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O Bioinstitutu

Bioinstitut, o. p. s. byl založen v roce 2004 a jeho zakladateli jsou švýcarský výzkumný ústav pro ekologické ze‑
mědělství FiBL a PRO ‑BIO Svaz ekologických zemědělců.

Naším cílem je rozvoj ekologického zemědělství v České republice, který podporujeme formou výzkumu, 
poskytování poradenství, vzdělávání, přenosu poznatků z výzkumu do praxe, publikační činností, osvětou a pro‑
pagací sektoru mezi odbornou i laickou veřejností a komunikací potřeb sektoru na úrovni státní správy.

Poradenství

	� dotace a finanční podpory v zemědělství (PRV, cross ‑compliance, provozní evidence, kontrola EZ)
	� krajinotvorné dotace a programy MŽP (Program péče o krajinu, Program obnovy přirozených funkcí krajiny).

Vzdělávání a osvěta

	� Ekologické demonstrační farmy, školení a semináře
	� kanál YouTube Bioinstitut

Publikační činnost

	� vydávání praktických příruček a překladů zahraničních metodik a publikací, Ročenky EZ

Ekologické zemědělství vnímáme jako jedinou kontrolovanou a legislativně definovanou metodou udržitelné‑
ho zemědělství v České republice, které neplní pouze produkční funkci, ale i řadu funkcí mimoprodukčních, 

podporuje udržitelný rozvoj venkova, biodiverzitu krajiny a udržitelnou produkci potravin.
Bioinstitut je koordinátorem České technologické platformy pro ekologické zemědělství (ČTPEZ), založené 

v roce 2010. V roce 2020 sdružovala ČTPEZ celkem 30 členů (9 členů z řad prvovýrobců, obchodníků, zpracova‑
telů a kontroly EZ, 19 členů z řad výzkumných, vzdělávacích a poradenských institucí a 1 člena zastupujícího spo‑
třebitelskou veřejnost a 1 člena z oblasti PR).

https://www.youtube.com/channel/UCWXGEgm5ID2tIk3e_dS_Qzw


V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 2 1– 3 –

Lidé v Bioinstitutu

Správní rada
	� PŘEDSEDA             Ing. Zdeněk Perlinger
	� MÍSTOPŘEDSEDA      Ing. Petr Trávníček
	� ČLENOVÉ                Dr. Ing. Agr. ETH Lucius Tamm 

Ing. Přemysl Čech 
Ing. Jiří Urban 
Andrea Vizinová 

Dozorčí rada
	� PŘEDSEDA             Ing. Renata Baslerová 
	� ČLENOVÉ                Ing. Miloslav Knížek 

Ing. František Chlad

Zaměstnanci
	� Mgr. Pavlína Samsonová – ředitelka společnosti
	� Ing. Tereza Srovnalová – kancelář, administrativa 

	� Ing. Andrea Hrabalová – projekt UNISECO, konzultant pro statistiky a data o EZ
	� RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. – projekt NEXTFOOD
	� Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D. – projekt NEXTFOOD, koordinátor komunikace a spolupráce 

s IFOAM Organic Europe
	� Bc. Jan Lehejček – projekt NEXTFOOD
	� Mgr. Karolína Pečenková, Ph.D. – projektová koordinátorka
	� Ing. Alena Popelková – projekt NEXTFOOD

Překlady a tlumočení  
	� Ina a Jim Leckie
	� Ing. Radomil Hradil
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Propagace regionální bioprodukce a spolupráce

	� Registrační číslo rozhodnutí: 34/2021
	� Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
	� Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

Projekty

Projekt BIO v regionu – Propagace regionální bio‑
produkce a spolupráce zaměřený na zvýšení po‑

vědomí o ekologickém zemědělství a biopotravinách 
na regionální úrovni realizoval Bioinstitut již šestým 
rokem.

