
Rok 2001 znamenal pro Svaz ekologických zemìdìlcù zastavení prudkého 
rùstu členské základny, ke kterému docházelo v posledních letech, a zkva-
litòování slu�eb pro členy. Rozvíjela se vnitøní struktura svazu, regionální 
centra začala naplno pracovat pro členské podniky regionù, ale i v oblasti 
propagace. Mezi úrovní práce jednotlivých center v�ak existovaly značné 
rozdíly. 
Velké úsilí v poradenské činnosti bylo vìnováno hladkému pøechodu 
na novou legislativu � od 1. ledna 2001 začal platit zákon o ekologickém 
zemìdìlství a jeho provádìcí vyhlá�ka. Bez pøechodného období byli čle-
nové svazu s tímto zákonem a novým systémem kontroly konfrontováni, co� 
pøineslo mnoho obtí�í. Uvìdomili jsme si, �e i kdy� PRO-BIO hrálo dosud 
v ČR klíčovou roli pøi prosazování ekologického zemìdìlství, zadarmo 
a za zásluhy nám nikdo nic nedá. Proto byl vypracován nový program 
členských výhod, provádìli jsme propagaci, reklamu i marketing cílenì 
na výrobky a slu�by členù svazu. Zastupovali jsme ekologické zemìdìlce 
ve správní radì KEZ o.p.s., sna�ili jsme se komunikovat s Ministerstvem 
zemìdìlství ČR. Jednou se vedení svazu se�lo i s ministrem zemìdìlství 
Janem Fenclem. Shánìli jsme finanční prostøedky mj. na osvìtu, propagaci 
a vzdìlávání, daøilo se nám bohu�el spí�e v zahraničí. Navázali jsme part-
nerskou spolupráci s nìmeckým svazem Bioland. I nadále jsme usilovali 
o udr�ení pozice svazu PRO-BIO jako nevládní organizace, která doká�e 
hájit zájmy ekologických zemìdìlcù i v globalizované liberální společnosti.

2001Výroční zpráva

P
R
O
-B
IO

S
V
A
Z

PRO-BIO

Svaz ekologických zemìdìlcù

Nemocniční 53

787 01 �umperk

telefon: 0649/ 21 66 09
 (583 21 66 09)

fax: 0649/2145 86
 (583 21 45 86 )

pro-bio@pro-bio.cz

www.pro-bio.cz



2 3

V následujícím textu 

najdete popis 

jednotlivých oblastí, 

v nich� byl svaz PRO-

BIO a jeho členové 

v roce 2001 aktivní. 

Součástí zprávy je 

pøehled hospodaøení 

svazu a svazových 

orgánù, vìt�í prostor 

byl dán jednotlivým 

regionálním centrùm.

Tato výroční zpráva 

by Vám mìla poslou-

�it jako zdroj 

informací o nás, eko-

logických zemìdìlcích 

sdru�ených ve svazu 

PRO-BIO. Budete-li 

se chtít dovìdìt více, 

obra�te se na pøí-

slu�né regionální cen-

trum nebo 

na kanceláø svazu 

v �umperku, rádi 

Vám Va�e dotazy zod-

povíme.

Rok 2001 byl pro svaz PRO-BIO a jeho 
členy slo�itìj�í ne� minulá období. Prvním 
dnem tohoto roku vstoupil v platnost zákon 
č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemìdìl-
ství, av�ak chybìl k nìmu jednotný výklad 
a provádìcí pøedpis. Ten spatøil svìtlo svìta 
a� v únoru, stejnì jako vyhlá�ka č. 53/2001 
Sb. To v�e zpùsobilo ekologickým zemìdìl-
cùm nemalé potí�e pøi podávání �ádosti 
o dotace dle naøízení vlády č. 505/2000 
Sb., je� se na oba uvedené právní pøedpisy 
odvolávalo. Svaz hájil zájmy svých členù 
na jednáních s odpovìdnými pøedstaviteli 
ministerstva zemìdìlství, ale i na pùdì 
zemìdìlských agentur, aby finanční pod-
pora na EZ byla vyplacena včas a ve sta-
novené vý�i. Členùm svazu pøi adaptaci 
na nové právní podmínky zásadnì pomohli 
svazoví poradci, kteøí fungovali pøi jednot-
livých regionálních centrech. Tato činnost 
se odrazila i na výsledcích kontrol provádì-
ných KEZ o.p.s. 
Spokojenost členù svazu PRO-BIO byla 
odrazem práce regionálních center, kte-
rých bylo ke konci roku 2001 evidováno 
11; správci tìchto center zasedali v radì 
svazu. Na konci roku do�lo k rozdìlení 
RC Tøebíč na dvì nová RC: Brno a Hum-
polec.
 Nutno dodat, �e v samosprávì nìkterých 
RC jsou značné nedostatky, vyvolávající kri-
tické pøipomínky členù k svazové činnosti. 
V tìchto ojedinìlých pøípadech mù�e rada 
PRO-BIO rozhodnout o zru�ení RC, pokud 
nedojde uvnitø centra k nápravì. 
Významnou mezinárodní akcí, kterou inici-
oval svaz PRO-BIO společnì s rakouským 
svazem Ernte, byla �Evropská letní akade-
mie ekologického zemìdìlství�, je� se usku-
tečnila 21. a� 23. 6. v Lednici. Samozøejmì, 
�e v dal�ích letech bude letní akademie 
více zamìøena na øe�ení praktických pro-
blémù v ekologickém zemìdìlství a výmìnu 

zku�eností odborníkù z evropských zemí. 
V Lednici byl také ministr zemìdìlství ČR 
Ing. Fencl seznámen se svazovým �Akčním 
plánem rozvoje EZ�, který jej velmi zaujal.
Velký krok byl učinìn v oblasti propagace EZ 
a členù svazu PRO-BIO. A� u� jde o manuál 
pro pou�ívání ochranné známky PRO-BIO, 
či propagační materiály pro podporu pro-
deje, ale v neposlední øadì i prezentace 
členù v mìsíčníku �Euro magazín�. V tomto 
roce byl rovnì� úspì�nì dokončen projekt 
�Podpora a rozvoj ekologického zemìdìl-
ství v mikroregionu Jeseníky�. Bìhem roku 
také oddìlení propagace a projektù svazu 
zahájilo práci na dal�ích projektech.
Ve stádiu pøíprav je i smlouva s nìmeckým 
svazem Bioland, s jeho� pobočkou Bioland 
Bayern udr�uje svaz PRO-BIO pøátelské 
vztahy ji� od roku 1993. Tato smlouva by 
mìla posílit vliv na politická rozhodnutí 
v obou zemích v oblasti EZ, roz�íøit obchodní 
spolupráci, mo�nost u�ívání značky Bioland 
pro členy PRO-BIO, ze smlouvy dále vyplyne 
zkvalitnìní svazové práce a dal�í mo�nosti 
pro členy svazu.

Členská základna svazu PRO-BIO:
Na konci roku 2001 mìl svaz 482 členù 
s touto strukturou členské základny:
Ekozemìdìlci 387
�koly  9
Poradci  26
Prodejny  54
Zpracovatelé  28
Velkoobchodníci  14
Čestní členové  10
Pozn.: nìkteøí členové spadají do více kate-
gorií.

Výmìra zemìdìlské pùdy obhospodaøované 
svazem PRO-BIO na konci roku 2001:
Celkem   114.829,34 ha
Z toho orná pùda    8.117,36 ha

Výroční zpráva 2001

Pøipravili: 
Stanislav Danìk, Petr Trávní-

ček, Jiøí Urban, Radomil Hradil 
a správcové RC

Finanční zpráva: 
Marcela Adámková

Sazba a tisk: 
Jiøí Kotinský � Reprotisk

Foto na titulní stranì: 
Zdenìk �evčík (vpravo) byl 

v roce 2001 ocenìn jako nej-
lep�í ekozemedìlec ČR (Foto 

Marek Sáblík, archiv PRO-BIO)

Jan �tìrba (Deblín) a ministr �ivotního prostøedí Milo� Ku�vart na biojar-
marku v Praze � Barrandovì (Foto Jiøí Dvoøák, archiv PRO-BIO)
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TTP   106.558,10 ha
sady    125,92 ha
vinice    8,98 ha
zelenina    18,98 ha

 
Rok 2001 byl z hlediska svazového �ivota 
dynamický v duchu zásad ekologického 
zemìdìlství.

Ing. Stanislav Danìk, pøedseda svazu

Poradenství
Poradenská činnost v roce 2001 byla v nej-
vìt�í míøe zamìøena na problematiku spo-
jenou se zavádìním zákona č. 242/2000, 
o ekologickém zemìdìlství a jeho provádìcí 
vyhlá�ky č.53/2001 do praxe. Na začátku 
roku to byla pomoc zemìdìlcùm pøi vyplòo-
vání a podávání �ádostí o registrace pro eko-
logické zemìdìlství. Tuto registraci museli 
ze zákona podat v�echny subjekty ekologic-
kého zemìdìlství do 28.2.2001. Dále bylo 
nutné na�e členy pøipravit na kontrolu kont-
rolní organizací KEZ, o.p.s., která v loòském 
roce pøistupovala ke  kontrolám daleko 
dùslednìji a dùkladnìji. Nedostatky se pro-

formou dotací na základì podpùrných pro-
gramù stanovených podle § 2 odst.1 zákona 
č. 252/1997, o zemìdìlství pro rok 2001), 
takzvané poradenské krou�ky. Z dùvodu 
ni��í úhrady nákladù na poradenství 
ze strany MZe, která činila 47,51 %, byl 
zájem ze strany zemìdìlcù pomìrnì nízký. 
Pøesto pøi regionálních centrech svazu 
PRO-BIO pracovalo celkem 6 poradenských 
krou�kù (RC Bílé Karpaty, RC �umava, RC 
Tøebíč, RC Jeseníky, RC Severovýchod a RC 
Litomy�l), do kterých se zapojilo 86 zemì-
dìlských subjektù a uplatnilo 119,5 bodu, 
co� znamená, �e byla v rámci krou�kù prove-
dena poradenská slu�ba v celkové hodnotì 
2.390.000,- Kč. Činnost krou�kù byla v�ak 
omezena v tom, �e mohly sdru�ovat pouze 
zemìdìlce ze tøí sousedících okresù. Proto 
byla část na�ich členù zapojena do krou�kù 
pøi Agrárních komorách, pøípadnì jiných 
poradenských organizacích, av�ak vyu�í-
vala slu�eb smluvních poradcù PRO-BIO. 
V krou�cích bylo vedle poradenství týkají-
cího se kontroly a registrace øe�eno i pora-
denství odborné, a to zejména v oblasti 
pìstování netradičních plodin a chovu mas-
ného skotu a ovcí.

