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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 2017 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
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Jde o půdu – jde o život

�� Registrační číslo rozhodnutí: 11/2017
�� Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
�� Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
�� Kofinancování projektu bylo zajištěno díky finanční podpoře Svazu marginálních oblastí a nadace PANCIVIS.

Projektem „Jde o půdu – jde o život“ jsme pokračovali v aktualizaci internetových stránek www.rokpudy.cz 
a umísťovali krátké dokumenty v české verzi na kanál YouTube Bioinstitut: https://www.youtube.com/cha-

nnel/UCWXGEgm5ID2tIk3e_dS_Qzw.

Spolupráce s MZE 

PRO VODU V KRAJINĚ
ŠETRNÉ HOSPODAŘENÍ  
POD TŘEBOUŇSKÝM VRCHEM

Ekologické zemědělství pro přírodu na příkladu hospodaření 
manželů Prchalových na Biofarmě BELINA
Hospodářství se nachází na okraji Slavkovského lesa, dominantou území je Tře-
bouňský vrch. Krajina je pestrá, s vysokým zastoupením drobných lesních poros-
tů a s vysokým podílem mimolesní zeleně soustředěné do niv toků a na k hos-
podaření měně vhodných polohách jako jsou mělké půdy či podmáčené plochy, 
které jsou však cenné z hlediska přírodovědného a pro zadržování vody v kraji-
ně. Typické je zastoupení početných rybníků většinou menší výměry.

Autoři fotografií: Jiří Zemánek, Michal Kravčík,  
Radim Jarošek, Stanislav Mudra, Jaroslav Jonáš,  
Archiv Biofarmy BELINA, Archiv Bioinstitutu

Vachta trojlistá
(Menyanthes trifoliata)

Prstnatec májový 
(Dactylorhiza majalis)

Kuklík potoční 
(Geum rivale)

Čáp černý 
(Ciconia nigra)

Bramborníček hnědý 
(Saxicola rubetra)

VODA V KRAJINĚ
Vodu není možné vnímat jako izolovanou entitu, nachází se v poto-
cích, řekách, rybnících, přehradách, oceánech; je obsažena v  půdě, 
v atmosféře, v rostlinách, v živočišných druzích. Neustále se pohybu-
je a využívá k tomu všech skupenství – je kapalinou, párou, ledem. 
Neustále je v interakci s celým ekosystémem.

Koloběhy vody
Oběh vody v přírodě se uskutečňuje prostřednictvím velkého (otevřeného) 
cyklu mezi moři, oceány a kontinenty, a malého (uzavřeného) vodního cyklu 
nad částmi pevniny. Oba cykly jsou vzájemně propojeny. 

Bez malého vodního cyklu  
voda z krajiny odteče
Malý vodní cyklus je uzavřený koloběh vody, při kterém voda vypařená na 
pevnině spadne v podobě srážek nad týmž pevninským územím – například 
ve formě odpoledního deště, mlhy, rosy.
V zadržení vody v krajině hrají klíčovou roli rostliny, zejména stromy, a také 
přenos nadbytečné sluneční energie vodní párou ze dne do noci nebo na 
chladná místa. 
Člověk svojí činností a systematickým přetvářením prostředí urychluje od-
tok dešťové vody z krajiny – rozoral louky a pastviny, zničil remízky, meze 
a hájky, vykácel lesy; odvodnil mokřady, napřímil vodní toky; nešetrným 
hospodařením s ornou půdou způsobuje erozi; nenávratně zastavuje ze-
mědělskou půdu. Na vysychání krajiny se podílí i vypařování vody z roz-
sáhlých monokultur, na kterých po sklizni přesahuje teplota 40 °C. Ohřátý 
vzduch do sebe pojímá hodně vody a  vysušuje i  okolní rybníčky, louže, 
vlhkou vegetaci, stresuje lesní porosty. Horký vzduch tedy poutá hodně 
vody, avšak strhává vodní páru vysoko do atmosféry a ta se nevrací zpět 
jako déšť. Malý vodní cyklus se postupně nad územím rozpadá, území je 
ochuzeno o vodu.
Lokální procesy na územích obývaných a využívaných člověkem se mění na 
globální a spolu s procesy, které působí bez přispění člověka, spoluvytváře-
jí fenomén označovaný jako globální klimatická změna. Důsledkem jsou ex-
trémní jevy – sucha, povodně, hrozba hladomorů. Snahou člověka by mělo 
být zadržet v území co nejvíce vody.

Opatření k zadržení vody v krajině:
❱  Výsadba zeleně na zemědělské i nezemědělské půdě – solitéry, meze a re-

mízky, skupiny stromů a keřů, aleje, ovocné sady se zatravněným meziřa-
dím, zalesňování zemědělské půdy.

❱  Péče o ornou půdu – dobrou strukturou půdy umožňovat zadržení maximál-
ního množství vody, velikostí půdních bloků a organizací porostů na nich 
bránit erozi půdy (více plodin na jednom půdním bloku, vhodný osevní po-
stup, využití meziplodin) a vypařování vody

❱  Zachytávání dešťové vody – terasování svahů, dešťové zahrady…
❱  Zachovávání mokřadních míst, pramenišť a vývěrů na zemědělské i na neze-

mědělské půdě a péče o ně
❱  Budování nových mokřadů a tůní, rybníčků
❱  Revitalizace napřímených vodních toků
❱  Revitalizace zatrubněných a meliorovaných potoků

Zdroj: Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma, M. Kravčík, J. Pokorný, 
J. Kohutiar, M. Kováč, E. Tóth; MUNICIPALIA, 2007

Péče o mokřady

Budování a péče o tůňky

Biofarma BELINA
Od roku 2003 ekologicky hospodaříme na 41 ha luk a pas-
tvin a  na 2 ha orné půdy, rozprostírajících se kolem farmy. 
Chováme na padesát ovcí kříženců plemen zwartbles, su-
ffolk a východofríské ovce. Dále máme základní stádo dvace-
ti krav masného plemene galloway a 8 dojnic plemene čes-
ký strakatý skot s telaty. Na farmě je také celá řada drobného 
zvířectva. V roce 2009 jsme otevřeli novou faremní minimlé-
kárnu, kde zpracováváme především mléko z vlastní produk-
ce a vyrábíme čerstvé sýry, tvaroh, sladké tvarohové krémy, 
jogurty, ochucená mléka, různé pomazánky a žervé. V sezó-
ně prodáváme také čerstvé mléko. Výrobky z mlékárny jsou 
k zakoupení při našem sobotním prodeji na farmě - od veli-
konoc do konce září. V roce 2008 jsme zprovoznili ubytování 
na farmě, které nabízíme především v letních měsících, a na-
šimi nejčastějšími hosty jsou rodiny s dětmi. 

