
 
Přehled  o  č i n n o s t i   Sdružení Biotrin za rok  2008 

 
 

Sdružení Biotrin se v roce 2008 zabývalo řadou aktivit. Mezi nejvýznamnější patří 
informování veřejnosti o moderních biotechnologiích, zejména o genetických modifikacích 
plodin (GMP). Další činností Biotrinu byla účast v orgánech státní správy, spolupráce se 
zahraničními a tuzemskými partnery, konzultace a předávání odborných informací 
novinářům, poslancům a konzultace vyžádaná firmami. Větší aktivita byla zaměřena směrem 
ke studentům. Členové sdružení také publikovali, vystupovali v mediích a aktivně se účastnili 
mnoha vědeckých nebo popularizačních akcí zaměřených na biotechnologie. 

 
Informace veřejnosti: 

 
1) prostřednictvím www.biotrin.cz 
2) spolupráce s organy státní správy a politiky při pořádání veřejných schůzí, 

seminářů, přednášek a workshopů,   
3) prezentováním výsledků EU projektu 
4) vydáním publikací 
5) prostřednictvím médií 
 

ad 1)   aktualizace www.biotrin.cz: 
• měsíční monitoring médií a jejich vyhodnocení, resp. komentář  
• měsíční zpracování novinek ze světa NEWS (v angličtině)  
• zavedení rubriky učebních materiálů pro studenty 
• zveřejnění výsledků EU projektu CONSUMERCHOICE 
• vydávání internetového bulletinu Svět biotechnologií  
• články a komentáře k aktuálním událostem týkajícím se GMO 

 
ad 2) 

• konsultace a písemné podklady pro poslance (např. Hynek Fajmon, poslanec  -
Zemědělského výboru Evropského Parlamentu) 

• odborná doporučení k veřejným akcím ve věci povolování GMO  
• poskytnutí podkladů Fakta a mýty o genetickém inženýrství.  
• přednášky na akcích pro veřejnost pořádaných jinými institucemi (MŽP, MZe, 

VÚRV, Alergologickou společností, a pod.).  
•  

ad 3) 
• na webu byly prezentovány dílčí i závěrečné výsledky EU projektu 

Consumerchoice „Do European buy GMO foods“),  
• rovněž v novinách Svět biotechnologií byly uveřejněny informace o programu a 

závěrech  projektu CONSUMERCHOICE, včetně Tiskové zprávy pro domácí 
média a pro tiskovou konferenci v Bruselu. 

 
ad 4) 

 
• byla vydána skripta Biotechnologie a společnost, autor Prof. Drobník 

 
 

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


ad 5) 
• Články v Parlamentním zpravodaji a zemědělských odborných časopisech, 

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

•  V denním tisku, vystoupení v ČT a v rozhlase o obecných problémech 
biotechnologie zejména zemědělské; 

• Pravidelné zprávy a úvahy pro týdenní zpravodaj Gate2biotech.  
 
Spolupráce se zahraničními partnery: 
 

• EU Project Consumerchoice (zahájení duben 2006- ukončení říjen 2008)- 15 
partnerských organizací, účast na Workshopu v Talinu, příprava závěrů 
vyplývajících z práce na projektu 

• s mezinárodními organizacemi (EFB, EuropaBio, EU), účast na konferenci 
EuropaBio „The Value of Agricultural Biotech for the EU and the Czech 
Republic“ organizované v Praze s cílem diskutovat problematiku GMO a zaměřit 
na ni i aktivity české vlády v rámci předsednictví Evropské Unii; 

• členství Biotrinu v EFB, 
• Spolupráce s Black Sea Biotechnology Association zaměřenou na regionální 

spolupráci v biotechnologiích. Účast a vystoupení na konferenci Biotechnology: 
Science and Advance in the Black Sea Subregion v Albeně 24. září 2008. 

• Účast a vystoupení na konferenci v Plovdivu (Bulharsko) 7. května 2008 v rámci 
projektu TRANSCONTAINER  

 
Tuzemská spolupráce: 
 

- s biotechnologickými firmami- konzultační činnost;  
- s Potravinářskou komorou – členství v řídícím výboru České technologické 

platformy pro potraviny (PLATFORMA „Potraviny pro život“), tvorba programu 
platformy, vedení skupiny Potraviny a spotřebitel; 

- se státní správou (MZE, MŽP, MZD)- členství ve sboru expertů ministra ŽP; 
- členství v Bioetické komisi při Radě předsedy vlády pro vědu a technologie; 
- s Technologickým centrem AV ČR- vyhledávání vhodných témat projektů EU 
- s Centrem biologických věd AV ČR v Č. Budějovicích příprava nových projektů   
- s informačními centry (JIC- Jihomoravské inovační centrum)- poskytování 

zpravodajství pro noviny a internetovou stránku Gate2Biotech 
- s mediálními pracovníky – kontakty, konzultace, články 
-  

Fund raising: 
 
Hledání zdrojů pro shora uvedenou činnost  prostřednictvím Technologického centra AV ČR 
(vyhledávání nových existujících projektů), u sponzorských firem, v JIC, Brno, příprava 
nového projektu.  
 
 
 
 


