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Dobrá praxe jak podpořit rozvoj  bioekonomiky v České republice 

 

Evropská komise koncem roku 2020 a v prvních měsících roku 2021 zorganizovala tzv. Mutual 

Learning Exercise  v zemích střední a východní Evropy s cílem zmapovat  a podpořit v těchto zemích 

bioekonomiku a pomoci implementovat národní strategie v tomto relativně novém směru. 

Hostitelskými zeměmi skupiny expertů tvořených zástupci EK a členských zemí byly Slovensko, 

Polsko, Lotyšsko a Bulharsko. Zástupci EK, ministerstev  a experti z tohoto regionu mají možnost 

diskutovat o nástrojích a možnostech, jak podpořit tuto perspektivní oblast EU, která je základním 

nástrojem Zelené dohody a dalších souvisejících strategií. 

V pořadí již 3. setkání se konalo 19.4. 2021 a bylo věnováno implementaci bioekonomiky v členských 

zemích EU a spolupráce se stakeholdery. Na žádost expertů Evropské komise a kolegů z Lotyšska, 

kteří toto setkání hostili, představil Jan Nedělník, koordinátor BIOEAST HUB CZ, zkušenosti z České 

republiky. Bioekonomika zatím není v ČR příliš známým pojmem a interpretace a chápání se liší, 

bioekonomika je iniciována převážně stakeholdery. Hlavní zásluhu na  angažovanosti stakeholderů 

má  první národní bioekonomický HUB – BIOEAST HUB CZ, který vytvořil Zemědělský výzkum, spol. 

s.r.o. Troubsko v souladu se strategií Iniciativy BIOEAST a za podpory Ministerstva zemědělství ČR. 

BIOEAST HUB CZ je organizován v jednotlivých tematických skupinách, které odráží potřeby 

národních stakeholderů.  

Jan Nedělník představil tým BIOEAST HUB CZ -  Marie Kubáňková (koordinátorka BIOEAST HUB CZ) 

vede skupinu expertů, kteří připravují podklady pro koncepční dokument  národní strategie 

bioekonomiky, George Sakellaris (člen poradní rady BIOEAST a expertní skupiny Foreseight)  

koordinuje horizontální aktivitu Vzdělávání zaměřené na bioekonomiku v regionu BIOEAST, Markus 

Dettenhofer (národní koordinátor projektu CELEBio) je zapojen do peer review projektu BIOEASTsUP 

a  Zuzana Boukalová vede tematickou pracovní skupinu BIOEAST Bioekonomika založená na sladké 

vodě, kterou v rámci regionu BIOEAST iniciovalo Ministerstvo zemědělství ČR. 

V květnu 2020 vydal BIOEAST HUB CZ první dokument, který shrnuje priority týkající se BE, které byly 

publikovány jako strategické v dokumentech veřejné správy v ČR. Odborníci BIOEAST HUB CZ 

připravují koncepční dokumenty pro tvůrce politik k diskusi o národních strategiích a nástrojích 

politiky na podporu témat bioekonomiky, zejména vyhodnocení současného stavu bioekonomiky v 

ČR, poskytnutí statistických údajů a indikátorů pro sledování stavu bioekonomiky , organizování 

dotazníků a integrace výsledků projektů z projektů CELEBio a Power4BIO do solidního koncepčního 

dokumentu pro národní strategii bioekonomiky. 

Členy BIOEAST HUB CZ jsou výzkumné organizace, fakulty vysokých škol, MSP, a také několik 

kolektivních členů: Asociace výzkumných organizací, Českomoravská šlechtitelská a semenářská 

asociace, Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií – Rostliny pro budoucnost, či  

Česká akademie zemědělských věd.  
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