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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 poskytování 
poradenství, vzdělávání, přenosu poznatků z výzkumu do praxe, publikační činností, osvětou a propagací sekto‑
ru 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
	� aktualizace internetových stránek www.rokpudy.cz a kanálu 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 2019 sdružovala ČTPEZ celkem 27 členů (9 členů z řad prvovýrobců, obchodníků, zpracovate‑
lů a kontroly EZ, 16 členů z řad výzkumných, vzdělávacích a poradenských institucí a 1 člena zastupujícího spo‑
třebitelskou veřejnost a 1 člena z oblasti public relations).

www.ctpez.cz

http://www.rokpudy.cz
https://www.youtube.com/channel/UCWXGEgm5ID2tIk3e_dS_Qzw
http://www.ctpez.cz
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Správní rada
	� PŘEDSEDA             Ing. Zdeněk Perlinger
	� MÍSTOPŘEDSEDA      Ing. Petr Trávníček

	� ČLENOVÉ          Dr. Ing. Agr. ETH Urs Niggli 
Ing. Přemysl Čech  
Ing. Jiří Urban 
Andrea Vizinová 

Lidé v Bioinstitutu

Dozorčí rada
	� PŘEDSEDA             Ing. František Chlad 	� ČLENOVÉ          Ing. Miloslav Knížek 

Ing. Renata Baslerová

Zaměstnanci
	� Mgr. Pavlína Samsonová – ředitelka
	� 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 EU
	� Bc. Jan Lehejček – projekt NEXTFOOD
	� Mgr. Karolína Pečenková, Ph.D. – projektová koordinátorka (rodičovská dovolená)
	� Ing. Alena Popelková – projekt NEXTFOOD
	� Mgr. Martin Střelec – projekt NEXTFOOD
	� RNDr., MSc, MBA. Jakub Trojan, Ph.D. – projekt NEXTFOOD

Externí 
spolupracovníci 
	� Ing. Alena Malíková – YouTube Bioinstitut 
	� akreditovaní poradci MZe a další 

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

	� Registrační číslo rozhodnutí: 44/2019
	� Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
	� Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

Projekty

Projekt BIO v regionu – Propagace regionální biopro‑
dukce a spolupráce zaměřený na zvýšení povědo‑

mí o ekologickém zemědělství a biopotravinách na re‑
gionální úrovni realizoval Bioinstitut již čtvrtým 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 biopotravin 
v regionu školy a do třetice skrze praktické vaření z bio‑
potravin pod vedením profesionálního kuchaře. Projekt 
umožňuje seznámit se s principy ekologického země‑
dělství a biopotravinami všemi smysly.

Balíček tří aktivit proběhl ve dvou krajích. V loň‑
ském roce se do projektu zapojily tyto školy: Hotelová 
škola (Plzeňský kraj) a Integrovaná střední škola Cheb 
(Karlovarský kraj).

Oblíbenou součástí projektu jsou exkurze. Se stu‑
denty vybraných škol jsme navštívili farmu Mouliso‑
vých v Milínově a Biofarmu Belina v Nežichově.

Více o projektu zde: http://bioinstitut.cz/cz/projekty ‑spoluprace/propagace ‑regionalni ‑bioprodukce‑
‑a ‑spoluprace/aktivity‑2019

https://www.farmamoulisovych.cz/
https://www.farmamoulisovych.cz/
https://www.biofarmabelina.cz/
http://bioinstitut.cz/cz/projekty%C2%AD%E2%80%91spoluprace/propagace%C2%AD%E2%80%91regionalni%C2%AD%E2%80%91bioprodukce%C2%AD%E2%80%91a-spoluprace/aktivity-2019
http://bioinstitut.cz/cz/projekty%C2%AD%E2%80%91spoluprace/propagace%C2%AD%E2%80%91regionalni%C2%AD%E2%80%91bioprodukce%C2%AD%E2%80%91a-spoluprace/aktivity-2019
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NEXTFOOD – vzdělávání nové generace odborníků 
v zemědělsko ‑potravinářském řetězci

V rámci druhého roku řešení projektu se Bioinstitut podílel na vývoji evaluačního nástroje, který má za cíl hod‑
notit prakticky orientované výsledky výzkumu, vývoje a vzdělávání z pohledu jejich ekonomických, environmen‑
tálních a sociálních přínosů. Tento nástroj vzniká na základě hodnocení tzv. practice abstracts, které jsou prak‑
ticky orientovaným výstupem evropských projektů. S jejich evaluací na základě předložené metodiky pomáhají 
poradci v zemědělství z různých evropských zemí, přičemž metodika je po jejich hodnocení cirkulárně revidová‑
na tak, aby dokázala co nejlépe odhalit zmíněný význam výsledků v praxi.

Více o projektu zde: http://bioinstitut.cz/cz/projekty‑spoluprace/nextfood
Web projektu: https://www.nextfood ‑project.eu/

	� 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.