� 11. bøezna: v �umperku semináø �Zpra-
cování a odbyt bioproduktù�

� 21. bøezna pøedná�eli poradci svazu 
PRO-BIO na semináøi �Vyu�ití tradičních 
plodin v ekologickém zemìdìlství a mo�-
nosti odbytu� - tento semináø se usku-
tečnil ve Výzkumném ústavu rostlinné 
výroby v Praze.

� 24. bøezna se v Českých Budìjovicích 
konal semináø �Naturgarten-Biozahrada� 
s pøedná�kami na�ich a rakouských 
expertù.

� 29. bøezna byl v Zábøehu na Moravì 
uspoøádán pùldenní semináø �Zku�e-
nosti z praxe ekologických zemìdìlcù� 
o mo�nostech prodeje biohovìzího masa 
v souvislosti s nemocí BSE v České repub-
lice, dal�í pøíklady byly o agroturistice 
a zpracování ovoce na ��ávy.

� 25. kvìtna probìhla v rámci Rady svazu 
pøedná�ka Ing. Rozsypala, ve které infor-
moval o zmìnách ve výkladu zákona o EZ 
a o zku�enostech z probíhajících kontrol.

� 7. a� 10. června: pøedná�ky poradce 
svazu PRO-BIO na  �kolení ekologických 
ovocnáøù ve �védsku s účastí �védských, 
dánských a finských ovocnáøù a poradcù 
na témata �Ekologické ovocnáøství� 
a �Ekologické zemìdìlství v ČR a svaz 
PRO-BIO�.

� 21. června: účast na semináøi na MZe ČR 
v Praze a pøipomínky k zákonu o osivu 
a sadbì.

� 14. prosince: pracovní schùzka poradcù 
na téma �Nále�itosti formuláøù pro KEZ 
o.p.s.: Plán pro ekologické zemìdìlství 
pro rok 2002 a Hlá�ení za uplynulý rok� 
- Ing. Marek �tìrba a �Zku�enosti z kon-
trol po aplikaci zákona č. 242/2000 Sb. 
a vyhlá�ky č.53/2001 Sb. a  mo�nosti 
spolupráce mezi KEZ o.p.s. a PRO-BIO 
v oblasti poradenství� � Ing. Jan Dvorský.

Publikace
V roce 2001 byla vydána tøi čísla Bulletinu 
ekologického zemìdìlství:

q Bulletin EZ č. 21: Chov masného skotu, 
produkce a odbyt biomasa

q Bulletin EZ č. 22: Prodej biopotravin

q Bulletin EZ č. 23: Ekologické pìstování 
jabloní a tr�ní produkce biojablek

Dále byla vydána kniha autorù Jur�ík � Tráv-
níček � Drgáč:
q Chov skotu bez tr�ní produkce mléka 

v podmínkách EZ

Bylo rovnì� obnoveno vydávání členského 
zpravodaje svazu PRO-BIO

Poradenská náv�tìva u Karla Tachecího, Budynì nad Ohøí (Foto Jiøí Urban, archiv PRO-BIO)

jevovaly zejména v oblasti vedení pøede-
psané evidence. V závìru roku bylo tøeba 
øe�it registrace pozemkù novì zaøazova-
ných do systému ekologického zemìdìlství 
v návaznosti na dotace. Ve�kerá tato pora-
denská činnost probíhala na úrovni terén-
ního poradenství v rámci regionálních 
center a byla provádìna zejména správci 
regionálních center, kteøí byli v dané pro-
blematice prùbì�nì pro�kolováni. Tak jako 
v minulých letech bylo vyu�ito ke spolufinan-
cování poradenské činnosti dotačního titulu 
MZe (Zásady, kterými se stanovují pod-
mínky pro poskytování finančních podpor 

Semináře, výjezdy a profesní 
setkání
Vìt�ina odborných akcí se v tomto roce 
pøesunula do kompetence regionálních 
center.

� 24. ledna: pracovní schùzka poradcù 
svazu PRO-BIO v �umperku na téma 
�Výklad zákona č. 242/2000 Sb., o ekolo-
gickém zemìdìlství�, Ing. Rozsypal

� 13. února pøedná�ka na ČZU v Praze 
o ekologickém ovocnáøství a �kolkaøství

� 7. bøezna pøedná�ka o ekologickém ovoc-
náøství na semináøi ovocnáøù v Rané



4 5

Projekty
Dùle�itou částí aktivit svazu PRO-BIO v roce 
2001, stejnì jako v letech pøedchozích, 
bylo øe�ení neziskových projektù, které byly 
zamìøeny pøevá�nì na vzdìlávání, osvìtu, 
marketing a prosazování zájmù ekologic-
kého zemìdìlství. A�  do 80 % z celkových 
nákladù na aktivity tìchto projektù bylo 
hrazeno grantem EU nebo jiného sponzora. 
Na druhé stranì svaz PRO-BIO kromì spolu-
financování tìchto projektù dotoval z vybra-
ných členských pøíspìvkù částkou 200.000,- 
Kč grantový program Nadace Partnerství 
s názvem �Propagace a osvìta v ekologic-
kém zemìdìlství�, který je určen hlavnì 
pro men�í občanská sdru�ení, regionální 
skupiny svazu a odbytové organizace ekoze-
mìdìlcù pro posílení propagace a reklamy 
odbytu biopotravin. 
Pozitivem v oblasti realizace projektù 2001 
bylo udr�ení dobrého jména svazu PRO-
BIO v zahraničí, negativem pak nedùvìra 
na�ich státních institucí (napø. Minister-
stvo zemìdìlství ČR a Ministerstvo prù-
myslu a obchodu) v občanský sektor 
zastupující zájmy ekozemìdìlcù a spotøe-
bitelù biopotravin, která se promítla mj. 
odmítnutím podpory spotøebitelské osvìty 
týkající se biopotravin (MPO) či neprojed-
náním �ádosti svazu PRO-BIO na podporu 
občanských sdru�ení pro rok 2002 Minis-
terstvem zemìdìlství ČR. 

Přehled realizovaných pro-
jektů v roce 2001: 
(Rozpočty a vý�e grantù � viz. pøehled hos-
podaøení)

1. Podpora a rozvoj ekologického zemì-
dìlství v mikroregionu Jeseníky 

(EU Phare č. CZ 9807, MMR)
Cílem projektu bylo podpoøit rozvoj EZ 
v Jeseníkách jako �ivotaschopnou aktivitu 

a jako prostøedek k diverzifikaci zemìdìlství 
a k rozvoji trvale udr�itelného �ivota na ven-
kovì. Svaz PRO-BIO si v rámci tohoto pilot-
ního projektu EU ovìøil, �e společné øe�ení 
rozvojových úkolù v regionech (napø. spo-
lečná propagace, marketing, lobbing atd.) 
je daleko efektivnìj�í u zemìdìlcù sdru�e-
ných ve svazu ne� u jednotlivcù. Dùle�itá je 
také vyu�itelnost osnovy a výstupù projektu 
pro ostatní regiony � multiplikační efekt. 
Projekt byl zamìøen na vzdìlávání, osvìtu, 
propagaci a podporu praktických marke-
tingových bioprogramù (investice: zaøízení 
pro ochutnávky a výstavy, doplnìní zaøízení 
jatek, výrobny sýrù, pìstování bylin, 
pekárny, vybavení pro ekoagroturistiku atd.) 
Mimo jiné efekty projekt pøispìl k nárùstu 
členské základny v mikroregionu (okresy 
SU, BR a JE) o 18 % (ze 77 na 91 podnikù).
Pøíklady dal�ích výstupù: 3 studie (�Studie 
o vývoji, současném stavu a mo�nostech 
rozvoje ekologického zemìdìlství v mik-
roregionu Jeseníky�, �Historie zemìdìlství 
v Jeseníkách�, �Mo�nosti produkce osiva 
a sadby pro EZ� ), 3 odborné Bulletiny 
ekologického zemìdìlství, 10 pøedná�ek 
pro �koly a veøejnost, 15 osvìtových akcí 
s ochutnávkami biopotravin, modernizace 
a činnost �Poradenského a informačního 
støediska ekologického zemìdìlství� v �um-
perku - ICEA, 3 odborné semináøe, manuál 
značky svazu PRO-BIO, manuál člena svazu, 
regionální bio-značky, články v novinách 
a časopisech (napø. 10 stran v časopise 
Euro), kolekce fotografií o EZ, výstavní 
panely o EZ, sady barevných letákù atd.
Souhrnná zpráva o projektu, výsledcích 
studií včetnì rozhovorù, fotografií a repor-
tá�í vy�la barevnì na desíti stranách v časo-
pise �Euro magazín�.
2. SVWO � Podpora struktur svazu PRO-

BIO a biodynamického zemìdìlství:
Pokračování podpory �výcarským spolkem 
SVWO pro spolupráci Západ � Východ 
v EZ. V roce 2001 byla podpora zamìøena 

hlavnì na dofinan-
cování desetiprocentní 
povinné spoluúčasti 
na projektu Phare + 
MMR. (Mikroregion 
Jeseníky - dal�ích 10 
% financovalo RC PRO-
BIO Jeseníky). Částku 
230.000,- Kč jsme 
od SVWO obdr�eli v pro-
sinci roku 2000, proto 
není zahrnuta 
ve finanční výsledovce 
popisovaného roku. 

