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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

�� 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 2018 sdružovala ČTPEZ celkem 27 členů (8 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 PR).

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
�� Mgr. Karolína Pečenková, Ph.D. – projektová koordinátorka (rodičovská dovolená)
�� Ing. Andrea Hrabalová – projektová koordinátorka
�� Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D. – koordinátor komunikace a spolupráce s IFOAM EU
�� Ing. Alena Malíková – poradce pro ekologické zemědělství a ochranu přírody a krajiny

Externí spolupracovníci 
�� Mgr. Kateřina Čapounová
�� akreditovaní poradci MZe a další 

Překlady a tlumočení  
�� Ina a Jim Leckie
�� Ing. Radomil Hradil
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Jde o půdu – jde o život II

�� Registrační číslo rozhodnutí: 38/2018
�� Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
�� Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství
�� Kofinancování projektu bylo zajištěno díky finanční podpoře Svazu marginálních oblastí a kontrolní organizaci 

KEZ, o. p. s.

Projektem „Jde o půdu – jde o život II“ jsme pokračovali v aktualizaci internetových stránek www.rokpudy.cz 
a informačního kanálu YouTube Bioinstitut.

Vydali jsme překlad praktické příručky švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL 
„Úspěšné pěstování luskovin ve směsi s obilovinou“. Příručku vhodně doplňuje video na kanále YouTube Bioin‑
stitut: Směsi plodin (luskovino ‑obilné směsky) s českými titulky.

Uspořádali jsme dva semináře: Půdoochranné zemědělství se zaměřením na meziplodiny (Střední zemědělská 
škola a Střední odborná škola Poděbrady) – určený zejména zemědělcům, studentům, poradcům, státní správě; 
a Ekosystémové služby extenzivně obhospodařovaných travních porostů v horských a podhorských oblastech 
(Frymburk) – určený zemědělcům, pracovníkům statní správy, poradcům. Prezentace lektorů z obou seminářů 
jsou zveřejněny na www.rokpudy.cz.

Spolupráce s MZE 

http://www.rokpudy.cz
http://www.rokpudy.cz
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Díky finančním darům našich podporovatelů jsme navázali na poslední jmenovaný seminář a uspořádali se‑
tkání odborníků, kteří se tématem ekosystémových služeb ve vztahu k zemědělství dále zabývali a společně for‑
mulovali tzv. Frymburskou výzvu, kterou jsme předali Ministerstvu zemědělství – Odboru environmentálního 
a ekologického zemědělství a Oddělení ekologického zemědělství. Cílem setkání a formulace výzvy bylo vytvo‑
řit argumentační materiál, který by podpořil finanční ohodnocení opatření na podporu ekosystémových funkcí 
a služeb zemědělské krajiny v rámci dotací PRV.

Text výzvy jsme zveřejnili na www.rokpudy.cz v sekci Půda pro život/Frymburská výzva I. a II. Zemědělskou 
veřejnost jsme o závěrech ze setkání informovali v časopise Zemědělec č. 50/2018. Text je možné dohledat na 
webu ČTPEZ/Články/ČTPEZ pro časopis Zemědělec.

Současně bylo z prostředků darů natočeno video „Sucho začíná tam, kde končí život v půdě“ (přednáška 
Ing. Jaroslava Záhory z Mendelovy univerzity) – ke dni zpracování VZ mělo 3 800 zhlédnutí.

Více o projektu zde. http://bioinstitut.cz/cz/projekty ‑spoluprace/o ‑pude/jde ‑o‑pudu‑2018

Propagace regionální bioprodukce a spolupráce

�� Registrační číslo rozhodnutí: 35/2018
�� Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
�� Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství

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

mí o ekologickém zemědělství a biopotravinách na re‑
gionální úrovni koordinoval Bioinstitut již třetím rokem.

Smyslem projektu je probudit zájem o problematiku 
ekologického zemědělství mezi mladými lidmi. Příno‑
sem pro hlavní cílovou skupinu, studenty středních od‑
borných škol gastronomického zaměření, byla možnost 
nahlédnout na toto téma z více stran. Jednak v rámci 
teoretického semináře za účasti odborníků z biosekto‑
ru a lokálních zástupců z praxe, dále v rámci exkurzí na 

http://www.rokpudy.cz
https://www.ctpez.cz/cz/clanky/yyslo-v-zemedelci-ekosystemove-funkce-a-sluzby-se-vyplati-podporovat-i-v-dotacich
http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/o-pude/jde-o-pudu-2018
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ekofarmy nebo k výrobcům biopotravin v okolí školy a do třetice skrze praktické vaření z biopotravin pod vede‑
ním externího profesionálního kuchaře. Mix aktivit umožnil seznámení se s bioprodukcí a principy ekologické‑
ho zemědělství více smysly.