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).

http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/nextfood
https://www.nextfood-project.eu/
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UNISECO – porozumění a zlepšení udržitelnosti 
agro ‑ekologických zemědělských systémů v EU

	� Registrační číslo rozhodnutí: 773901 – H2020‑SFS‑2017‑2
	� Období realizace: 05/2018 – 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 příležitostí 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 je jedním z 18 partnerů projektu a je zodpovědný za realizaci případové studie v České republi‑
ce. Za téma studie bylo vybráno dilema „Zachování šetrného hospodaření na orné půdě mléčných farem v EZ 
v Kraji Vysočina (s pozitivním dopadem na zlepšenou úrodnost půdy a čistotu vody) při současném udržení eko‑
nomické životaschopnosti těchto farem“.
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V roce 2019 proběhlo hodnocení výkonnosti a dlouhodobé udržitelnosti na vybraném vzorku konvenčních 
a ekologických farem s produkcí mléka v Kraji Vysočina. Hodnocení se provádělo prostřednictvím tří zahranič‑
ních modelů (SMART, CFT a COMPAS), dále byla provedena SES (social ‑ecological system) analýza k identifikaci 
bariér a motivů přechodu na více agro ‑ekologické způsoby hospodaření a byl zpracován přehled tržních a poli‑
tických nástrojů podporujících přechod k agroekologii.

Koncem roku se uskutečnil workshop s klíčovými aktéry – zemědělci (členy družstva České biomléko), po‑
radci v EZ, zástupci vědy a výzkumu, kontrolní organizace KEZ a Kraje Vysočina, s cílem zhodnotit vliv existují‑
cích tržních a politických nástrojů na zvolené dilema případové studie – tj. posun k ekologickým praktikám na 
orné půdě v kraji).

Více o projektu zde: http://bioinstitut.cz/cz/projekty‑spoluprace/uniseco‑porozumeni‑a‑zlepseni‑udr‑
zitelnosti‑agroekologickych‑zemedelskych‑systemu‑v‑eu

Webu projektu: https://uniseco‑project.eu/

Školení pracovníků  
kontroly ekologického zemědělství

Tradiční školení pro pracovníky kontroly EZ se v roce 2019 konalo v Centru environmentálních technik a tech‑
nologií (CETT) v Náměšťi nad Oslavou. V odborné části programu byli účastníci akce seznámeni s metodami a po‑
stupy v laboratořích SZPI, které mj. analyzují rezidua pesticidů v biopotravinách a způsobem vyhodnocení a inter‑
pretace nálezů. Dalším tématem školení byl legislativní rámec kontrol SVS hygieny, epizootologie a welfare zvířat 
včetně nejčastějších případů porušování welfare v chovech zvířat. Odborný program zakončila prezentace stavu 
příprav prováděcích předpisů k novému Nařízení o ekologické produkci č. ES/848/2018, které by mělo začít platit 
od ledna 2021. V rámci praktického kurzu byla pracovníky SVS v součinnosti s majiteli ekofarem provedena mo‑
delová ukázka kontroly welfare zvířat. Zvířata byla kontrolována ve stáji i na zimovišti.

Zakázky pro naše partnery

http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/uniseco-porozumeni-a-zlepseni-udrzitelnosti-agroekologickych-zemedelskych-systemu-v-eu
http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/uniseco-porozumeni-a-zlepseni-udrzitelnosti-agroekologickych-zemedelskych-systemu-v-eu
https://uniseco-project.eu/
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Publikační činnost

Ročenka 2018 
Ekologické zemědělství 
v České republice 

MZe, ÚZEI a ČTPEZ každoročně spolupracují na vy‑
dávání Ročenky ekologického zemědělství, která shr‑
nuje statistické informace o ekologickém zemědělství 
v České republice. Publikace vychází dvojjazyčně, v čes‑
kém i anglickém jazyce. V tištěné verzi je k dispozici na 
MZe, elektronicky zde: http://bioinstitut.cz/cz/ekolo‑
gicke‑zemedelstvi/rocenky‑ez

Malofaremní hospodaření

Ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství, 
z.s. a Českou technologickou platformou pro ekolo‑
gické zemědělství jsme vydali publikaci Malofaremní 
hospodaření, která se zabývá současnou situací v ze‑
mědělství v České republice s důrazem na malorolní‑
ky, rodinné farmy a hospodaření na menších výměrách. 
Vedle popisu současné situace se snaží poskytnout in‑
spiraci a informace vhodné pro zemědělce hospodaří‑
cí na menších výměrách, a to jak v rámci rostlinné a ži‑
vočišné výroby, tak v oblasti mimoprodukčních funkcí 
a aktivit, či marketingu. Publikace je k dispozici v tiště‑
né verzi i elektronicky: http://bioinstitut.cz/cz/publi‑
kace/malofaremni‑hospodareni

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA / YEARBOOK 2018

ORGANIC FARMING
IN THE CZECH REPUBLIC

MALOFAREMNÍ 
HOSPODAŘENÍ
Jan Moudrý st., Jan Moudrý ml., Tomáš Chovanec, Eliška Hudcová

Ročenka 2018  
Ekologické zemědělství  
v České republice

http://bioinstitut.cz/cz/ekologicke-zemedelstvi/rocenky-ez
http://bioinstitut.cz/cz/ekologicke-zemedelstvi/rocenky-ez
http://bioinstitut.cz/cz/publikace/malofaremni-hospodareni
http://bioinstitut.cz/cz/publikace/malofaremni-hospodareni
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Bioinstitut na YouTube 

Na našem YouTube kanálu prezentujeme videa z domácí i zahraniční produkce, opatřené českými titulky. Na 
překladech zahraničních videí spolupracujeme především se švýcarským výzkumným ústavem FiBL.

