


BIOPRODEJNY PRO-BIO

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Správce RC/pobočky v roce 2009:
Mgr. Iva Buriánková

Informace o členech
 
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů): 77 členů

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala 
(marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):

Členové  výboru v rámci svých regionů poskytovali poradenství zejména novým členům v oblasti 
prodeje a budování dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Pobočka pro své členy zorganizovala společný potisk papírových tašek s logem „Bioprodejny PRO-
BIO největší výběr biopotravin“.  Společný potisk členům zajistil výhodnější cenu papírové tašky a 
zároveň přinesl společnou propagaci loga a pobočky.

V měsíci září pobočka ve spolupráci s dodavateli, výrobci a distributory připravila pro členy letáko-
vou akci zvýhodněných cen vybraných biopotravin. Akce probíhala po celý měsíc září. Zapojilo se 
do ní 26 bioprodejen, 11 dodavatelů biopotravin a z toho 5 výhradně českých výrobců. Do letáku 
bylo umístěno 29 výrobků a z toho 12 položek českého původu. Akce byla hodnocena jako úspěšná 
jak ze strany bioprodejen tak ze strany dodavatelů.

Někteří členové se zapojovali do propagace biopotravin v rámci svých regionů účastí na biojar-
marcích a veletrzích tématicky zaměřených na bio a eko styl.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich účastnila 
(s krátkým popisem a přesným datem):

28.3.2009, Merklín  Celostátní setkání a volební valná hromada pobočky 
Na setkání byla schválena výroční zpráva, řešena účetní uzávěrka, zvoleni členové výboru a správce 
pobočky. Součástí valné hromady byla přednáška Mgr. I. Buriánkové na téma Základní povinnosti 
obchodníka vyplývající ze zákona o odpadech.

25.11.2009, Praha Celostátní setkání pobočky
Při příležitosti konference „Kvalita a bezpečnost potravin“ bylo uspořádání celostátní setkání, na 
kterém byla zhodnocena letáková akce probíhající v měsíci září,  diskutováno o nové podobě 
přihlášky a formulaci standard pro nové členy a členové byli seznámeni s realizací společného po-
tisku papírových tašek

Stručné zhodnocení uplynulého roku :
Pobočka pokračovala v práci na vzdělávacích a propagačních akcích, uspořádala 2 celostátní set-
kání.



PRO-BIO LIGA
ochrany spotřebitelů potravin 

a přátel ekologického zemědělství

Aktuální kontakty a adresa pobočky: 
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10 

Tel. +420 272 660 501
e-mail: info@biospotrebitel.cz a bioliga@pro-bio.cz 

www: www.biospotrebitel.cz 

Správce pobočky v roce 2009: 
Mgr. Jana Průšová

Výbor pobočky v roce 2008: 
Mgr. Kateřina Čapounová

Mgr. Jana Průšová
Marie Škorničková

 

Ekozemědělské hry pro děti pořádané PRO-BIO LIGOU na Biojarmarku na Toulcově dvoře
foto © PRO-BIO LIGA



Členská základna: 
K 31.12.2008 sdružuje 287 členů – fyzických i právnických osob.

Realizované aktivity

PRO-BIO LIGA v roce 2009 realizovala v souladu se svým dlouhodobým zaměřením aktivity směřující 
k environmentálnímu vzdělávání, propagaci a poradenství.

Provoz „Informačně-poradenského centra o biopotravinách, ekologickém zemědělství  a ekologicky 
šetrné spotřebě“
Poradna fungovala v rámci kamenného IC a v on-line podobě na www stránkách a klienti se na ni 
obraceli buď přímou návštěvou, e-mailem nebo telefonicky. Zajímavé dotazy byly zveřejňovány v 
rubrice poradna na www.biospotrebitel.cz. IC řešilo celkem 903 dotazů z oblasti biopotravin, ekolog-
ického zemědělství a souvisejících témat. Skladba dotazů viz graf č. 1.

 
 Graf č. 1 Nejčastěji řešené dotazy (čítající více než 1%)



- Provoz spotřebitelských informačních stránek www.biospotrebitel.cz zaměřených hlavně na české biopotra-
viny, producenty a místní EZ. Webové stránky zaznamenaly v roce 2008 celkem 88 525 unikátních 
návštěv a 180 204 návštěv celkem, což znamenalo mírný nárůst oproti roku 2008 (kdy byl počet 
unikátních návštěv cca 82 000).
 
- Knihovna 
byla otevřena po veřejnost 5 dnů v týdnu od 9 do 16 hod, s možností objednat si knihu virtuálně 
přes www stránky, což bylo možné 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Během realizace projektu využilo 
nabídky knihovny 61 klientů, kteří si vypůjčili 193 knih, knižní fond byl rozšířen o 86 nových titulů.

- Pořádání akcí 
Organizace zrealizovala 26 akcí. Celkem se uskutečnily 4 exkurze na ekofarmy nebo kurzy na 
farmě za účasti téměř 50 účastníků. Dále organizace uspořádala 16 přednášek pro veřejnost, na 
nichž bylo přítomno na 400 osob. Také jsme se zúčastnili 6 prezentací na akcích pro veřejnost, které 
navštívilo cca 2 000 osob. 

- Odběrové místo
bylo během roku 2009 provedeno 27x, celkem realizováno 522 objednávek. Bylo zajištěno 
12 dodavatelů. Zprostředkování dodávky faremní produkce pravidelně využívalo na 20 rodin 
spotřebitelů. 

- Srovnávací test cen a dostupnosti biopotravin
organizace 2x ročně prováděla v pražských obchodech srovnání rozdílu cen biopotravin a konvenčních 
potravin a nabídku biopotravin u celkem 100 druhů potravin dle spotřebitelského košíku České re-
publiky, který pravidelně zveřejňuje Český statistický ústav. Druhé testování bylo prováděno na 
základě metodiky a ve spolupráci se zaměstnanci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

- Publikační činnost
4 čísla e-bulletinu BIOSPOTŘEBITEL (250 odběratelů/číslo)

- České bio 2009
spotřebitelská anketa o bionovinku roku 2009, do hlasování se zapojilo na 2 000 hlasujících 
spotřebitelů, kteří vybírali ze 26 biovýrobků, které musely být vyrobeny minimálně ze 70 % z tuzem-
ských surovin. Vyhlášení vítězů soutěže proběhlo v rámci mezinárodního veletrhu Biostyl. 

- Spolupráce s médii 
počet zmínek v médiích – 87, z toho, tištěná – 18, elektronická – 67,  rozhlas – 1, televize – 1

Uskutečněné projekty a zakázky

Informování spotřebitelské veřejnosti o biopotravinách a ekologickém zemědělství (2/2009 – 
18 120)
Projekt zaměřený na provoz informačního centra, poskytování poradenství, aktualizaci a provoz 
webu www.biospotrebitel.cz, publikační činnost atd. Projekt podpořen Ministerstvem zemědělství 
ČR částkou 700 000,- Kč.

Realizace nadstavbové koncepce veletrhu BioFach 2009
Příprava a organizační zajištění doprovodného programu veletrhu BioFach 2009. Zakázka Minister-
stva zemědělství ČR v částce 222 994,- Kč



- Informačně-poradenské centrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a ekologicky šetrném 
způsobu života (DAG 54-11-004040/2008)
Projekt zaměřený na provoz informačního centra, poskytování poradenství, vzdělávacích služeb ad. 
Projekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy částkou 100 000,- Kč. 

- Realizace vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost v oblasti EVVO (75030586/IV)
Uspořádání osvětových a vzdělávacích akcí na environmentální témata (ekozemědělství, 
environmentálně šetrná spotřeba) pro širokou veřejnost. Pořádání akcí podpořila Národní síť 
středisek ekologické výchovy částkou 32 106,- Kč.

