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Poèet èlenù regionálních center a odborných poboèek
Bílé Karpaty .......................................43 èlenù
Jeseníky ..............................................90 èlenù
Jižní Morava .......................................15 èlenù
Litomyšl ..............................................33 èlenù
Moravská brána .................................24 èlenù
Polabí .................................................33 èlenù
Severovýchod ....................................21 èlenù
Severozápadní Èechy .........................99 èlenù
Šumava ..............................................43 èlenù
Vysoèina .............................................29 èlenù
Prodej a marketing biopotravin .......56 èlenù
PRO-BIO Liga ....................................151 èlenù

K 31. 12. 2005 Svaz PRO-BIO sdružoval 486
èlenù + 151 spotøebitelù (èlenù PRO-BIO
Ligy). Celkem 637 èlenù PRO-BIO Svazu ekologických zemìdìlcù.
Struktura èlenské základny
Ekozemìdìlec ............................. 357 podnikù
Z toho:
do 50 ha ...................................... 130 podnikù
50 – 100 ha ................................... 57 podnikù
100 – 200 ha ................................. 47 podnikù
200 – 300 ha ................................. 24 podnikù
300 – 500 ha ................................. 26 podnikù
500 – 1.000 ha .............................. 44 podnikù
nad 1.000 ha ................................. 29 podnikù

Obhospodaøovaná výmìra
Celkem: ......................................... 116.855 ha
Z toho:
Orná .................................................. 7.031 ha
TTP (trvalé travní porosty) ............ 107.135 ha
Sady...................................................... 287 ha
Vinice...................................................... 20 ha
Zelenina ................................................. 10 ha
Ostatní pùda ..................................... 2.372 ha

Èestný èlen .......................................... 11 osob
Zpracovatel ................................... 38 podnikù
Velkoobchodník ............................ 20 podnikù
Prodejna ........................................ 51 podnikù
Poradce ............................................... 25 osob
Škola .................................................... 10 škol
* Pozn. Nìkteøí èlenové spadají do více kategorií
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Struktura členské základny