Cílem projektu je iniciovat zájem o ekologické ze‑
mědělství a jeho produkty zejména mezi mladými lidmi. 
Přínosem pro cílovou skupinu, tedy studenty i pedago‑
gy středních odborných škol gastronomického zaměře‑
ní, je možnost poznat sektor ekologického zemědělství 
z více úhlů pohledu. Jednak v rámci semináře za účasti 
odborníků i lokálních a regionálních prvovýrobců, dále 
při exkurzích na ekofarmy nebo k výrobcům biopotra‑
vin v regionu školy a do třetice skrze praktické vaření 
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z biopotravin pod vedením profesionálního kuchaře. 
Projekt umožňuje seznámit se s principy ekologického 
zemědělství a biopotravinami všemi smysly.

Balíček tří aktivit jsme tentokrát nabídli školám v Olo‑
mouckém kraji. V roce 2021 se do projektu zapojily tyto 
školy: Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Je‑
seník, Střední odborná škola Litovel a Střední škola so‑
ciální péče a služeb Zábřeh.

Oblíbenou součástí projektu jsou exkurze. Se stu‑
denty středních škol jsme navštívili ekofarmu v Branné 
a v Heřmanovicích na Jesenicku.

Více o projektu na našem webu a ve fotogalerii.

Koordinace České technologické platformy 
pro ekologické zemědělství

	� Registrační číslo rozhodnutí: SZIF/2021/0665962 a SZIF/2022/0236669
	� Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
	� Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství prostřednictvím SZIF

Bioinstitut je koordinátorem a příjemcem dotace na činnost České technologické platformy pro ekologické 
zemědělství. Realizované aktivity jsou vykazovány formou zpráv o činnosti 2 x ročně, předkládaných odbor‑

nému garantovi tj. Oddělení ekologického zemědělství MZe a SZIF. www.ctpez.cz

UNISECO – porozumění  
a zlepšení udržitelnosti agro ‑ekologických 
zemědělských systémů v EU

	� Registrační číslo rozhodnutí: 773901 – H2020‑SFS‑2017‑2
	� Období realizace: 5/2018 – 4/2021
	� Poskytovatel: projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci 

grantové dohody č. 773901

Projekt zaměřený na identifikaci sociálně ‑ekonomických a politických překážek a hnacích sil dalšího rozvoje 
a zavádění agro ‑ekologických přístupů v zemědělských systémech EU s cílem navrhnout efektivnější stra‑

tegie pro evropské zemědělství.
Hlavní otázkou řešitelů projektu je, jak zajistit rovnováhu v poskytování veřejných statků a zemědělské pro‑

dukce při současném zajištění ekonomické a sociální udržitelnosti na úrovni zemědělských podniků, aniž by byly 
příliš závislé na veřejných zdrojích?

Bioinstitut byl jedním z 18 partnerů projektu a je zodpovědný za realizaci případové studie v České republi‑
ce, která cílí na zlepšení kvality orné půdy zachováním ekologického hospodaření mléčných farem na Vysočině.

http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/propagace-regionalni-bioprodukce-a-spoluprace/aktivity-2021
https://eu.zonerama.com/Bioinstitut/1065788
https://www.ctpez.cz/
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V roce 2021 se aktivity projektu soustředily především na finalizaci výstupů a prezentaci výsledků projektu 
na řadě akcí, seminářů a především na závěrečné konferenci projektu UNISECO. Z důvodu epidemiologické si‑
tuace proběhla konference ve virtuální podobě 18. a 19. března 2021.

Zpracovány byly dva zpravodaje. V březnovém zpravodaji byly publikovány příběhové mapy (Story maps) 
všech 15 případových studií a v závěrečném dubnovém zpravodaji byl uveden přehled všech výstupů projek‑
tu opět v třídění dle jednotlivých případových studií.