Spolek SVWO dále podpoøil účast �výcarské 
lektorky Annegret Bohmertové na semináøi 
vìnovaném zdravé vý�ivì a vaøení, který 
se konal v srpnu na biodynamickém statku 
Kout ve Foøtu.
V rámci biodynamických aktivit svaz PRO-
BIO podporoval také činnost občanského 
sdru�ení Camphill České Kopisty, které je 
členem svazu. Sdru�ení usiluje o zøízení 
camphillu, tzn. domova pro posti�ené 
na biodynamické farmì v Českých Kopis-
tech u Litomìøic (www.camphill.cz). Sídlo 
tohoto sdru�ení bylo i v roce 2001 v prosto-
rách svazu PRO-BIO v �umperku. PRO-BIO 
zaji��ovalo pro Camphill mj. koordinační 
a účetní práce.
V rámci ji� tradiční spolupráce s SVWO pro-
jektu byly vyu�ívány a spravovány finanční pro-
støedky svìøené �výcarským spolkem SVWO 
do svépomocného fondu svazu PRO-BIO.
3. REC Budapest � Pìstování tradičních 

plodin v EZ, biodiverzita a bioosiva
(REC � regionální ekologické centrum 
pro východní Evropu se sídlem v Maďarsku, 
za podpory dánské vlády)
Kooperativní grant øe�ený společnì se slo-
venským svazem Ekotrend. V roce 2001 byla 
realizována první část. Nìkteré výstupy: 
exkurze, ochutnávky, dal�í plodinové letáky 
s recepty, kniha �Česká biokuchaøka�.
4. REC Praha � Podpory pro EZ v EU 

i v ČR
V rámci tohoto národního grantu podpo-
øeného pra�skou pobočkou regionálního 
ekologického centra REC byl ustanoven 
tým odborníkù, vypracována argumentační 
studie. Tato studie shrnuje legislativní rámec 
pro podpory EZ v Evropì, uvádí konkrétní 
pøíklady v jednotlivých zemích, pøedstavuje 
akční plány rozvoje EZ a nastiòuje mo�nosti 
pro ČR. Souhrn studie vy�el v reprezenta-
tivní formì v časopise �Euro magazín�.

Členové svazu na exkurzi v podniku nìmeckého svazu Bioland: jatka Wölfel, 
Bayreuth (Foto Renata Osladilová, archiv PRO-BIO)
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5. BIO MARKETING 2001 
(Ministerstvo �ivotního prostøedí Lucem-
burska � prostøednictvím nadace Hëllef fir 
ď Natur)
Komplexní grantový program podporující 
marketingové aktivity svazu PRO-BIO: koor-
dinaci, informační systém, poradenství, pro-
pagaci, reklamu, podporu prodeje. V rámci 
projektu fungovalo v �umperku poradenské 
a koordinační místo pro prodej biopotravin, 
byly podpoøeny nìkteré aktivity sekce malo-
prodejcù, plánovací semináøe, tiskové kon-
ference, výstavy, jarmarky a dny otevøených 
dveøí, vydávání Biomìsíčníku, vydání Manu-
álu pro prodej biopotravin, internetové pre-
zentace. Podrobný výčet aktivit viz. části této 
výroční zprávy � propagace a marketing.
6. EPSAT � poradenství v ekologickém 

zemìdìlství (metoda PTT)
(EU program Leonardo da Vinci za koordi-
nace holandského poradenského spolku)
Dokončení projektu určeného pro více zemí 
(EU i kandidáti vstupu). Kromì meziná-
rodního workshopu konaného ve Starém 
Mìstì pod Snì�. byly pøelo�eny poradenské 
moduly pro EZ z EU.
7. NABU � Osiva pro ekologické zemìdìlství
(EU � NABU � Nìmecký spolkový svaz 
ochráncù pøírody)
NABU SRN pova�uje za velkou bariéru dal-
�ího rozvoje EZ v Evropì nedostatek cer-
tifikovaných bioosiv. Proto za podpory EU 
organizuje po celé Evropì odborné semináøe 
na toto téma. V ČR zorganizoval tento semi-
náø v Brnì v kvìtnu 2001 svaz PRO-BIO.
8. BIO AKADEMIE � Lednice 2001
(EU � Taiex a Ministerstvo zemìdìlství 
Rakouska)
Realizace my�lenky člena svazu PRO-BIO Dr. 
Piattiho zalo�it tradici støedoevropské letní 
akademie ekologického zemìdìlství v Led-
nici na Moravì (Mendelova zemìdìlská 
a lesnická univerzita). První ročník probìhl 
v červnu 2001 za účasti českého a rakous-
kého ministra zemìdìlství a zástupcù Evrop-
ské komise. Svaz PRO-BIO byl garantem 
odborného programu, zaji��oval biostravu, 
výstavy, referenty, odborné exkurse, pub-
licitu, moderaci atd. Dal�ími spolupoøa-
dateli byla ministerstva zemìdìlství ČR 
a Rakouska a rakouský svaz Ernte. 
9. Mo�nosti odbytu hovìzího masa z eko-

logického zemìdìlství v ČR
(Nizozemská nadace Avalon a Ministerstvo 
zemìdìlství ČR)
Jednalo se o pomoc nizozemským expertùm, 
koordinaci českých poradcù a získání pod-
kladù z českých ekologických farem. Výstu-
pem je studie proveditelnosti zamìøená 
zejména na dokrm zástavového dobytka 
v EZ a mo�nosti odbytu biohovìzího (hlavnì 
podle zadání øetìzcù Ahold). Studii vypra-

covaly nizozemské poradenské firmy kon-
trahované nadací Avalon.

Poznámka: ve zprávì o hospodaøení jsou 
výnosy a náklady projektù hodnoceny podle 
zákona o účetnictví. Nìkteré projekty byly 
podpoøeny na základì grantové smlouvy 
(REC, Phare � Mikroregion Jeseníky 
a EPSAT), jiné na základì darovací smlouvy 
� dar na ekologii (Hëllef fir ď Natur a SVWO), 
ostatní jsme øe�ili jako subdodávku pro jiné 
organizace a z účetního hlediska jsou to 
tr�by.

Marketing
Svaz PRO-BIO se v roce 2001 zamìøil 
v oblasti prodeje biopotravin zejména 
na podporu odbytu členù svazu. Vzhledem 
k tomu, �e svaz nemá vlastní odbytovou 
organizaci, tudí� nemù�e pøímo zaji��ovat 
odbyt na principu výkupu a dal�ího prodeje, 
zamìøil se na praktickou podporu odbytu 
zejména v tìchto oblastech:

• Koordinace, poradenství a informační 
systém:

koordinaci a podporu odbytových pro-
gramù zaji��oval mana�er svazu. Jednalo 
se zejména o vyhledávání nových 
zpracovatelù, uzavírání a realizace smluv 
o spolupráci, poskytování poradenství zpra-
covatelùm i členským podnikùm (zemìdìl-
cùm), poskytování informací zpracovatelùm 
o dostupných surovinách v rámci svazu, 
vyu�ívání a tvorba svazového informačního 
systému (Lotus Notes, Internet), podpora 
regionálních odbytových programù (napø. 
regionální odbytová biodru�stva členù), 
poskytování a zprostøedkování pùjček 
na odbyt bioprodukce.

Prostøednictvím RC Bílé Karpaty podpoøil 
svaz odbyt biohovìzího v tomto regionu, 
a to jatka Pe�ek Pavel a zpracovnu Filex � 
Frý�elka Lubomír. Dále podpoøil odbyt 
biohovìzího v Jeseníkách, jatka Úsovsko 
a.s. se sídlem v Klopinì. Pokračovala 
spolupráce svazu se zpracovatelem mléka 
Olma Olomouc. Byla navázána spolupráce 
s Polabskými mlékárnami a.s. Podìbrady 
a s Jesenickými mlékárnami a.s. Bruntál � 
oba podniky jsou ji� členem svazu a mají 
se svazem uzavøenou smlouvu o spolupráci. 
Byly navázány kontakty s obchodním øetìz-
cem Delvita (dosud bez smluvního vztahu 
nebo členství) v oblasti odbytu masa, zele-
niny, mléčných a pøíp. suchých výrobkù. 
Pokračovala spolupráce s øetìzcem Carre-
four v oblasti odbytu zeleniny a masa. Dal�í 
aktivitou podpoøenou prostøednictvím RC 
Bílé Karpaty byl odbyt jablečných biomo�tù. 
Velmi aktivní na poli odbytu bioprodukce 
byla i øada na�ich členù, napø. farma 
Sklenáø, Sasov, která produkuje biovep-
øové, nebo Ekodru�stvo Severozápad, které 
dodává biohovìzí do hypermarketù Carre-

four, Hypernova, Delvita, Tesco a Albert. 
Mezi tradiční opory v odbytu bioprodukce 
patøí i firmy PRO-BIO s.r.o. Staré Mìsto 
pod Snì�níkem, Country Life Praha a Slu-
neční brána Čejkovice.

� Prodej biopotravin v sítiregistrova-
ných členských maloprodejen: 

Sekci prodejcù pøi  svazu PRO-BIO vede 
Ing. Jarmila Chladová z Litomy�le, vznikají 
dal�í aktivní poradenská místa pro prodej 
biopotravin v rùzných místech České repub-
liky, napøíklad v �umperku, Hradci Králové, 
v Brnì a v Praze, která pomáhají novým bio-
prodejnám a spolupracují s regionálními 
odbytovými programy produktù ekologic-

Nìmecká ministrynì zemìdìlství Renate Künastová a øeditel asociace IFOAM 
Bernward Geier u české expozice na mezinárodním veletrhu BioFach; v kroji 
Josef Abrle, Pavlov (Foto Markéta Doubravská, archiv PRO-BIO)
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kého zemìdìlství po celé České republice. 
Zpráva o sekci prodejcù biopotravin viz 
dále.
 
� Propagace, reklama, podpora pro-

deje:
Svaz PRO-BIO vyvíjel značné úsilí také na poli 
propagace a podpory prodeje. O tìchto akti-
vitách pøiná�íme zprávu v následující kapi-
tole.

