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O Bioinstitutu

Bioinstitut, o. p. s. byl založen v roce 2004 jako partnerská organizace švýcarského výzkumného ústavu pro 
ekologické zemědělství FiBL, PRO ‑BIO Svazu ekologických zemědělců a Univerzity Palackého v Olomouci.

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), 

OP ŽP

Vzdělávání a osvěta

�� budování sítě modelových farem Ekozemědělci přírodě; 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 2016 sdružovala ČTPEZ celkem 26 členů (8 členů z řad prvovýrobců, obchodníků a zpracova‑
telů, 16 členů z řad výzkumných, vzdělávacích a poradenských institucí a 1 člena zastupujícího spotřebitelskou 
veřejnost a 1 člena z oblasti PR).

www.ctpez.cz



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 6– 3 –

Správní rada
�� PŘEDSEDA             Ing. Zdeněk Perlinger
�� MÍSTOPŘEDSEDA      Ing. Petr Trávníček

�� ČLENOVÉ               Dr. Ing. Agr. ETH Urs Niggli 
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„O půdě“ na internetu www.ropkudy.cz 
a na odborném semináři

Spolupráce s MZE 

�� Registrační číslo rozhodnutí: 48/2016
�� Období realizace: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
�� Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

Projekt byl zaměřen na zvyšování povědomí laické 
i odborné veřejnosti o nezbytnosti šetrného hospo‑

daření s půdou, o environmentálních přínosech ekolo‑
gického hospodaření na orné půdě, o ekosystémových 
službách půdy, které umožňují život na Zemi i na pod‑
poru uvědomění zemědělců o nutnosti zodpovědné‑
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ho přístupu k péči o půdu, kterou obhospodařují. Díky jeho realizaci zprostředkováváme zejména zemědělcům 
výsledky výzkumů zakladatelské organizace FiBL a prezentujeme nové možnosti zpracování půdy. Byly aktuali‑
zovány internetové stránky www.rokpudy.cz a zřízen kanál Bioinstitut YouTube, kam vkládáme krátké dokumen‑
ty. Převážně se jedná o překlady instruktážních videí FiBLu, zaměřených na šetrné hospodaření s půdou. Z roz‑
počtu projektu byl také spolufinancován dvoudenní seminář „Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění 
klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém zemědělství jako příspěvek k šetr‑
nému zacházení s půdou ke snížení emisí skleníkových plynů“.

Propagace regionální 
bioprodukce a spolupráce

�� Registrační číslo rozhodnutí: 60/2016
�� Období realizace: 1. 4. 2016 – 31. 12. 2016
�� Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

Jak už název napovídá, cílem tohoto projektu bylo zlepšit informovanost spotřebitelů o biopotravinách a regi‑
onálních výrobcích biopotravin, zprostředkovat komunikaci mezi ekologicky hospodařícími farmami, biový‑

robci a spotřebiteli a podpořit vytváření krátkých odbytových cest biopotravin ke spotřebitelům.

Seminář Bio v regionu Středočeského kraje

Seminář Bio v regionu Olomouckého kraje
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Uspořádali jsme cyklus seminářů o ekologickém zemědělství a biopotravinách ve třech krajích ČR. Seminá‑
ře se uskutečnily na Hotelové škole a Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu v Poděbradech, Střední odborné 
škole obchodu a služeb v Olomouci, Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborné škole v Opavě a byly ur‑
čeny jak studentům, tak veřejnosti.

Semináře měly podobnou strukturu, každý jsme však zaměřili na jiný bioprodukt, s cílem představit specifika 
jeho produkce a zpracování v ekologickém režimu. Jednalo se o kravské mléko, obiloviny a hovězí maso. Partne‑
rem pro Středočeský kraj byly Polabské mlékárny, pro Olomoucký kraj PRO ‑BIO obchodní společnost a pro Mo‑
ravskoslezský kraj ekofarma pana Jana Hořáka z Janovic u Rýmařova. Hlavním partnerem projektu byla kontrol‑
ní organizace KEZ, o. p. s.

Každému semináři předcházelo setkání s novináři na ekofarmě s cílem informovat a zvýšit zájem veřejnosti 
v regionu o téma EZ a lokální bioprodukce. Tato setkání se uskutečnila na ekofarmě v Příchovicích, Postřelmově 
a v Janovicích u Rýmařova.