Voda
Území, ve kterém Prchalovi hospodaří, má tvar mělké pánve, je odvodňováno Úterským potokem. Vodní síť je dnes 
značně pozměněná. Na regulaci a odvodňování se jistě podílelo již německé obyvatelstvo a následně byla hydrolo-
gie území ovlivněna zásahy během kolektivizace, kdy byla značná délka vodních toků zatrubněna – jedná se o stov-
ky metrů; jiné vodní toky byly zahloubeny do kanálů o hloubce více jak 2 m, následně je ještě zahloubila vodní eroze. 
To vedlo ke změně vlhkostních poměrů a umožnilo rozorání niv a údolnic, které byly do té doby zalučněné. V sou-
časné době je území opět zatravněno a slouží k pastvě hospodářských zvířat a k sečení. Díky šetrnému hospodaře-
ní a dalším opatřením poroste potenciál krajiny k zadržování vody a malý vodní cyklus se bude uzavírat. Současně 
se bude zvyšovat biologická rozmanitost krajiny.

Známky dobrého hydrologického stavu krajiny na příkladech fauny a flóry

Podoby vody

Stromy se významnou měrou 
podílejí na zadržování vody 
v krajině a na ochlazování 
svého okolí!

SRÁŽKY

MALÝ 
VODNÍ 

CYKLUS

VSAK DO PŮDY 
A PODLOŽÍ

POVRCHOVÝ ODTOK

PODPOVRCHOVÝ ODTOK

HLADINA PODZEMNÍ VODY

PEVNINAVELKÝ VODNÍ CYKLUS

OCEÁNMALÝ VODNÍ CYKLUS

MALÝ 
VODNÍ 

CYKLUS
MALÝ 
VODNÍ 

CYKLUS

VYPAŘOVÁNÍ

VYPAŘOVÁNÍ

PŘENOS V RÁMCI 
VELKÉHO VODNÍHO CYKLU
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Smyslem obou forem informování je vzdělávat zemědělce i ostatní zájemce o významu půdy, o výsledcích 
výzkumů půdy a o praktických příkladech šetrného zemědělského hospodaření. Záměrem projektu bylo rovněž 
vyhledat příklady dobré zemědělské praxe v českém prostředí, informovat o nich veřejnost a to na místě samém – 
biologickým hodnocením a zpracováním jeho výsledků na poster informační tabule Ekozemědělci přírodě pro 
BioFarmu Belina v západočeském Nežichově, kde rozhodujícím sdělením je zdůraznění významu šetrného hos‑
podaření se zemědělskou půdou pro zadržení vody v krajině. Zde se rovněž uskutečnil seminář na téma „Voda 
v zemědělské krajině“ určený pracovníkům státní správy (natočeny přednášky a umístěny na You Tube). Druhý 
seminář – „Setkání s půdou“ – určený především zemědělcům, se konal v severočeském Žandově.

Významné a velmi kladně hodnocené bylo natočení přednášky biodynamického zemědělce Martina Otta ve 
švýcarském Rheinau – na You Tube zveřejněno s titulem „Hospodářem v krajině“.

Více o projektu zde: http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/o-pude/jde-o-pudu-2017

Propagace regionální bioprodukce a spolupráce

�� Registrační číslo rozhodnutí: 10/2017
�� Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

�� Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

Projekt se věnoval, stejně jako v loňském roce, osvě‑
tě a zvyšování informovanosti spotřebitelů o eko‑

logickém zemědělství a regionální bioprodukci. Cílil 
prioritně na mladou generaci – studenty středních od‑
borných škol gastronomického zaměření. V rámci pro‑
jektu se uskutečnily tři semináře rozšířené o praktickou 
část vaření studentů z bio surovin a tři exkurze na eko‑
farmu nebo k výrobci biopotravin. Tento balíček tří akti‑
vit proběhl ve třech krajích vždy na jedné vybrané škole.

Zapojeny byly: Hotelová škola a Vyšší odborná škola 
hotelnictví a turismu v Poděbradech pro Středočeský kraj, 
Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod 
Radhoštěm ve Zlínském kraji a Střední škola gastronomie, 
hotelnictví a lesnictví v Bzenci v Jihomoravském kraji.
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Semináře měly podobnou strukturu, každý jsme však zaměřili na jiný bioprodukt, s cílem představit specifi‑
ka jeho produkce a zpracování v ekologickém režimu. Jednalo se o hovězí maso, mléčné výrobky a víno, bylin‑
ky a koření.

Oblíbenou součástí projektu jsou odborné exkurze. Se studenty jsme navštívili biofarmu Košík nedaleko 
Nymburku, ekofarmu Javorník ve Štítné nad Vláří, vinařství Krásná hora a SONNENTOR v Čejkovicích. Celkově se 
jednotlivých aktivit projektu zúčastnilo zhruba 280 osob, převážně studentů a pedagogů vybraných středních 
odborných škol.