Výstupy za případovou studii v České republice jsou zveřejněny na webu projektu, tak na webu Bioinstitu‑
tu. Odkazy na hlavní výstupy:
	� komentovaná prezentace – shrnutí případové studie (anglicky) na Youtube
	� příběhová mapa případové studie – story map (AJ)
	� prezentace – shrnutí případové studie (CZ)
	� doporučení pro praxi – issue brief (CZ)
	� doporučení pro politiku – policy brief (CZ)
	� shrnutí pro praxi – practice abstract 4 (CZ, AJ)
	� článek v Zemědělci – Kvalitní orná půda díky biomléku

Více o projektu na našem webu.
Web projektu: https://uniseco ‑project.eu/

NEXTFOOD – vzdělávání  
nové generace odborníků  
v zemědělsko ‑potravinářském řetězci

	� Registrační číslo: 771738 – H2020‑SFS‑2017‑2
	� Období realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2022
	� Poskytovatel: projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 v rámci 

grantové dohody č. 771738.

http://bioinstitut.cz/cz/zaverecna-konference-projektu-uniseco#:~:text=Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A1%20konference%20projektu%20UNISECO%20Ve%20dnech%2018.%20a,d%C5%AFvodu%20epidemiologick%C3%A9%20situace%20prob%C4%9Bhne%20setk%C3%A1n%C3%AD%20ve%20virtu%C3%A1ln%C3%AD%20podob%C4%9B.
https://uniseco-project.eu/assets/content/resources/03-newsletters/uniseco-newsletter-Nr05-vFINAL.pdf
https://uniseco-project.eu/assets/content/resources/03-newsletters/uniseco-newsletter-Nr06-vFINAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tpfIQUNAgdI&t=9s
https://panda.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=ecf7eb6ab4cd4b98b4757b6f5ae6cf65
https://aa.ecn.cz/img_upload/7331e1faea7fac726e0197358f83ecdd/uniseco_shrnuti-prubehu-a-vystupu.pdf
https://aa.ecn.cz/img_upload/7331e1faea7fac726e0197358f83ecdd/issue-brief-cz-cs_cz.pdf
https://aa.ecn.cz/img_upload/7331e1faea7fac726e0197358f83ecdd/policy-brief-cz-cs_cz.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/understanding-and-improving-sustainability-agro
https://www.ctpez.cz/aktuality/publikace/clanky/kvalitni-orna-puda-diky-biomleku/
http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/uniseco-porozumeni-a-zlepseni-udrzitelnosti-agroekologickych-zemedelskych-systemu-v-eu
https://uniseco-project.eu/
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Cílem projektu je posun k udržitelným zemědělským, lesnickým a potravinářským systémům v rámci EU pro‑
střednictvím změny způsobu vzdělávání budoucích odborníků v těchto oborech. NEXTFOOD zpochybňu‑

je lineární způsob předávání informací od jejich nositele (akademici, poradci, praktici) k příjemci (studenti, ze‑
mědělci), a naopak cílí na přechod k zúčastněnému spoluvytváření vědomostí, v němž je vzdělávaný v centru 
pozornosti, je aktivně konfrontován a spoluzodpovědný za výsledek (viz obrázek).

V rámci čtvrtého roku řešení projektu se Bioinstitut podílel na finalizaci evaluačního nástroje, který má za cíl 
hodnotit prakticky orientované výsledky výzkumu, vývoje a vzdělávání z pohledu jejich ekonomických, environ‑
mentálních a sociálních přínosů. Tento nástroj vznikl na základě hodnocení tzv. practice abstracts, které jsou prak‑
ticky orientovaným výstupem evropských projektů. S jejich evaluací na základě předložené metodiky pomáhali 
poradci v zemědělství z různých evropských zemí, přičemž metodika byla po jejich hodnocení cirkulárně revi‑
dována, tak, aby dokázala co nejlépe odhalit zmíněný význam výsledků v praxi. V závěrečných měsících projek‑
tu proběhlo publikování evaluačního rámce a jeho peer ‑review revize. Bioinstitut byl mj. zodpovědný za vnitřní 
komunikaci projektových výstupů v rámci konsorcia a tvorbu newsletterů projektu.