Propagace ekologického zemědělství 
na podkladě konference Biosummit 2016

�� Registrační číslo rozhodnutí: 80/2016
�� Období realizace: 1. 11. 2016 – 31. 12. 2016
�� Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

Transfer informací a výstupů z mezinárodní konference Biosummit 2016. Hlavním výstupem projektu je sbor‑
ník přednášek, který obsahuje shrnutí všech prezentací, které na konferenci zazněly. Sborník je přístupný na 

webu: https://goo.gl/kflQ1o

Seminář Bio v regionu Moravskoslezského kraje

Společné vaření z biosurovin – Olomouc

1

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/01_Beate-Huber_FiBL_CH.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/02_Jan-Plagge_Bioland_DE.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/03_Marco-Schluter_DE.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/04_Jan-Gallas_MZe_CZ.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/05_Dora_Drexler_HU_debate.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/06_Thomas-Rech_AT_debate.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/07_Merit-Mikk_EE_debate.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/08_Bozena-Maziarska_PL_debate.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/09_Magdalena-Lacko_Bartosova_SK_debate.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/10_Andrea-Hrabalova_CZ_debate_cz.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/11_Wiesinger_DE-Bavorsko_debate.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/13_Milos-Patek_Ceske-biomleko_CZ.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/15_Daniel-Jurecka_UKZUZ_CZ.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/16_Aleksandr-Yushchenko_GALEKS-AGRO_UA.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/17_Klaus-Wiesinger_LfLBayern_DE.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/18_Premysl-Cech_ekofarma_CZ.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/19_Andreas-Kranzler_Bionet_AT.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/20_Dominika-Jankowska_DODR_PL.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/21_Toral-Richter_FiBL_CH.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/22_Zdenek-Perlinger_PRO-BIOSvaz_CZ.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/23_Hana-Sejnohova_UZEI_CZ.pdf

http://www.biosummit.eu/wp-content/uploads/2017/02/24_Josef-Hanibal_Vladimir-Kostlivy_FADN_CZ.pdf

BIO SUMMIT 2016

sborník konference

termíny:

14. listopadu 2016, 10:00‒17:00 hodin

15. listopadu 2016, 9:00‒16:00 hodin

místo konání: 

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, zasedací místnost 400

ZákLADní ÚDAJe:

Webové stránky projektu: www.biosummit.cz 

Jednací jazyky konference: čeština a angličtina, zajištěno simultánní tlumočení

Počet přednášejících: 32 osob, z toho 15 zahraničních

Účastnické země (spíkři): Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Polsko, Rakousko, 
Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina

Odborní garanti projektu: Andrea Hrabalová (ČTPEZ), Jiří Urban (ÚKZÚZ)

OrganizátOři a Partneři: 

Felicius o.p.s., MZe ČR, ÚKZÚZ, ČTPEZ, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Bioinstitut, ÚZEI, IFOAM 
EU Group, ÖMKi, FiBL, FiBL Austria, LFL Bayern, DODR Wrocław, Bioland Bayern, Biofarma Skřeněř,  

PRO-BIO, obchodní společnost s r. o., Fresh&Tasty, Ekofarma Olešná
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Konference

Tisková konference

V době konání Biosummitu jsme uspořádali tiskovou konferenci, jejímž cílem bylo informovat média o akci 
a především představit významné zahraniční i domácí osobnosti ze sektoru EZ, které byly hlavními hosty a před‑
nášejícími konference.
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Spolupráce s MŽP 

Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění 
klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování 
půdy v ekologickém zemědělství jako příspěvek k šetrnému 
zacházení s půdou ke snížení emisí skleníkových plynů.

�� Registrační číslo: 55/FEO/2014
�� Období realizace: 02/2015 – 02/2016
�� Poskytovatel: Program švýcarsko ‑české spolupráce prostřednictvím Ministerstva životního prostředí
�� Hlavní řešitel projektu: Bioinstitut, o. p. s.
�� Partner projektu: FiBL, Frick, Švýcarsko

Ve druhém roce projektu zaměřeného na spolupráci a výměnu zkušeností mezi českými a švýcarskými od‑
borníky jsme v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou uspořádali seminář „Potenciál ekologic‑

kého zemědělství ke zmírnění klimatické změny. Minimalizační technologie zpracování půdy v ekologickém ze‑
mědělství jako příspěvek k šetrnému zacházení s půdou ke snížení emisí skleníkových plynů“. Přednášejícími byli 
čeští odborníci a Andreas Gattinger ze švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL, Frick.

Záměrem semináře bylo představit, v jaké situaci se ve vztahu ke klimatické změně v současné době lidstvo 
nachází a jakou roli hraje zemědělství; dále přednes výsledků zahraniční studijní cesty do Švýcarska – představení 
konkrétních příkladů švýcarských zemědělských podniků, které se podílejí na zmírňování dopadů klimatické změny 
a nakonec nastínit možnosti českých zemědělců ve vztahu k péči o půdu, resp. zmírnění dopadů změny klimatu.