Balíček tří aktivit proběhl ve třech krajích vždy na jedné vybrané škole. Zapojeny byly: Hotelová škola v Mari‑
ánských Lázních (Karlovarský kraj), Střední škola hotelnictví a společného stravování z Teplic nad Metují (Králové‑
hradecký kraj) a Střední odborná škola služeb (OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS) v Jihlavě (Kraj Vysočina).

Oblíbenou součástí projektu jsou odborné exkurze. Se studenty vybraných škol jsme navštívili farmu Otro‑
čín a mlékárnu Hollandia Karlovy Vary, M & M Bio ovčí farmu v Šonově a Dvorský kozí statek v Olešence. Celkově 
se jednotlivých aktivit projektu zúčastnilo zhruba 260 osob, převážně studentů a pedagogů vybraných střed‑
ních odborných škol.

Více o projektu zde: http://bioinstitut.cz/cz/projekty ‑spoluprace/propagace ‑regionalni ‑bioprodukce‑
‑a‑spoluprace/aktivity‑2018

http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/propagace-regionalni-bioprodukce-a-spoluprace/aktivity-2018
http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/propagace-regionalni-bioprodukce-a-spoluprace/aktivity-2018
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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 se zaměřuje na lepší pochopení sociálně ‑ekonomických a politických překážek a hnacích sil dalšího 
rozvoje a zavádění agro ‑ekologických přístupů v zemědělských systémech EU s cílem identifikovat a navrh‑

nout efektivnější strategie pro evropské zemědělství.
Hlavní otázkou projektu je ‑ jak zajistit rovnováhu v poskytování veřejných statků a zemědělské produkce při 

současném zajištění ekonomické a sociální udržitelnosti na úrovni zemědělských podniků, aniž by byly příliš zá‑
vislé na veřejných zdrojích?
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Bioinstitut je jedním z 18 partnerů projektu a je zodpovědný za realizaci případové studie v České republice. 
V rámci případové studie, která odstartuje v roce 2019, bude s pomocí zahraničních modelů hodnocena sociál‑
ní, ekonomická a environmentální výkonnost vybraných agro ‑ekologických zemědělských systémů ve srovnání 
s konvencí a dále hodnocena jejich dlouhodobá udržitelnost. Analyzovány budou místní bariery a naopak mo‑
tivy k přechodu na agro ‑ekologické způsoby hospodaření s cílem navrhnout nové inovativní strategie a účinná 
opatření na podporu agro ‑ekologického zemědělství.

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

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.

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.

V rámci prvního roku řešení projektu se Bioinstitut podílel na tvorbě rešerše současných přístupů v „aktivně“ 
orientovaném zemědělském vzdělávání a výzkumu. Jsme zapojeni do vývoje evaluačního nástroje, který má za 
cíl hodnotit prakticky orientované výsledky výzkumu, vývoje a vzdělávání z pohledu jejich ekonomických, envi‑
ronmentálních a sociálních přínosů.

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

Zakázky pro naše partnery
Školení pracovníků kontroly ekologického zemědělství

Každoroční školení pro pracovníky kontroly EZ jsme uspořádali v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem. Tématy 
odborné části programu byly Notifikace – postupy v šetření na úrovni členského státu; nástroje pro boj se skla‑
dištními škůdci v ekologických systémech; legislativní pravidla pro skladování a používání hnojiv; podmínky po‑
užití digestátů v ekologickém zemědělství a posouzení zdravotního a výživového stavu zvířat s ohledem na su‑
cho. Praktický kurz se uskutečnil na ekofarmě Mitrovský dvůr. Předmětem kurzu byla modelová ukázka kontroly 
výživového stavu zvířat.