Můžete shlédnout instruktážní videa o moderních technikách ekologického zemědělství, záznamy z odbor‑
ných seminářů, vzdělávací i osvětové filmy a dokumenty. 

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

sledování našeho YouTube kanálu odkazujeme na logo YouTube na naší domovské stránce vpravo dole.
https://www.youtube.com/channel/UCWXGEgm5ID2tIk3e_dS_Qzw

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


Finanční přehled  
za rok 2019

EUR = 25,410 Kč
(kurz ČNB k 31. 12. 2019)

Zpráva o hospodaření 
a využití prostředků 
Fondu vzdělávání 
a dalšího rozvoje

V roce 2019 společnost Bioinstitut, o. p. s. 
nečerpala prostředky z Fondu vzdělávání 
a dalšího rozvoje, stav účtu k 31. 12. 2019 
činí 573 307,09 Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

 Kč EUR

Náklady celkem 4 393 013 172 885

Výnosy celkem 4 432 375 174 434 

Hospodářský 
výsledek

39 362 1 549

NÁKLADY

Struktura nákladů Kč EUR

Materiál - běžná spotřeba 19 263 758

Prodané zboží 152 6

Cestovné 244 762 9 633

Náklady na reprezentaci 5 000 197

Ostatní služby 1 399 596 55 081

Mzdové náklady 2 117 664 83 340

Mzdové náklady - funkční odměna 24 000 944

Zákonné sociální pojištění 534 636 21 040

Ostatní sociální náklady 8 312 327

Ostatní daně a poplatky 2 525 99

Ostatní pokuty a penále 0 0

Odpisy nedobytné pohledávky 0 0

Kurzové ztráty 6 444 254

Dary (publikace,tiskoviny) 0 0

Jiné ostatní náklady 30 659 1 206

Příspěvky zúčtované v organizaci 0 0

CELKEM 4 393 013 172 885

VÝNOSY

Struktura výnosů Kč EUR

Tržby za vlastní výrobky 0 0

Tržby z prodeje služeb 532 706 20 964

Tržby za prodané zboží 16 976 668

Ostatní pokuty a penále 0 0 

Úroky 1 385 55

Kurzové zisky 134 5

Zúčtování fondů 0 0

Přijaté příspěvky ( dary ) 45 000 1 771

Jiné ostatní výnosy 0 0

Příspěvky zúčt. v organizaci 0 0

Provozní dotace 3 836 174 150 971

CELKEM 4 432 375 174 434
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Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2019
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Bioinstitut  
je členem…

České technologické platformy  
pro ekologické zemědělství

PRO‑BIO  
Svazu ekologických zemědělců

Mezinárodního sdružení  
IFOAM Organics International

Mezinárodního sdružení 
IFOAM Organics Europe

FiBL  
International

https://www.ctpez.cz/cz/
https://pro-bio.cz/
https://www.fibl.org/
https://www.ifoam.bio/
https://www.organicseurope.bio/
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Spolupráce

Spolupráce
	� ABCERT AG
	� Česká společnost ornitologická
	� Ekologické podniky zapojené do sítě Ekozemědělci přírodě
	� 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
	� Svaz marginálních oblastí 
	� Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ)
	� Výzkumný ústav ekologického zemědělství FiBL – Švýcarsko, Německo, Rakousko

 
Děkujeme
	� kolektivu externích spolupracovníků za spolupráci na tvorbě příruček a metodik
	� lektorům přednášejícím na vzdělávacích seminářích
	� všem donorům, kteří finančně podporují naše projekty
	� všem lidem a organizacím, kteří nás podporují a pomáhají nám v naší práci
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Kontakty Bioinstitut, o. p. s. 
Institut pro ekologické zemědělství  
a udržitelný rozvoj krajiny

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

IČ: 268 569 48 
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

Sponzorský dar

Pokud Vás činnost Bioinstitutu pro sektor ekologického zemědělství zaujala a chcete‑li nás v ní finančně podpo‑
řit, můžete nám poslat sponzorský dar bankovním převodem na číslo účtu vedeného u Československé obchod‑

ní banky a. s.: 196 757 397 / 0300
Uvítáme jakoukoli finanční podporu našich aktivit. Pokud si přejete, abychom Vám zaslali potvrzení o přijetí daru 

(např. pro účely daňového přiznání), zašlete nám e‑mail s potřebnými informacemi (jméno a adresu trvalého bydliště). 
Za jakýkoli finanční příspěvek Vám předem velmi děkujeme.