Více informací o všech realizovaných projektech: http://bioinstitut.cz/cz/projekty ‑spoluprace
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Zakázky pro naše partnery

Školení pracovníků kontroly ekologického zemědělství

Tématem školení byla kontrola dodržování legislativních podmínek v chovech zvířat zejména u farem s mléč‑
nou produkcí a kontrola welfare zvířat ve stájích. Lektorem byl Ludger Klempt z německé firmy Gesellschaft 

fuer Ressourcenschutz mbH (GfRS). Praktická část kurzu se uskutečnila na ekofarmě v Merbolticích.

Analýza současného stavu a možnosti zvýšení produkce bio 
hovězího masa v České republice

Cílem realizace zakázky pro MZe bylo provést komplexní analýzu výchozí situace a možností pro zvýšení pro‑
dukce biomasa v ČR.

V roce 2015 jsme realizovali projekt Pastevní výkrm skotu a jak budovat trh pro biohovězí Znalostní podpo‑
ra založená na švýcarských zkušenostech. Řadu poznatků a zkušeností z tohoto projektu jsme následně využili 
při realizaci zakázky. Uskutečnili jsme řadu místních i dotazníkových šetření a to jak s chovateli a zájmovými sva‑
zy, tak se zpracovateli i vybranými obchodníky ohledně nabídky a poptávky. Provedli jsme průzkum zájmu a ka‑
pacit smluvních porážek v ČR a prostorovou analýzu dostupnosti certifikovaných porážkových míst s ohledem 
na transporty zvířat. Spolupracovali jsme s UZEI na šetření komoditní ekonomiky ekologických podniků, zabý‑
vajících se chovem masného skotu a na tvorbě výpočtového modelu pro šeření nákladovosti produkce podle 
typu podniku a cenotvorbu.

Všechny poznatky a zkušenosti jsme zpracovali do souhrnné SWOT analýzy současného stavu produkce a od‑
bytu BIO hovězího masa. Výsledky byly předány MZe a budou využity při tvorbě finančních nástrojů na podpo‑
ru produkce a odbytu bio hovězího masa v ČR.
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Publikační činnost

Ročenka 2015 
Ekologické zemědělství 
v České republice 

MZe, ÚZEI a ČTPEZ každoročně spolupracují na 
vydávání Ročenky ekologického zemědělství, která 
shrnuje statistické informace o ekologickém země‑
dělství v České republice. Publikace vychází dvojja‑
zyčně, v českém i anglickém jazyce. V tištěné verzi je 
k dispozici na MZe, elektronicky ke stažení: http://
bioinstitut.cz/cz/ekologicke‑zemedelstvi/rocenky‑ez

Ročenka / Yearbook 2015

Ekologické zemědělství  
v České republice/ 
Organic Farming  
in the Czech Republic

Podpora rozvoje ekologického 
zemědělství v Moldavsku

Dlouhodobě spolupracujeme na realizaci víceletého projektu na pod‑
poru rozvoje a transferu znalostí o EZ v Moldavsku, realizovaného Čes‑

kou rozvojovou agenturou prostřednictvím organizace Člověk v tísni, o. p. s. 
Pro rozvoj praktických znalostí tamních ekologických zemědělců zpraco‑
váváme metodické listy v rumunském jazyce na tato témata:
�� Cíle, zásady a pravidla ekologické rostlinné produkce. Kontrola EZ
�� Výživa půdy a hnojení
�� Zpracování půdy s ohledem na šetření vláhou
�� Meziplodiny a zelené hnojení

- 1 -

F O I  D E  M E T O D O L O G I E  /  C U L T U R I  I N T E R C A L A T E

Culturi intercalate  
şi culturi succesive  
ca îngrăşăminte verzi (siderate)

Pentru înţelegerea corectă a fertilizării şi nutritiei plantelor este esenţial să 
vă daţi seama cum se desfăşoară circuitul substanţelor nutritive la ferma ecolo-
gică şi pe teren. În agricultura ecologică contează cel mai mult câte substanţe 
nutritive se menţin în circuit în humus, îngrăşăminte, resturi vegetale după 
recoltare, în plantele şi organismele vii din sol – edafon. Pe lângă gunoiul de 
grajd, paie şi resturile vegetale după recoltare o sursă de nutriţie pentru edafon 
îl constituie şi îngrăşămintele verzi. 

Care este scopul cultivării culturilor intercalate?

