
 
Přehled  o  činnosti   Sdružení Biotrin za rok  2009 

 
 
Už tradičně se Sdružení Biotrin v roce 2009 zabývalo informováním veřejnosti o moderních 
biotechnologiích. Pozornost byla věnována geneticky modifikovaným organizmům (GMO), 
geneticky modifikovaným plodinám (GMP), biotechnologiím v potravinářství a v lékařství. 
Největší podíl z činnosti Biotrinu zaujímaly tzv. „zelené“ biotechnologie ve vazbě  na účast 
v orgánech státní správy, spolupráci se zahraničními a tuzemskými partnery. 
 
Mezi nejvýznamnější výsledky této činnosti patří publikace „ White Book – genetically 
modified crops“. Tato „Bílá kniha“ vznikla jako iniciativa českých vědců, resp. Sdružení 
Biotrin a Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích v souvislosti s naším 
předsednictvím Evropské unii a výzvou Evropské Komise, aby EFSA (Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin) nejpozději do března 2010 vytvořila nová pravidla  hodnocení rizika 
GMO pro životní prostředí. 
 
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. 
 
Stěžejní činnost, tj. informace veřejnosti jsou komunikovány 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 besed, konferencí a seminářů 

   
 

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  
• zavedení rubriky učebních materiálů pro studenty 
• vydávání internetového bulletinu Svět biotechnologií  
• články a komentáře k aktuálním událostem týkajícím se GMO 
• umístění filmu Spor o geny na internet (You Tube) 

 
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 ( Palackého 
universitou, MŽP, MZE, VÚRV, Alergologickou společností, a pod.) 

• Jednání s MZE o přípravě videospotů o GMO 

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


 
 

ad 3) Publikace: 
  
 

• Vydání White Book - genetically modified crops společně s Biologickým 
centrem AV ČR v Českých Budějovicích 

• 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  

ad 4) 
•   honorovaná příprava článků pro internetovou stránku Gate2Biotech. 

 
 
ad 5) 

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

• Pravidelné zprávy a úvahy pro týdenní zpravodaj Gate2biotech. 
 
ad 6)          

• Konzultace a spolupráce na přípravě“Studentské vědecké konference pro studenty 
pracující s GMO“ 

• Tisková konference spolu s Agrární komorou o GMO 
• Spolupráce na přípravě a účast na konferenci Biotechnologie 2009 zaměřené na 

farmacii, hlavně na biosimilars (organizátor IIR) 
 
 
Spolupráce se zahraničními partnery: 
 

• s mezinárodními organizacemi (EFB, EuropaBio, EU),  
• PRRI – Public Research & Regulation Initiative 
• členství Biotrinu v EFB, účast na Kongresu EFB v Barceloně 
• účast na semináři EU v Bruselu o White Book- GMP –( prezentace) 
• referát na 8th International Symposium in the Series RECENT ADVANCES IN 

PLANT BIOTECHNOLOGY NEW DEVELOPMENTS IN GREEN GENE 
TECHNOLOGY (Szeged) 

• příprava projektu nového filmu o GM plodinách spolu s institucemi USA 
• účast na Joint Meeting of the EGE and the Czech Bioethical Commission 

konzultace s účastníky 
• Navazování a udržování styků s zahraničními partnery zajímajícími se o White 

Book 
• 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 řídícím výboru České technologické 

platformy 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; 
 
- 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, 

resp. Bílé knihy o geneticky modifikovaných plodinách    
 
- s informačními centry (JIC- Jihomoravské inovační centrum)- poskytování 

zpravodajství pro noviny  
 

- s Českou biotechnologickou společností 
 

- s mediálními pracovníky – kontakty, konzultace, články 
 