Struktura ekozemědělců členské základny
Členění dle velikosti farem
130

140
počet ekozemědělců

Vážení sedláci, vážení pøíznivci ekologického zemìdìlství,
výroèní zpráva je vždy jakýmsi pøedìlem, hodnocením práce Svazu za uplynulé období. Pokusím se
proto pøenést do úvodního èlánku to, co nejvýraznìji
ovlivnilo naši èinnost v roce 2005.
Rok 2005 bylo první celé období, ve kterém jsme
hospodaøili jako sedláci èlenského státu Evropské unie.
Získali jsme øadu nových dotaèních titulù, nauèili jsme
se využívat rùzné zdroje penìz urèené pro zemìdìlství
a venkov, ale na druhou stranu jsme zjistili, že nároènost žádostí je ještì vìtší než v dobách pøed vstupem
do EU. Øada z nás byla zkontrolována kontrolními subjekty a u øady z nás se našly nedostatky vedoucí k vrácení penìz. Velmi èasto se vùbec nejedná o nedostatky
v hospodaøení nebo pøestupky zákonù a naøízení. Jen
jsme nìco špatnì pochopili, prostudovali nebo nám
byly podány nepøesné rady. Výhodou Svazu je regionální èlenìní, protože v regionálních centrech pùsobící
svazoví poradci znají osobnì každou farmu a jsou
schopni problémy øešit ihned a na místì.
Bylo to také období velmi úspìšné pro ty hospodáøe,
kteøí využili možnosti Operaèního programu a s pomocí
poradcù Svazu požádali o nenárokové dotace na nákup
strojù, pøestavby zemìdìlských objektù, výstavby zpracoven nebo na rozvoj agroturistiky. Setkával jsem se
s názory, že tento dotaèní titul je pouze pro bohaté
a velké farmy. Nechci polemizovat, zda je to názor pravdivý nebo ne, spíše bych rád upozornil na svazový Svépomocný fond. Ten je náš, pravidla bezúroèných pùjèek
pro naše èleny si urèujeme my a tak mají šanci i ti, kteøí
Operaèní program nevyužívají.
Velkým problémem byla byrokratická zátìž ze
strany kontrolní organizace, která se stala pøíèinou
zmìn vyvolaných našim Svazem v oblasti kontroly
ekologicky hospodaøících farem. O tom, že se Svazu
jeho úsilí o zrušení monopolního postavení jednoho
subjektu vydaøilo, se pøesvìdèíme všichni pøi každoroèních kontrolách.
Otevøení naší republiky obchodu se zemìdìlskými
produkty má za následek stále se zvyšující dovozy bioproduktù ze zahranièí. Ty zaplòují mezery na rozvíjejícím
se trhu s biopotravinami v ÈR a obsazují prázdná místa
v regálech obchodù. To, že je potøeba tyto certifikované
potraviny dovážet je ale náš, èeský problém. Bohužel to
není jen problém sedláka hospodaøícího podle vlastního
pøesvìdèení a také podle zásad ekologického zemìdìlství. Je to problém finanèní, je to problém úøednických
pøístupù, je to dùsledek našeho pøistoupení k EZ v roce
2004. Jediným východiskem je opìt využít síly Svazu
a odbytových družstev a požadavkùm (tìm oprávnìným!!) se pøizpùsobit. Samotná jedna farma je v souèasném celosvìtovém obchodu velmi slabá.
Již v uplynulém roce se objevila potøeba spolupráce
s dalšími profesními nepolitickými zemìdìlskými
sdruženími, protože øada vìcí není problémem jen
ekologického zemìdìlství a øadu vìcí øeší také konvenèní sedláci soubìžnì s námi. Rada Svazu pøi
svých jednáních èasto ukládá svým èlenùm, aby tyto
nevládní organizace kontaktovali a sjednotili naše
postoje pro prosazení dílèích spoleèných zájmù.
Ekologické zemìdìlství je neustále se rozvíjející
zpùsob hospodaøení a jistì jste si všimli, že po euforii
z pøekonání problému, po radosti z úspìchu nastupuje problém další, ukazují se nové hrozby a v hlavì
máme nové starosti.
Tím že jsme èleny Svazu, je šance tyto neustále
nastupující hrozby a vršící problémy odstranit nebo
vyøešit s lepšími výsledky, než by tomu bylo, pokud
bychom jednali každý sám. Také úspìchy, kterých
spoleènì dosáhneme v budoucnu pøinesou radost
dvakrát – jednou u sedláka a podruhé ve Svazu.
Na závìr bych chtìl podìkovat tìm, kteøí se na
chodu Svazu PRO-BIO aktivnì podílí a všem popøát
klid k práci a hodnì radostí z ní.
Zdenìk Perlinger
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Poradenství
• Terénní poradenství bylo i v roce
2005 zajištìno na regionální
úrovni zejména správci regionálních center. V prùbìhu roku bylo
základním cílem pøipravit podniky na kontrolu ekologického
zemìdìlství (EZ), v závìru roku
pak pøipravit na novelu zákona
è. 242/2000 Sb. o ekologickém
zemìdìlství, která vstoupila v platnost 30. 12. 2005, a která v nìkterých pøípadech výraznì mìní
zavedený systém. V rámci terénního poradenství bylo využíváno
také financování prostøednictvím
dotaèního titulu 9.F. Podpora
poradenství v zemìdìlství.
• Pro poradce Svazu byly uspoøádány 2 semináøe ve spolupráci
s kontrolní organizací KEZ, o.p.s.
(4. 2. 2005 v Chrudimi a 1. 11. 2005
v Námìšti nad Oslavou).
• Ve spolupráci s MŽP ÈR Svaz vydal
a distribuoval v roce 2005 druhý
díl uèebnice Ekologické zemìdìlství. Uèebnice je urèena pro školy
i praxi a je zamìøená na Evropské
normy, welfare a ekologické chovy
hospodáøských zvíøat, doplòuje
ji i ekonomika, kapitola o marketingu biopotravin a pøíklady
z praxe. Oba díly jsme propagovali
a provádìli jsme i metodickou podporu používání uèebnice. První díl
byl v roce 2005 již témìø rozebrán.
Proto se v roce 2006 pøipravuje
aktuální vydání této knihy pod
názvem „Ekologické zemìdìlství
v praxi“, tentokrát ve spolupráci
s Ministerstvem zemìdìlství ÈR.
Jednotlivé kapitoly uèebnice jsou
základem poradenských listù,
které jsou vydávány i samostatnì

projektem Svazu, který mimo jiné dává prostor pro úèinný lobbyng, propagaci a vzdìlávání (viz. kapitola Bioakademie 2005).