 ❱ Majorarea cantităţii de materie organică ce se descompune rapid în sol
 ❱ Majorarea cantităţii de azot biologic fixat din atmosferă de culturile legu-

minoase anuale si perene 
 ❱ Majorarea activităţii edafonului („nutriţia“ edafonului)
 ❱ Îmbunătăţirea valorii nutritive a culturii următoare
 ❱ Majorarea cantităţii de materie organică reintoarsă în sol
 ❱ Majorarea conţinutului de substanţă organică în sol
 ❱ Ameliorarea proprietăţilor agrofizice şi agrochimice ale solului
 ❱ Reducerea eroziunii solului
 ❱ Reducerea pierderilor neraţionale de substanţe nutritive din sol
 ❱ Micşorarea impactului negativ a buruienilor prin aplicarea diferitor metode 

agrotehnice şi biologice
 ❱ Reducerea influenţei negative a bolilor şi dăunătorilor prin stimularea 

efectului fitosanitar a alternanţei culturilor cu folosirea culturilor intercalate
 ❱ În caz de necesitate culturile intercalate se folosesc ca nutreţ pentru ani-

malele din gospodărie

Unde se folosesc îngrăşămintele verzi ca cultură 
indispensabilă?

La fermele ecologice fără creşterea animalelor şi la fermele ecologice speci-
alizate (la producerea de legume) modul de îngrăşare a culturii principale repre-
zintă o măsură avantajoasă de asigurare cu substanţă organică şi azot a solului. 
În acest scop se pot cultiva două-trei culturi intercalate destinate îngrăşării verzi 
pe un teren în perioada de vegetaţie cu eliminarea foarte eficientă a buruienilor 
perene. Se utilizează în special amestecuri de soiuri de culturi leguminoase. 
O experienţă bogată a fost acumulată şi la folosirea separată a diferitor soiuri de 
culturi leguminoase perene(trifoi) cu mărunţirea lor şi aplicarea în formă de mulci. 

Cum se iniţiază folosirea culturilor intercalate?

SEMĂNATUL SUB CULTURA PROTECTOARE
Acest procedeu este avantajos pentru reducerea cheltuielilor la fondarea 

semănăturilor (semănatul odată cu cultura principală sau semănatul ulterior în 

cultura principală). Terenul trebuie să fie relativ curat de buruieni,deoarece după 
semănat sub cultura protectoare nu se mai poate utiliza grăparea şi plivitul la 
lichidarea (mecanică) a buruienilor.Culturile intercalate pot fi folosite în calitate 
de îngrăşăminte verzi şi în zonele cu o perioadă de vegetaţie mai scurtă.Culturile 
intercalate se aplică şi pentru culturile de toamnă.În aşa caz,primăvara în aceste 
semănături se combat buruienile prin grapare cu semănatul ulterior sub cultura 
protectoare. Semănatul culturii intercalate – plivitul (eventual acoperirea) este 
ultima operaţie mecanică în plantaţie.

La fermele fără creşterea animalelor cultivarea trifoiului sub culturile 
cerealiere reprezintă o măsură avantajoasă ce permite echilibrarea raportului 
C:N în paiele culturilor cerealiere. În condiţii de secetă cea mai eficientă s-a do-
vedit a fi varietatea de lucernă (Medicago lupulina L.), care consumă o cantitate 
mică de apă. 

CULTURI SUCCESIVE 
Imediat după recoltarea culturii cerealiere se începe semănatul culturii 

succesive folosite in calitate de îngrăşământ verde. Dezavantajul îl reprezintă 
cheltuielile mari la pregătirea cămpului(pregătirea solului pentru semănat) 
şi riscul creşterii şi dezvoltării plantelor în caz de secetă. De aceea pregătirea 
solului începe imediat după recoltare cu acoperirea solului după semănat pentru 
utilizarea cît mai eficientă a apei din sol şi germinaţia cît mai rapidă a culturii 
succesive(în caz de vreme secetoasă şi vânt puternic chiar şi o zi de întârziere 
poate cauza insucces).Foarte eficace este distrugerea buruienilor (lucrarea 
solului şi umbrirea). La pregătirea solului pentru semănatul culturilor succesive 
adâncimea lucrării solului se reduce la minim pentru a păstra umiditatea în sol. 
Din cauza insuficienţei de apă în sol este riscantă folosirea culturilor succesive 
înaintea semănatului culturilor de toamnă. Pe terenurile cu un nivel înalt de 
infestare cu buruieni,în special perene,cum ar fi:pălămida,susaiul,volbura ş.a. 
se utilizează aratul sau/dezmiriştirea adâncă sau afânarea cu brăzdarul săgeată 
pentru tăierea pe toată suprafaţa la adâncimea stabilită a buruienilor greu de 
extirpat. Dacă nu sunt probleme cu buruienile perene se pot reduce cheltuielile la 
lucrarea solului şi riscul pierderii de umezeală prin lucrarea superficială a solului 
sau prin folosirea semănatului direct (No-Till).

