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Česká biotechnologická platforma - CEBIO 
 
Česká biotechnologická platforma (CEBIO) je zapsaným spolkem, který sdružuje subjekty spojené svým zájmem o 
rozvoj biotechnologií, jejich uplatnění na trhu, přípravu lidských zdrojů a výzkum a vývoj v oboru. CEBIO chce být 
širokým rámcem pro odbornou diskusi, sdružovat odborníky, vytvářet a podporovat sítě, kontakty a partnerství 
vedoucí k výzkumným, inovačním a rozvojovým projektům, k zavádění nových technologií, produktů a postupů do 
výroby a na trh. Vychází z potřeb lepšího využití potenciálu jihočeských pracovišť AV ČR a Jihočeské univerzity v 
Českých Budějovicích, a to jak na úrovni vznikajícího know-how, tak lidských zdrojů (studentů, výzkumných 
pracovníků). 
  
Cílem činnosti CEBIO je 
1) sdružování zájemců o problematiku biotechnologií a jejich využívání v průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a 

dalších oblastech ve prospěch lidské společnosti a životního prostředí, 
2) sledování a podpora výzkumu, vývoje, inovací a zavádění nových biotechnologií do praxe, 
3) zapojení se do aktivit příslušných evropských technologických platforem, spolupráce s národními 

technologickými platformami, klastry a zastřešujícími organizacemi, 
4) zpracování a aktualizace vize rozvoje, strategické výzkumné agendy a implementačního akčního plánu v oblasti 

biotechnologií a jejich využívání, 
5) výměna zkušeností mezi členy a dalšími odborníky, podpora vztahů mezi vědou, výzkumem, školstvím, 

průmyslem a zemědělstvím, 
6) vytváření zázemí pro cílené zvyšování kvality a odbornosti pracovních sil v oboru, včetně vzdělávání, zajišťování 

praxí, pobytů, tvorby učebních plánů a nových způsobů zvyšování kvalifikace, 
7) pořádání vzdělávacích a konferenčních akcí k problematice biotechnologií, 
8) spolupráce s vědeckými a odbornými institucemi i s výrobci a provozovateli biotechnologií v zahraničí, 
9) odborná propagační a publikační činnost pro účely CEBIO, 
10) účast v legislativním a normotvorném procesu dotýkajícím se biotechnologií, 
11) zvyšování konkurenceschopnosti české společnosti, českého průmyslu a zemědělství, resp. celé Evropské unie. 
 
Členství v platformě není nijak omezeno, je podmíněno pouze souhlasem představenstva a placením členských 
příspěvků (v případě činného členství). Mezi členy CEBIO jsou nebo budou zastoupeny všechny skupiny podnikatelské 
sféry, výzkumných institucí, vysokých, případně i středních škol, stejně jako podpůrné instituce, odborné svazy, 
studenti, nezávislí experti a další zájemci o obor. Cílem je získat reprezentativní průřez všech významných hráčů na poli 
výzkumu biotechnologií a implementace jeho výsledků do praxe. 
  
Svým členům CEBIO nabízí především: 

- účast na aktuálním dění v oboru, zdroj potřebných informací 
- možnost aktivního podílu na vytváření výzkumné a inovační strategie oboru 
- získání nových kontaktů a partnerů 
- iniciaci a aktivní podporu výzkumných, inovačních a rozvojových projektů či podnikatelských záměrů na bázi 

nových výsledků VaV 
- přístup ke kvalifikované pracovní síle – od absolventů JČU přes výzkumné pracovníky až po kolegy z praxe 
- možnost vlivu na obsahovou stránku odborné přípravy studentů JČU, případně dalších zúčastněných škol 
- prezentaci na webových stránkách, konferencích a seminářích 
- vzdělávání pro zaměstnance formou speciálních školení a kurzů 
- využití sdružení technologických platforem pro prosazování společných zájmů 
- realizaci vlastních (společných) projektů pod hlavičkou CEBIO 

 
Česká biotechnologická platforma naplňuje definici danou evropskými zvyklostmi a řadí se tak mezi více než dvacítku 
národních technologických platforem (NTP). Ty jsou nezávislými organizacemi, které tvoří strategické vize stěžejních 
ekonomických oborů ČR. Jejich cílem je přispět ve střednědobém až dlouhodobém horizontu k hospodářskému růstu a 
zvyšování konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje. NTP jsou také významným partnerem jak pro vládní 
organizace (RVVI), tak pro ministerstva (MŠMT, MZe, MPO) či státní agentury, zejména TAČR a CzechInvest. Na této 
úrovni jednají a prosazují společné zájmy. 
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Statutárním orgánem CEBIO je pětičlenné představenstvo: 

a) předseda 
- prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. 
b) místopředseda 
- Ing. Václav Filištein 
c) členové 
- prof. Ing. Josef Špak, DrSc. 
- doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. 
- Ing. Jan Matějka 
 
Kontrolním orgánem je revizní komise: 
- doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (předseda)  
- Mgr. Růžena Štemberková 
- Ing. Petra Vachová 
 
 
Členské příspěvky byly určeny v následující výši: 
 
České a slovenské subjekty: 
 

 
Zahraniční subjekty (s nimiž je potřeba komunikovat jinak než v češtině) 
 

Roční obrat Členský příspěvek 

Do 4 mil. € 500 € 

Do 40 mil. € 1 000 € 

Nad 40 mil. € 2 000 € 

 

Kategorie členů Roční obrat Členský příspěvek 

Fyzické osoby nepodnikající - 500 Kč 

Neziskové organizace - 800 Kč 

Veřejná správa (obce, města) - 1 000 Kč 

Podnikatelé do 1 mil. Kč 1 000 Kč 

Podnikatelé do 100 mil. Kč 3 000 Kč 

Podnikatelé do 1 mld. Kč 10 000 Kč 

Podnikatelé nad 1 mld. Kč 30 000 Kč 


