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Změna pravidel pro pěstování Bt kukuřice

Konkrétně tedy došlo k následují-

cím změnám v pravidlech pro pěs-

tování GM plodin, které platí již 

pro letošní pěstitele GM plodin:

-  zrušila se povinnost ohlašovat 

písemně pěstování GM plodin 

Ministerstvu zemědělství před 

zasetím,

-  zvětšil se okruh sousedních pěs-

titelů, které musí pěstitel GM plo-

diny informovat o  svém zámě-

ru před zasetím, a  zpřesnily se 

údaje, které pěstitel GM plodin 

ohlašuje,

-  upravily se podmínky pro výmě-

nu informací mezi ministerstvy 

zemědělství a životního prostře-

dí tak, aby bylo možné při nej-

bližší příležitosti (novelizaci zá-

kona č. 78/2004 Sb., o nakládání 

s  geneticky modifi kovanými or-

ganizmy a genetickými produkty, 

ve znění zákona č. 346/2005 Sb.) 

odstranit duplicitu v  povinném 

písemném ohlašování pěstování 

GM plodin oběma uvedeným mi-

nisterstvům,

-  zrušila se povinnost vyznačovat 

obvod pěstování GM plodiny 

v terénu,

-  zavedla se nově povinnost oddě-

lovat minimální odstupnou vzdá-

leností plodiny stejného druhu, 

ale jiného typu genetické modifi -

kace (např. Bt kukuřici od GM ku-

kuřice tolerantní k herbicidům) - 

prozatím není pro praxi aktuální,

-  doplnily se podmínky pro pěsto-

vání GM sóji - prozatím není pro 

praxi aktuální.

Ostatní ustanovení zákona o  ze-

mědělství v  případě GM plodin 

(zejména dodržování odstupných 

vzdáleností, provádění obsevu, 

vedení evidence nakládání s  GM 

plodinou apod.) zůstala nezmě-

něna. Nadále také platí povinnosti 

pro pěstitele vyplývající ze zákona 

č. 78/2004 Sb., o nakládání s gene-

ticky modifikovanými organizmy 

a genetickými produkty, ve znění 

zákona č. 346/2005 Sb. a z Naříze-

ní Evropského parlamentu a Rady 

1830/2003, o  zpětné sledovatel-

nosti a označování geneticky mo-

difi kovaných organizmů a zpětné 

sledovatelnosti potravin a  krmiv 

vyrobených z  geneticky modifi-

kovaných organizmů a  o  změně 

směrnice 2001/18/ES.

Všechna povinná opatření platná 

pro pěstitele Bt kukuřice od  roku 

2010 lze pro přehlednost shrnout 

do následujících osmi bodů:

1. Informace sousednímu 
pěstiteli před zasetím
(oproti roku 2009 se rozšířil okruh 

sousedních pěstitelů, které je nutno 

informovat, a  zpřesnily se požado-

vané informace)

Každý pěstitel, který zamýšlí pěs-

tovat Bt kukuřici, je povinen infor-

movat o záměru vysetí Bt kukuřice 

sousedního pěstitele, a to nejpoz-

ději do 1. 3. 2010. Informace ne-

musí být podána písemně; z důvo-

du předejití pozdějším konfl iktům 

je však písemná forma doporučo-

vána (pěstitel může využít formu-

lář Ministerstva zemědělství „Ohlá-

šení GM plodiny před zahájením 

pěstování“, který je mj. dostupný 

na  internetových stránkách eAG-

RI - http://eagri.cz/public/eagri/

file/39729/formularGMO_PRED_

zasetim.pdf).

Pěstitel poskytuje (kromě vlast-

ních identifikačních údajů) ná-

sledující informace: název plodi-

ny (kukuřice), identifi kační kód Bt 

kukuřice (v současné době pouze 

MON-ØØ81Ø-6), identifi kační kód 

půdního bloku či dílu, na kterém 

má být Bt kukuřice vyseta (např. 

740-0950, 3502/3), předpokláda-

nou výměru plochy s  Bt kukuři-

cí (uvádí se bez plochy obsevu), 

předpokládané datum zasetí Bt 

kukuřice a informace o tom, zda je 

plánováno provedení obsevu.