- Příprava propagačních materiálů pro veletrh BioFach 2010
Vytvoření a realizace propagačncíh materiálů (knih a reklamních předmětů) pro veletrh BioFach 
2010. Zakázka Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v částce 150 000,- 

- Bio – řešení pro děti a přírodu (DAG 54-11-004038/2008)
Realizace vzdělávacích osvětových programů pro děti ZŠ o ekologickém zemědělství a biopotra-
vinách spojený s exkuzremi na farmu. Projekt podpořil Magistrát hlavního města Prahy částkou 
80 000,- Kč. 

- Propagace projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin a správa webu projektu
Zajištění PR aktivit k výstupům projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin a redakce 
a správa webu projektu www.pro-bioprojekt.cz. Zakázka pro PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 
v částce 100 500,- Kč.

- Podkladové materiály pro média
Vypracování podkladových materiálů pro média s tématy „Každý může mít svého farmáře“ a „Farmy 
jako místa pedagogické činnosti. A vypracování textů o komoditách v biokvalitě. Zakázka pro agen-
turu Ogilvy v částce 18 685,- Kč  

- Analýza stavu osvěty a propagace ekologického zemědělství
Vypracování analýzy stavu hnutí ekologického zemědělství z hlediska propagace a osvěty a jejího 
dopadu na spotřebitele. Zpráva byla součástí práce organizace na Akčním plánu pro ekologické 
zemědělství pro léta 2010-2015. Zakázka pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací v částce 
40 000,- Kč. 

Členství v organizacích

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství
PRO-BIO LIGA se v roce 2009 stala zakládající organizací České technologické platformy pro eko-
logické zemědělství jejímž cílem je koordinace vědy a výzkumu a aplikace jejích výsledků do praxe 
a jejich popularizace. www.bioinstitut.cz/ctpez 



Zelený kruh

PRO-BIO LIGA je členem oborové organizace NNO Zelený kruh, který sdružuje neziskové orga-
nizace působící v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. www.zelenykruh.cz 

Platforma sítí EVVO

Síť vzdělávacích organizací a vzdělávacích poradenských středisek pro podporu hospodaření 
šetrného k přírodě a krajině. www.zdravakrajina.cz 

Národní síť environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty

PRO-BIO LIGA je zapojena do Národní sítě EVVO, která je společným programem MŽP a MŠMT 
administrovaný Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina. Cílem stabilizovat rozvoj 
současných a iniciovat vznik nových středisek ekologické výchovy v České republice. www.narod-
nisit.cz 

Donoři a dárci

Aktivity organizace PRO-BIO LIGA byly v roce 2009 podpořeny:

 
Ministerstvem zemědělství ČR částkou 700 000,- Kč

 
Magistrátem hlavního města Prahy částkou 180 000,- Kč



Členy sdružení PRO-BIO LIGA částkou 93 451,- Kč

Národní sítí středisek ekologické výchovy částkou 32 106,- Kč

Všem donorům a dárcům srdečně děkujeme za podporu v roce 2009!

Vyúčtování roku 2009

Náklady
Spotřebované nákupy - 101 064,- Kč
Služby - 440 770,- Kč
Osobní náklady - 892 441,- Kč
Ostatní náklady - 100,- Kč
___________________________________________

Náklady celkem - 1 441 855,- Kč
___________________________________________

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží - 1 648 945,- Kč
Ostatní výnosy (úroky) - 396,- Kč
Dary - 180 000,- Kč 
Příspěvky - 93 451,- Kč
___________________________________________

Výnosy celkem - 1 922 792,- Kč
___________________________________________

Hospodářský výsledek (zisk) - 480 937,- Kč



PRO-BIO regionální centrum Litomyšl

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
Smetanovo náměstí 87, 570 01 Litomyšl

tel: 774 218 413  
tel/fax :461 615 293

email : pro-biolitomysl@pro-bio.cz

Správce RC/pobočky v roce 2009:
Ing.František Chlad

PRO-BIO RC Litomyšl má 57 členů (v průběhu roku 2009 ukončilo členství 7 členů, 1 přestoupil do 
jiného RC, 10 nových farmářů se stalo členy RC Litomyšl, celkově nárůst o 2 nové členy, ).  Priori-
tou  pro rok 2009 byla i nadále individuální poradenská činnost na farmách a postupné rozšiřování 
služeb především pro členy svazu PRO-BIO, pro nově příchozí zájemce na  regionální centrum i 
pro širokou veřejnost.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta 
atd.):

 - Konzultace  jsou  prováděny pro členy svazu dle potřeb průběžně (mobil, pevná linka,  e-mail ), 
popř. osobní návštěvou farmy po předchozí dohodě.
-  Daří se zajistit požadavky na individuální poradenství v terénu, je zaznamenán zvyšující zájem 
-  Hlásí se noví zájemci o EZ resp.  členství ve svazu PRO-BIO , kterým jsou poskytovány zdarma 
základní úvodní informace, v případě zájmu o členství ve svazu zdárné dotažení registrace na 
Mze.  
- dobrou propagaci svazu a našemu RC dělá farma pana Podstavka, která každým rokem rozšiřuje 
aktivity a s výsledky své práce seznamuje při exkurzích školy a širokou zájmovou veřejnost

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich účastnila (s krátkým popisem a přesným 
datem):

             



Vzdělávání :

- 27.2.  Seminář na téma „Odbytové příležitosti pro české ekologické zemědělce, certifikace dle 
vyšších standardů“ konaný v penzionu Koliba spojený s valnou hromadou PRO-BIO RC Litomyšl
- 26.11.      Odborný seminář pro farmáře RC Litomyšl se konal za účasti předních odborníků EZ 
v Deštném v Orlických horách v horské chatě Domov, sídle ekologické farmy pana  Povolného. 
Rodinná farma opětovně vytvořila ideální podmínky pro zdárný průběh semináře.                        

Propagace ekologického zemědělství a biopotravin.

-  20.4. spoluorganizování  Dnu ZEMĚ v Litomyšli, zajištěna  ochutnávka biopotravin  
                   a pro zájemce propagační informace o ekologickém zemědělství a bioproduktech.  
-  14.5. – přednáška Svitavy 
-  23.6. – přednáška Litomyšl  
-  16.10. – přednáška Česká Třebová    
-  3.11. - přednáška Vysoké Mýto

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:

V průběhu roku 2009 měl zahájit činnost  projekt financovaný SFŽP , který navazuje na grant   z let 
2006-2008 „Agroenvironmentální informační a poradenská centra v ČR …“. Jeho pokračování se 
podařilo zajistit od 1.1.2010 na 2 roky. Jiné granty se přímo RC nepodařilo získat, spolupracovali 
jsme na svazových aktivitách ( např. titul 9.F.h. a 9.F.i., podpora rozvoje odbytu biopotravin aj.)

Stručné zhodnocení uplynulého roku :

Rok 2009 přinesl dobré výsledky. Proběhly schůzky, poradenství, školení i semináře . Pokračujeme 
v šíření nových informací, postupů a zákonů. Pozitivem této činnosti je nárůst členů PRO-BIO RC 
Litomyšl na 57 členů. I tento rok činnosti byl úspěšný jak z hlediska prohlubující se spolupráce, tak 
aktivní spoluúčastí členů regionu z řad  farmářů. Udržuje se spolupráce se spotřebiteli, propagační 
činnost doplněná přednáškami. S kladným ohlasem a zájmem byly přijaty  akce zorganizované 
v Litomyšli.