Více o projektu zde: http://www.bioinstitut.cz/cz/projekty -spoluprace/propagace -regionalni -bioprodukce-
-a-spoluprace/aktivity-2017
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Zakázky pro naše partnery

Školení pracovníků kontroly  
ekologického zemědělství

Každoroční školení pro pracovníky kontroly EZ jsme uspořádali na Biofarmě Slunečná v Želnavě. Tématem od‑
borné části programu bylo vedení evidencí a bilance krmiv ekologického podniku, krmné dávky a potřeby 

zvířat včetně způsobu fyzické kontroly na místě. Byla diskutována problematika krmiv z přechodného období 
a výpočet procenta sušiny v krmné dávce podle původu krmiva; nákup krmiv a evidence krmivářských provozo‑
ven. Praktický kurz se uskutečnil na ekofarmě Milná – Frymburk. Předmětem kurzu byla modelová ukázka kont‑
roly krmiv pro chovaná hospodářská zvířata.

Podpora rozvoje ekologického zemědělství  
v Moldavsku

Dlouhodobě spolupracujeme na víceletém projektu na podporu rozvoje a transferu znalostí o EZ v Moldav‑
sku, realizovaného Českou rozvojovou agenturou prostřednictvím organizace Člověk v tísni, o. p. s. Pro roz‑

voj praktických znalostí tamních ekologických zemědělců jsme ve spolupráci s odborníky v ČR vydali metodic‑
ké 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 și nutritiei plantelor este esenţial să 
vă daţi seama cum se desfășoară circuitul substanţelor nutritive la ferma eco-
lo-gică și pe teren. În agricultura ecologică contează cel mai mult câte substanţe 
nutritive se menţin în circuit în humus, îngrășăminte, resturi vegetale după 
recoltare, în plantele și organismele vii din sol – edafon. Pe lângă gunoiul de 
grajd, paie și resturi vegetale, după recoltare, o sursă de nutriţie pentru edafon 
îl constituie și îngrășămintele verzi.

Care este scopul creșterii culturilor intercalate?

❱ Majorarea cantităţii de materie organică ce se descompune rapid în sol
❱ Creșterea cantităţii de azot biologic fi xat din atmosferă de culturile le-

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

agrotehnice și biologice
❱ Reducerea infl uenţei negative a bolilor și dăunătorilor prin stimularea 

efectului fi tosanitar al alternanţei culturilor cu folosirea culturilor intercalate
❱ În caz de necesitate culturile intercalate se folosesc ca nutreţ pentru ani-ma-

lele din gospodărie

La fermele ecologice fără creșterea animalelor și la fermele ecologice 
specializate (la producerea de legume) modul de îngrășare a culturii principale 
reprezintă o măsură avantajoasă de asigurare cu substanţă organică și azot 
a solului. În acest scop se pot cultiva două-trei culturi intercalate, destinate 
îngrășării verzi, pe un teren în perioada de vegetaţie cu eliminarea foarte 
efi cientă a buruienilor perene. Se utilizează, în special, amestecuri de soiuri 
de culturi leguminoase. O experiență bogată a fost acumulată și la folosirea 
separată a diferitor soiuri de culturi leguminoase perene (trifoi) cu mărunţirea 
lor și aplicarea sub formă de mulci. 

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 fi e relativ curat de buruieni, deoarece după 
semănat, sub cultura protectoare, nu se mai poate utiliza grăparea și plivitul la 
lichidarea (mecanică) a buruienilor. Culturile intercalate pot fi  folosite în calitate 
de îngrășăminte verzi și în zonele cu o perioadă de vegetaţie mai scurtă. Culturile 

intercalate se aplică și pentru cele de toamnă. În acest 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 creșterea 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 efi cientă s-a 
do-vedit a fi  varietatea de lucernă (Medicago lupulina L.), care consumă o can-
titate mică de apă.

CULTURI SUCCESIVE
Imediat după recoltarea culturii cerealiere se începe semănatul culturii 

succesive folosite in calitate de îngrășământ verde. Dezavantajul îl reprezintă 
cheltuielile mari la pregătirea cămpului (pregătirea solului pentru semănat) 
și riscul creșterii și dezvoltării plantelor în caz de secetă. Iată de ce pregătirea 
solului începe imediat după recoltare cu acoperirea solului după semănat pentru 
utilizarea cât mai efi cientă a apei din sol și germinaţia cât mai rapidă a culturii 
succesive (în caz de vreme secetoasă și vânt puternic chiar și o zi de întârziere 
poate cauza insucces). Foarte efi cace este distrugerea buruienilor (lucrarea 
solului și umbrirea). La pregătirea solului, pentru semănatul culturilor succesive, 
adâncimea lucrării se reduce la minim pentru a păstra umiditatea în sol. Din cauza 
insufi cienţei 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 ș.a., pentru 
tăierea pe toată suprafaţa la adâncimea stabilită a buruienilor greu de extirpat, 
se utilizează aratul sau/dezmiriștirea adâncă sau afânarea cu brăzdarul săgeată. 
Dacă nu sunt probleme cu buruienile perene se pot reduce cheltuielile la lucrarea 
solului și riscul pierderii de umezeală prin lucrarea superfi cială a solului sau prin 
folosirea semănatului direct (No-Till).

Culturile succesive lăsate pe teren peste iarnă se pot cultiva ca hiber-
nan-te (cum ar fi : rapiţa, secara, măzărichea de toamnă, mazărea de toamnă și 
amestecurile lor) sau cele care îngheaţă (cum sunt facelia și muștarul). Facelia, 
dacă rămâne în faza de rozetă la sol, rezistă iarna, iar primăvara creează plante 
viguroase. Pentru muștar, este necesară mărunţirea plantelor inaintea întrării în 
iarnă, cu scopul de a evita complicaţiile legate de pregătirea solului și 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 fi totoxicităţii produselor provenite de 
la putrezirea biomasei (acest lucru e valabil și la aratul resturilor vegetale 
de trifoi și a paielor). La folosirea paielor echilibrarea raportului C:N (optim 
este cca. 30:1) este posibilă prin creșterea culturilor leguminoase (mazăre 

Fermă
ecologică

specialiată
fără creșterea

animalelor

Cheltuieli 
reduse

Combatere
efi cientă
a buruienilor

Atenţie la 
fi totoxicitate
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Îngrăşarea 
şi fertilizarea solului 

Solul poate fi  caracterizat ca un sistem deschis, compus din două elemente 
de bază. Primul îl reprezintă partea fără viaţă a solului, compusă din substanţe 
de origine anorganică și organică. A doua parte de bază este partea vie. Aceasta 
este compusă din organismele din sol – edafon și rădăcinile plantelor. La baza 
îngrășării în agricultura ecologică stă asigurarea alimentării edafonului, care 
ulterior intermediază hrana plantelor.
❱ Felul de sol e determinat de roca-mamă din care s-a format solul și care 

evoluează continuu. Pe lângă azot, toate celelalte substanţe nutritive din 
sol (P, K, Ca, Mg) își au originea exact în substratul care produce solul.