Informovat je nutné všechny okol-

ní pěstitele, kteří se nacházejí 

do  vzdálenosti 140 m od  vněj-

šího okraje pozemku (půdního 

bloku či dílu), na  kterém má být 

zaseta Bt kukuřice. Dále, pokud se 

ve  vzdálenosti do  400 m nachází 

pozemek obhospodařovaný v  re-

žimu ekologického zemědělství 

(EZ), musí být o záměru vysetí Bt 

kukuřice vyrozuměn i dotyčný uži-

vatel pozemku v  EZ. Ohlašovací 

povinnost sousednímu pěstiteli 

samozřejmě neplatí v případě, že 

od vnějšího okraje pozemku, kde 

bude pěstována Bt kukuřice, leží 

do vzdálenosti 140 m pouze vlast-

ní pozemky a zároveň se do 400 m 

nenachází žádný pěstitel registro-

vaný v rámci EZ.

2. Dodržení stanovené 
odstupné vzdálenosti
(beze změny oproti roku 2009)

Stěžejním opatřením pro oddělení 

produkce Bt kukuřice od ostatních 

porostů kukuřice je dodržení sta-

novené minimální odstupné vzdá-

lenosti, s pomocí které lze reduko-

vat na nezbytné minimum přenos 

transgenního materiálu v podobě 

pylu Bt kukuřice. Z  tohoto důvo-

du byla stanovena, na základě do-

stupných vědeckých i praktických 

poznatků a  s  ohledem na  míru 

tolerance náhodných a  technic-

V letošním roce dochází k některým změnám v rámci pravidel pro pěstování geneticky mo-
difi kované Bt kukuřice v ČR. Tyto změny vyplývají z aktualizace zákona č. 252/1997 Sb., o ze-
mědělství, který byl novelizován zákonem č. 291/2009 Sb. na podzim loňského roku, včetně 
podmínek pro pěstování geneticky modifi kovaných (GM) plodin. Cílem novely v oblasti GM 
plodin bylo jednak připravit se na nové situace, které se mohou vyskytnout v blízké budouc-
nosti, jako např. pěstování GM plodin stejného druhu, ale jiné modifi kace, a dále zjednoduše-
ní administrativy pro pěstitele GM plodin, včetně odstranění ustanovení, která se po čtyřleté 
pěstitelské praxi ukázala jako nadbytečná. Současně však bylo třeba provést změny tak, aby 
se zachovala funkčnost pravidel koexistence i možnosti jejich následné kontroly. V návaznosti 
na změnu zákona o zemědělství byla novelizována i prováděcí vyhláška č. 89/2006 Sb., o bliž-
ších podmínkách pěstování geneticky modifi kované odrůdy, a to vyhláškou č. 58/2010 Sb., 
která nabyla účinnosti dne 26. 2. 2010.

Změna pravidel pro pěstování Bt kukuřice
Ing. Marie Křístková, Ph.D.; Ministerstvo zemědělství ČR

Graf 1: Odstupné vzdálenosti k pozemkům konvenčního
zemědělství
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ky nevyhnutelných příměsí GMO 

v  klasické produkci, minimální 

odstupná vzdálenost mezi Bt ku-

kuřicí a nemodifi kovanou kukuři-

cí ve  výši 70 m, za  jejíž dodržení 

nese zodpovědnost pěstitel Bt 

kukuřice (graf 1A).

Kromě uvedené odstupné vzdá-

lenosti může pěstitel využít jiné, 

další opatření pro zabránění pře-

nosu transgenního pylu. Tím je 

provedení obsevu nemodifi kova-

nou kukuřicí, jehož rozsah lze fl e-

xibilně přizpůsobit podle lokální 

situace na  pozemcích pěstitele. 

Obsev se provádí klasickými, ne-

modifi kovanými hybridy kukuřice 

kolem Bt hybridů dle stanovené-

ho schématu, kdy 1 řádek nemo-

difi kované kukuřice (o  minimální 

šíři 70 cm) nahrazuje 2 m odstup-

né vzdálenosti. To znamená, že 

při těsně přiléhajících pozemcích 

s kukuřicí je nutné Bt hybridy ob-

sít minimálně 35 řádky nemodifi -

kované kukuřice (graf  1B). Pokud 

se sousední pozemek s  klasic-

kou kukuřicí nachází např. 20 m 

od  místa, kde pěstitel plánu-

je provést výsev Bt kukuřice, je 

nutné nahradit zbývajících 50 m 

obsevem o  minimálním rozsahu 

25 řádků (70 m - 20 m = 50 m/2 m 

= 25 řádků) (graf 1C).

