
Ing. Jiří Milek 
ministr zemědělství 

V Praze dne 2 1 -06- 2013 
Čj. 34629/2018-MZE-17212 

Vážený pane předsedo, 

k Vašemu dopisu ze dne 11. 6. 2018 (Vaše č.j.: 29/06/18), ve kterém se na mne 

obracíte s žádostí o deklaraci podpory využívaní Českého národního standardu pro výrobu 

a produkty bez GMO (dále jen Standard „Bez GMO"), mi dovolte uvést následující informaci. 

Skutečnost, že jak sám uvádíte ve svém dopise, práce na formulování podmínek 

Standardu „Bez GMO" probíhaly pod záštitou a s podporou Ministerstva zemědělství, byla 

Ministerstvem zemědělství již deklarována prostřednictvím SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÉ 

ZPRÁVY PRŮMYSLOVÁ KRMIVA - LISTOPAD 2017 následujícím sdělením. 

„V mnoha zemích Evropy někteří výrobci a distributoři potravin, a to především 

v mlékárenském průmyslu požadují, aby pro dodávané produkty bylo prokazatelné, že 

neobsahují anebo nebyly vyrobeny z komponent, které obsahují genetickou modifikaci (GMO 

- geneticky modifikované organismy). 

V návaznosti na evropskou legislativu a harmonizovanou legislativu České republiky byl 

Spolkem pro komodity a krmiva (SKK), sdružujícím společnosti produkující zemědělské 

komodity a vyrábějící krmiva, vytvořen Standard „Bez GMO", jehož cílem je zajištění zásad 

standardu a prokázání u výrobců potravin, krmiv, dopravců a ujištění spotřebitelů, že nebyla 

při produkci potravin pro lidskou výživu použita genetická modifikace v celém dodavatelském 

řetězci potravinářské produkce. 
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Tento ryze český dobrovolný standard je kompatibilní svým obsahem se zahraničními 

standardy, je podporován Ministerstvem zemědělství a schválen příslušnou sekcí v EU. 

Poskytuje spotřebitelům možnost výběru při nákupu potravin dle své volby. 

Bližší informace a kompletní podklady ke shlédnutí na: 

http://www. spkk. cz/35-standard-bez-Qmo ." 

Toto stanovisko potvrzuji a chci Vás ujistit, že Ministerstvo zemědělství bude v rámci 

svých kompetencí a možností i v následujícím období relevantními prostředky podporovat 

možnost užití systému (značky) Standard „Bez GMO". 

S pozdravem 

Spolek pro komodity a krmiva 
Vážený pan 
Ing. Zdeněk Kubiska 
Předseda představenstva 
Opletalova 1535/4 
Nové Město 
110 00 Praha 1 
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 108837033-224178-180621083251, že tento dokument sepsaný
21.06.2018, který vznikl převedením 2 stránek vstupu v listinné podobě do podoby elektronické se
doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: žádný
Ověřující osoba: Ing. Marie Vašinová
Vystavil: Ministerstvo zemědělství
v Praze dne 21. 06. 2018.
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