❱ Tipul de sol îl determină clima (latitudinea, altitudinea și expunerea 
solului), roca-mamă, fi ind caracterizată prin dispoziţia straturilor de soluri.

Pentru înţelegerea corectă a îngrășării și fertilizării solului este necesar să ne 
dăm seama cum se desfășoară circuitul de substanţe nutritive la ferma ecologică și 
pe teren. În agricultura ecologică este decisivă cantitatea de substanţe nutritive care 
se menţine în circuit în humus, în îngrășăminte, în resturile postrecoltare, în plante 
și în edafon. Cantitatea și greutatea edafonului în solurile neafectate de agricultura 
intensivă este uriașă, după cum rezultă din tabelul 1 (Pokorný, Šarapatka; 2003).

FUNCŢIA MICROEDAFONULUI
Realizează faza fi nală a descompunerii substanţei organice – mineralizarea. 

Se caracterizează în unităţi de micrometru (10-6 m) și are o perioadă generativă 
foarte scurtă (între ore și zile).

Tipul și felul 
de sol nu se 

pot infl uenţa 
prin modul de 

gospodărire.

Compoziţia
organică a 

solului poate 
fi  infl uenţată 

substanţial 
prin modul de 

gospodărire.

Tab. 2 Caracteristicile şi funcţiile edafonului în sol

Caracteristicile şi funcţiile Microedafon
Zooedafon

Mezoedafon Macroedafon Megaedafon
Mărimea (mm) sub 0,2 0,1–2,0 2,0–20 peste 20
Perioada generativă ore – zile săptămâni – luni luni – 4 ani 1–8 ani
Fărâmiţarea(fragmentarea) substanţei organice, 
producerea de excremente, adâncirea coridoarelor NU DA DA DA

Mineralizarea subst. org. DA NU NU NU

Tab. 1 Cantitatea şi greutatea edafonului în solurile neafectate de agricultura 
intensivă

Grupul de organisme Numărul pe 1 m2 Biomasa în kg.ha-1

bacterii şi actinomicete 1–1000 miliarde 1 000–10 000
ciuperci 0,1–1 miliarde 1 000–10 000
mezo şi microfauna
(protozoare, artropozi) 0,5–2 miliarde 100–2 000

râme 80–800 200–4 000
macrofauna (alţi atropozi) 10–200 mii 100–1 000
alte organisme (moluşte) 0–1 000
Total 24–28 000 mii

FUNCŢIA ZOOEDAFONULUI

Ei fărămițează substanţa organică
La primirea hranei (rădăcini, resturi post-recoltare și resturi vegetale, gunoi 

de grajd, excremente și biomasa zooedafonului) o amestecă, în aparatul digestiv 
cu enzime și cu sol. Prin aceasta se mărește de multe ori suprafaţa accesibilă 
pentru microedafon și se grăbește descompunerea substanţei organice, la mi-ne-
ralizarea căreia se formează substanţe nutritive accesibile plantelor de cultură.

Odată cu hrana, zooedafonul primește și germenii patogenilor care au 
supravieţuit pe resturile post-recoltare (de pildă fuzarioza care supravieţuiește 
ca saprofi t pe paie și pe resturile post-recoltare și atacă cultura cerealieră 
urmă-toare). Aceasta se manifestă pozitiv la scurtarea perioadei și scăderea 
intensităţii presiunii infecţioase a bolilor și paraziţilor ce supravieţuiesc pe 
resturile organice și a numărului de seminţe de buruieni ce încolţesc din rezervele 
de sol (așa-numita „autocurăţare a solului”).

Producătorii de excremente creează microstructura solului
După digerarea hranei primite, zooedafonul depune excremente în sol 

sau la suprafaţa solului. Excrementele conţin mulţi pori, au o mare suprafaţă 
interioară, aceasta duce la îmbunătăţirea accesului aerului în sol.

Săpătorii adâncesc coridoarele (bioporii) în sol
Prin mișcarea activă în sol, zooedafonul sapă coridoare (creează sistemul 

de drenaj al solului) contribuind astfel la îmbunătăţirea regimului de apă și 
aerului în sol (mineralizarea, humifi carea și fi xarea biologică a azotului sunt 
procese aerobe în sol).

Micoriza

Micoriza reprezintă simbioza în care planta îi asigură ciupercii substanţele 
or-ganice iar ciuperca îi asigură plantei apa și substaţele minerale. Majoritatea 
tipurilor de plante creează micoriza, cu excepţia plantelor înrudite cu gulia (Bras-
sicaceae) și din familia spanacului (Chenopodiaceae). Simbioza le permite plantelor 
să primească apă și substanţe minerale dintr-un volum mult mai mare de sol (chiar 
de 10 ori mai mare decât sistemul radicular propriu al plantei, lungimea „hife“ a 

O funcţie 
ab-solut 
necesară 
în sol o are, pe 
lângă edafon, 
și simbioza 
ciupercilor din 
sol cu rădăcinile 
plantelor.
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Scopurile, bazele 
și regulile producției ecologice 
de plante

Agricultura ecologică este reglementată în UE pe baza Regulamentului 
Comisiei 834/2007, care stabilește cadrul juridic pentru producția, distribuția, 
controlul şi marcarea produselor ecologice pe baza Regulamentului Comisiei 
889/2008 prin care se reglementează regulile de de producere, marcare și 
control al agriculturii ecologice. 

În relația cu solul și producția de plante Regulamentul Comisiei (ES) 
834/2007 formulează scopurile generale, principiile și regulile speciale ale 
producției de plante. 