Provedením obsevu zároveň pěs-

titel přispívá k naplnění antirezis-

tentní strategie, jejímž úkolem je 

zabránit případnému rozvoji re-

zistentních jedinců zavíječe kuku-

řičného, proti kterým by Bt toxin 

v GM kukuřici nebyl účinný.

3. Dodržení stanovené 
odstupné vzdálenosti 
k pozemkům ekologického 
zemědělství
(beze změny oproti roku 2009)

Pokud se pěstitel Bt kukuřice na-

chází v  oblasti, kde je zároveň 

pěstována kukuřice v  rámci eko-

logického zemědělství (EZ), po-

vinná minimální odstupná vzdále-

nost se v tomto případě zvětšuje 

na  200 m (graf  2A). V  EZ je zcela 

vyloučeno užívat GM organizmy 

(GMO), a  proto je tento způsob 

produkce citlivěji vnímán i  z  po-

hledu potenciálních příměsí GMO 

v  produktech EZ. Při dodržení 

minimální odstupné vzdálenosti 

200 m by se, dle poznatků z litera-

tury, náhodné příměsi měly limit-

ně blížit nule.

I  vůči kukuřici pěstované v  EZ je 

možné využít redukci odstupné 

vzdálenosti provedením obsevu, 

ovšem pouze v omezené míře. Dle 

výše uvedeného schématu lze re-

dukovat pouze 100 m minimální 

odstupné vzdálenosti, tedy na-

hradit ji obsevem nemodifi kované 

kukuřice o  šíři 50 řádků; zbývají-

cích 100 m musí zůstat bez reduk-

ce vzdálenosti - může však na nich 

být pěstována nemodifi kovaná ku-

kuřice (de facto jako další část ob-

sevu) (graf 2B).

4.Písemná informace 
Ministerstvu zemědělství 
po zasetí 
(oproti roku 2009 postačuje pouze 1 

písemné hlášení, není třeba ohlašo-

vat název konkrétní odrůdy)

Každý pěstitel, který vyseje Bt ku-

kuřici, je povinen informovat Mi-

nisterstvo zemědělství. Ohlášení 

musí být písemné a probíhá pro-

střednictvím místní Agentury pro 

zemědělství a venkov (AZV) vždy 

nejpozději do  30  dnů po  zasetí. 

Pěstitel poskytuje (kromě vlastních 

identifikačních údajů) následující 

informace: název plodiny (kukuři-

ce), identifikační kód Bt kukuřice 

(MON-ØØ81Ø-6), identifi kační kód 

půdního bloku či dílu, na kterém je 

Bt kukuřice vyseta (např. 740-0950, 

3502/3), výměru plochy Bt kukuřice 

(např. 23,52 ha - uvádí se bez plo-

chy obsevu), datum zasetí Bt kuku-

řice (např. 23. 4. 2010) a  informace 

o  provedení obsevu (např. obsev 

byl proveden v rozsahu 36 řádků). 

Pokud Bt kukuřice není pěstována 

na celém půdním bloku či jeho dílu, 

je třeba přiložit mapu půdních blo-

ků v měřítku 1:10 000 nebo podrob-

nějším s orientačním zakreslením 

polohy porostu Bt kukuřice.

Pro účely ohlašování vysetí Bt ku-

kuřice pěstitel může, ale nemusí, 

využít předtištěný formulář Mi-

nisterstva zemědělství (dostupný 

na místní AZV, příp. na  interneto-

vých stránkách eAGRI - http://eagri.

cz/public/eagri/file/39719/formu-

larGMO_PO_zaseti.pdf).

5. Informace sousednímu 
pěstiteli po zasetí 
(oproti roku 2009 se rozšířil okruh 

sousedních pěstitelů, které je nutné 

informovat)

Po vysetí Bt kukuřice je pěstitel po-

vinen informovat sousedního pěs-

titele o uskutečněném záměru, a to 

nejpozději do  15  dnů po  vysetí. 