Více o projektu na našem webu.
Web projektu https://www.nextfood ‑project.eu/

Best4Soil – sdílení znalostí  
o prevenci a omezování chorob  
přenášených v půdě

	� Období realizace: 01/2018 – 9/2021
	� Registrační číslo: H2020‑RUR‑2018‑1

Projekt je součástí evropského inovačního partnertsví EIP Agri. Bioinstitut je subdodavatelem jednoho z part‑
nerů projektu a podílí se na diseminaci výsledků projektu Best4Soil v České republice.

Cílem projektu je vytvořit znalostní síť o postupech pro potlačování chorob přenášených v půdě. Byla vy‑
tvořena krátká videa, databáze, a praktické přehledy ve 22 úředních jazycích EU, která jsou volně přístupná od‑
borné i laické veřejnosti.

V roce 2021 jsme zajistili šíření výsledků a výstupů projektu v rámci tří akcí, pořádaných pro širokou zeměděl‑
skou i odbornou veřejnost. Závěrečná konference projektu byla z důvodu protiepidemických opatření odlože‑
na na začátek roku 2022.

Workshop 1 – Úvod do ekologického zemědělství II, Rabochův Mlýn, 24. 4. 2021
Workshop 2 – Vermikompostování, Velké Hostěrádky, 8. 10. 2021.
Workshop 3 – Kolokvium ekologického zemědělství, Praha, 26. 11. 2021.

Více o projektu na našem webu.
Web projektu: https://www.best4soil.eu/

https://www.nextfood-project.eu/news/
http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/nextfood
https://www.nextfood-project.eu/
http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/best4soil
https://www.best4soil.eu/
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Zakázky pro naše partnery 

Státní dozor (supervize) v ekologickém zemědělství – 
přenos zkušeností z České republiky na Ukrajinu

Pro našeho partnera FiBL Švýcarsko jsme realizovali on‑line školení pracovníků Státní služby Ukrajiny pro bez‑
pečnost potravin a ochranu spotřebitele (State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection) na 
téma zajištění supervize sektoru ekologického zemědělství.

Ukrajinský zákon o hlavních zásadách a požadavcích vůči ekologické produkci, uvádění do oběhu a označo‑
vání ekologických produktů (Ekologický zákon Ukrajiny) vstoupil v platnost v srpnu roku 2019. Ministerstvo pro 
rozvoj ekonomiky, obchodu a zemědělství Ukrajiny (Ministerstvo UA), Státní služba Ukrajiny pro bezpečnost po‑
travin a ochranu spotřebitele (Státní služba UA) spolu s místními ekologickými subjekty a mezinárodními part‑
nery (projekty) zpracovávají odpovídající podzákonné předpisy pro další implementaci zákona o ekologickém 
zemědělství Ukrajiny. Státní dozor v ekologickém sektoru Ukrajiny zatím neexistuje, zatímco v České republice 
funguje dlouhodobě, proto je možné naše národní zkušenosti předávat zemím, které s naplňováním požadav‑
ků ekologické legislativy teprve začínají. 

Školení se uskutečnilo v rámci švýcarsko‑ukrajinského programu „Quality Food Trade Program“, který realizuje 
Výzkumný ústav ekologického zemědělství FiBL (Švýcarsko) ve spolupráci se SAFOSO AG (Švýcarsko). 

Více o programu ZDE.

https://qftp.org/en/about-the-program/


Bioinstitut na YouTube  

Na našem You Tube kanálu prezentujeme videa z domácí i zahraniční produkce. Všechna převzatá cizojazyč‑
ná videa jsou opatřena českými titulky. Na překladech zahraničních videí spolupracujeme především se švýcar‑
ským výzkumným ústavem FiBL. Zveřejňujeme instruktážní videa o moderních technikách ekologického země‑
dělství, záznamy z odborných seminářů, vzdělávací i osvětové filmy a dokumenty. V loňském roce jsme se nově 
zaměřili na problematiku redukovaného zpracování půdy v ekologickém zemědělství.