Propagace 
a reklama
V oblasti propagace a reklamy jsme se v roce 
2001 zamìøili na vypracování grafického 
manuálu svazu a člena svazu a na pøípravu 
propagačních materiálù (letáky, postery, 
panely, ta�ky, skleničky s potiskem atd.), 
které z tìchto manuálù vycházely. Cílem 
bylo vytvoøení jednotného grafického stylu. 
Spolupracovali jsme pøi tom s agenturou 
Kobra Design, Brno. Smìrodatný pro nás 
byl workshop na téma �Stanovení priorit 
propagačních a reklamních aktivit�, který 
jsme spolu s agenturou BioCit uspoøádali 
16. kvìtna na Toulcovì dvoøe v Praze. 
Z tohoto workshopu vze�lo rozhodnutí pro-
pagovat celostátní známku BIO, a to pro-
støednictvím konkrétních výrobkù členù 
svazu. Dùle�ité v tomto ohledu bylo zapo-
jení svazu do programu nadace Partnerství 
na propagaci EZ. Svaz pøispìl podstatnou 
částkou do fondu zøízeného za tímto účelem 
pøi nadaci Partnerství a podílel se také 
na øe�ení grantového programu.
Stì�ejní akcí v oblasti propagace byla 
v tomto roce Evropská letní akademie eko-
logického zemìdìlství, která mìla nejen 
mezinárodní účast, ale i dosah. Zúčastnili 
se jí také český ministr zemìdìlství Jan 
Fencl a rakouský ministr zemìdìlství Wil-

helm Molterer. Na kon-
ferenci se svými výrobky 
prezentovalo hned nìko-
lik členù, firma PRO-BIO 
s.r.o. navíc zaji��ovala 
občerstvení.
V závìru roku 2000 vy�la 
výpravná publikace Čes 
ká biozahrada, která 
v prùbìhu tohoto roku 
slou�ila jako výtečná pro-
pagace svazu a ekolo-
gického pøístupu k pìs- 
tování rostlin vùbec. Pøed 
Vánoci 2001 jsme pak 
spolu s nakladatelstvím 
Fontána vydali krásnou 
knihu Česká bioku-

chaøka, sestavenou z ovìøených receptù 
Ing. Michalové, známé z mnoha ochutnávek 
biopotravin.
V prùbìhu roku 
se svaz PRO-BIO 
zapojil do celé øady 
propagačních akcí 
po celé republice, 
vìt�inou prostøednic-
tvím svých regionál-
ních center.

Výčet akcí:
� 15. února, Parlament ČR: tisková konfe-

rence na aktuální téma BSE 
� 15. a� 18. února, Norimberk: stánek PRO-

BIO na nejvìt�í svìtové výstavì biopotra-
vin BioFach, který nav�tívila i nìmecká 
ministrynì Renate Künastová; na�i účast 
podpoøila Nadace Heinricha Bölla

� 16. a� 18. února: zájezd pro prodejce 
a dal�í členy svazu s tématem �Zpracova-
telské a odbytové mo�nosti na pøíkladech 
v České republice� s náv�tìvou BioFachu

� 16. kvìtna, Toulcùv dvùr, Praha: work-
shop �Stanovení priorit propagačních 
a reklamních aktivit svazu PRO-BIO�

� 26. kvìtna, Pitín: �Bartákùv hrnec� - slav-
nostní pøedání ceny nejlep�ímu ekoze-
mìdìlci roku Ing. �evčíkovi

� 29. kvìtna: pøedná�ka �Vliv zemìdìlství 
na krajinu, ekologické zemìdìlství a svaz 
PRO-BIO� na akci ekologické výchovy mlá-
de�e, poøádané o.p.s. Koniklec u Jičína

� 21. a� 23. června, Lednice: Evropská letní 
akademie ekologického zemìdìlství

� 30. srpna a� 5. záøí, České Budìjovice: 
Zemì �ivitelka

� 1. záøí, Bystré: výstava a ochutnávka 
v rámci evropského festivalu �Kultura 
evropské vesnice�

• 8. záøí, Hoslovice: jihočeské biodo�ínky
� 9. záøí, Starý Hrozenkov: bìlokarpatské 

biodo�ínky

� 13. záøí, Praha, Country Life: tisková kon-
ference, poøádala agentura BioCit

� záøí, Praha, MZe ČR: tisková konference 
o EZ, poøádala agentura BioCit

� 21. a� 22. záøí, Praha: účast na tradičním 
biojarmarku na Barrandovì, poøádaném 
Ligou ekologických alternativ

� 21. a� 23. záøí, Praha: účast na výstavì 
zdravého �ivotního stylu �Harmonie�

� 26. øíjna: účast na schùzce ekologických 
nevládních organizací, svolané paní Dine, 
man�elkou øeditele radia �Svobodná 
Evropa�, na Velvyslanectví USA

� 5. a� 6. øíjna, Brno: účast na Biojarmarku, 
poøádaném ekologickým institutem Vero-
nica

� 30. listopadu, Praha: 1. vánoční biojar-
mark na námìstí Republiky

V prùbìhu roku svaz PRO-BIO pøipravil, 
částečnì ve spolupráci s dal�ími organiza-
cemi a firmami, øadu propagačních materi-
álù a nástrojù:
v Kniha �Česká biokuchaøka� s recepty Ing. 

Anny Michalové (VÚRV Praha � Ruzynì). 
Knihu vydalo nakladatelství Fontána Olo-
mouc.

v Film �Model BIO� o ekologickém zemì-
dìlství v Bílých Karpatech: jde o poutavý 
popis komplexního modelového øe�ení 
údr�by chránìné krajiny Bílých Karpat 
členy svazu PRO-BIO. Tento film, který 
získal cenu na festivalu �Ekofilm� 
v Českém Krumlovì, pøipravila agentura 
BioCit.

v Film �Se znamením �ivota� v rámci cyklu 
ČT �Smìr Evropa pøed fini�em�, ve kterém 
se pøedstavilo nìkolik členù svazu PRO-
BIO. Film byl nìkolikrát uveden v České 
televizi. Pro Ministerstvo zemìdìlství ho 
vyrobilo PF studio Praha.

v Letáky. Byla zhotovena øada letákù pro-
pagujících ekozemìdìlství: Bio či nebýt 
(7 verzí), svaz PRO-BIO, ekologické zemì-
dìlství, �palda, pohanka, mléko, maso, 
jablka.

v Postery, panely a regály.
v Grafický manuál svazu a člena svazu.
v Papírové ta�ky a skleničky s logem 

svazu.

V roce 2001 jsme poøádali pøedná�ky o eko-
logickém zemìdìlství a biopotravinách na  
støedních �kolách (Lo�tice, Zábøeh, �um-
perk, Mohelnice, Jeseník, Bruntál, Mìsto 
Albrechtice) a na základních �kolách (�um-
perk, Staré Mìsto, Jeseník).

I v tomto roce jsme podporovali Bio � mìsíč-
ník pro trvale udr�itelný �ivot, jeho� zasílání 
svaz hradil pro v�echny své členy, provo-
zovali jsme internetové stránky s odkazy 

Ekozelináø Petr Weidenthaler na tr�nici Pod ka�tany, Zlín 
(Foto archiv PRO-BIO)
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na členské podniky svazu (www.pro-bio.cz), 
publikovali v tisku, vystupovali v televizi 
a rozhlase, poskytovali informační servis 
spotøebitelské i novináøské veøejnosti.

Činnost 
regionálních center
Zpráva o činnosti regionálních center je 
zpracována na základì podkladù dodaných 
jednotlivými správci center a nemusí 
ve v�ech pøípadech vyjadøovat stanovisko 
vedení svazu.
Regionální centrum Ji�ní Čechy podklady 
pro zpracování zprávy o činnosti nedodalo; 
v tomto regionálním centru nebyla v roce 
2001 vykazována prakticky �ádná činnost.

1. RC BÍLÉ KARPATY, 
Starý Hrozenkov
Správce: Ing. Milan Drgáč
Správní rada: Ing. Jaroslav �a�inka, Ing. 
Josef Haničinec, Franti�ek Bøezík, Ing. Pavel 
�eliga, Ladislav Karásek, Ing. Pavel Hromek, 
Jiøí Mik�ík, Josef Ondruch, Zdenìk �karpich, 
Josef Krajcar
� Oficiální zalo�ení PRO-BIO RC Bílé Kar-

paty � 16. 3. 2001 (ustavující schùze 
ve Zlínì); k 1. 11. mìlo RC Bílé Karpaty 
54 členù

 Hlavní činnost centra spočívala v poraden-
ství. Účinností zákona č.242 a vyhlá�ky č.53 
bylo nutno sladit legislativu a činnost eko-
logických zemìdìlcù. Výsledkem je regis-
trace zemìdìlcù a certifikace bioproduktù 
a biopotravin. 
Dal�ím stì�ejním úkolem je zpracování 
a odbyt bioproduktù a biopotravin (ekolo-
gického hovìzího masa a mléka). Za na�í 
pomoci byly certifikovány jatky (Jatky Pavel 
Pe�ek, Rokytnice) a zpracovna (FILEX Uher-
ský Brod). Zku�ebnì byli pora�eni a distri-
buováni 4 býci z ekologických chovù. Maso 
bylo vakuovì zabaleno a prodáváno pøe-
vá�nì v regionálních prodejnách.
Značné úsilí vyvíjí centrum také v oblasti 
produkce a zpracování mléka. Pro zpraco-

vání se pøipravuje mlékárna v Bojkovicích 
(Odbytové dru�stvo Bílé Karpaty), pøedpo-
kládané mno�ství pro rok 2002 je 10.000 l 
ekologického mléka dennì.
Dal�í aktivity jsou smìøovány k propagaci 
a osvìtì ekologického zemìdìlství s cílem 
stabilizovat a zdokonalovat stávající eko-
logické podniky, získat co nejvíce konzu-
mentù biopotravin a  nových zemìdìlcù 
v oblasti Bílých Karpat a okolí. 
Schùzky výboru regionálního centra:
1) 12.4.- ve St. Hrozenkovì (UH)
2) 10.5. - v Mikulùvce (VS)
3) 14.6.- v Rusavì (KM)
4) 9.8. - v Javorníku (HO)
5) 13.12. -v Záhorovicích (UH)

Semináøe
� 14. 2. � ve Starém Hrozenkovì: Pora-

denská schùzka a �kolení k nové regis-
traci ekologických zemìdìlcù + informace 
o svazu PRO -BIO

� 24. - 25. 10. � ve Starém Hrozenkovì: 
�Principy a legislativa ekologic-
kého zemìdìlství� (Spolupo-
øadatelé: Spolek poradcù 
a kontrolorù v EZ ČR, 
MZE ČR). 
� 24. 11. v Uh. 
Hradi�ti: �Ochrana 
rostlin v ekologic-
kém zemìdìlství� � 
v rámci festivalu 
filmù o �P - TSTTT 
v Uherském Hradi�ti. 
(Spolupoøadatelé: Infor-
mační støedisko pro rozvoj 
Moravských Kopanic, Referát �P 
OkÚ Uh. Hradi�tì.)