Činnost regionálního centra je zaměřena zejména na:

Zastupování zájmů členů svazu PRO-BIO vůči orgánům státní správy a samosprávy.
Individuální a skupinová poradenská činnost pro členy svazu  a ostatní zájemce o ekologické 
zemědělství.
Podpora distribuce a propagace bioproduktů.
Pořádání odborných seminářů, vzdělávacích akcí s tematikou ekologické zemědělství, ochrany 
přírody a životního prostředí, výživy a zdraví. 
Propagace ekologického zemědělství,ochrany životního prostředí, ochrany a tvorby krajiny, zdravé 
výživy , životního stylu  zejména formou osvětových a propagačních akcí.
Podpora a realizace projektů na rozvoj ekologického zemědělství u jednotlivých členů
Podpora systému  kontroly a certifikace ekologického zemědělství.
Podpora práce členů svazu v regionu a  spolupráce, zprostředkování informací.
Činnost je koordinována v zájmu celého svazu PRO-BIO  a v souladu  se Stanovami svazu.  



PRO-BIO RC Bílé Karpaty v roce 2009 

Název RC: PRO-BIO regionální centrum Bílé Karpaty
Kontakty a sídlo: 687 74 Starý Hrozenkov 11

tel: 572 696 323
e-mail: iskopanice@razdva.cz

Správce RC: Ing. Milan Drgáč,  Ing. Jaroslav Šašinka – zástupce správce,
Výbor RC v roce 2008: František Březík, Ing. Milan Drgáč, Ing. Pavel Hromek, Ladislav Karásek, Jiří Mikšík, 

Ing. Mužikovská Ludmila, Ing. Jaroslav Šašinka, Petr Škarpich, Vránová Lenka, 
Ing. Mužikovská, Ing. Drgáč a Josef Čičák jsou členové celorepublikové správní rady svazu, Ing. Šašinka – 

člen celorepublikové revizní komise svazu
Působnost RC: Zlínský kraj (okresy ZL, UH, KM, VS) a okres Hodonín. 

Regionální centrum stále nemá vlastní zaměstnance, proto nadále využívá služeb Informačního 
střediska ve Starém Hrozenkově a služeb dalších externistů (např. účetnictví, poradenství aj.).

Stručné zhodnocení uplynulého roku v regionu,  oblasti působení a aktivity:

1) Poradenství v EZ a informační služby:

- V roce 2009 mohli zemědělci využít opět dotované terénní poradenství v ekologickém zemědělství. 
V letech 2008 a 2009 jsme tuto možnost mohli nabídnout díky dotaci MŽP. Projekty mělo schváleno 
IS Kopanice. RC se podílelo finančně na spolufinancování obou projektů. Tuto možnost využilo 
celkem 21 subjektů, z toho 10 členů RC. Zemědělci využívají poradenství zejména při přípravách 
farem na kontroly EZ, dále při přechodu farem na ekologické zemědělství atd. 

- Poradenství řeší členové nadále přímo se správcem RC Ing. Milanem Drgáčem, případně s Ing. 
Lubomírem Drgáčem, nebo využívají služeb jiných poradců.
Další prostředky na poradenství získalo v roce 2009 RC z Programu MZe 9.f.h. a 9.F.i. prostřednictvím 
žádosti podané centrálou v Šumperku. 
Některé farmy čerpají přímo dotaci z Programu rozvoje venkova - dotačního titulu I.3.4. Využívání  
poradenských služeb.

- V první polovině roku 2009 probíhala jednání ve věci řešení sadařské problematiky. V novele NV 
79/2007 (NV 45/2009) bylo ministerstvem provedeno několik nečekaných změn s negativním dopa-
dem na ekologické sadaře. Novela omezila jejich nárok na dotace. Sadaři i RC se pokoušeli vznik-
lou situaci řešit. Za RC byl sepsán i dopis ministrovi zemědělství s žádostí o řešení, několik sadařů 
z našeho regionu se zúčastnilo jednání PS monitorovacího výboru na ministerstvu. Situaci v roce 
2009 se však bohužel nepodařilo změnit ve prospěch sadařů, a tak řada z nich přišla v dotacích o 
vysoké částky. Podařilo se pouze zapojit se do jednání o podobě sadařských dotací pro rok 2010.

- Informační servis členům nadále poskytuje celoročně IS Kopanice nebo správce RC (telefon, e-
mail, osobní návštěvy) 
 



2) Osvěta a vzdělávání v ekologickém zemědělství:  

a) Vzdělávací akce pro zemědělce:
Vzdělávací akce v regionu probíhaly v roce 2009 především v rámci projektu IS Kopanice „Vzdělávání 
v ekologickém zemědělství“, který je podpořen z Programu rozvoje venkova. 

Uskutečnily se následující akce:
3 školení ke Cross-compliance (27.1., 26.2. a 17.3. ve Slavičíně) 
1 školení k Portálu farmáře na internetu (17.2.2009 ve Slavičíně) 
Seminář pro ekologické sadaře k ochraně proti chorobám a škůdcům v EZ (9.4.2009 v Hostětíně)
Třídenní exkurze ekologických zemědělců z regionu na ekofarmy do JČ (20.-22.10.2009)

Zejména o školení k Portálu farmáře je značný zájem ze strany zemědělců. Byla naplánována další 
školení i v roce 2010. Velký zájem byl i o exkurzi do JČ se zaměřením na produkci a zpracování 
masa a mléka. Nemohli jsme ani uspokojit všechny zájemce. Budeme se snažit připravit další exkur-
zi v budoucnu. 

- 23.8.2009 – seminář Přirozená komunikace člověka a koně s Františkem Śpatným v Komni (Finančně 
podpořeno MŽP a MŠMT v rámci společného programu Národní síť EVVO). RC spolupořadatel 
akce.

b) Osvěta a propagace EZ:

Členové RC se opět spolupodíleli na pořádání a organizaci akcí, jejichž financování zajišťovalo 
převážně z různých grantů a příspěvků IS Kopanice: 
-  Bělokarpatské biodožínky s biojarmarkem ve Velké nad Veličkou (22.8.2009) 
- Seminář pro širokou veřejnost o ekologickém zemědělství „Mozaika ekologického zemědělství“ 
v rámci festivalu TSTTT v Uh. Hradišti (28.11.2009)  
-  Zahrada Moravy 2008 (20.- 21.6.2009) - prezentace EZ a biopotravin na výstavě ve SOŠG ve 
Starém Městě.
-  Prezentace EZ Bílých Karpat na 10. Bělokarpatské konferenci ve St. Hrozenkově (14.-15.10.2009, 
přednáška s výstavkou biopotravin)

3) Zpracování a odbyt regionální produkce

Ve druhé polovině roku 2009 jsme zahájili ve spolupráci s IS Kopanice přípravu webového Kata-
logu ekologického zemědělství Zlínského kraje a Hodonínska, který je již přístupný na www.isko-
panice.cz. Od srpna probíhal sběr dat (obsahuje nejen ekofarmy, ale i další firmy a organizace). 
Katalog byl spuštěn na počátku roku 2010. V katalogu je možné vyhledávat různé subjekty činné 
v EZ v našem regionu. Je také možné využít sekci Regionální inzerce EZ, která může být pomoc-
níkem při zajišťování nabídky a poptávky bioproduktů a biopotravin a dalších služeb v EZ. Zatím se 
nepodařilo shromáždit a publikovat data od všech ekofarem (v katalogu je zaevidováno zatím asi 
100 subjektů), ve sběru dat budeme ale nadále pokračovat).   