E(co)-Qualify - vzdìlávání bioprodejcù
Leonardo da Vinci – tento mezinárodní projekt
podporovaný EU skonèil 31. 10. 2005. Svaz
zpracoval za ÈR vìcnou a finanèní zprávu,
která byla hodnotiteli schválena. Výstupem
projektu byly novì vytvoøené mezinárodní
kvalifikaèní standardy pro bioprodejce, vzdìlávání pomocí e-learningu a založení mezinárodní asociace bioprodejcù s názvem Organic
Retailers Association ORA (www.o-r-a.org),
jejímž prezidentem se stal Mgr. Tomáš Václavík, èlen našeho Svazu.

Podpora a propagace EZ v produkèních
oblastech povodí øeky Dunaje
Tee-pee agroturistická atrakce při exkurzi v Polsku

(napø. Chov ovcí a koz v EZ, Agroenvironmentální programy – vydal Ústav zemìdìlských
a potravináøských informací – ÚZPI).
• V závìru roku byl vydán Bulletin EZ è. 27
„Trvalé travní porosty v ekologickém zemìdìlství“, který øeší problematiku kvality a složení
travních porostù v EZ a jejich vliv na zdraví
zvíøat (parazité, trávení apod.).
• 6.–8. øíjna se uskuteènila odborná exkurze
do polských ekologických podnikù. Navštíveny byly 4 farmy se zamìøením na drobné
zpracování a jeden zpracovatelský podnik
– pekárna.

Projekty
Jsou to tématicky zamìøené a èasovì ohranièené aktivity Svazu, které jsou provádìny
nad rámec základních èinností Svazu. Vìtšinou mají vlastní rozpoèet, vlastní realizaèní
tým a disponují s finanèní podporou od EU,
našeho státu nebo od soukromých nadací.

Propagace ekologického zemìdìlství
Projekt navazující na dohodnuté priority Akèního plánu rozvoje EZ v Èeské republice podporuje Ministerstvo zemìdìlství ÈR v rámci
podpory obèanských sdružení (viz. kapitola
Propagace a podpora odbytu).

Bioakademie 2005
Evropská letní akademie ekologického zemìdìlství je již tradiènì stìžejním mezinárodním

Projekt podporovaný UNDP / DEF Danube
Regional Project prostøednictvím REC Budapešť konèí v roce 2006.
a/ Projekt na mezinárodní úrovni, realizovaný za spolupráce se zahranièními partnery
ze Slovenska, Bulharska, Srbska a Èerné Hory.
Jeho cílem je rozšíøit EZ ve významných zemìdìlských oblastech povodí øeky Dunaje, popularizovat EZ mezi širokou laickou i odbornou
veøejností a ukázat na praktických pøíkladech,
že EZ je možné úspìšnì provozovat i na orné
pùdì. Aktivitami projektu realizovanými v roce
2005 bylo vydání publikace „Pøínos ekologického zemìdìlství pro kvalitu podzemních
a povrchových vod“ (vydané Svazem PRO-BIO
ve spolupráci s Bioinstitutem, o.p.s., 2005).
V rámci Bioakademie 2005 probìhl workshop
k projektu poøádaný Svazem PRO-BIO. Byly
uspoøádány semináøe pro studenty na dané
téma, vydán odborný informaèní leták „Ekologické zemìdìlství – šance pro zlepšení kvality
vod“ a uspoøádán den otevøených dveøí na ekofarmì u Vránù ve Zlínì – Lužkovicích. Dalším
èeským partnerem projektu je Informaèní støedisko pro rozvoj Moravských Kopanic.
b/ Projekt na národní úrovni, (ukonèen
v roce 2005), realizovaný za spolupráce s Epos
– Spolkem poradcù EZ v ÈR, byl zamìøen na
povodí øeky Moravy, zejména Beèvy. Jeho
cílem bylo motivovat v tomto regionu více
zemìdìlcù pro pøechod na EZ a zajistit jim
odborné poradenství. Byly vytvoøeny složky
„Jak se stát ekologickým zemìdìlcem“ a sada
vstupních materiálù pro nové zájemce o EZ,
propagaèní panely pro partnery (informaèní
místa na školách), podklady pro odbornou
studii zamìøenou na zemìdìlství v povodí
øeky Krupá (jeden z horních pøítokù Moravy).
Regionálním partnerem projektu byla napø.
Støední zemìdìlská škola v Rožnovì p. Radhoštìm, kde probìhl i úspìšný náborový
semináø.