Videa jsou určená nejen zemědělcům, ale všem, které zajímá téma ekologického hospodaření. Jsou zaměře‑
na zejména na půdu, vysvětlují její význam, představují možnosti, jak s ní pracovat. 

Prohlédnout si je můžete na YOU TUBE Bioinstitut.

https://www.youtube.com/channel/UCWXGEgm5ID2tIk3e_dS_Qzw
https://www.youtube.com/channel/UCWXGEgm5ID2tIk3e_dS_Qzw


Finanční přehled  
za rok 2021

EUR = 24,86
(podle kurzu ČNB k 31. 12. 2021)

Zpráva o hospodaření 
a využití prostředků 
Fondu vzdělávání 
a dalšího rozvoje

V roce 2021 společnost Bioinstitut, o. p. s. 
nečerpala prostředky z Fondu vzdělávání 
a dalšího rozvoje, stav účtu k 31. 12. 2021 činí 
573 307,09 Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

  Kč EUR

Výnosy celkem 3 645 560 165 701

Náklady celkem 3 645 560 165 701

Hospodářský  
výsledek

0 0

NÁKLADY

Struktura nákladů Kč EUR

Materiál – běžná spotřeba 22 421 902

Prodané zboží 251 10

Cestovné 74 084 2 980

Náklady na reprezentaci 26 857 1 080

Ostatní služby 1 402 803 56 428

Mzdové náklady 1 660 821 66 807

Mzdové náklady – funkční odměna 24 000 965

Zákonné sociální pojištění 381 264 15 337

Ostatní sociální náklady 0 0

Ostatní daně a poplatky 975 39

Ostatní pokuty a penále 0 0

Odpisy nedobytné pohledávky 0 0

Kurzové ztráty 40 284 1 621

Dary (publikace, tiskoviny) 0 0

Jiné ostatní náklady 11 800 475

Příspěvky zúčtované v organizaci 0 0

CELKEM 3 645 560 146 644

VÝNOSY

Struktura výnosů Kč EUR

Tržby za vlastní výrobky 0 0

Tržby z prodeje služeb 263 425 10 596

Tržby za prodané zboží 15 550 626

Ostatní pokuty a penále 0 0

Úroky 666 27

Kurzové zisky 48 2

Zúčtování fondů 100 000 4 023

Přijaté příspěvky (dary) 33 503 1 347

Jiné ostatní výnosy 0 0

Příspěvky zúčt. v organizaci 0 0

Provozní dotace 3 232 368 130 023

CELKEM 3 645 560 146 644
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Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2021
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Bioinstitut je členem

Spolupráce

České technologické platformy 
pro ekologické zemědělství

PRO-BIO  
Svazu ekologických zemědělců

Mezinárodního sdružení  
IFOAM Organics International

Mezinárodního sdružení 
IFOAM Organics Europe

	� ABCERT AG
	� Česká společnost ornitologická
	� IFOAM World a IFOAM EU Group
	� KEZ, o. p. s.
	� Ministerstvo zemědělství ČR
	� PRO ‑BIO Liga
	� PRO ‑BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk a jeho regionální pobočky
	� Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
	� Výzkumný ústav ekologického zemědělství FiBL – Švýcarsko, Německo, Rakousko

Kontakty
Bioinstitut, o. p. s. 
Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

Adresa sídla:  
Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc – Chválkovice

IČ: 26856948 / tel: +420 581 115 181 / e‑mail: info@bioinstitut.cz

Společnost zapsána v rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ke dni 9. 4. 2005, Oddíl O, vložka 198

http://bioinstitut.cz/

