
 
 
 

Přehled o  č i n n o s t i   Sdružení Biotrin za rok  2006 
 

Od ledna 2006 se zabývalo Sdružení Biotrin několika základními úkoly. Informováním 
veřejnosti o biotechnologiích, zejména genetických modifikacích plodin, spoluprací se 
zahraničními a tuzemskými partnery, včetně médií a uskutečnilo řadu akcí v zájmu 
popularizace biotechnologií a předávání odborných informací novinářům, poslancům a 
ostatní  

 
Informace veřejnosti: 

 
1) prostřednictvím www.biotrin.cz 
2) organizováním seminářů, workshopů, tiskových konferencí 
3) spoluúčastí na organizaci Týdne vědy v AV ČR 
4) prezentováním výsledků EU projektů 
5) vydáním brožury „Průvodce biotechnologiemi“ 
6) prostřednictvím médií 
 

ad 1)   aktualizace www.biotrin.cz: 
• měsíční monitoring médií a vyhodnocení  
• měsíční zpracování novinek ze světa  (v angličtině)  
• informace o výsledcích projektů 
• přehled o akcích pro media 

 
ad 2) 

• konsultace pro poslance (Pešan, Fajmon -Zem. výbor Evropského Parlamentu) 
• tisková konference 15. 3. 2006- spolu s AV ČR na téma „10 let geneticky 

modifikovaných plodin“ 
• ve spolupráci se Státní rostlinolékařskou správou příprava konference o 

Diabrotica  a referát na rostlinolékařských dnech Využití genetické 
modifikace v ochraně rostlin  

•  
• referát na konferenci Geneticky modifikované organismy 18.5. organizovaný MZe, 

Biotechnologické šlechtění 
• referát na 23rd  World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences, 

České Budějovice 26.6.-2.7. 2006 (Genetically modified organisms and the 
environment) 

• referát Central European experiences na FAO workshop 16.- 20. 10. 2006 
 
ad 3)  
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Spolupráce se zahraničními partnery: 
 
 EU Project CISCI  (ukončení leden 2007)-  10 partnerských organizací  
 EU Project Consumerchoice (zahájení duben 2006)- 11 partnerských organizací 
 s mezinárodními organizacemi (EFB, OECD, EU) 
 
International  Co-operation  on EU project in the FP 6 
 
Project  No 518 435  CONSUMERCHOICE:  „Do European Buy GM Food?“ under co-
ordination of King´s College London, UK.  Co-operation of 16 partners. Association Biotrin 
is  leader of WP 2 „Survey of GM products and sales“ 
 
Tuzemská spolupráce: 
 

- s biotechnologickými firmami- konzultační činnost, odborné akce 
- s Potravinářskou komorou (PLATFORMA „Potraviny pro život“) 
- s  potravinářskými výzkumnými ústavy a firmami 
- s distributory potravin 
- se státní správou (MZE, MŽP, MZd)) 
- se spotřebitelskými organizacemi 
- s AV ČR (Tiskový odbor, TC AVČR, nakladatelství Academia) 
- s informačními centry (JIC, ÚZPI) 
- s mediálními pracovníky 

 
Co-operation in the field of biotechnology in the ČR with: 
 
Biotechnological companies – Monsanto, Pioneer, Syngenta, Nestlé - consultations 
Chamber of Food  ??? Platform FOOD  FOR  LIFE- section Food and consumer 
Association for protection of consumers – co-operation on GM food questions 
Ministry of Agriculture, Ministry of Environment, Research institutes, Universities, 
Biotechnology Centres – JIC (South Moravian Innovative Centre),ÚZPI ( Institute of 
Agriculture and Food Information), VÚRV (Research Institute of Crop Production), Society 
of Biotechnology etc. 
The Biotechnology Guide, translated by Prof. Drobník, president of the Association Biotrin 
was published  by the Academia Publisher in May. Original was published by VIB (Flanders 
Interuniversity Institute of Biotechnology, Ghent, Belgium) in 2001. The book is focused on 
biotechnology in agriculture and food. 
 
 
 
Fund raising: 
 
Hledání řešení pro překlenutí období mezi termínem úhrady nákladů na plnění EU 
projektů z prostředků Biotrinu, jejich vyúčtováním a termínem získání  finančního krytí za 
náklady  projektu  od Evropské komise. (TC AV ČR, MŠMT, MZE, PK) 
 
 
 
 