Scopuri

Producția ecologică ca sistem de gospodărire ușor 
de menținut
(Articolul 3 al decretului Comisiei (ES) 834/2007) 

 ❱ respectă sistemele naturale și ciclurile, îmbunătățește sănătatea solului, a 
apei, a plantelor și viețuitoarelor, menținând echilibrul dintre ele,

 ❱ contribuie la nivelul înalt al diversifi cării biologice a agro-ecosistemelor,
 ❱ utilizează în mod corespunzător energia și resursele naturale cum sunt 

apa, solul și aerul.

Principii

Producția ecologică se conduce conform următoarelor 
principii
(Articolul 4 al Regulamentului Comisiei (ES) 834/2007) 
(Articolul 4 al Regulamentului Comisiei (ES) 834/2007) 

 ❱ utilizează organisme vii și metodele mecanice de producție
 ◾ îmbunătățește componentele vii ale solului și menține fertilitatea natura- 

lă a solului, stabilitatea și diversitatea biologică, prevenind compactarea 
și eroziunea solului

 ❱ producția vegetală și animală este legată de sol (interzicerea creşterii 
culturilor in hidroponică)
 ◾ hrănește plantele în special prin ecosistemul din sol

 ❱ evaluează riscurile, utilizează măsuri preventive
 ◾ grija de sănătatea plantelor se bazează pe măsurile preventive, cum 

sunt: alegerea de soiuri convenabile și specii rezistente la paraziți și 
boli, alter- narea potrivită a culturilor și protejarea entomofagilor 
naturali ai paraziților;

 ❱ reduce intervențiile din afară
 ◾ reciclarea și utilizarea repetată a resturilor și a produselor rezultate 

de origine vegetală și animală
 ◾ minimalizează folosirea surselor ce nu se pot reface și a intervențiilor 

ce nu provin din gospodărirea proprie

 ❱ ţine cont de echilibrul local sau regional la luarea deciziilor privind 
producția.

Regulile de producție vegetală

(Articolul 4 al Regulamentului Comisiei (ES) 834/2007) 

Gospodărirea bazată pe menținerea şi sporirea 
fertilității solului și prevenirea eroziunii 

 ❱ Utilizează metode mecanice și fi zice de lucrare a solului și metode de cultură 
care mențin sau măresc conținutul de substanțe organice din sol, stabilitatea 
solului și diversitatea sa biologică, prevenind eroziunea solului. 

Îngrășarea numai cu gunoi de grajd /organic sau cu alte 
îngrășăminte permise 

 ❱ Fertilitatea și activitatea biologică a solului se menține și sporeşte prin 
alternarea culturilor perene, inclusiv a leguminoaselor şi a altor culturi 
folosite ca îngrășământ verde. Un mare accent se pune pe utilizarea guno- 
iulul de grajd sau a altor îngrăşăminte organice, pe cât posibil compostate 
și provenite din agricultura ecologică.

 ❱ Utilizarea îngrășămintelor minerale pe bază de azot (cum sunt salpetru de 
amoniu, sulfatul de amoniu sau ureea) este interzisă.

 ❱ Utilizarea altor îngrășăminte minerale (pe bază de fosfor, potasiu și cal-
ciu este permisă pe baza confi rmării lipsei lor prin analiza agro-chimică 
a solului1

Uilizarea seminţelor şi răsadului ecologice cultivate 
 ❱ La producţia de plante (cu excepţia producţiei de seminţe) este obligatorie 

utilizarea seminţelor cultivate exclusiv ecologic. În cazul lipsei de seminţe pe 
piaţă este obligatoriu să solicitaţi caz de excepţie de la regulile de producţie 
ecologică chiar înaintea semănatului!

Producția de plante cu efect minim asupra mediului 
ambiant 

 ❱ Orice metodă de producere de plante trebuie să prevină poluarea mediului 
ambiant sau să o reducă la minim.

 ❱ Prevenirea pagubelor produse de paraziți, de boli și buruieni se bazează mai 
ales pe protejarea culturilor cu ajutorul entomofagilor naturali ai paraziților, 
pe alegerea de specii și soiuri tolerante, pe altenarea culturilor și tehnicile 
de cultivare adecvate.

1 În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) 889/2008, pot fi  folosite apoi îngrășăminte și produse 
pentru ameliorarea solului menționate în Anexa I la prezentul regulament, și numai în măsura în care este 
absolut necesar.
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3.2 Živočišná výroba a produkce
Živočišná výroba zaznamenala v roce 2016 další nárůst počtu 
ekologicky chovaných zvířat, a to téměř o 2 %. Na ekofar-
mách bylo chováno více než 407 tis. kusů zvířat, což při pře-
počtu na dobytčí jednotky představuje zhruba 202 tis. DJ6. 
Tento údaj zahrnuje pouze tzv. BIO zvířata, tj. zvířata chova-
ná v ekologickém režimu, která prošla přechodným obdobím. 
Stejně jako v předchozích letech dominoval jednoznačně chov 
skotu (247 tis. kusů a 88% podíl na celkovém počtu DJ), násle-
dovaný chovem ovcí (101 tis. kusů a 7% podíl); (viz Tab. 15). 

V roce 2016 byla zachována růstová tendence stavů sko-
tu (meziroční nárůst o 3,8 %). Nejvíce rostoucí kategorií 
byly krávy bez tržní produkce mléka (KBTPM), jejichž počet 
se meziročně zvýšil o 6,0 %. Naopak stavy dojnic poklesly 
o 6,2 %, což představuje nejvyšší pokles od roku 2010. Jed-
nou z pravděpodobných příčin tohoto poklesu je ukončení 
chovů s větším počtem ekologicky chovaných dojnic u dvou 
významnějších zemědělských subjektů. Díky této skuteč-
nosti došlo k dalšímu prohloubení rozdílu mezi podílem 
dojnic na celkovém stavu skotu v EZ a celorepublikovým 
podílem (2,8 % v EZ proti celkovým 26,3 % dojnic v ČR).