Culturile succesive lăsate pe teren peste iarnă se pot cultiva ca hibernan-
te (cum sunt rapiţa, secara, măzărichea de toamnă, mazărea de toamnă şi 
amestecurile lor) sau care îngheaţă (cum sunt facelia şi muştarul). Facelia, 
dacă rămâne în faza de rozetă la sol, rezistă iarna, iar primăvara creează plante 
viguroase. Pentru muştar este necesară mărunţirea plantelor inaintea întrării 
în iarnă pentru a evita complicaţiile legate de pregătirea solului şi semănat din 
cauza tulpinilor vegetale uscate. În cazul culturilor succesive care hibernează 
este absolut necesar să se ţină cont de întârzierea lucrărilor de primăvară ca 
urmare a uscării excesive a solului. Este absolut necesară încorporarea din timp 
a biomasei culturilor succesive, cu cel puţin 3 săptămâni înaintea semănatului 
culturii ulterioare,pentru evitarea impactului negativ a fitotoxicităţii produselor 

Fermă 
ecologică  

specialiată 
fără creşterea 

animalelor

Cheltuieli 
reduse

Combatere 
eficientă 
a buruienilor

Atenţie la 
fitotoxicitate

Metodické listy budou vydány v první polovině roku 2017, v elektronické podobě budou k dispozici v data‑
bázi Organic Eprints.

Ročenka 2015 Ekologické zemědělství 
v České republice
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NÁKLADY

Struktura nákladů Kč EUR

Materiál - běžná spotřeba 34 670 1 283

Nákup zboží 5 568 206

Cestovné 147 811 5 470

Náklady na reprezentaci 21 013 778

Ostatní služby 1 638 594 60 644

Mzdové náklady 1 225 169 45 343

Mzdové náklady - funkční odměna 24 000 888

Zákonné sociální pojištění 334 885 12 394

Ostatní sociální náklady 5 480 203

Ostatní daně a poplatky 3 032 112

Ostatní pokuty a penále 0 0

Odpsi nedobytné pohledávky 16 108 596

Kurzové ztráty 8 812 326

Dary (publikace,tiskoviny) 2 989 111

Jiné ostatní náklady 326 561 12 086

Příspěvky zúčtováné v organizaci 0 0

CELKEM 3 794 692 140 440

VÝNOSY

Struktura výnosů Kč EUR

Tržby za vlastní výrobky 0 0

Tržby z prodeje služeb 846 230 31 319

Tržby za prodané zboží 127 482 4 718

Ostatní pokuty a penále 0 0

Úroky 1 198 44

Kurzové zisky 102 4

Zúčtování fondů 6 350 235

Přijaté příspěvky ( dary ) 239 942 8 880

Jiné ostatní výnosy 56 2

Příspěvky zúčt. v organizaci 5 320 197

Provozní dotace 2 723 466 100 794

CELKEM 3 950 146 146 193

Finanční přehled  
za rok 2016

EUR = 27,02 Kč
(kurz ČNB k 31. 12. 2016)

Zpráva o hospodaření 
a využití prostředků 
Fondu vzdělávání 
a dalšího rozvoje

V roce 2016  společnost Bioinstitut, o. p. s.  
čerpala prostředky z Fondu vzdělávání 
a dalšího rozvoje ve výši 6 350 Kč,  
stav účtu k 31. 12. 2016 činí  585 490 Kč. 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

 Kč EUR

Výnosy celkem 3 950 146 146 193

Náklady celkem 3 794 692 140 440

Hospodářský 
výsledek

155 454 5 753
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Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2016
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Bioinstitut  
je členem…

České  
technologické 
platformy pro 

ekologické 
zemědělství

PRO‑BIO 

Svazu  
ekologických 
zemědělců

Oborové platformy 
nevládních 

ekologických 
organizací  

Zelený kruh

Mezinárodního 
sdružení  

IFOAM World  
a IFOAM EU Group

FiBL  
International
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Spolupráce

Spolupráce
�� Česká společnost ornitologická
�� Ekologické podniky zapojené do sítě Ekozemědělci přírodě
�� IFOAM World a IFOAM EU Group
�� Ministerstvo zemědělství ČR
�� PRO‑BIO Liga
�� PRO‑BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk a jeho regionální pobočky
�� Ústav zemědělské ekonomiky a informací
�� Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
�� 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 zejména nadaci Pancivis
�� redakci Měsíčníku BIO
�� 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.


