
 

 

Otevřené prohlášení 

Zemědělství a produkce potravin se musejí ve světě, který čelí nárůstu populace, změnám 

klimatu a zhoršování životního prostředí, stát více udržitelnými.  

 Nedávno publikovaná Zelená dohoda (Green Deal)1 

Evropské komise v rámci strategie “Farm to Fork” 2  

uvádí, že EU musí vyvinout inovativní způsoby, jak 

snížit závislost na pesticidech a hnojivech, zvrátit 

úbytek biodiverzity a současně poskytnout 

společnosti dostatek výživných, udržitelných a 

dostupných potravin. Tato strategie je  

v souladu s významem potravin a zemědělství pro 

dosažení udržitelného rozvoje Organizace 

spojených národů3.  

 

Kromě naplnění těchto cílů potřebujeme zajistit vysoce produktivní a udržitelné zotavení se  

z krize způsobené COVID-19, se zemědělstvím, které je méně závislé na dovozu ze zemí mimo 

EU. 

Stanovení cílů však nestačí, potřebujeme rovněž nástroje, které pomohou těchto cílů 

dosáhnout. K řešení těchto výzev a k dosažení ambiciózních cílů strategie “Farm to Fork” je 

nutné využít všechny možné přístupy, včetně inovativních technologií šlechtění rostlin. 

Nejnovějším přírůstkem do sady nástrojů pro vývoj nových odrůd plodin je cílené šlechtění. 

Tato technologie, známá též jako editace  genomu, umožňuje vědcům a pěstitelům vyvinout 

požadované odrůdy rychleji, relativně jednoduše a mnohem přesněji ve srovnání  

s předchozími technikami šlechtění. Cílené šlechtění má řadu aplikací, jako jsou například 

zvyšování diverzity plodin, redukce pesticidů, další vývoj zdravé výživy a mnoho dalších.  

Větší rozmanitost druhů plodin je nejen žádoucí, ale má zásadní význam pro udržitelné 

zemědělství i zdravou výživu. Využívání více odrůd plodin je považováno za jeden z nástrojů 

pro zvýšení odolnosti rostlin vůči změnám klimatu. Tato diverzita je obzvlášť důležitou součástí 

klimaticky šetrného přístupu, přispívá k ochraně před škůdci a chorobami, což má přímý dopad 

na výnosy a příjmy ze zemědělské produkce4. 

Cílené šlechtění může výrazně snížit závislost na pesticidech zlepšením odolnosti rostlin vůči 
chorobám, jak je patrné z nedávné literatury například u vývoje pšenice odolné vůči padlí5,6, 
vinné révy 7 a rýže8 rezistentní vůči houbovým chorobám, rajčat odolných vůči širokému 



spektru bakteriálních onemocnění9, grepů odolných vůči rzi10 či u rýže rezistentní vůči 
bakteriální plísni11-13. 
 
Zdravé potraviny jsou klíčem k našemu zdravému stravování. Cílené šlechtění urychluje 
zavedení zdraví prospěšných znaků do ovoce a zeleniny, které v současnosti konzumujeme. 
Jedná se například o pšenici s vysokým obsahem vlákniny14, nízko-akrylamidové brambory15, 
pšenici s nízkým obsahem lepku16, zvýšený obsah prospěšných sekundárních metabolitů14, 
snížený obsah alergenů a toxických těžkých kovů v obilovinách, luštěninách a olejnatých 
semenech17-23. 
 
Vývoj užitečných odrůd plodin rychlejším a mnohem přesnějším postupem je však v Evropě 
zastaven, zatímco zbytek světa tuto technologii intenzivně využívá. 
 
Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 25. července 2018 ve věci C-528/1624, které je široce 
interpretováno tak, že geneticky upravené rostliny podléhají obecným omezujícím 
ustanovením evropských právních předpisů o GMO, ve skutečnosti brání využití moderních 
metod šlechtění pro zlepšení kvality plodin v Evropě. 
 
Regulační přístup pro geneticky upravované plodiny v Evropě je zcela v rozporu se situací na 
jiných kontinentech, kde byly aplikovány pragmatičtější předpisy. Absence celosvětové 
regulační harmonizace představuje výzvy v globálním obchodu a semenářském sektoru a brání 
v Evropě inovacím a vědeckému pokroku, který je nezbytný pro dosažení cílů udržitelného 
rozvoje a Zelené dohody. 
 
Obrázek níže převzatý od Schmidta et al. poskytuje globální přehled regulačních přístupů, 

které jsou v současné době implementovány nebo diskutovány v různých zemích pro plodiny 

s editovaným genomem25. 

 



 

 

EU-SAGE26,  která sdružuje členy ze 132 evropských výzkumných institucí a asociací, důrazně 
doporučuje Evropské radě, Evropskému parlamentu a Evropské komisi následující: 
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