V případě ekologicky chovaných ovcí byla zaznamenána ne-
gativní bilance, a to jak v počtu farem, tak ve stavech zvířat. 
V roce 2016 se chovu ovcí, ve srovnání s rokem předešlým, 
věnovalo o 13 chovatelů méně a počet zvířat meziročně po-
klesl o 1,5 %. Také v chovu koz byla zaznamenána sestupná 
tendence počtů chovaných zvířat (meziroční pokles o 4,4 %). 
Jednou z příčin je, podobně jako v případě dojnic, ukončení 
chovu koz u dvou významných chovatelů. 

U chovů prasat došlo k obnovení růstového trendu počtu 
chovaných zvířat, který byl přerušen téměř 12% poklesem 
v roce 2015, a to i přes navýšení počtu chovatelů. V roce 
2016 se registrovali další 4 noví chovatelé, stavy prasat 
vzrostly o 10,3 % a vrátily se tak na úroveň z roku 2014. 

Také v rámci chovu drůbeže pokračovala růstová tenden-
ce, i když v menší míře než v předchozích letech. V roce 
2016 došlo k meziročnímu navýšení počtu bio drůbeže 
o 1,2 %. Zvýšení stavů bylo zaznamenáno zejména u kate-
gorie ostatní drůbež – krůty, kachny a husy (nárůst o 8,2 %) 
a dále u brojlerů (nárůst o 3,3 %). Naopak počet nosnic me-
ziročně poklesl o 3,0 %.

V roce 2016 došlo k výraznému navýšení počtu chovaných 
včelstev, a to především u jednoho subjektu. Podstatné 
snížení bylo naopak zaznamenáno v případě počtu ryb cho-
vaných v podmínkách ekologického zemědělství. Důvodem 
je především výrazné omezení jednoho ze zavedených chovů 
z důvodu problematického uplatnění produkce. 

Ze srovnání zastoupení hlavních kategorií hospodářských 
zvířat v EZ na jejich celkovém počtu v ČR vychází, že v re-
žimu EZ je chováno přes 17 % skotu (2% podíl mají dojnice), 
46 % ovcí, 35 % koz a 22 % koní. Podíl ekologicky chované 
drůbeže na celkových počtech zůstává zanedbatelný (0,2 %), 
podobně je tomu u podílu bio prasat, který se dlouhodobě 
pohybuje kolem hodnoty 0,1 %. Významné je v českém EZ 
postavení chovu masného skotu, kdy se počty krav BTPM 
v EZ od roku 2001 zvýšily více než sedminásobně (z nece-
lých 16 tis. na více než 112 tis. kusů) a tvoří dnes 53 % všech 
krav BTPM v ČR. 

Tab. 15   Počet BIO zvířat chovaných na ekofarmách v letech 2015 a 2016

Kategorie zvířat
Počet 

ekofarem
Počet ekologicky chovaných 

zvířat (kusy)1)
Meziroční změna počtu 
ekologicky chovaných 

zvířat 2016/15 (%)2016 2015 2016

Koně 753 7 022 7 039 0,24

Skot 2 254 237 635 246 684 3,81

Z toho: dojnice 126 7 370 6 913 -6,20

            KBTPM 2 044 105 847 112 172 5,98

Ovce 956 102 523 101 022 -1,46

Kozy 300 9 656 9 229 -4,42

Prasata 37 1 761 1 942 10,28

Drůbež 79 41 320 41 808 1,18

Z toho: brojleři 7 21 842 22 554 3,26

            nosnice 49 16 337 15 855 -2,95

Králíci 3 61 47 -22,95

Včely (počet rojů) 5 27 80 196,30

Ostatní zvířata2) 99 314 385 22,61

Ryby 3 202 903 85 765 -57,73

1) Počet ekologicky chovaných zvířat zahrnuje všechna tzv. BIO zvířata na ekofarmě po přechodném období. 

2) Kategorie ostatní zvířata zahrnovala v roce 2015: 188 poníků, 40 oslů a 86 bizonů a v roce 2016: 213 poníků, 45 oslů a 127 bizonů.

Zdroj: Statistická šetření na ekologických farmách ÚZEI 2015 a 2016.

6 DJ byly vypočítány dle přepočítávacích koefi cientů z Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Příl. 4.
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 2. DALŠÍ INFORMACE O EKOLOGICKÝCH 
    FARMÁCH

Kromě základních údajů o EZ k 31. 12. daného roku jsou 
dále dostupné výstupy statistických šetření EZ prováděných 
ÚZEI zpětně za předchozí rok, tedy většinou za rok 2015. 
Zjišťovány jsou informace týkající se rozsahu souběhu eko-
logického a konvenčního hospodaření na ekofarmách, je-
jich ekonomické životaschopnosti prostřednictvím dotazu 
na realizovaný hospodářský výsledek a stanovení potřeby 
lidské práce v EZ prostřednictvím dotazu na počet pracov-
níků na farmě.

2.1 Souběh ekologického 
      a konvenčního hospodaření 
      na ekofarmách (rok 2016)

Z celkového počtu 4 280 respondentů uvedlo 155 ekofa-
rem (tj. 3,6 %), že provozovalo v roce 2016 souběžně eko-
logické i konvenční hospodaření. Jednalo se o výrazně nižší 
podíl, než byl zjištěn v předchozích letech (např. v roce 2014 
to bylo 10,5 %, v roce 2015 již jen 5,6 %).

Z uvedených 155 ekofarem uvedlo souběh v rostlinné výrobě 
(hospodařilo na konvenční půdě) 89 podniků (57 %), přičemž 
72 z nich realizovalo souběh pouze v RV. Částečně na  kon-
venčních plochách hospodařily tedy 2 % ekofarem. Souběh 
v živočišné výrobě (tzn. v chovu konvenčních hospodářských 
zvířat) uvedlo 83 ekofarem, z toho souběh pouze v ŽV mělo 
66 ekofarem. Jinak řečeno, 17 ekofarem (tj. 11 %) provozovalo 
konvenčně jak rostlinnou, tak i živočišnou výrobu. Nejčastěji 
zastoupenou kategorií konvenčně chovaných hospodářských 
zvířat byla drůbež (28 farem) a masný skot (21 farem). Méně 
farem už se věnovalo konvenčnímu chovu prasat (14  farem), 
chovu ovcí (11 farem) a chovu koz (10 farem). Chov mléčného 
skotu v konvenci uvedlo 9 farem a chov koní 6 farem. Celkem 
14 farem chovalo konvenčně také jiné druhy zvířat, např. jele-
novité (především daňky), lamy, králíky, pštrosy, ryby a včely.