 
Granty a dotace
� Poradenské krou�ky
Poradce � ing. Milan Drgáč, zapojeno 19 eko-
logických zemìdìlcù (z okresù ZL,UH,HO); 
celková částka 520.000 Kč (včetnì spolufi-
nancování 52,49 %).
 
� Propagace ekologického zemìdìlství - 

Grant Nadace Partnerství Brno
Celkový projekt 116.000. Z toho 
30 % spolufinancování. K 13. pro-
sinci 2001 vyčerpáno 78.713,20 Kč 
(výroba propagačních materiálù 
zahradnictví Luční údolí, etikety 
na biopotraviny, vysílání o eko-
logickém zemìdìlství v AZ rádiu 
Zlín, výroba prezentačních panelù 
dvou farem, zakoupení stánku 
a vybavení stánku pro prezentace 
ekologických zemìdìlcù).

Dal�í akce v regionu poøádané RC
� 26. 5. � v Pitínì a Hostìtínì: Slavnostní 

pøedání Bartákova hrnce nejlep�ímu eko-
logickému zemìdìlci roku 2000 (Ing. Z. 
�evčíkovi z Pitína) + Jarní biojarmark 
v Hostìtínì. Ve spolupráci s o.s. Tradice 
Bílých Karpat.

� 26. 6. � pøedná�ka o EZ na SOU zemìdìl-
ském v Uh. Brodì (M. Drgáč)

� 15. 8 � hodinové �ivé vysílání o ekologic-
kém zemìdìlství v AZ rádiu Zlín (+ upou-
távky na poøad). Účast Ing. Milan Drgáč, 
P. Huspenina.

� 9. 9. � Do�ínky ve St. Hrozenkovì 
s prezentací ekologických zemìdìlcù. 
Ve spolupráci s IS Kopanice, Obcí Starý 
Hrozenkov, ekologickými zemìdìlci 
z regionu. 

� 26. 10. � schùzka pro sadaøe z BK (v Hos-
tìtínì) � seznámení sadaøù s mo�nostmi 
a podmínkami ekologického hospoda-
øení v sadech (ve spolupráci s TBK)

� 13. 12. � v Záhorovicích: schùzka výboru 
RC spojená 

s besedou 
s pra-

c o v -
n í k y 

V ý z k u m n é h o 
ústavu zemìdìlské ekonomiky v Brnì 
a jejich zahraničními hosty (agro-envi-
ronmentální politika) 

� Øe�ení odbytu hovìzího masa z ekologic-
kého chovu � pøíprava jatek a zpracovny 
masa pro certifikaci (Jatky Pavel Pe�ek 
Rokytnice, Filex Uherský Brod), vyhledá-
vání a koordinace odbytu. Zahájení pro-
deje vakuovì baleného masa v záøí 2001 
na do�ínkách . V roce 2001 první porá�ky 
- celkem 4 ks. 

2. RC SEVEROZÁPAD, 
Dalovice, 
Správce: Ing. Zdenìk Perlinger, tel.: 017-32 
26 354
Správní rada: Ing. Petr Zacharda, Ing. Jan 
Crha
RC pracuje v regionech s vysokým zastoupe-
ním ekologicky obhospodaøované plochy. 
Jedná se o vysoké procento ploch s trva-
lými travními porosty, i kdy� v oblasti 

Biopečivo firmy K+K Blansko (Foto Radomil Hradil, archiv PRO-B
IO

)

Bìlokarpatské ekologické sady se vyu�ívají 
i pro pasení skotu (Foto Marek Sáblík, archiv 
PRO-BIO)
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pùsobí øada farem, které hospodaøí øádovì 
na desítkách a� stovkách hektarù certifi-
kované orné pùdy. V regionu funguje zalo-
�ené odbytové dru�stvo na odbyt na�eho 
hlavního produktu � hovìzího masa. Prodej 
bioprodukce se realizuje u zrnin pomocí 
obchodních organizací, maso se prodává 
pøes odbytové dru�stvo nebo pøes pøekup-
níky, zbytek (drùbe�, vejce, skopové maso, 
sýry atd.) je prodáván ze dvora.
RC zajistilo posklizòovou linku a skladování 
bioprodukce u soukromé firmy zabývající 
se touto činností komerčnì, stejnì tak fun-
gující posklizòová linka pøi �kolním hos-
podáøství SZe� Dalovice. Pøi RC jsme také 
vytvoøili krou�ek spotøebitelù.
V současnosti vyu�ívá slu�eb RC celkem 86 
farem (cca 50 000 ha), a to i podniky z RC 
Severovýchod a RC �umava. Ka�dá farma 
vyu�ije poradenských slu�eb asi 2x � 3x 
ročnì, a to jak náv�tìvou RC, tak náv�tìvou 
poradce na farmì, nebo telefonickým dota-
zem.

Priority roku 2001
� Schùzky a individuální náv�tìvy farem 

� funguje bez problému, prùzkumovým 
lístkem zaslaným farmáøùm se potvr-

dilo, �e v normálním roce jim 
vyhovují dvì schùzky, schùzky 
dìlíme pro značnou rozlehlost 
regionu na schùzku Západu 
(Dalovice) a schùzku Severu 
(Babiny) pøičem� zbytek akcí je 
poøádán dohromady; v tomto 
roce se uskutečnilo 105 osob-
ních schùzek s jednotlivými 
farmáøi a dal�í telefonické kon-
zultace.

� Zahraniční náv�tìvy � 
značný zájem ze strany bavor-
ských a saských ekologických 
farmáøù ze svazù Gäa a Bio-
land narazil na zákaz pøijímat 

zahraniční náv�tìvy na českých farmách 
(SLAK), který byl odvolán v dobì, kdy ji� 
Nìmci nebyli schopni své exkurze uspo-
øádat.

� Exkurze členù RC - na�i farmáøi absol-
vovali náv�tìvu Biofachu (cca 20 lidí), 
tematickou exkurzi �Chov koz a produkce 
biosýrù� v Sasku (cca 15 lidí) a náv�tìvu 
odborné zemìdìlské �koly v Regens-
burgu s ekologickými dny u firmy Horsch 
(cca 10 lidí). V�echny ostatní naplá-
nované akce (ekoagroturistika v Sasku 
a Bavorsku, Staré ekofarmy Bavorska, 
Chov prasat Sasov) byly pøesunuty na rok 
2002. 

� Program Krou�ky � byl neúspì�ný � 
tento dotační titul jsme nezískali, pro-
blémy byly s pøedkládáním dvou pro-
jektù na jedno IČO, pro leto�ek vyøe�eno 
spojením aktivit s Agrární komorou Ústí 
nad Labem, která za Sever ná� projekt 
pøedlo�í a pøikryje svým IČO.

� Marketing bioprodukce � Ekodru�stvo 
Severozápad roz�iøuje činnost, byla zlep-
�ena kvalita produktù (balení v ochranné 
atmosféøe), zaji�tìn smluvní výkrm skotu 
v kvalitì bio na Západì (farma �karda). 
Koncentrovaly se posklizòové úpravy 
a skladování zrnin, které jsou produko-
vány v regionu, co� pomáhá a zjedno-
du�uje odbyt obchodním organizacím. 
Do oblasti se díky RC dostala biozele-
nina � zvìt�ila se propagace ekologic-
kého zemìdìlství roz�íøením sortimentu. 
Nedostatek brambor potvrdil zvý�ený 
zájem odbìratelù o tuto komoditu.

� Agrochemické zkou�ení pùd � pokra-
čovalo se v pøednostních odbìrech eko-
logicky hospodaøících farem � odebrány 
vzorky z farem bývalého Severočeského 
kraje.

� Mezinárodní spolupráce � prohlubuje 
se spolupráce se Saským svazem Gäa 
a v leto�ním roce byla poprvé navázána 
konkrétní pøíhraniční spolupráce s regio-
nálním sdru�ením bavorského Biolandu.

