt existující od roku 1995.
Každoročně vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol o současných
globálních tématech, a to především prostřednictvím simulace jednání čtyř klíčových
mezinárodních organizací – OSN, NATO, EU a OBSE.
www.studentsummit.cz

www.facebook.com/studentsummit

summit@amo.cz

www.twitter.com/studentsummit

www.instagram.com/praguestsudentsummit

www.youtube.com/studentsummitcz

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu
a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Tento přední český zahraničně
politický think-tank není spjat s žádnou politickou stranou ani ideologií. Svou
činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou
analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskusi.
+420 224 813 460

www.facebook.com/AMO.cz

www.amo.cz

www.twitter.com/amo_cz

info@amo.cz

www.linkedin.com/company/amocz

Žitná 608/27, 110 00 Praha 1

www.youtube.com/AMOcz

Tomáš Kremel
Tomáš Kremel je spolupracovníkem Asociace pro mezinárodní otázky a členem
přípravného týmu Pražského studentského summitu.
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Background report je materiál pro žáky středních škol účastnících se Pražského
studentského summitu. Všichni partneři projektu jsou uvedeni zde.
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