S odbytem bio hovězího masa pomohl v regionu významně nový člen regionálního centra, kterým 
je Řeznictví u Kusáků s.r.o. z Ostrožské Nové Vsi. V regionu tak konečně máme řeznictví, kde je 
možné běžně koupit bio hovězí z našich regionálních chovů za přijatelnou cenu. 

Nepřímá podpora odbytu biopotravin nadále průběžně probíhá ve formě prezentace ekologických 
podniků a jejich výrobků na různých regionálních akcích pro veřejnost. 



Informace o členech: 

RC mělo 56 členů ke 31.12.2009. 
V roce 2009 vstoupilo do Svazu (RC Bílé Karpaty) následujících 10 nových podniků: Řeznictví u 
Kusáků; Michaela Šlahorková Rusava; Radim Přímal Jasenná; Jadrnička, s.r.o. Slušovice; Radek 
Vala Vidče; 

Ing. Denisa Mezníková a Ing. Kamil Mezník ze Semetína; Ing. Ksiazkiewicz z Uh. Hradiště; 
Bc.Vendula Poláková ze Vsetína; David Ryšavý z Komni. 
Členství ukončily 3 firmy: Ing. Weidenthaler, JAS Virginia, Ondruch Josef
Složení členů zůstává podobné jako v uplynulých letech. 

Finanční situace RC:

Celkové výnosy za rok 2009: 151.218,31 Kč 
Celkové náklady za rok 2009: 152 297,- Kč
Hospodářský výsledek: -1.078,69 Kč
Pohledávka, kterou jsme ke konci roku 2008 evidovali vůči svazu PRO-BIO činila 181.956 Kč. Z toho 
bylo v průběhu roku 2009 již centrálou splaceno 150.869,- Kč. Zbývá tedy pohledávka 31.087,- Kč. 
Z příspěvků zaplacených v roce 2009 evidujeme ke 31.12. ještě pohledávku 3.451,- Kč 
(zaslána již na účet v únoru 2010). ¨

Většina plateb byla uhrazena díky tomu, že rada svazu odsouhlasila, že v roce 2009 bude na RC 
odvedeno 90% ze zaplacených členských příspěvků.  
S ohledem na nedostatek financí na počátku roku požádalo RC svaz o krátkodobou půjčku – sch-
váleno v únoru (70.000,- Kč). Vráceno v dubnu 2009.
Další podrobnosti viz. Zpráva o hospodaření PRO-BIO RC Bílé Karpaty v roce 2009.

Valná hromada RC: 

7.4.2009 na Chatě Jana na Mikulčině Vrchu

Schůzky výboru RC v roce 2008:

7.4.2009 –Mikulčin Vrch -  v rámci valné hromady RC

Granty a dotace:

V roce 2009 nemělo regionální centrum žádný samostatný grant. RC se stále podílí na realizaci 
projektů IS Kopanice. Pro některé projekty střediska zaměřené na ekologické zemědělství přispívá 
RC potřebným spolufinancováním (např. MŽP, SFŽP).

Účast na dalších akcích v ČR:

- Účast na Radách svazu PRO-BIO (Ing. Drgáč, Ing. Šašinka, Ing. Mužikovská, Čičák) 
- 15.4. Účast a zastupování členů na Valné hromadě Svazu PRO-BIO v Brně
- Účast na krajském setkání Celostátní sítě pro venkov v Újezdě u Vlašských Klobouk.
-  červen -  Evropská letní akademie EZ v Lednici 
Zprávu zpracovala: Renata Vaculíková ve Starém Hrozenkově  5.3. 2010, Schválil správce RC: 
Milan Drgáč



Regionální centrum Jeseníky

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Bc. František Winter, tel.: +420 583 198, +420 533 606

e-mail.: f.winter@atlas.cz

Správce RC/pobočky v roce 2009:
Bc. František Winter

Informace o členech 
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

V současné době má RC Jeseníky 80 členů. Převážně se jedná o farmáře, hospodařící na loukách 
a pastvinách s chovem krav bez tržní produkce mléka, chovem ovcí a v malé míře chovem koní. 
Několik členů RC jsou i farmáři s aktivní rostlinnou výrobou, kteří pěstují převážně obiloviny, ale i 
brambory. V regionu našeho RC jsou i farmáři, kteří mají chov dojných krav. Dále naši členskou 
základnu tvoří školy, poradci, výrobci i obchodníci.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala 
(marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
.
Činnost RC se ostatně jako v letech předešlých orientovala hlavně na poradenství, pomoc se složitou 
a narůstající legislativou. Přípravou farmářů na kontroly inspekčních orgánů a pomoc začínajícím 
ekologickým subjektům. Pokud o to farmáři, nebo firmy stály, poskytovali jsme našim členům ve 
spolupráci s Místními akčními skupinami dotační poradenství včetně vypracování projektových 
žádostí. 
Rok 2009 byl také rokem dokončení projektu „Podpora diverzifikace zemědělství v LFA oblastech 
podhůří Jeseníků prostřednictvím odborného vzdělávání zemědělských subjektů“. Začátkem roku 
jsme absolvovali maraton dvoudenních školení o který byl velký zájem. V měsíci červnu jsme pak 
zajistili pro účastníky exkurzi do ekologických podniků v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. 
V současné době je tento projekt ve stádiu žádosti o proplacení. 

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich účastnila 
(s krátkým popisem a přesným datem):

V rámci projektu RC  Jeseníky – série čtyř dvoudenních školení
Tradiční Bioslavnosti ve Starém Městě
Prezentace RC Jeseníky ve spolupráci s partnerskou MAS Horní Pomoraví na výstavě Země 
Živitelka 2009
Několik seminářů a přednášek aktivit pro DDM Zábřeh, Šumperk, ZŠ a DPS.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:

Regionální centrum Jeseníky pracovalo na svém vlastním projektu, který získalo v roce 2008, a to 
s názvem: 
„Podpora diverzifikace zemědělství v LFA oblastech podhůří Jeseníků prostřednictvím odborného 
vzdělávání zemědělských subjektů“



Rok 2009 byl pro naše RC rokem slabším. Naše regionální centrum se omezilo pouze na aktiv-
ity spojené s projektem a na tradiční, opakující se a osvědčené akce. Poskytování poradenských 
služeb využila jen menší část členské základny. I tak se dá říci, že jsme myšlenku ekologického 
zemědělství a biopotravin slušně propagovali díky akcím, jako jsou Bioslavnosti ve Starém Městě a 
výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích. Věříme, že i náš vzdělávací projekt měl úspěch a 
u zemědělské veřejnosti slušný ohlas. I díky tomu jsme se rozhodli, že v roce následujícím v těchto 
vzdělávacích aktivitách budeme pokračovat a pomůžeme tímto způsobem našim členům orientovat 
se v nové legislativě  ekologického  zemědělství.



RC PRO-BIO Jižní Morava

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
Pavlov 191, 692 01 Mikulov

Doručovací adresa: Ing. Petr David, Horní 27, 783 13 Štěpánov
Telefon: 774710391

Správce RC/pobočky v roce 2009:
Ing. Petr David

Informace o členech 
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

20 členů
8 zemědělců
4 vinaři
3 poradci
2 obchodníci
2 výrobci biopotravin
1 výrobce krmiv

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala 
(marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):

Poradenství, semináře, zajištění exkurze při Bioakademii.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich účastnila 
(s krátkým popisem a přesným datem):

25.2.2009 Pracovní schůzka RC
3.4.2009 Valná hromada
30.5.2009 Prezentace EZ na předání Bartákova hrnce
1.6.2009 Prezentace EZ v Brně při příležitosti setkání ministrů zemědělství EU
11.6.2009 Polní den
26.6.2009 exkurze při Bioakademii
3.7.2009  Ochrana biovinic v praxi
26.9. 2009 seminář pro ekozemědělce spojený s exkurzí Vyškov

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila: 

Poskytování poradenství – vstupní i odborné

Stručné zhodnocení uplynulého roku:

V minulém roce proběhla stabilizace celého Svazu PRO-BIO, která umožňuje aby RC mohlo aktivněji 
plnit svoji funkce. RC Jižní Morava se však dlouhodobě potýká s tím, že členové jsou málo aktivní. 
Je to dáno především tím, že zaměření jednotlivých členů je značně rozdílné. V RC jsou vinaři, 
ovocnáři, výrobci biopotravin, obchodníci a samozřejmě i zemědělci.



PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
512 36  Horní Branná 117

Tel. 605 168 608
e-mail  pro-biokrkonose@volny.cz

web http://www.pro-biokrkonose.eu   http://www.pro-biokrkonose.webnode.cz

Správce RC/pobočky v roce 2009:
Ing. Hana Řehořková

Informace o členech 
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

k 31.12.2009  37 členů

seznam členů a farem:

BAREŠOVÁ Jiřina – zapojena do projektu Ekozomědělci přírodě, aktivní účastnice veškerých akcí, 
konaných v rámci RC
BRÁZDA Jiří -  aktivní účastník veškerých akcí, konaných v rámci RC, úspěšný pěstitel biozeleniny
EKOFARMA NADĚJE – MAREK Filip -  aktivní účastník veškerých akcí, konaných v rámci RC, 
úspěšný pěstitel bioovoce
EKOFARMA BORMATO – ŠLECHTA Antonín – průkopník pěstování muchovníku olšolistého,  kval-
ity farmy byly popsány v Bio- měsíčníku a o farmě byl natočen reklamní spot v televizi Účko
EKOFARMA U KOTYKŮ – KOTYK Josef – chov masného skotu, ovcí. Provozování agroturistiky,  
konání seminářů zaměřených na tradiční ruční práce. 
EKOPLANET – KOŠEK Miloslav  - výrobky  z rakytníku byly zařazeny do programu TENVIT, tj. Mezi 
produkty alternativní medicíny
FARMA FILOUN – ŠOUREK Martin -v průběhu roku 2008 převzal hospodářství od svého otce pana 
Josefa Šourka – v rámci programu PUZČ
FARMA HUCUL s.r.o. - cena Bartákův hrnec 2007
FARMA KOUT v.o.s. - v průběhu roku  farma realizovala semináře o zdravé výživě a přípravě bio-
dynamických preparátů a malofaremním zpracování mléka. Chov dojných krav, pěstování plodin na 
orné půdě
HÁK Zdeněk – rozšíření chovu včel, aktivní účastník veškerých akcí, konaných v rámci RC
JANOUŠEK Jiří  aktivní účastník veškerých akcí, konaných v rámci RC, chov masného skotu
LÁNÍK Milan -  vyhodnocení nejlepšího stáda ovcí suffolk v kategorii nad 50 ks  podle dosažené 
produkce jehňat na jedenácté ovčácké konferenci, která se konala v Seči v Železných horách 
(průměrná roční produkce 62,1 kg na bahnici)
MACHÁČEK Petr Ing. - aktivní účastník veškerých akcí, konaných v rámci RC, v průběhu roku 
převzal farmu od svého otce.
MĚSTSKÁ JATKA s.r.o.  - první certifikovaná bio jatka v Krkonoších – certifikace v roce 2008
NADACE TÁBOR - aktivní účastník veškerých akcí, konaných v rámci RC,  pravidelné konání 
sociálně terapeutických seminářů, 



POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.  Rozšíření výroby bio-mléčných výrobků
PRÁŠIL Ladislav -  aktivní účastník veškerých akcí, konaných v rámci RC, chovatel masného sko-
tu
RODINNÁ FARMA LOMY – Ing. Pražáková Eva aktivní účastník veškerých akcí, konaných v rámci 
RC, vybudování skladu ovoce a zeleniny. Chov masného skotu, pěstování ovoce a zeleniny
ROUSEK Jaroslav – úspěšný chovatel drůbeže – jeho chov českých hus je uznaný jako genetický 
zdroj pro rok 2009, aktivní účastník veškerých akcí, konaných v rámci RC
ŘEHOŘKOVÁ HANA Ing. Správce centra, zajištění účasti RC na realizaci 2 vzdělávacích projektů 
z PRV v rámci spolupráce s občanským sdružením AGT CONSULTING.
VINNÉ SKLEPY KUTNÁ HORA s.r.o. -  pravidelné pořádání akcí, propagující česká vína

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala 
(marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):

Tento rok jsme se spolupodíleli  na pořádání seminářů v rámci Programu rozvoje venkova, jejichž 
předmětem bylo seznámení s novou legislativou  pro ekologické zemědělství (hlavní školitel  ing. 
Milan Berka, ředitel KEZ), pravidel cross-compliance  (hlavní školitel ing. Kamil Toman, člen monito-
rovacího výboru),  dále pěstování plodin na orné půdě v EZ (ing. Josef Škeřík,) a pěstování ovoce 
v EZ (ing. Bedřich Plíšek). Těchto seminářů se zúčastnilo více jak 250 účastníků. Velmi zajímavé 
byly i organizované exkurze. První byla na Střední zemědělskou školu do Poděbrad, kde jsme se 
učili vyrábět pravou holandskou goudu, další byla na ekologickou farmu do Rakouska a třetí byla 
na akci realizovanou opět SZeŠ Poděbrady, kde jsme se zúčastnili dostavby slaměného domu 
v rámci realizace projektu z NROS.  Na jaře jsme se již tradičně spolupodíleli s odborem životního 
prostředí MU Semily na pořádání Dne Země.  Navázali jsme spolupráci se Střediskem ekologické 
výchovy a etiky Rýchory “SEVER”.   Velkou radost nám přineslo vyhodnocení nejlepšího ekolog-
ického zemědělce roku 2008, kterým se stal pan Ing. Bedřich Plíšek. Naši členové se podíleli na 
realizaci Bartákova hrnce na farmě pana Ing. Plíška.  V září  jsme se zúčastnili  Vinobraní na Kuksu, 
jehož hlavním organizátorem je náš člen a vinař pan Stanislav Rudolfský.  Ve dnech  25. 11. a 30.11.   
pořádala naše členka paní Jaroslava Kotyková na své farmě  „2. setkání  tvořivých ručních prací“ 
, tentokrát zaměřených na korálkování.  11. prosince jsme zrealizovali ve spolupráci s Libereckým 
krajem a Regionální agrární radou LK  „Přátelské posezení s biodynamikou“ spojené s ochutnávkou 
vín našeho člena Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o.  Tímto posezením jsme se společně svátečně nal-
adili a ukončili pracovní rok 2009.  
V průběhu celého roku v centru probíhala běžná poradenská činnost pro členy centra

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich účastnila 
(s krátkým popisem a přesným datem):

7.1.2009  Nová Ves nad Popelkou – Centrum Tábor - seminář na téma bioprodukce a  alternativy 
podnikání v  ekologickém zemědělství
Seminář byl realizován v rámci  projektu „Ekologické zemědělství  a zpracování biopotravin
12.1.-30.5.2008  Spolupráce na projektu Přechod z konvenčního  způsobu hospodaření na  eko-
logický.  Zrealizováno celkem 15 seminářů  + 3 exkurze, účast 250 osob, prooblematika cross-
compliance,  ekologické zemědělství,  pěstování  ovoce, ez na orné půdě,   malofaremní zpracování 
mléka

