
Označování „Bez GMO“ 

o Český národní standard „Bez GMO“ určuje požadavky na preventivní systém řízení 

produkce k zamezení případné kontaminaci produktů.  

o Takto označené potraviny zaručují, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v 

žádné fázi výroby potraviny (pěstování zemědělských komodit, výkrm hospodářských 

zvířat, v přísadách do potravin) s výjimkou určitého životního stádia zvířat.  

o Dále sleduje, zda je v každém prvku dodavatelského řetězce zajištěna minimalizace rizika 

kontaminace surovinami nebo produkty s geneticky modifikovanými organismy. 

o Český národní standard „Bez GMO“ je dobrovolný a kompatibilní se zahraničními 

standardy. Standard je podporován Ministerstvem zemědělství a schválen příslušnou sekcí 

v EU.  

o Požadavky na nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a rostlinami v Evropské 

legislativě: 

o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 

o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech  

o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 

o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a 

sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných 

organismů a o změně směrnice 2001/18/ES. 

 

Certifikace a kontroly 

o Národní standard „Bez GMO“ byl vytvořen Spolkem pro komodity a krmiva (SKK), 

který sdružuje společnosti produkující zemědělské komodity a vyrábějící krmiva. SKK 

uděluje pověření k certifikaci a ke kontrolám. V České republice certifikáty udělují 

certifikačními společnosti Bureau Veritas, TÜV SÜD Czech s.r.o. a Česká společnost 

pro jakost, z.s.   

o Kontrola a certifikace podle Standardu „Bez GMO“ probíhá od produkce použitých osiv, 

pěstování obilovin, olejnin a dalších surovin, výroby krmných směsí, přepravy, zpracování 

potravinářských surovin až po zpracování jednotlivých potravinářských produktů.  

o Pro kontrolu podmínek standardu jsou stanoveny jednoznačné limity a požadavky na 

preventivní systém řízení produkce tak, aby bylo zamezeno případné kontaminaci produktů. 

Požadavky standardu nejsou omezeny pouze na producenty surovin nebo na výrobce 

potravin, ale vztahují se také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají se surovinami a 

produkty.  

o Prokazování plnění stanovených limitů je prováděno formou vzorkování a analýz 

potravinářských surovin, vstupních hodnocení produktů a jejich rozbory k prokázání 

nepřítomnosti genetické modifikace v souladu s legislativními požadavky. Rozbory jsou 

prováděny na úrovni DNA (metoda Real PCR).  



o Certifikovaní výrobci a organizace jsou pravidelně, v určených intervalech podrobováni 

nezávislým auditům ze strany certifikační společnosti. Dohled nad certifikací standardu 

„Bez GMO“ pak vykonává Spolek pro komodity a krmiva, podporovaný Ministerstvem 

zemědělství a ÚKZÚZ. 

Označení produktů 

o Certifikovaná organizace má právo používat logo standardu „Bez GMO“, kterým může 

označit prověřený produkt. Označení zaručuje, že v celém produkčním řetězci, od 

surovin až po finální potravinu, nebyla použita surovina nebo složka obsahující GMO a 

toto bylo nezávisle ověřováno.  

o Označení umožňuje spotřebiteli jednoduchou orientaci při nákupu potravin bez 

genetických modifikací. 

 

 

 

 

 

Ukázka loga „Bez GMO“ 

 

o Certifikace podle tohoto standardu je možná nejenom pro produkty z ČR, ale také pro 

produkty, které jsou do ČR dováženy a v ČR obchodovány. 

o Certifikované potraviny bez GMO jsou vyhledávány rovněž maloobchodními řetězci, 

výrobci a distributory potravin v mnoha evropských zemích.  

o Certifikace produktů bez GMO je v zahraničí vyžadována již delší dobu, zejména pak 

v USA. Ze zemí EU v Rakousku, Německu, Polsku, Slovensku, Maďarsku či 

Slovinsku.  

o Některé řetězce vyžadují pro prodávané potraviny doložení certifikátu, o faktu, že 

produkty použité při výrobě potraviny neobsahují, nebo v řetězci neobsahovaly, GMO.  

o Web standardu: https://www.bezgmo.cz/  

  

https://www.bezgmo.cz/


o Příkladem je „mléko bez GMO“, které je získáváno od dojnic, jež nesmějí být krmeny 

geneticky modifikovanými (GM) krmivy. Mezi GM krmiva se řadí zejména GM sója nebo 

Bt kukuřice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka českého mléka s označením BEZ GMO 
(zdroj: http://www.milknatur.cz/) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázky potravin s označením GMO FREE/ BEZ GMO 

(Zdroj: https://www.ferpotravina.cz/krekry/spaldove-bio-krekry-s-dynovym-seminkem-a-cesnekem-biopekarna-zemanka) 