3. RC SEVEROVÝCHOD, 
Hořice v Podkrkonoší
Správce: Ing. Bedøich Plí�ek
Správní rada: Vladimír Jemelík, Kvìtoslav 
Lemberk a Ing. Bedøich Plí�ek
Zaregistrování členù bylo úspì�né, jen 
dva členové se zatím nestihli zaregistrovat 
na MZe, výsledek kontrol byl relativnì dobrý 
a� na určitá nedorozumìní s KEZ. Tento 
výsledek svìdčí o dobøe zvládnuté pøípravì 
členù. Členové RC byli aktivní v propagaci 
EZ na veøejnosti.
Nedostatkem byla vzájemná komunikace 
s centrem svazu v �umperku a �patný dojem 
z nezaslou�enì �patného a zveøejnìného 
hodnocení činnosti RC za rok 2000 s násled-
nou negativní motivací pro dal�í činnost, 
�patný dojem z organizování činnosti a pod-
pory činnosti RC ze strany centra včetnì 
podpory finanční.
Priority roku 2001
Pøipravit členy RC na úspì�né zaregistro-
vání a na absolvování kontrol KEZ, pora-
denství v rámci krou�ku i mimo krou�ek, 
propagace EZ.
Akce RC v roce 2001
Regionální schùzky se uskutečnily 10. 1. 
a 19. 3. Na první schùzce v Hoøicích bylo 
hlavním bodem vysvìtlení otázek kolem 
registrace a pøíslu�ných formuláøù, dal�ích 
otázek týkajících se zákona o EZ a provádìcí 
vyhlá�ky, dotací na EZ. Hlavním tématem 
druhé schùzky byl poradenský krou�ek
Jiné společné akce členù se v roce 2001 neu-
skutečnily. Nìkteøí členové vyvíjeli propa-
gační činnost: účast na biojarmarku v Praze 
nebo/a v Brnì (Tùmovi, �ourkovi, Plí�ek), 
køtìní høíbat na farmì Hucul (Ing. Karbu-
sický).
Správce RC se zúčastnil náv�tìvy polských eko-
logických zemìdìlcù a kontrolorù EZ na farmì 
rodiny �ourkových; seznámil účastníky s EZ 
v ČR a svazem PRO-BIO
Správce RC zorganizoval a doprovázel 
exkurzi 4 dánských ekologických ovocnáøù 
a poradcù ve �lechtitelské stanici Støí�o-
vice, na ovocnáøské farmì rodiny Mazán-
kovy a ve vlastním sadu.
Poradenský krou�ek:
Do projektu krou�ku se zapojili pùvodnì 
4 podniky. Projekt byl ministerstvem zamít-
nut pro formální nedostatky. Poradenství 
se v�ak i pøes zamítnutí projektu uskutečòo-
valo. V øíjnu ministerstvo své zamítnutí pøehod-
notilo a nabídlo mo�nost realizace projektu. 
V krou�ku zùstaly 3 podniky: Farma Hucul 
Ing. Karbusického, Farma Rubín Ing. Kučery, 
Statek Podlesí rod. Jemelíkových.

4. RC JESENÍKY, Šumperk
Správce: Franti�ek Winter

Sas�tí ekozemìdìlci na exkurzi u českých 
kolegù z PRO-BIO, statek Údrč Emila Sta�áka 
(Foto Zdenìk Perlinger, archiv PRO-BIO)

Ekozemìdìlci z PRO-BIO na exkurzi u kolegù 
v Sasku, výrobna kozího sýra (Foto Zdenìk 
Perlinger, archiv PRO-BIO)
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Správní rada: Ing. Petr Trávníček, Ing. Sta-
nislav Danìk, Ing. Martin Hutaø, Jan Hoøák, 
Jaroslav Kováč, Ing. Pavel �ák a Dr. Franti-
�ek Zbytek

Regionální centrum Jeseníky pracovalo 
v roce 2001 do 21. 3. pod vedením ing. 
PetraTrávníčka bez právní subjektivity. Dne 
21.3.2001 byla svolána členská schùze 
a bylo rozhodnuto, �e RC se stane samo-
statným právním subjektem, za�ádá o IČO; 
bylo zvoleno nové vedení RC. Správcem zvo-
lila členská schùze pana Franti�ka Wintera 
a členy správní rady se stali pánové Petr 
Trávníček, Stanislav Danìk, Martin Hutaø 
a Jan Hoøák. V tomto slo�ení začala rada 
pracovat a na své první schùzce si vytýčila 
hlavní úkoly.

Priority roku 2001
Mezi priority RC byly zahrnuty tyto hlavní 
cíle: 
� maximální informovanost členské 

základny, buď pomocí zpravodaje, nebo 
Bio-mìsíčníku;

� pomoc zemìdìlcùm pøi vyu�ívání či zpra-
covávání programù Phare nebo Sapard;

� zajistit zemìdìlcùm poradenskou čin-
nost v oblasti ekologického zemìdìlství 
v návaznosti na vyhlá�ku 242/2000 Sb.;

� zajistit poradenskou činnost v návaznosti 
na podpùrný program Krou�ky � zpraco-
vání projektù atd.;

� začít pracovat na vytvoøení odbytového 
dru�stva.

Správní rada RC byla v mìsíci øíjnu dopl-
nìna o dal�í tøi členy, a to z okresu Bruntál 
o pana Jaroslava Kováče a z okresu Jeseník 
o pány Pavla �áka a Franti�ka Zbytka. Tímto 
jsme dosáhli zastoupení rady ve v�ech okre-
sech v pùsobnosti RC Jeseníky. Rada roz-
hodla o tom, �e účetnictví RC povede pan 
ing. Miroslav Buchta.

Seznam akcí RC Jeseníky
6. 2. pracovní schùzka RC - Hynčice 
nad Moravou
9. 2. pracovní schùzka RC - �umperk
12. 2. pracovní schùzka RC - Bruntál 
13. 2. prac. schùzka RC - Lipová Láznì
21. 3. členská schùze RC Jeseníky
zji��ování mo�nosti certifikace jatek (Sedum 
Dvorù, Malá Morava, ZD Úsovsko - Klo-
pina)
vytvoøení propagačních materiálù - samole-
pek pro členy RC Jeseníky
øe�ení projektu Nadace Partnerství - ZD 
Jeseník a Agropodnik Dvorce a.s.
2. 10. exkurze a �kolení pro SO� �umperk 
obor agropodnikání v rámci projektu 
Nadace Partnerství
12. 10. �kolení pro začínající a ekologické 
zemìdìlce Penzion Zámeček
17. 12.: členská schùze k zalo�ení odbyto-
vého dru�stva
19. 12.: �kolení k legislativì EZ - �umperk
20. 12.: �kolení k legislativì EZ - Mlýn u Kro-
čilù (Bruntál)

21. 12.: �kolení k legislativì EZ - Bobrovník 
(Jeseník)
Poradenský program KROU�KY: 
V RC Jeseníky se do poradenského pro-
gramu Krou�ky pøihlásilo celkem 36 klientù 
s celkovým počtem 58 bodù. Z tohoto počtu 
bylo 13 právnických a 23 fyzických osob.
Z tohoto celkového počtu bylo nakonec zrea-
lizováno 35 klientù s 55,5 body, co� pøedsta-
vovalo dotaci z MZe ve vý�i 527.361,- Kč.

5. RC MORAVSKÁ BRÁNA, 
Příbor
Správce: Ing. Jan Látal, od 12. 7. Ing. Alena 
Malíková
RC se po Ing. Látalovi ujala Ing. Malíková. 
Prioritou bylo po období určité stagnace 
o�ivit práci RC, dát do poøádku účetnictví 
a ve druhé polovinì roku pak �íøit my�lenku 
EZ v oblasti RC.

Výčet akcí
19. 10.: setkání se zemìdìlci okresu Nový 
Jičín
23. 11.: náv�tìva ekologicky hospodaøících 
farmáøù v Jeseníkách
Účast na zpracování agro-environmentál-
ního programu pro CHKO Poodøí � pro-
sazování ekologického zemìdìlství jako 
nejpøirozenìj�í formy hospodaøení ve vel-
koplo�ném chránìném území

Na rok 2002 se pøedpokládá sestavení nové 
správní rady RC, náv�tìva v�ech členských 
podnikù v regionu, podání a pøípadnì 
øe�ení grantu na propagaci EZ v regionu, 
uspoøádání semináøe pro zemìdìlce v regi-
onu atd.

6. RC ŠUMAVA, 
Zdíkov – Branišov 9, 
384 73 Stachy

Ekologický chov koz na farmì Libora Buchty, Modlín 
(Foto Zdenìk Perlinger, archiv PRO-BIO)

Účastníci lednické Bioakademie na exkurzi 
u Štěrbů, Deblín (Foto Renata Osladilová, 
archiv PRO-BIO)
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Správce: Ing. Vladimír Krtou�, tel.: 0602-83 
09 90
Správní rada: Ing. Franti�ek Scheinost, 
Ing. Pavel Vokál, Ing. Milan Skolek 
Uplynulý rok 2001 se nesl ve znamení 
zmìny legislativních norem a pøedpisù 
v EZ. Problémy a nejasnosti s tím spojené 
se za pomoci poradcù RC podaøilo pøe-
vá�né vìt�inì zemìdìlcù úspì�nì vyøe�it. 
S novými právními pøedpisy souvisí i prová-
dìní kontrol KEZ a s tím spojená adminis-
trativa. I v této oblasti nebylo úplnì jasno, 
objevily se i polemické názory. Asi 1/3 zemì-
dìlcù se zapojila do programu �Krou�ky� 
a vyu�ila slu�eb akreditovaných poradcù. 
�umav�tí zemìdìlci vytvoøili Zemìdìlskou 
sekci pøi Regionálním sdru�ení obcí �umava, 
čím� získali adekvátní zastoupení v tomto 
orgánu a mohou lépe prosazovat vlastní 
zájmy i pøání obnovy a rozvoje venkova. 
S tím úzce souvisí i otázky mo�ného vyu�ití 
pøedvstupních fondù EU, zejména SAPARD. 
V prùbìhu roku byla dopracována rozvojová 
studie AGRO-EUROREGION �UMAVA, která 
si klade za cíl umo�nit vyu�ití fondu SAPARD 
v �umavském regionu na konkrétní projekty 
zemìdìlcù. 
Zemìdìlci sdru�ení v RC PRO-BIO �umava 
se dohodli a stali se kolektivním členem ji� 
zmínìné Zemìdìlské sekce pøi Regionálním 
sdru�ení obcí �umava. V prùbìh roku byla 
zahájena činnost informačního ekologického 
centra pro zemìdìlce na Stachách. Probìhl 
ekologický vzdìlávací kurz pro zemìdìlce 
a byla uspoøádána odborná exkurze po bio-
farmách v Rakousku a SRN. Byl vydán 
propagační leták �Ekologické zemìdìlství 
na �umavì� v české a nìmecké verzi. 