2.2 Data o hospodářském 
      výsledku na ekofarmách
      (rok 2015)

K posouzení ekonomické výkonnosti ekofarem je v rámci 
šetření ÚZEI sledován vývoj podílu ziskových ekofarem na 
jejich celkovém počtu. Všechny subjekty v šetření jsou do-
tazovány na jejich hospodářský výsledek (HV) v předchozím 
roce (tj. v šetření 2016 na výsledek hospodaření v roce 2015), 
ať už hospodařily ekologicky nebo ještě konvenčně.

Z celkového počtu 4 280 respondentů uzavřelo hospodaře-
ní v roce 2015 se ziskem 89,1 % farem (3 814 subjektů), 3,2 % 
realizovalo ztrátu a zbylých 7,7 % (330 subjektů) údaj neuved-
lo (nejčastěji z důvodu, že farma v daném roce neexistovala 
a jednalo se o začínající zemědělce).

Pokud se zaměříme na ekonomiku pouze ekologicky hospo-
dařících farem (tj. vyloučíme odpovědi farem registrovaných 
po roce 2015), zůstává 3 956 ekofarem, z nichž 96,4 % uved-
lo, že v roce 2015 byl jejich hospodářský výsledek kladný. 
Záporný výsledek uvedlo 3,4 % ekofarem (tj. 136 subjektů). 
Jedná se o mírně horší výsledek, než byl dosažen v roce 2014, 
kdy realizovalo ztrátu 2,1 % subjektů.

V rámci ekofarem se záporným HV jsou zastoupeny jak far-
my malé, tak ty velké (rozpětí od 0,14 ha až po 423 ha) 
a také ekofarmy s různou kombinací hospodaření (viz Tab. 9). 
Z jednoduché analýzy níže vyplývá, že ke ztrátovějším pod-
nikům patřily ekofarmy zaměřující se na produkci plodin na 
orné půdě (a to i v kombinaci s pěstováním trvalých kultur), 
kdy ztrátu vykázalo 7,3 % podniků. Všechny kombinace hos-
podaření zaznamenaly meziroční pokles ziskovosti, přičemž 
nejnižší podíl ztrátových podniků byl u subjektů s trvalými 
travními porosty v kombinaci s ornou půdou. 

Tab. 9   Podíl ziskových ekofarem dle zaměření produkce v letech 2014 a 2015 

Užití půdy Počet 
ekofarem

HV 
kladný

HV 
záporný

HV 
neuvedli

Podíl ziskových ekofarem (%)

2014 2015

OP vč. zeleniny 192 178 13 1 95,5 92,7

TTP 1 769 1 716 51 2 97,8 97,0

TK 172 160 12 0 97,1 93,0

OP + TTP 1 215 1 181 33 1 98,7 97,2

OP + TK 87 81 6 0 96,5 93,1

TTP + TK 217 205 12 0 97,2 94,5

OP + TTP + TK 259 250 8 1 98,2 96,5

Bez půdy1) 45 43 1 1 88,2 95,6

Celkem 3 956 3 814 136 6 97,9 96,4

Pozn.: HV = hospodářský výsledek, OP = orná půda, TTP = trvalé travní porosty, TK = trvalé kultury.

1)  V kategorii „bez půdy“ jsou v roce 2015 zahrnuty subjekty mající půdu mimo LPIS (tzv. ostatní plochu), příp. včelaři, dále pak farmy, které následně v roce 2016 ukončily činnost.

Zdroj: Statistická šetření na ekologických farmách ÚZEI 2015 a 2016; data od 3 956 subjektů za rok 2015.
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jde o navýšení o 12,0 %, což představuje významné oživení 
a první dvouciferný nárůst od roku 2009.

Druhou významnou kategorií pro rozvoj trhu s biopotravinami 
jsou distributoři, neboli subjekty uvádějící biopotraviny nebo 
bioprodukty do oběhu včetně vývozu a dovozu bez jakéhoko-
li dalšího zpracování (za zpracování je považováno i pouhé za-
balení nebo označování biopotravin). Počet registrovaných 
distributorů ke konci roku 2016 vzrostl na 501 subjektů (resp. 
558 provozoven), což představuje meziroční nárůst o 22,5 % 

a jedná se o druhý nejvyšší nárůst od roku 2009 (nejvyšší 
30,8% růst byl zaznamenán v roce 2012). Výrazně opět stoupl 
počet dovozců i vývozců ze/do 3. zemí (o 36,7 % a 37,1 %). 
V obchodu s biopotravinami navíc působí velký počet subjektů 
realizujících maloobchodní prodej (tj. maloobchodní řetězce, 
obchody zdravé výživy apod.), ty se však dle zákona o ekolo-
gickém zemědělství od roku 2006 nemusejí registrovat, po-
kud pouze prodávají již zabalené a označené bioprodukty 
konečným spotřebitelům.