Informace nemusí být podána pí-

semně. Informovat je nutné opět 

všechny okolní pěstitele, kteří se 

nacházejí do  vzdálenosti 140 m 

od vnějšího okraje pozemku (půd-

ního bloku či dílu), na  kterém je 

zaseta Bt kukuřice. Dále, pokud se 

ve  vzdálenosti do  400 m nachází 

pozemek obhospodařovaný v reži-

mu ekologického zemědělství (EZ), 

musí být o výsevu Bt kukuřice vyro-

zuměn i dotyčný uživatel pozemku 

v EZ. Ohlašovací povinnost soused-

nímu pěstiteli opět neplatí v přípa-

Graf 2: Odstupné vzdálenosti k pozemkům ekologického
zemědělství
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Cambio®

���Selektivní postemergentní herbicid na bázi 

bentazonu a dicamby – dva rozdílné mecha-

nismy účinku (kontaktní a systémový)

���Určeno proti velice širokému spektru dvou-

děložných plevelů (jednoletých i vytrvalých)

���Aplikujte ve fázi 3–6 listů kukuřice

���Vhodný partner do TM směsí se sulfonylmo-

čovinami proti trávovitým plevelům v dávce 

2 l/ha

HERBICID

S VÁMI, PRO VÁS...Agro Aliance, s.r.o., 252 26 Třebotov 304 
tel.: 257 830 137-8, www.agroaliance.cz
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dě, kdy od vnějšího okraje pozem-

ku, kde je pěstována Bt kukuřice, 

leží do  vzdálenosti 140 m pouze 

vlastní pozemky pěstitele a záro-

veň se do 400 m nenachází žádný 

pěstitel registrovaný v rámci EZ.

6. Písemná informace 
Ministerstvu životního 
prostředí po zasetí 
(beze změny oproti roku 2009)

Pěstitel Bt kukuřice musí písem-

ně informovat o  místě pěstová-

ní Bt kukuřice Ministerstvo život-

ního prostředí, a  to nejpozději 

do 60 dnů od zasetí. Poskytovaná 

informace nemusí být tak detailní 

jako v  případě povinného ohla-

šování Ministerstvu zemědělství. 

Po pěstiteli jsou vyžadovány pou-

ze informace o „místě pěstování“. 

Tento termín není příslušným zá-

konem ani prováděcí vyhláškou 

upřesněn. Informaci pěstitel zasí-

lá na adresu: Ministerstvo životní-

ho prostředí, odbor environmen-

tálních rizik, Vršovická 65, 100 10 

Praha  10. Informace o  lokalitách 

s Bt kukuřicí může Ministerstvo ži-

votního prostředí na vyžádání po-

skytnout případným zájemcům. 

V minulých letech o tyto informa-

ce opakovaně zažádala např. orga-

nizace Greenpeace, která získané 

informace zveřejňuje na svých in-

ternetových stránkách.

7. Označení produktu 
Bt kukuřice 
(beze změny oproti roku 2009)

Stěžejním administrativním opatře-

ním pro naplnění smyslu a cíle pra-

videl koexistence je povinné ozna-

čení produktu Bt kukuřice při jeho 

prodeji či předání jinému subjektu 

k dalšímu užití. Produkt Bt kukuřice 

je třeba označit nápisem „geneticky 

modifi kovaný organizmus“, případ-

ně „geneticky modifi kovaná kuku-

řice“ a zároveň povinným a jedno-

značným identifikačním kódem 

- u hybridů kukuřice typu MON 810 

je tímto kódem MON-ØØ81Ø-6. 

Tyto informace musí být vyznačeny 

na obalových aj. přepravních mate-

riálech a zároveň v průvodní písem-

né dokumentaci určené pro odběra-

tele. Stejným způsobem je nutné 

označit nemodifi kovanou kukuři-

ci, která tvořila obsev! Produkci Bt 

kukuřice nemusí pěstitel označovat 

dle výše uvedených pokynů v pří-

padě, že bude zpracována v rámci 

vlastního podniku např. ke zkrmení 

nebo pro energetické účely. Ozna-

čovat se nemusí ani živočišné pro-

dukty zvířat krmených Bt kukuřicí.