Priority roku 2001 
Plán činnosti RC PRO-BIO �umava ze dne 
2.1. 2001 byl ve v�ech 11 bodech splnìn. 
Nejvìt�í dùraz byl pøitom kladen na pomoc 
členùm RC pøi podávání �ádostí o registraci 
dle zákona č. 242/2000 Sb., o EZ a zaji�-
tìní poradenské činnosti v odborných 
otázkách, v propagaci, vzdìlávání a v kon-
cepčních zále�itostech. Velká pozornost 
byla vìnována zpracování rozvojové studie 
�AGRO-EUROREGION �UMAVA�. Zatím malá 
spokojenost je s realizací a finalizací pro-
duktù v kvalitì bio.
Výčet akcí, øe�ené projekty:
16. 2. Vimperk, 18.2. 2001 Velhartice � �ko-
lení k zákonu, provádìcí vyhlá�ce
10. 5. Haidmühle � pøeshraniční spolu-
práce (projekty Interreg)
3. 8. Stachy � setkání členù RC PRO-BIO 
�umava
8. 9. Hoslovice - Biodo�ínky
10. � 13. 9. �ďár nad Sázavou � účast 
na �kolení poradcù (2 poradci)

3. � 5. 10. Vimperk � Ekologický vzdìlávací 
kurz pro zemìdìlce
16. 10. � exkurze nìmeckých biozemìdìlcù 
z okresù Regensburg a Freyung-Grafenau 
na �umavì
24. 10. � exkurze členù RC PRO-BIO �umava 
na ekofarmy v Rakousku a SRN

Poradenský krou�ek:
Vzhledem k tomu, �e trvale dochází ke sni�o-
vání státního podílu dotací na poradenství 
a to ji� pod 50 %, poklesl zájem zemìdìlcù 
o tuto slu�bu. Z tohoto dùvodu byla pora-
denská činnost se státní dotací vyu�ita 
pouze 16 zemìdìlskými subjekty, začle-
nìnými v poradenském krou�ku PRO-BIO 
�umava, ačkoliv v RC PRO-BIO �umava je 
registrováno celkem 46 ekologických zemì-
dìlcù.

7. RC POLABÍ, 
Kostelec nad Černými lesy
Správce: Ing. Josef �keøík, CSc.
Správní rada: Libor Mičák, Karel Tachecí, 
Jaroslav Groman 

Region Polabí je pomìrnì rozsáhlý a nejed-
notný co se týká pøírodních podmínek. 
Pøesto jeho vìt�í část le�í v intenzivní oblasti 
zemìdìlství. Proto zde není mnoho eko-
logických zemìdìlcù. Co se týká členské 
základny, je zde velká část členù � nezemì-
dìlcù - prodejny, čestní členové, minister-
stvo, nadace atd. 
Priority roku 2001
Hlavní prioritou se stalo zapojení zemì-
dìlcù do nového systému hospodaøení dle 
zákona 240 a vyhlá�ky � registrace. Dále 
pøíprava na kontrolu EZ.
Mezi dal�í priority patøilo poøádání pol-
ního dne na ekologické pokusné stanici ČZU 
v Uhøínìvsi a poøádání semináøù s rùznou 
tématikou EZ.
Výčet akcí
16. 2. semináø k zákonu o EZ a registraci 
ekozemìdìlcù
13. 3. semináø k zákonu o EZ a registraci 
ekozemìdìlcù
3. 7. polní den k tématu odrùdy pro EZ
17. 10. semináø k odbytu bioproduktù
24. 10. semináø k zákonu o EZ a ke kont-
role
27. 10. semináø k pìstování zeleniny a kon-
trole EZ
31. 10. semináø k osevním postupùm 
a vý�ivì rostlin v EZ
7. 11. semináø k regulaci plevelù
9. 11. semináø k odbytu masa a regulaci 
plevelù
Dále byly provádìny konzultace na farmách 
i po telefonu

8. RC LITOMYŠL
Správce: Ing. Franti�ek Chlad
Správní rada: Ing. Franti�ek Chlad, Ing. 
Jarmila Chladová, Ing. Jiøí Hejl, Ing. Miro-
slav Vraný, Josef Janský

Rok 2001 je prvním rokem činnosti regio-
nálního centra Litomy�l, co� sebou pøiná�í 
nutnost vnesení systému do činnosti centra, 
nezbytné organizační zále�itosti, navázání 
kontaktu se členy regionu, finanční roz-
vahu na činnost. Za pozitivum RC Litomy�l 
pova�uje, �e ji� v prvním roce své existence 
uvedlo v činnost v�echny pøedpokládané 
aktivity potøebné k dobrému a účelnému 
chodu regionálního centra (schùzky, 
Krou�ky, poradenství, 2 malé projekty pod-
poøené grantem, semináø, osvìtu a pro-
pagaci EZ a biopotravin). Rok činnosti je 
krátké období a tak se potýkáme s problémy 
vy��í spoluúčasti členù regionu z øad far-
máøù. Postupnì získáváme dùvìru a farmy 
se začínají na RC obracet s podnìty na spo-
lečné øe�ení, rady, získání informací. Roz�í-
øení činnosti a slu�eb centra je do značné 
míry limitováno finančními mo�nostmi. Tì�-
kostí hodné øe�ení i z pozice svazu je zlep-
�ení postavení malých rodinných farem, 
pru�nost a mo�nost finančních pùjček, zvý-
�ené zastoupení orné pùdy, roz�iøování 
podílu �ádaných netradičních plodin , zpra-
cování produktù i z malých ekofarem. 

 Výčet akcí
22. 4. den Zemì v Litomy�li s pøedstavením 
RC veøejnosti, byla zaji�tìna ochutnávka 
biopotravin a  stánkový prodej bioproduktù 
z ekologických farem. 
1. 9. výstava biopotravin s informacemi 
o činnosti svazu PRO-BIO a s aktivní účastí 
stánkového prodeje s bioprodukty z farmy 
man�elù Tùmových z Dìdova v Bystrém 
na významné mezinárodní akci Cultural Vil-
lage of Europa.
21. � 23. 9. pomoc pøi zaji�tìní prezentace 
svazu PRO-BIO na Harmonii v Praze.
3. 10. na �ádost hotelové �koly z Hronova 
jsme uspoøádali výstavu biopotravin 
v hotelu Arnika ve �pindlerovì Mlýnì na II. 
Festivalu hotelových �kol.
30. 10. - 1.11. se konal dvoudenní odborný 
semináø v De�tném v Orlických horách 
v horské chatì Domov v sídle ekologické 
farmy pana Povolného.

� Za RC Litomy�l byly podány 4 �ádosti 
o grant na nadaci Partnerství, z toho 2 
�ádosti byly podpoøeny 

� Pracovní schùzky regionu se uskutečnily 
v únoru v Ústí nad Orlicí a v srpnu v Lito-
my�li
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� RC Litomy�l se zapojilo do projektù 

poradenských krou�kù pro rok 2001 
ve tøech okresech SY, RK, UO. 

� Konzultace jsou provádìny pro členy 
svazu dle potøeb prùbì�nì (mobil, pevná 
linka, fax, e-mail ), popø. osobní náv�tì-
vou farmy po pøedchozí dohodì. Bìhem 
roku byl správce RC v osobním kontaktu 
témìø se v�emi členy regionu. Nejčastìj�í 
dotazy se týkaly problematiky zúøadování 
podkladù pro KEZ. 

Poradenské krou�ky
Z celkového počtu 32 členù RC Litomy�l (23 
farem, 9 prodejny, výrobci) se pøihlásilo 13 
farem s počtem uznaných bodù dle rozhod-
nutí MZe 16. Podporu v rámci poradenského 
krou�ku nakonec čerpalo 8 členù se sku-
tečnì čerpanými 9 body. Pøi hodnotì bodu 
20000,- Kč a uznaných normativních nákla-
dech 180.000,- Kč činila dotace 85.518 Kč. 

9. RC Třebíč
Správce: Ing. Kvìtu�e Hejátková
Správní rada: Milan Novák, Antonín 
Balcar 

Rok 2001 byl pro regionální centrum ve zna-
mení pomoci roz�íøit systém ekologického 
zemìdìlství na území své pùsobnosti � 
okresy Bøeclav, Vy�kov, Znojmo, Brno � 
mìsto, Brno - venkov, Tøebíč, �ďár nad Sáza-
vou, Pelhøimov, Havlíčkùv Brod, Jihlava. Je to 
území rozsáhlé a li�ící se i pøírodními pod-
mínkami, a tím i zpùsobem zemìdìlského 
obdìlávání pùdy a výrobní struktury pod-
nikù. Bylo obtí�né øe�it soustøedìnì potøeby 
jednotlivých podnikù. To vedlo k my�lence 
rozdìlit toto centrum na dvì men�í, která 
by mìla �anci øe�it konkrétní problémy 
podnikù intenzivnìji. Od 1.1.2002 pracují 
dvì samostatná regionální centra v Brnì 
a v Humpolci. Obì mají zázemí pro kvalitní 
slu�by pro ekologické podnikatele. Humpo-
lec spojením s aktivitami støední zemìdìl-
ské �koly mù�e mimoøádnì kvalitnì zvý�it 
svoji poradenskou a vzdìlávací činnost, 
která je v oblasti vysočiny velmi potøebná.

Priority roku 2001
Prioritou byly vzdìlávací a poradenské 
akce:
22. 2. regionální schùzka � øe�ení pro-
blému s registrací podnikù podle zákona 
242/2000 Sb. o ekologickém zemìdìlství
23. 4. den Zemì mìsta Tøebíč � prezentace 
činnosti RC a projektu Biozahrada
1. 6. semináø na téma �Pùdní úrodnost 
v ekologickém systému�
29. 10. v Humpolci a 30. 10. v Brnì: kurz 
ekologických podnikatelù 

Svépomocný fond 
svazu PRO-BIO
Také v roce 2001 fungoval pøi svazu PRO-
BIO svépomocný fond, z nìho� byly poskyt-
nuty pùjčky tìmto členským podnikùm:

Tradice Bílých Karpat    50.000,- Kč
�ák Franti�ek    100.000,- Kč
Zemspol s.r.o.    400.000,- Kč
Ing. Weidenthaler Petr   100.000,- Kč
Ing. Hejl Jiøí    100.000,- Kč
Hlaváč Jan    100.000,- Kč

Dále byl z fondu poskytnut pøíspìvek nej-
lep�ímu ekozemìdìlci pøede�lého roku Ing. 
�evčíkovi ve vý�i 15.000,- Kč na zaji�tìní 
propagační akce �Den otevøených dveøí� 
a  byl učinìn vklad do fondu propagace 
EZ spravovaného nadací Partnerství ve vý�i 
200.000,- Kč.