30.5.2009 Bartákův hrnec -  pan Ing.  Bedřich Plíšek,  na akci poskytl dar hejtman  Královéhradeck-
ého kraje pan Bc.  Lubomír Franc

 24.4.2009 Týden  pro Zemi - Semily-  duben  2009, zajišťoval odbor životního prostředí  MU Semily 
ve spolupráce s naším RC, akce byla pořádána u příležitosti  mezinárodního Dne Země



11.9.2009 Vinobraní na Kuksu - Zámek Kuks, hlavní organizátor pan Stanislav Rudolfský – jed-
natel  společnosti Víno Kutná Hora s.r.o. -  člen našeho RC. Bohatá nabídka vín tuzemských i  
zahraničních. Zajímavý kulturní program

25.11. a 3.12.2009  Setkání tvořivých ručních  prací -  Kurz ručních prací – téma Andílci  korálků. 
Akci organizovala naše členka paní  Jaroslava Kotyková na Ekofarmě u Kotyků

11.12.2009 Přátelské posezení s biodynamikou -  na Chatě Pod  Hájkem v Horní Branné –Ing. Hana Řehořková. 
Příspěvek ve výši 13,5 tis. Kč  poskytla RAR, hlavní lektor – pan Petr Vaněk. Promítnutí filmu „Ekologické  
zemědělství včetně ochrany přírody  na statku Brodowin“ . Součástí akce ochutnávka vín z  produkce Víno 
Kutná Hora s.r.o. –  pan Stanislav Rudolfský

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:

Spolupráce na projektu Přechod z konvenčního způsobu hospodaření na ekologický (Program rozvoje ven-
kova) s občanským sdružením AGT CONSULTING

Stručné zhodnocení uplynulého roku :

RC Krkonoše a Podkrkonoší  je nejmladším  centrem  ve Svazu ekologických zemědělců, neboť   bylo 
založeno až  na začátku roku 2007. Svou působností zasahuje okresy Náchod, Trutnov, Semily, Jablonec nad 
Nisou, Liberec,  Jičín, Hradec Králové, Mladá Boleslav,  Nymburk a Kutná Hora.  Stejně jako je široký záběr 
okresů, je široký i okruh činností našich členů. V naší členské základně jsou chovatelé  přežvýkavců,  cho-
vatelé koní, producenti  a zpracovatelé mléka, pěstitelé a zpracovatelé  ovoce, zeleniny, bylinek  a dokonce 
první český  bio-vinař.  S tímto širokým okruhem souvisí i hledání společných zájmových priorit při chodu 
centra.  Je logické, že každá z těchto zájmových skupin má jiné potřeby a s tím spojené představy o činnosti 
centra.  Proto se snažíme hledat takové aktivity, které by mohly uspokojovat celou členskou základnu.   Velk-
ou výhodou naší členské základny je skutečnost, že zde převládá upřímný zájem o ekologické zemědělství , 
zdravý životní styl a chuť  podělit se ze svých zkušeností i úspěchů s ostatními členy centra.  Z této skutečnosti 
proto vycházíme i při výběru aktivit. Za dobu existence našeho RC jsme zrealizovali  celou škálu akcí, které 
byly zaměřeny na společné zájmové priority. Dále se nám podařilo navázat spolupráci s advokátní kanceláří, 
jejichž členové jsou velmi nakloněni myšlence ekologického zemědělství a v současné době spolupracujeme 
na vytvoření  zvýhodněného systému právní pomoci pro naše členy. Pokud se nám tento systém podaří vy-
pracovat a bude pro naše členy přínosný, plánujeme obdobný systém připravit i v oblasti daňového poraden-
ství.   Průběžně v celém ročním období probíhalo  praktické poradenství, tak jak je naši členové aktuálně 
vyžadovali.  Rok 2009 tedy byl pro naše RC rokem plným práce a věříme,  že byl přínosným pro co nejširší 
členskou základnu. 



Regionální centrum Moravská brána

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
Tyršova 705, 742 58 Příbor

Email: probio.moravskabrana@seznam.cz
Telefon: 556 712 577; 604 905 611

Správce RC/pobočky v roce 2009:
Alena Malíková

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala 
(marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):

- poradenství, exkurze , semináře, přednášky ve školách, pro občanská sdružení, účast na set-
káních 
zemědělců - propagace EZ apod.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich účastnila 
(s krátkým popisem a přesným datem):

Poradenství:
v rámci činnosti Informačního centra pro ekologické zemědělství a agroenvironmentální programy, 
Divadelní 9, Nový Jičín bylo v průběhu roku poskytováno poradenství novým zájemcům o EZ (35 
konzultací) a ekologickým zemědělcům (30 konzultací)
Exkurze:
2. dubna 2009 – pro zájemce o chov ovcí a koz a zpracování mléka se uskutečnila exkurze na farmu 
Ing. Tomáše Ondrucha ve Valašské Bystřici a na farmu paní Markéty Pištěkové v Bartošovicích na 
Moravě
Semináře:
10. dubna 2009 – Cross-compliance – kontroly podmíněnosti – podmínky získání dotací v zemědělství; 
nové nařízení rady 834/2007a nařízení komise 889/2008 pro ekologické zemědělství, Nový Jičín
27. listopadu 2009 – Extenzivní pěstování starých odrůd ovocných stromů v systému ekologického 
zemědělství, Nový Jičín
4. prosince 2009 – Systém cross-compliance, práva zemědělců v kontrole podmíněnosti a nové 
nastavení GAEC nařízení Rady (ES) č. 73/2009, Hynčice – Vrážné
Přednášková činnost:
19. března 2009, Rožnov p. R., Střední škola zemědělská a přírodovědná
14. dubna 2009, Fulnek – Základní škola
17. dubna 2009, Palačov, seminář pro zemědělce
14. října 2009, příbor – Freudovo gymnázium

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Pokračování činnosti Informačního centra pro ekologické zemědělství a agroenvironmentální pro-
gramy, Divadelní 9, Nový Jičín – podpora z prostředků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Organizace soutěže o titul „Nejlepší potravinářský výrobek Moravskoslezského kraje 2009“ – pod-
pora z prostředků KÚ Moravskoslezského kraje (vyhrál VITAMINÁTOR 100% přírodní šťáva BIO, 
VITAMINÁTOR, s.r.o.)

Stručné zhodnocení uplynulého roku: pohodu z ekologického hospodaření komplikovaly problémy 
s finanční podporou hospodaření v ekologických sadech a nárůstem administrativní práce; stabili-
zoval se odbyt bio zeleniny manželů Komárkových ze Sádku; v oblasti RC je stále málo producentů 
- pěstitelů „bio“ na orné půdě; zůstává potřeba řešit zpracování a dobyt bioproduktů



PRO-BIO regionální centrum Severovýchod

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
Ing. Kamil Toman

Brtnická 360, 407 78 Velký Šenov
Tel.: 737 284 212

e-mail: info@biohovezi.cz

Správce RC/pobočky v roce 2009:
Ing. Kamil Toman

Informace o členech 
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

Členů 8, orientace na produkci biopotravin.
Významní zpracovatelé:
Biosýry  - Mlékárna Varnsdorf spol. s r.o. – www.milko.cz
Ekologické hovězí, jehněčí a kuřecí produkty  - Biopark s.r.o. - www.biohovezi.cz

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala 
(marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):

V r. 2009 se podařilo dále zvyšovat produkci a odbyt českých biopotravin v regionu:
biomléko - 10 tis. litrů denně, biohovězí a biojehněčí – roční objem produkce 53 mil.Kč. Biokuřecí 
v objemu produkce 
Další časově i fakticky významnou oblastí činnosti je zastupování ekologických zemědělců v rámci 
připomínkových řízení a pracovních skupin. Správce je členem monitorovacího výboru Programu 
rozvoje venkova a monitorovacího výboru  Kontroly podmíněnosti (Cross compliance) na Minister-
stvu zemědělství ČR. Rovněž tak činnost v rámci správní rady Kontroly ekologického zemědělství 
má celosvazový význam.
Z hlediska osvěty spolupracujeme se členy na propagaci jejich biovýrobků ať již se jedná o region-
ální nebo mezinárodní formy prezentace.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:

V letošním roce započala spolupráce na tříletém projektu Bio do škol. V průběhu roku se podařilo 
realizovat projekt přechodu z masného na dojný skot u jednoho z členů svazu, i když se jedná o 
proces, který dle celé řady zemědělských odborníků je v podstatě nerealizovatelný. Ekonomicky si 
tak farma polepšila s ohledem na každotýdenní  tržby za mléko.

