
Výroční zpráva Biotrin za rok 2003 

V roce 2003 se Sdružení Biotrin zabývalo několika stěžejními úkoly. Mezi ně patřila opět problematika informování ve
o moderních biotechnologiích, tedy záležitosti týkající se geneticky modifikovaných organizmů (GMO). Poskytování informací 
se uskutečňovalo několika formami, a sice:  

1) Webová stránka www.biotrin.cz 

a. Pravidelně uvádí přehledy medií v oblasti biotechnologie v češtině i angličtině. Bohužel, agentura, která 
přináší tiskové přehledy Slovenska se osamostatnila a je pro nás finančně nedostupná. 

b. V přibližně čtvrtletních intervalech uvádí souhrn nejvýznamnějších událostí. Např. Co nového s GMO v 
novém roce, Biotechnologie v horkém létě, Biotechnologie v babím létě.  

c. Aktuální otázky, Např. Stanovisko Parlamentu EU k biotechnologii, Pěstování bavlny a biotechnologie v 
Číně, Evropský Parlament schválil sledování a značení GMO, Komise EU povolila výzkum embryonálních 
kmenových buněk.  

d. Připravuje zdroje informací pro žurnalisty, např. Dvacet mýtů o transgenosi, Historie a současnost 
biotechnologických firem.  

e. Odpovědi na dotazy čtenářů. Odpovídali jsme na dotazy vyžádané prostřednictvím webu, např. Pro
nemají přesívat transgenní plodiny nebo informovali o základech transgenose (pro ročníkovou práci na LF 
UK). Také jsme vyřizovali žádosti o zaslání filmu "Spor o geny" nebo textů přednášek z různých seminá

2) Semináře: 

K problematice GMO a jejich legislativních úprav u nás a v zahraničí vystupoval prof. Drobník na řadě akcí. Mezi 
ně patří: 

a. Veřejná schůze České komise pro GMO - 11.3. 

b. Jihočeská universita - 16.4.  
c. Masarykova universita, - 28.5.§  
d. Palackého universita - 29.5.§  
e. Země Živitelka - 1.9.§  
f. Biologická fakulta JČU - 6.9.  
g. Pro poslance 25.9.  
h. Pro potravinářské firmy 25.9.  

§ Semináře c), d) a e) se uskutečnily v jako příspěvek k projektu UNEP/GF/2716/02/4451 

3) Aktivity pro media 

a. Relace pro rozhlasový pořad "Meteor" - několikráte vysíláno od dubna 

b. Televize - natočena diskuse s Greenpeace pro pořad "Nedej se" 28.11.  
c. Publikace v tisku 

d. Pro příručku o GMO problematice pro poslance byla připravena pasáž: "Situace v EU" - 20. 9. 2003 

4) Konzultační činnost 

pro redaktory periodik a pro soukromý sektor probíhala průběžně. Jednalo se zejména o deníky typu MF DNES, 
Lidové noviny nebo časopisy Zemědělec, Koktejl a další. V soukromém sektoru je zájem o výklad právních norem 
souvisejících se zákony EU a novým zákonem o GMO v ČR 78/2004 Sb. Informace žádají zejména potraviná

prostřednictvím webové stránky www.biotrin.cz 
organizací seminářů nebo aktivní účastí na nich 
konzultační činností se zájemci o informace 
prostřednictvím medií 
informace byly poskytovány a získávány spoluprací se zahraničními partnery v rámci projektů 
byly připraveny návrhy na projekty v zájmu získání zahraničních grantů 

"GMO - rizikové téma" Vesmír leden 
"Etické a sociologické aspekty geneticky modifikovaných organismů" Životné prostredie" 37 (2),65 
(2003) 
"Genetika má své hranice" - MF DNES - 12. 4. 2003 
"Řídit volbu pohlaví je neetické" - MF DNES, 24. 5. 2003 
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a biotechnologické firmy. 

5) Zahraniční spolupráce 

se uskutečňovala v rámci projektu ECOD-BIO zaměřeném na informování a komunikaci s 
veřejností nejen v otázkách GMO, ale i v celé oblasti Life Science. Hlavním předmětem 
spolupráce bylo vytipování nejfrekventovanějších otázek veřejnosti na téma moderní 
biotechnologie a příprava odpovědí na ně. Cílem je uveřejnění těchto informací na webové 
stránce ECOD-BIO jako jeden z výsledků mezinárodní spolupráce několika zemí EU. 

Další spolupráce probíhá na projektu UNEP/GF/2716/02/4451 a na dalších akcích, zejména prostřednictvím 
referátů na mezinárodních konferencích 

a. Konference UNEP- 24.4., Praha 

b. Progress in Plant Biotechnology, České Budějovice 8.-12.9.  
c. JRC-Food safety - 4.11., Praha  
d. EFB Task Group of Public Perception of Biotechnology 5. -7. 12. Delft. Biotrin rovněž 

uveřejnil na svých webových stránkách nejnovější výsledky práce této pracovní skupiny, 
tj. Zprávu ze 4 workshopů organizovaných Evropskou biotechnologickou federací (TG 
PPG) zaměřených na komunikaci v oblasti GMO, a to v angličtině i v českém překladu.  

6) Fund raising 

se uskutečňoval přípravou návrhů projektů. Časově a kapacitně nejnáročnější byl návrh grantu 
pro 6. Rámcový program: FOOD QUALITY AND SAFETY 

T13 - FOOD SAFETY, RISK ASSESSMENT AND COMMUNICATION 

s názvem AUDIO-VISUAL TOOLS FOR SOCIETAL DIALOGUE. Hlavním cílem byla inventarizace a 
mezinárodní využívání existujících a připravovaných filmů s tématikou kvality a bezpečnosti potravin. 
Evropská komise měla určité výhrady týkající se zejména copyright. Proto bude tento návrh v roce 2004 
přepracován podle připomínek a znovu uplatňován ve spolupráci se společností HERAFILM. 

Kromě problematiky GMO se snaha Sdružení Biotrin zaměřila na pokračování v ochraně ŽP proti invazním 
rostlinám, resp. křídlatce. Uskutečnila se přednáška na semináři v Liberci o invazních rostlinách, kde byl 
prezentován návrh projektu uplatňovaný vůči MŽP ČR. Bohužel, MŽP neakceptovalo tento projekt. Projekt 
byl koncipován jako systémový, zatímco státní prostředky jsou schopny přispívat pouze k řešení dílčích 
úkolů některých ekologických iniciativ. 

Další aktivitou byla spolupráce s agenturou CzechInvest (CI) na podporu rozvoje biotechnologií v ČR. 
Jednalo se o vytvoření databáze firem a institucí zabývajících se biotechnologiemi v ČR. Biotrin inicioval 
formování "pracovní skupiny" složené z odborníků při agentuře CI. V závěru roku vyústila tato práce v 
zájem, aby se Biotrin podílel na přípravě projektu pro vytvoření národního biotechnologického klastru 
v ČR. 

7) Filmy 

V průběhu roku jsme předali k uveřejnění film "Spor o geny" slovenské veřejnoprávní televizi. 

Pokračovala spolupráce s Entomologickým ústavem AV ČR související s koprodukcí filmu "Život 
kukuřičného pole". Film ukazuje přednosti Bt kukuřice v boji se zavíječem kukuřičným - odolnost vůči 
tomuto škůdci, snížení ekologických škod způsobených insekticidy. 
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