Práce svazových 
sekcí
Sekce prodejců biopotravin, 
specializované prodejny - 
maloobchod
Rok 2001 pøinesl nìkolik zmìn v členské 
základnì sekce prodejcù. Pìt prodejen ukon-
čilo svou činnost a zároveò se pøihla�ují 
a byli pøijati noví zájemci o členství v sekci 
svazu PRO-BIO. 
Rok byl naplnìn zabìhnutou činností:
V únoru výjezd na BioFach v Norimberku, 
spojený s prohlídkou českých ekologických 
farem. 
V bøeznu se uskutečnilo v �umperku 6. celo-
státní setkání prodejcù biopotravin.
Byl naplnìn grantový program podpoøený 
Nadací Partnerství, zamìøený na označení 
registrovaných prodejních míst s biopotra-
vinami tabulemi a vybavení prodejních míst 
propagačními materiály.
Spoluúčast na propagačních akcích svazu 
PRO-BIO, probíhaly drobnìj�í propagační 
činnosti na úrovni regionù.
Pro rok 2002 je pøipravována úprava roz-
voje a činnosti sekce prodejcù biopotravin, 
její� úspì�né naplnìní závisí na aktivní spo-
luúčasti členù sekce prodejcù biopotravin.
Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Chladová, 
e-mail: j.chaldova@worldonline.cz

Zelináøská sekce: Účast na propagačních 
a prodejních akcích, pravidelná rubrika 
Jiøího Pospí�ilíka v Biomìsíčníku.

Biodynamická sekce
Sekce podpoøila konání preparátového 
setkání na Farmì Kout ve Foøtu. V srpnu 
uspoøádala na stejné farmì semináø 
o zdravé vý�ivì spojený s kurzem vaøení; 
lektorkou byla paní Annegret Bohmertová 
ze �výcarska. V dubnu sekce zorganizovala 
v Praze a v Brnì semináøe o práci na zahradì 
podle kosmických rytmù, lektory byly Maria 
Thunová a Matthias K. Thun z Nìmecka. 
Sekce dále organizačnì podporovala vzni-
kající camphill v Českých Kopistech.
V prùbìhu roku byly distribuovány Výsevní 
dny 2001, v závìru rok byly vydány Výsevní 
dny 2002 v nové úpravì. Ve spolupráci 
s nakladatelstvím Fabula Hranice vydala 
sekce knihu �Zahrada podle kosmických 
rytmù� od Marie Thunové a �Rozhodnutí� 
od Herberta Witzenmanna. 
Kontaktní osoba: Ing. Radomil Hradil, 
e-mail: radomil.hradil@pro-bio.cz

Partnerské 
organizace v roce 
2001
V tomto roce jsme spolupracovali s øadou 
na�ich zahraničních organizací a institucí, 
kterým dìkujeme za úspì�nou spolupráci:

1. domácí
- Ministerstvo zemìdìlství ČR
- KEZ, o.p.s., Brno a Chrudim
- EPOS, Spolek poradcù a kontrolorù EZ 

v ČR
- Mendelova lesnická a zemìdìlská uni-

verzita, Brno
- Česká zemìdìlská univerzita, Praha
- Jihočeská Univerzita, ZF, Čes. Budìjovice
- Ekologický institut Veronica, Brno
- hnutí Duha Brno a Olomouc
- Liga ekologických alternativ, Praha

Biohovìzí od členù svazu (Ekodru�stvo Seve-
rozápad) se pravidelnì objevuje na pultech 
hypermarketù (Foto Renata Osladilová, archiv 
PRO-BIO)
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- Správa CHKO Poodøí
- Nadace Partnerství, Brno
- agentura BioCit, Praha
- agentura Kobra Design, Brno
a dal�í

2. zahraniční
- �výcarský spolek SVWO, Malans
- lucemburská nadace Hellef fir d´Natur
- Nadace Heinricha Bölla HBS, Berlín 

a Praha
- nìmecký svaz ekozemìdìlcù Bioland, 

Augsburg
- nìmecký svaz ekozemìdìlcù Gäa, Drá�-

ďany
- slovenský svaz ekozemìdìlcù Ekotrend, 

Myjava
- rakouský svaz ekozemìdìlcù Ernte
- rakouský spolek EUPRI, Geras
- nìmecká agentura Equalita, Kolín n. 

Rýnem
- svìtová asociace ekologického zemìdìl-

ství IFOAM
a dal�í 

Orgány svazu v roce 2001
14. Franti�ek Winter, PRO-BIO RC Jeseníky
15. Ing. Jan Látal, od srpna Ing. Alena Malíková, 

PRO-BIO RC Moravská Brána
16. Ing. Vladimír Krtou�, PRO-BIO RC �umava
17. Ing. Václava Nedvìdová, PRO-BIO RC Ji�ní 

Čechy
18. Ing. Josef �keøík,Csc., PRO-BIO Polabí
19. Ing. Franti�ek Chlad, PRO-BIO RC Litomy�l

Mana�er svazu:
Ing. Petr Trávníček

Revizní komise:
Ing. Jaroslav �a�inka, Ing. Marie Chlebníč-
ková a pan Walter Köhler

Zpráva o hospodaøení svazu za rok 2001
 [Kč]
Kanceláøské potøeby 16.252,-
Ostatní spotøeba materiálu 376.814,-
Nájemné a slu�by spojené s nájemným 36.050,-
Po�tovné a výkony spojù 40.690,-
Poradenské a jiné odborné slu�by 622.505,-
�kolení, semináøe a exkurze 68.707,-
Propagace EZ 614.778,-
Ostatní nakupované slu�by 63.791,-

Výnosy 9.634.925,-
Členské pøíspìvky 3.345.265,-
Tr�by za vlastní výkony a činnost 1.072.330,-
Zmìna stavu zásob výrobkù 380.345,-
Úroky z bì�ného účtu 6.473,-
Kurzové zisky 22.410,-
Ostatní výnosy 64.842,-
Dary na ekologii - pøevod majetku
ze starého svazu 1.860.620,-
Dary na ekologii - 
Nadace "Hëllef fir d´Natur" 680.975,-
Mimoøádné provozní výnosy 60.663,-
REC - pøíprava kooperativního grantu 9.538,-
REC - kooperativní grant 106.707,-
REC - národní grant 207.303,-
Projekt Mikroregion Jeseníky 1.733.214,-
Projekt EPSAT 84.240,-

Finanční majetek k 31.12.2001
Pokladna 46.344,-
Bì�né účty v Kč 892.924,-

Stav svépomocného fondu 
k 31.12.2001 1.880.732,-
Svépomocný fond 35.597,-
pohledávky 1.059.158,-
Valíčková - zbývá splatit 377.096,-
Hrabina - zbývá splatit 408.881,-

 [Kč]
Náklady 7.779.999,-
* na činnost svazu 5.440.071,-
Mzdové náklady 604.845,-
Sociální, zdravotní a úrazové poji�tìní 190.830,-
Odmìny a cestovné členù 
statutárních orgánù 327.290,-
Náklady na civilní slu�bu 34.741,-
Nákup stravenek pro zamìstnance 13.040,-
Cestovné zamìstnancù 46.206,-
Kanceláøské potøeby 59.689,-
Ostatní spotøeba materiálu 196.459,-
Opravy a udr�ování 10.554,-
Náklady na reprezentaci 33.860,-
Nájemné a slu�by spojené s nájemným 23.532,-
Po�tovné a výkony spojù 286.828,-
Poradenské a jiné odborné slu�by 1.200.782,-
�kolení, semináøe a exkurze 184.282,-
Propagace EZ 250.690,-
Re�ie účtované regionálními centry 473.016,-
Ostatní nakupované slu�by 330.392,-
Členské pøíspìvky organizacím 11.038,-
Pøíspìvek do progr. propagace 
EZ Nadace Partnerství 200.000,-
Silniční daò 225,-
Odpisy dlouhodobého majetku 478.887,-
Kurzové ztráty 51.871,-
Bankovní poplatky 19.086,-
Ostatní finanční náklady 6.730,-
Penále 356,-
Mimoøádné provozní náklady 404.841,-

* na realizaci poskytnutých 
grantù a dotací 2.339.928,-
Mzdové náklady 383.348,-
Sociální a zdravotní poji�tìní 109.007,-
Cestovné  7.987,-

Evropská letní akademie ekologického 
zemìdìlství, Lednice 2001: ministøi Jan 
Fencl a Wilhelm Molterer (Foto Milan 
Vohralík, vh press)

Správní rada svazu:
1. Ing. Stanislav Danìk, SHR - pøedseda
2. Ing. Zdenìk Perlinger, PRO-BIO RC Severo-

západní Čechy - místopøedseda
3. Ing Jiøí Urban, poradce
4. Ing. Tomá� Køi��an, ekofarma Køi��an 

a spol.
5. Jarmila Abrlová, farma Pollau
6. Ing. Petr Trávníček, poradce
7. Ing. Pavel Vokál, zemìdìlská farma Strá�ný
8. Ing. Jan Crha, PH Hranice a.s.
9. Kamil Toman, Ekodru�stvo Severozápad
10. Jiøí �karda, SHR
11. Ing. Milan Drgáč, PRO-BIO RC Bílé Karpaty
12. Ing. Kvìta Hejátková, PRO-BIO RC Tøebíč
13. Ing. Bedøich Plí�ek, PRO-BIO RC Severový-

chod

Praha

Brno
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