Stručné zhodnocení uplynulého roku :

Uplynulý rok pokládáme za úspěšný, i když velmi pracovně náročný. Věříme, že se vynaložené úsilí 
odrazí do dalšího rozvoje produkce českých biopotravin.



PRO-BIO RC Severozápad

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
Hlavní 27, 362 63 Dalovice

Správce RC/pobočky v roce 2008:
Ing. Zdeněk Perlinger

Informace o členech 
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

Počet členů – 140 farem, převážně farmy horských a podhorských oblastí Plzeňského, Karlovar-
ského, Ústeckého a Libereckého kraje, hospodaří se  na TTP, řada farem má ornou půdu a produ-
kuje obiloviny a luskoviny, několik hospodaří v ekologických sadech a jedna farma pěstuje zeleninu. 
Chová se skot bez tržní produkce mléka, ovce, kozy a koně, krávy mléčných plemen a okrajově 
prasata. 
Několik farem provozuje agroturistiku a některé diverzifikují svoji činnost v nezemědělské oblasti 
(zpracování dřevy, opravy automobilů). 
V regionu působí certifikovaná sýrárna na produkci sýrů z ovčího, kozího a kravského mléka a 
několik faremních mlékáren na zpracovávání kozího mléka. 
Při jedné farmě byla vybudována bourárna s chladícími boxy , která dodává balíčkované hovězí 
maso s ekologickým certifikátem.
Jedna farma se zabývá produkcí biomoštů z jablek a hrušek.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala 
(marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):

Poradci soustředění při RC pomáhají členům poradenskou činností –  bylo provedeno přes 2000 
hodin poradenské práce ( , příprava na kontroly Cross-compliance, dotační tituly EAFRD, Nařízení 
rady 2092/91, příprava na kontrolu, asistence při kontrole, změny výměry, odborné poraden-
ství – vypracování evidence hnojení farmy, vypracování havarijních plánů farmy, welfare zvířat, 
zemědělské stavby,povolení k odběru povrchových a podzemních vod, účetnictví a daně, optimal-
izace hospodaření, kontroly SZIF, ČIŽP),

RC provozuje poradenské centrum, které sdružuje akreditované poradce schopné pomoci v oblasti 
cross-compliance, welfare, zemědělských staveb, ekologického zemědělství, nitrátové směrnice, 
zemědělského účetnictví a optimalizace hospodaření farmy (využívá se dotační titul Poradenství 
v rámci PRV, Práce poradenského centra se zapojením do dotačního programu na poradenství 
využilo přes 50 farem)

Pro členy RC jsou vypracovávány projekty z  PRV – nabídky využilo i opakovaně několik desítek 
farem a přes 200 úspěšných projektů již představuje částku přes 350 milionů korun získaných pro 
naše členy v rámci priorit –  rekonstrukce a stavby stájí, , agroturistika, rekonstrukce hnojišť, seníků, 
diverzifikace zemědělských činností – zpracování masa, biomlékárna a biosýrárna, diverzifikace 
nezemědělských činností, agroturistika, mladý zemědělec atd.



Regionální centrum organizuje ve spolupráci s KIS – Karlovarský kraj odborné seminářů týkající 
se Cross-compliance, ekologického zemědělství, legislativy EU, dotačních titulů, ekonomiky farem, 
nitrátové směrnice,  EAFRD, počítačových programů pro sedláky  atd.

Tradiční jsou exkurze – Biofach,  zpracování bioproduktů, vzájemné návštěvy mezi členy RC

Tradičně je  velkýý zájem mezi členy je také o  společenské a pracovní setkání sedláků regionálního 
centra s exkurzemi na farmy našich členů – pravidelně se akce střídají na Děčínsku, Karlovarsku, 
Domažlicku – po školení následuje společenský večer a druhý den exkurze s tématy : stáje pro 
chov masných plemen skotu,  na přístřešky pro skot a nově vybudované objekty agroturistiky, krytá 
hnojiště, seníky a zpracování produkce na farmách (zpracování hovězího masa, sýrárny)

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich účastnila 
(s krátkým popisem a přesným datem):

leden – seminář Cross-compliance (pořádán ve spolupráci s KIS KV)
únor - zájezd RC na Biofach Norimberk
březen – seminář KEZ -  podmínky kontrol v roce 2009
duben – výroční členská schůze
květen – seminář – Připravovaná kola PRV (pořádán ve spolupráci s KIS KV)
květen – seminář – Vedení evidencí na portálu Farmář
červen – konzultace s žadateli z PRV – Agroturistika, Diverzifikace
červenec -  seminář – Jak ekonomicky vést projekty z minulých kol PRV
srpen – konzultace s příjemci dotace – Mladý zemědělec

září – zprovozněny internetové stránky – www.rc-severozapad.cz
říjen – seminář Audity Cros-compliance a BOZP na farmách
říjen – Pivní schůzka „Sever“
listopad – seminář Agroenvi dotace (pořádán ve spolupráci s KIS KV)
listopad – seminář Cross-compliance a nové GAEC - Dalovice (pořádán ve spolupráci     s UZEI)
prosinec – seminář Cross-compliance a nové GAEC - JIH (pořádán ve spolupráci     s UZEI)
prosinec – seminář Cross-compliance a nové GAEC - SEVER (pořádán ve spolupráci     s UZEI)

Kromě těchto akcí pořádaných s dalšími spolupracujícími organizacemi se zvýšil počet individuál-
ních návštěv mezi kolegy s cílem získat zkušenosti se stavbami nebo opravami v rámci Programu 
rozvoje venkova. Této možnosti využívají také členové svazu u jiných regionálních center.

