
Povinnosti pro pěstitele GM plodin v ČR 
(s platností od 1. ledna 2014) 

 
Pěstitelé GM kukuřice se řídí platnými právními předpisy. S účinností od 1. ledna 2014 došlo ke změně zákona        
č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších 
předpisů. Tímto se ruší duplicita hlášení o pěstování GM kukuřice na Ministerstvo zemědělství a zároveň na 
Ministerstvo životního prostředí. Zůstává tedy pouze ohlašovací povinnost pěstitelů na Ministerstvo 
zemědělství. 
Za jednu z klíčových povinností lze považovat ohlašovací povinnost vůči sousedním pěstitelům, která je aktuální 
v průběhu února. Každý, kdo se chystá v daném roce pěstovat GM kukuřici, musí svůj záměr ohlásit všem 
sousedním pěstitelům (bližší info viz dále). Ohlašování může proběhnout pouze ústní formou, pokud se však 
pěstitel rozhodne informovat písemně, může k tomu využít předtištěný formulář Ministerstva zemědělství, 
který lze v elektronické podobě dohledat na internetových stránkách e-AGRI: (http://eagri.cz/public/eagri/, 
sekce „Zemědělství“, položka „GMO - geneticky modifikované organismy“).  
Kompletní souhrn pravidel pro pěstitele GM kukuřice je následující - každý, kdo pěstuje (příp. hodlá pěstovat) 
Bt kukuřici musí:  
 
1. Informovat nejpozději do 1. března o záměru vysetí GM kukuřice sousedního pěstitele (neplatí v případě, 
že od pozemku, kde bude pěstována GM kukuřice, leží do vzdálenosti 140 m pouze vlastní pozemky a zároveň 
se do 400 m nenachází žádný pozemek obhospodařovaný v režimu ekologického zemědělství). Ohlášení nemusí 
být písemné, ale v případě potřeby lze využít formulář Ohlášení GM plodiny PŘED zahájením pěstování.  
2. Dodržet minimální vzdálenost 70 m mezi porostem GM kukuřice a jiným pozemkem 
s nemodifikovanou kukuřicí (popř. obsít klasickou kukuřicí, která se při sklizni považuje za GMO, dle schématu, 
kdy 1 řádek klasické kukuřice o min. šíři 70 cm kolem GM kukuřice nahrazuje 2 m minimální odstupné 
vzdálenosti - např. při těsně přiléhajících pozemcích s kukuřicí je nutné GM hybridy obsít min. 35 řadami 
konvenční odrůdou kukuřice). 
3. Dodržet minimální vzdálenost 200 m mezi porostem GM kukuřice a jiným pozemkem s kukuřicí, která je 
pěstována v režimu ekologického zemědělství. 
4. Informovat o vysetí GM kukuřice sousedního pěstitele do 15 dnů od zasetí (neplatí v případě, že od 
pozemku, kde je pěstována GM kukuřice, leží do vzdálenosti 140 m pouze vlastní pozemky a zároveň se do 400 
m nenachází žádný pozemek obhospodařovaný v režimu ekologického zemědělství). Ohlášení nemusí být 
písemné, ale v případě potřeby lze využít formulář Ohlášení GM plodiny PO zahájení pěstování. 
5. Písemně informovat o vysetí GM kukuřice příslušné pracoviště KAZV nejpozději do 30 dnů od zasetí (je 
možné využít formulář MZe - Ohlášení GM plodiny PO zahájení pěstování). 
6. Po sklizni označit produkt GM kukuřice jako „geneticky modifikovaný organismus“ včetně příslušného 
identifikačního kódu - u hybridů kukuřice typu MON810 je tímto kódem MON-ØØ81Ø-6 (tyto informace předat 
písemně odběrateli GM kukuřice). Stejným způsobem označit konvenční kukuřici, která tvořila obsev! 
Živočišné produkty zvířat krmených GM kukuřicí není třeba označovat. 
7. Evidovat údaje o nakládání s GM kukuřicí a uchovat je v podniku po dobu min. 5 let. Konkrétní požadované 
údaje jsou uvedeny ve vyhlášce č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované 
odrůdy (resp. v její novele č. 58/2010 Sb.). 
Další informace o pěstování GM plodin v ČR lze dohledat na výše uvedených internetových stránkách portálu   
e-AGRI.  
 

 