8. Evidence údajů o naklá-
dání s Bt kukuřicí 
(beze změny oproti roku 2009)

Pro potřeby sledovatelnosti a zpět-

né dohledatelnosti potravin a kr-

miv vyrobených, obsahujících 

nebo sestávajících z GMO je třeba 

vést v  podniku evidenci o  naklá-

dání s Bt kukuřicí. Jedná se o sou-

hrn údajů, které v případě potřeby 

(zjištění negativního vlivu přísluš-

ného GMO) budou sloužit jako 

zdroj informací o pohybu takové-

ho GMO, jeho zpětnému dohle-

dání a případnému stažení z trhu. 

Pěstitel nemusí sepisovat rozsáhlé 

zprávy, stačí zaznamenat zejmé-

na číselné údaje ve stručné a jasné 

formě. Údaje, které pěstitel musí 

evidovat nejméně po dobu 5  let, 

jsou specifikovány v  §6 vyhláš-

ky č. 89/2006 Sb., resp. její nove-

le. Jsou jimi: název plodiny, název 

odrůdy, identifikační kód GMO, 

identifi kace pozemku s Bt kukuřicí, 

výměra zaseté plochy, datum za-

setí, informace o provedení obse-

vu, datum nákupu osiva, množství 

nakoupeného osiva, identifikace 

prodávajícího, množství zaseté Bt 

kukuřice, datum sklizně, místo skla-

dování, datum prodeje produktu, 

množství prodaného produktu, 

identifikace kupujícího, případně 

informace o  jiném využití produk-

tu (např. zkrmeno v podniku). Po-

kud Bt kukuřice nebyla pěstová-

na na celém půdním bloku či jeho 

dílu, je třeba přiložit mapu půdních 

bloků v měřítku 1:10 000 nebo po-

drobnějším s orientačním zakresle-

ním umístění porostu Bt kukuřice.

Závěrem
Ačkoliv lze na  první pohled kon-

statovat, že došlo v ČR k určitému 

zjednodušení pravidel pro pěsto-

vání GM plodin, stěžejní opatření, 

jakými jsou dodržování příslušných 

odstupných vzdáleností či prove-

dení obsevu, zůstala nezměněna 

nebo došlo k  jejich posílení, a  to 

v případě požadované komunikace 

mezi sousedními pěstiteli (zvětše-

ní okruhu poskytování informací). 

Zejména dobrá komunikace mezi 

sousedními pěstiteli a v rámci do-

davatelsko-odběratelských vztahů 

znamená dosažení úspěchu kon-

ceptu koexistence, který je v  ČR 

nastaven. Do  doby, než evropští 

spotřebitelé nepřehodnotí svůj 

odmítavý přístup ke  GMO, nelze 

očekávat úplné odstranění speci-

fických podmínek pro pěstování 

GM plodin, ani zlepšení odbyto-

vých možností pro jejich produk-

ty. Je tedy na samotném pěstiteli, 

aby pečlivě zvážil obě strany min-

ce, a aby se zodpovědně rozhodl 

pro pěstování či nepěstování GM 

plodin s ohledem na obecně stano-

vené podmínky i  lokální možnosti 

produkce a jejího uplatnění.

Další informace o  pěstování GM 

plodin v ČR lze dohledat na inter-

netových stránkách e-AGRI (http://

eagri.cz/public/eagri/, sekce „Ze-

mědělství“, položka „GMO - gene-

ticky modifikované organizmy“), 

případně přímo získat kontaktová-

ním Odboru rostlinných komodit 

Ministerstva zemědělství. Na uve-

dených stránkách je mj. k dispozici 

i  aktuálně vydaná publikace mi-

nisterstva „Dosavadní zkušenosti 

s pěstováním geneticky modifi ko-

vané Bt kukuřice v ČR 2005–2009“, 

kde jsou shrnuty dosavadní po-

znatky z  produkčního pěstování 

Bt kukuřice v ČR, včetně přímých 

zkušeností českých pěstitelů.

�

Na webových stránkách Ministerstva zemědělství je k dispozici publikace 

„Dosavadní zkušenosti s pěstováním geneticky modifi kované Bt kukuřice 

v ČR 2005–2009“, kde jsou shrnuty poznatky a zkušeností pěstitelů z pro-

dukčního pěstování Bt kukuřice




