
 
 Výroční zpráva o  činnosti   Sdružení Biotrin za rok  2011 

 
 
Sdružení Biotrin se v roce 2011 zabývalo jako obvykle informováním veřejnosti o moderních 
biotechnologiích. Pozornost byla věnována geneticky modifikovaným organizmům (GMO), 
Největší podíl z činnosti Biotrinu zaujímaly tzv. „zelené“ biotechnologie ve spolupráci s 
orgány státní správy, zahraničními a tuzemskými partnery. 
 
K dalším aktivitám každoročně řadíme konzultace a předávání odborných informací 
novinářům, poslancům a konzultace vyžádané firmami. Členové sdružení také publikovali, 
vystupovali v mediích a aktivně se účastnili mnoha vědeckých nebo popularizačních akcí 
zaměřených na biotechnologie. 
 
Informace veřejnosti jsou poskytovány několika způsoby: 

 
1) prostřednictvím www.biotrin.cz   
2) spoluprací s orgány státní správy (MZE a MŽP), universitami aj. 
3) vydáváním publikací 
4) prostřednictvím www.gate2biotech 
5) prostřednictvím médií  
6) přípravou nebo aktivní účastí na besedách, konferencích a seminářích 

   
 

ad 1)   aktualizace www.biotrin.cz: 
• měsíční monitoring tuzemských médií a jejich vyhodnocení, resp. komentář  
• měsíční zpracování novinek ze světa NEWS (v angličtině) s uvedením zdrojů  
• vydávání internetového bulletinu Svět biotechnologií  
• články a komentáře k aktuálním událostem týkajícím se GMO 

 
ad 2) 

• konsultace a písemné podklady pro Europoslance (Hynek Fajmon, Pavel Ploc)  
• odborná doporučení k veřejným akcím ve věci povolování GMO  
• přednášky na akcích pro veřejnost pořádaných jinými institucemi ( Palackého 

universitou, MŽP, MZE, VÚRV, Alergologickou společností, 
• účast na konferenci Ecological Impal of Genetically Modified Organisms 

(EIGMO) v Českých Budějovicích 22 – 25. 6. 2011 
 
 

ad 3) Publikace: 
 

• Internetový bulletin Svět biotechnologií – pokračování v uveřejňování vědeckých i 
politických informací o biotechnologiích v zemědělství, potravinářství a lékařství. 
Adresné předávání vědeckých a technologických novinek i přehledů o situaci 
v globálním světě 

• zpracování materiálu pro Českou technologickou platformu „Potraviny pro zdraví“ 
při PK ČR. Šlo výsledky průzkumů Eurobarometr o mínění Evropanů a občanů ČR 
o chemických látkách v potravinách a také o rizicích s nimi spojených  

• příprava článků pro internetovou stránku Gate2Biotech 

http://www.biotrin.cz
http://www.biotrin.cz


 
• Články v Parlamentním zpravodaji a zemědělských odborných časopisech, 

přinášející pohledy na vědeckou i politickou stránku problémů s genetickým 
inženýrstvím, resp. s přijímáním či odmítáním GMO v Evropské unii; 

• Články v denním tisku a časopisech jménovitě Agrobaze o problémech 
zemědělské biotechnologie  

• Pravidelné zprávy a úvahy pro týdenní zpravodaj Gate2biotech. 
 
ad 4)          

• Konzultace a spolupráce se studenty v rámci BIOMANIA (MÚ Brno) 
 
Spolupráce se zahraničními partnery: 
 

• s mezinárodními organizacemi (EFB, EuropaBio, EU),  
• příprava projektu nového filmu o GM plodinách spolu s institucemi USA 
• navazování a udržování styků s biotechnologickými firmami a zahraničními 

universitami  
• spolupráce se zemědělskými odděleními velvyslanectví USA, NL, A, CAD 

v České republice 
 
 
Tuzemská spolupráce: 
 

- s vysokými školami: UK, JČU, MU, UPOL, VŠCHT, ČZU, 
 
- s biotechnologickými firmami - konzultační činnost, rešerše, přehledy  
 
- s Potravinářskou komorou – členství v České technologické platformě pro 

potraviny (PLATFORMA „Potraviny pro život“), tvorba programu platformy, 
členství v pracovní skupině Potraviny a spotřebitel; 

 
- s Agrární komorou 
 
- se státní správou (MZE, MŽP, MZD)- členství ve sboru expertů ministra ŽP; 
 
- s Technologickým centrem AV ČR- vyhledávání vhodných témat projektů EU 
 
- s Centrem biologických věd AV ČR v Č. Budějovicích,  
 
- s informačními centry např. Gate2Biotech 

 
- s Českou biotechnologickou společností 

 
- s médii (Lidové noviny, Vesmír atd.) – kontakty, konzultace, články 
 

 
 
 
 