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/
http://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/nextfood
https://www.nextfood-project.eu/
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Publikační činnost

Ročenka 2017 
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 ke stažení: http://bioinstitut.cz/cz/
ekologicke‑zemedelstvi/rocenky‑ez

Úspěšné pěstování luskovin 
ve směsce s obilovinou 

Rostoucí poptávka po bílkovinných krmivech je do‑
sud uspokojována převážně dovozem sóji. To však od‑
poruje principu trvalé udržitelnosti, na němž je ekolo‑
gické zemědělství postaveno. Pěstování sóji a dalších 
luskovin v monokultuře je ale v EZ problematické, pro‑
to výzkumný ústav FiBL  dlouhodobě prováděl poku‑
sy s pěstováním vybraných krmných luskovin ve směs‑
ce s obilovinou na zrno., místo siláže. Příručka shrnuje 
mnohaleté výsledky, uvádí doporučené směsky a ag‑
rotechniky k jejich pěstování. Publikace ke stažení zde:  
http://bioinstitut.cz/cz/publikace/uspesne‑pestova‑
ni‑luskovin‑ve‑smesi‑s‑obilovinou

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA / YEARBOOK 2017

ORGANIC FARMING
IN THE CZECH REPUBLIC
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Rostoucí poptávka po bílkovinných krmivech 
je dosud uspokojována převážně dovo-
zem sóji. To však odporuje principu 
trvalé udržitelnos� , na němž je eko-
logické zemědělství postaveno. 
Pěstování sóji a dalších luskovin 
v monokultuře je ve Švýcarsku 
problematické. Jak ukazují 
provozní pokusy Výzkumného 
ústavu pro ekologické země-
dělství FiBL, může pěstování 
luskovinoobilných směsek 
výrazně zlepšit výnosovou 
jistotu a ekonomické para-
metry tuzemské produkce 
rostlinných bílkovin. 
Tato poradenská příručka shrnu-
je aktuální poznatky k pěstování 
luskovin ve směsce s obilovinou 
a nabízí doporučení pro jejich úspěš-
nou produkci ve švýcarských podmín-
kách.

Úspěšné pěstování luskovin 
ve směsce s obilovinou

Ročenka 2017  
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/uspesne-pestovani-luskovin-ve-smesi-s-obilovinou
http://bioinstitut.cz/cz/publikace/uspesne-pestovani-luskovin-ve-smesi-s-obilovinou


Finanční přehled  
za rok 2018

EUR = 25 ,725 Kč
(kurz ČNB k 31. 12. 2018)

Zpráva o hospodaření 
a využití prostředků 
Fondu vzdělávání 
a dalšího rozvoje

V roce 2018 společnost Bioinstitut, o. p. s. 
nečerpala prostředky z Fondu vzdělávání 
a dalšího rozvoje, stav účtu k 31. 12. 2018 
činí 573 307,09 Kč. 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

 Kč EUR

Výnosy celkem 4 045 905 157 275

Náklady celkem 4 108 476 159 707 

Hospodářský 
výsledek

62 571 2 432

NÁKLADY

Struktura nákladů Kč EUR

Materiál - běžná spotřeba 26 319 1 023

Prodané zboží 756 29

Cestovné 189 056 7 349

Náklady na reprezentaci 34 336 1 335

Ostatní služby 1 328 612 51 647

Mzdové náklady 1 940 621 75 437

Mzdové náklady - funkční odměna 24 000 933

Zákonné sociální pojištění 472 531 18 369

Ostatní sociální náklady 5 263 205

Ostatní daně a poplatky 9 580 372

Ostatní pokuty a penále 0 0

Odpisy nedobytné pohledávky 0 0

Kurzové ztráty 3 008 117

Dary (publikace,tiskoviny) 0 0

Jiné ostatní náklady 11 823 459

Příspěvky zúčtované v organizaci 0 0

CELKEM 4 045 905 157 275

VÝNOSY

Struktura výnosů Kč EUR

Tržby za vlastní výrobky 0 0

Tržby z prodeje služeb 658 722 25 606

Tržby za prodané zboží 39 908 1 551

Ostatní pokuty a penále 0 0 

Úroky 1 161 45

Kurzové zisky 1 0

Zúčtování fondů 0 0

Přijaté příspěvky (dary) 160 024 6 221

Jiné ostatní výnosy 0 0

Příspěvky zúčt. v organizaci 0 0

Provozní dotace 3 248 660 126 284

CELKEM 4 108 476 159 707
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Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2018
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Bioinstitut  
je členem…

České technologické platformy  
pro ekologické zemědělství

PRO‑BIO 

PRO‑BIO  
Svazu ekologických  

zemědělců

Oborové platformy nevládních 
ekologických organizací  

Zelený kruh

Mezinárodního sdružení  
IFOAM Organics International

FiBL  
International
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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
�� 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



B I O I N S T I T U T  o .  p .  s .

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.