Stručné zhodnocení uplynulého roku :

Dobrý , jen trochu rychlé :)



RC Srdce Čech

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Ing. Ivana Květoňová 
Sedlo 4 36401 Toužim- Útvina

tel.: 604258219 
e-mail: kvetonova.sedlo@seznam.cz   

Správce RC/pobočky v roce 2009:  Ing. Ivana Květoňová

Informace o členech 
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

K 25. 1.2010 39 členů – z toho 25 zemědělců, 7 výrobců a prodejců biovýrobků, 3 z oblasti výzkumu 
a vzdělávání, 4 čestní členové. Většina zemědělců chová přežvýkavce BTPM, někteří obhospodařují 
ornou půdu či pěstují zeleninu.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala 
(marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.): 

Především poradenství -zemědělcům vedení evidence, přípravy na kontroly, seznamování se 
změnami právních požadavků především v oblasti ekologie, ale i zemědělství celkově. RC spo-
lupracovala při pořádání akcí Přehlídka polních pokusů v Uhříněvsi a Biodožínky v Nenačovicích. 
Exkurzí se členové již tradičně zúčastňují ve spolupráci s RC Severozápad.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich účastnila 
(s krátkým popisem a přesným datem):

23.6. Přehlídka polních pokusů v Uhříněvsi se zaměřením na pěstování plodin v ekologickém 
zemědělství- přednášky, souhrnné výsledky pokusů, exkurze v terénu
13.9. Biodožínky  Country Life v Nenačovicích- osvěta, prodej biovýrobků, kulturní vystoupení, 
soutěže pro děti i dospělé

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila: RC nemělo v roce 2009 žádný samostatný grant

Stručné zhodnocení uplynulého roku: 

Velmi potěšující je nárůst počtu členů- velkých nadšenců pro ekologii a zvláště v odvětvích zemědělství 
pěstitelů zeleniny. Stálým problémem zůstává velká rozloha působení našeho RC a mnoho hodin 
strávených na cestách za členy. Stěžejním bodem mého působení také nadále zůstávají povinné 
evidence a právní požadavky, což není moc zábavné, ale takto mají členové a obzvláště zemědělci, 
více času věnovat se svému poslání.  Ing. Ivana Květoňová



PRO-BIO Šumava

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
Branišov 9, 38473 Stachy, tel: 602830998, info@highland.cz

Správce RC/pobočky v roce 2009:
Ing Vladimír Krtouš

Informace o členech
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

Něco přes 40, téměř vše chovatelé skotu BTPM, několik chovatelů ovcí, 1 chovatel koz.
2farmy zpracovávají mléko –kozí, 3 farmy zpracování a prodej masa.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala 
(marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):

Individuální poradenství na farmách - EZ, 12 seminářů – Program rozvoje venkova, EZ, CC, exkurze 
po nově realizovaných projektech na farmách.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich účastnila 
(s krátkým popisem a přesným datem):

Viz příloha

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
1.3.1. PRV vzdělávání,  Poradenství 9Fi a 9Fh

Stručné zhodnocení uplynulého roku :
Hlavně aby nebylo hůř….



PRO-BIO regionální centrum Vysočina

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
Sasov 2, 586 01 Jihlava

IČ: 70972931
Mobil: 739 235 944

E-mail: rc.vysocina@volny.cz

Správce RC/pobočky v roce 2009:
Ing. Tomáš Klejzar

Další členové výboru RC: Ing. Jiří Doubek, Ing. Milan Teksl

Informace o členech 
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

V RC Vysočina je v současnosti celkem 50 členů,
z toho je 44 farem (řada farem má i výrobu biopotravin), 3 výrobci biopotravin, 1 škola, 1 čestný člen 
a 1 poradce. Členové jsou především z kraje Vysočina, ale také z okresů Tábor, Jindřichův Hradec 
a České Budějovice.
Jsou 3 čekatelé na členství (vše farmy).
V roce 09 přibylo 9 členů (vše farmy), ubylo 5 členů (4 farmy a 1 výrobce). Výměra ekoploch členů 
byla k 1.1.2009 celkem 3201 ha, aktuální statistika MZe ještě nebyla zveřejněna. Až budou k dis-
pozici čerstvá data, bude tato zpráva aktualizována.
Členové RC mají pestrou škálu činností- hospodaří na TTP (cca 55%), orné půdě (cca 40%), pěstují 
zeleninu, bylinky, ovoce, chovají masný i mléčný skot, ovce, kozy, koně i drůbež a ryby, vyrábí 
biopotraviny- rostlinné (z brambor, obilovin, ovoce, zeleniny) i živočišné (mléko a mléčné výrobky, 
maso a masné výrobky, vajíčka).
Někteří členové nabízí také služby v agroturistice, školství, poradenství.
V řadách členů RC jsou z dřívějška držitelé ocenění nejlepší ekozemědělec roku (Ing. Tomáš Křišťan), 
biopotravina roku (Ing. Pavel Dobrovolný, Josef Sklenář). V roce 2009 byla oceněna mlékárna La-
crum Velké Meziříčí v soutěži „České bio 2009“.
Někteří členové na svých farmách pořádají často ve spolupráci s RC nejrůznější akce, jako jsou dny 
otevřených dveří, exkurze, semináře, apod.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala 
(marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):

Správce RC a současně místopředseda svazu se podílel na činnosti svazové obchodní organizace 
PRODEJ-BIO s.r.o., řešil aktuální svazové problémy, účastnil se založení České platformy pro eko-
logické zemědělství (výzkum a vzdělávání), účastnil se tvorby nového akčního plánu EZ ČR, zastu-
poval svaz při různých jednáních, např. řešení dotačních podmínek pro eko sady, změny ve značení 
bioproduktů, udělování výjimek, apod. Správce RC byl motorem přípravy nového akčního plánu a 
strategie svazu PRO-BIO (schůzky, samostatná práce, vyjednávání, koordinace).
RC se podílelo na akcích v rámci Září 2009- měsíce biopotravin a EZ. RC organizovalo semináře 
a exkurze. Správce RC poskytoval členům poradenství- dotované i nedotované. Poskytoval také 
poradenství potenciálním budoucím členům.
Správce RC byl aktivní v certifikaci regionálních produktů „Vysočina Regionální Produkt“. Správce 
RC se účastní projektu „Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin s cílem zvýšení produkce 
biomléka“.



Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich účastnila 
(s krátkým popisem a přesným datem):

17.2.09- seminář k problematice osiv v EZ, Jihlava, Bioinstitut
20.2.09- účast na veletrhu BIOFACH

24.3.09- Valná hromada PRODEJ-BIO s.r.o., Karlovy Vary
2.4.09- Valná hromada RC, Jihlava
15.4.09- Valná hromada svazu PRO-BIO, Brno
20.5.09- pracovní skupina na MZe- ekosady, LFA
17.6.09- zasedání akčního týmu EZ, Praha
23-24.6.09- Bioakademie Lednice
21.7.09- zasedání akčního týmu EZ, Brno
5.9.09- schůzka RC se seminářem + Bio zemědělský den na Biofarmě Sasov
9.9.09- zasedání akčního týmu EZ, Praha
18.9.09- Bio den na ČZA v Humpolci
22.9.09- založení České platformy pro EZ, Jihlava
2.10.09- Biojarmark ve Žďáře nad Sázavou
3.10.09- Biojarmark v Jihlavě
18-20.11.09- semináře a exkurze v rámci projektu „biomléko“, Plavy
27.11.09- seminář k dotačním titulům EVVO, Jihlava, kraj Vysočina
30.11.-3.12.09- semináře a exkurze v rámci projektu „biomléko“, Augsburg

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:

Projekt „Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin s cílem zvýšení produkce biomléka“

Stručné zhodnocení uplynulého roku :

V roce 2009 se svaz PRO-BIO úspěšně dostal z ekonomických problémů, jednotlivá RC obdržela své 
nároky za rok 2008 i 2009. Počet ekofarem, výrobců biopotravin i obchodníků se nadále zvyšoval, 
ale vše bylo poznamenáno všudypřítomnou celosvětovou ekonomickou krizí. Ceny produktů se pro-
padly na poloviční úroveň oproti roku 2007. Poptávka po biopotravinách mezi obyvatelstvem se sice 
nesnížila, ale strategie obchodních řetězců se zásadně změnila- cestou od kvality k nízké ceně. 
V RC Vysočina jsou z velké části ti, kteří produkují bioprodukty a biopotraviny, pokles cen se jim 
pochopitelně nevyhnul. Nicméně i na Vysočině ekofarem a výrobců přibývá. To je způsobeno nejen 