 Tab. 8   Počet registrovaných subjektů v EZ k 31. 12. 2015 a 2016

Typ ekologického podnikatele
Počet subjektů/provozoven Meziroční změna 2016/15

2015 2016 (abs.) (%)

Ekologičtí zemědělci 4 096 / 4 115 4 243 / 4 265 147 / 150 3,6

Výrobci biopotravin 542 / 579 607 / 639 65 / 60 12,0

Distributoři bioproduktů a biopotravin 409 / 439 501 / 558 92 / 119 22,5

Výrobci krmiv 42 / 42 49 / 49 7 / 7 16,7

Výrobci osiv 40 / 42 44 / 46 4 / 4 10,0

Ekologičtí včelaři 14 / 14 12 / 12 -2 / -2 -14,3

Z toho dále:

     Dovozci biopotravin ze 3. zemí 139 / 139 190 / 190 51 / 51 36,7

     Vývozci biopotravin do 3. zemí 70 / 70 96 / 96 26 / 26 37,1

     Faremní zpracovatelé 204 / 204 219 / 219 15 / 15 7,4

Zdroj: REP; zpracoval ÚZEI.
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  Na ekologických farmách jsou každoročně sledovány kromě 
počtů zvířat již v režimu EZ, také celkové stavy všech zvířat 
chovaných na ekofarmě podle hlavních kategorií. Do těchto 
zvířat se započítávají všechna zvířata včetně zvířat v pře-
chodném období, nezapočítávají se zvířata konvenční. Ze 
srovnání počtů všech zvířat a BIO zvířat chovaných na eko-
farmách vyplývá, že 5,3 % skotu, 7,6 % ovcí, 12,3 % koz, 5,3 % 
prasat a 22,3 % koní ještě není plně chováno v ekologickém 
režimu.

Celkem bylo na ekofarmách v roce 2016 chováno téměř 
390 tis. kusů přežvýkavců a koní, což představuje 221 tis. DJ 
(viz Tab. 16). Stejně jako v předchozím roce zde zaujímá do-
minantní postavení chov skotu s podílem 67 % (resp. 88 % 

při přepočtu na DJ). Zatížení travních porostů7 se v EZ při 
výměře 417 987 ha TTP pohybovalo v roce 2016 okolo 
0,53 DJ/ha a mírně vzrůstá (z 0,31 DJ/ha TTP v roce 2001).

Každým rokem se sledují data o živočišné produkci pochá-
zející z ekologických chovů zvířat. Následující tabulka zahr-
nuje živočišnou produkci, která je certifi kovatelná (tj. po-
chází ze zvířat chovaných dle zásad EZ) a kterou farmář 
plánuje prodat v daném roce, ať už jako BIO nebo konvenč-
ní produkt. Snahou je získat objem reálné bioprodukce 
z ekofarem (tj. produkce, která může být prodána v bio kva-
litě), a nikoli jen objem požadované certifi kované produkce 
či jen části produkce, kterou se podařilo prodat jako biopro-
dukt.

Tab. 16   Počet všech zvířat chovaných na ekofarmách v letech 2015 a 2016

Kategorie zvířat
Počet 

ekofarem Počet všech zvířat (kusy) Meziroční změna 
počtu zvířat 
2016/15 (%)2016 2015 2016

Skot celkem 2 577 251 699 260 559 3,52

Skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců 1 940 52 227 53 805 3,02

Skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců 2 231 58 190 58 708 0,89

Skot ve věku nad 24 měsíců 2 448 141 282 148 046 4,79

Ovce celkem 1 127 109 092 109 377 0,26

Kozy celkem 372 10 391 10 521 1,25

Koně celkem 961 8 662 9 059 4,58

Přežvýkavci a koně x 379 844 389 516 2,55

Prasata celkem 46 2 006 2 051 2,24

Zdroj: Statistická šetření na ekologických farmách ÚZEI 2015 a 2016.

7 Počet DJ zvířat zkrmujících objemnou píci na jednotku plochy travního porostu. DJ byly vypočítány dle přepočítávacích koefi cientů z Nařízení vlády 
č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Příl. 4.
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Finanční přehled  
za rok 2017

EUR = 25,54 Kč
(kurz ČNB k 31. 12. 2017)

Zpráva o hospodaření 
a využití prostředků 
Fondu vzdělávání 
a dalšího rozvoje

V roce 2017 společnost Bioinstitut, o. p. s. 
čerpala prostředky z Fondu vzdělávání 
a dalšího rozvoje ve výši 12 183,50 Kč, 
stav účtu k 31. 12. 2017 činí  573 307,09 Kč. 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

 Kč EUR

Výnosy celkem 3 189 520 124 883

Náklady celkem 3 125 926 122 393

Hospodářský 
výsledek

63 594 2 490

NÁKLADY

Struktura nákladů Kč EUR

Materiál – běžná spotřeba 127 904 5 008

Nákup zboží 1 330 52

Cestovné 162 811 6 375

Náklady na reprezentaci 67 029 2 624

Ostatní služby 1 053 767 41 259

Mzdové náklady 1 298 588 50 845

Mzdové náklady - funkční odměna 24 000 940

Zákonné sociální pojištění 350 681 13 731

Ostatní sociální náklady 5 740 225

Ostatní daně a poplatky 1 600 62

Ostatní pokuty a penále 0 0

Odpisy nedobytné pohledávky 0 0

Kurzové ztráty 1 040 41

Dary (publikace, tiskoviny) 842 33

Jiné ostatní náklady 30 594 1 198

Příspěvky zúčtované v organizaci 0 0

CELKEM 3 125 926 122 393

VÝNOSY

Struktura výnosů Kč EUR

Tržby za vlastní výrobky 0 0

Tržby z prodeje služeb 475 637 18 623

Tržby za prodané zboží 29 289 1 147

Ostatní pokuty a penále 0 0 

Úroky 684 27

Kurzové zisky 0 0

Zúčtování fondů 12 184 477

Přijaté příspěvky (dary) 249 574 9 772

Jiné ostatní výnosy 794 31

Příspěvky zúčt. v organizaci 19 380 759

Provozní dotace 2 401 978 94 047

CELKEM 3 189 520 124 883
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Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2017
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Bioinstitut  
je členem…

Spolupráce

České  
technologické 
platformy pro 

ekologické 
zemědělství

PRO‑BIO 

PRO‑BIO  
Svazu  

ekologických 
zemědělců

Oborové platformy 
nevládních 

ekologických 
organizací  

Zelený kruh

Mezinárodního 
sdružení  

IFOAM World  
a IFOAM EU Group

FiBL  
International

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

�� Svaz marginálních oblastí 
�� 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 a Svazu 
marginálních oblastí

�� 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.