Uèebnice „Ekologické zemìdìlství
II. díl“
Projekt za podpory MŽP ÈR a Nadace na
ochranu zvíøat.

Bioakademie

Projekt „Agroenvironmentální informaèní a poradenská centra v ÈR,

3

vytvoøení sítì v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji“
Tento projekt „Síť agro-envi“ byl pracovníky
Svazu o letních prázdninách pøepracován
a znovu pøedložen ve druhém kole výzvy MŽP
ÈR v rámci Operaèního programu Rozvoj lidských zdrojù (OPRLZ) podpoøeného Evropským sociálním fondem (ESF). V listopadu
byl projekt schválen a jeho realizace zaèíná
1. bøezna 2006 – trvání 2 roky, rozpoèet
cca 13 milionù korun. Více informací o bìžícím
projektu na www.pro-bio.cz

Propagace a podpora
odbytu
Propagaèní a osvìtové akce
Cílem všech poøádaných akcí je nejen obecná
propagace EZ a biopotravin, ale také prezentace konkrétních farmáøù a jejich farem,
výrobcù èi zpracovatelù a jejich výrobkù,
podpora odbytu doma i v zahranièí, zvýšení
informovanosti veøejnosti, zapojení odborníkù do problematiky a propagace jednotlivých
regionù.
24.–27. 2. se na mezinárodním veletrhu
BioFach 2005 v nìmeckém Norimberku
prezentovali èlenové Svazu v rámci spoleèné
národní expozice èeského ekologického zemìdìlství a jeho produktù. Pestrou výstavní
expozici v rozsahu 80 m2 pøipravil a realizoval Svaz PRO-BIO za finanèního pøispìní
Státního zemìdìlského intervenèního fondu
(SZIF) – Odboru pro marketing a inspekèní
a certifikaèní organizace KEZ, o.p.s. Národní
prezentace nabídla obecné informace o situaci EZ v ÈR a pøedstavila pøedevším konkrétní
výrobce a zpracovatele biopotravin.

Česká expozice na BioFachu

30. 4. Mezinárodní spotøebitelská ochutnávka biovín „Biovíno Pavlov pod Pálavou
2005“ se stala již každoroèní tradièní akcí
Svazu PRO-BIO a ekofarmy Pollau rodiny
Abrlovy z Pavlova.
28. 5. Nejlepší ekologický zemìdìlec roku
– tøinácté ocenìní nejlepšího ekologického
zemìdìlce pro rok 2004 – Bartákùv hrnec
– získala ekofarma Borová – rodiny Vlastimila
Kamíra. Souèástí programu byly tradièní jarní
hry s koòmi. Akce zaznamenala velkou návštìvnost (odhadem 500 návštìvníkù).
29. 6. – 1. 7. se uskuteènila, tradiènì v Lednici
na Moravì, 5. Evropská letní akademie ekologického zemìdìlství – Bioakademie 2005

Tisk publikací a letákù

Tradiční jarní hry s koňmi na farmě Borová u Chvalšin

– nabídla pestrý odborný program, dùležitá
setkání zemìdìlcù a dalších odborníkù
z oboru ekologického zemìdìlství a biopotravin. Propagaci smìrem k veøejnosti
pøispìla prezentace biopotravin v rámci
ochutnávek, tisková konference a doprovodné akce.
Záøí - Mìsíc biopotravin a ekologického
zemìdìlství
V rámci tohoto Mìsíce probìhly akce na
podporu propagace ekologického zemìdìlství v jednotlivých regionech - biodožínky,
biojarmarky, dny otevøených dveøí, semináøe, exkurze, ochutnávky apod.

Roèenka pro spotøebitele „Køížem krážem
èeským BIO svìtem v roce 2005“ - prùvodce
èeským svìtem EZ a biopotravin
Leták s obecnými informacemi o EZ, biopotravinách a Svazu PRO-BIO
Leták „Mezinárodní spotøebitelská ochutnávka biovín – Biovíno Pavlov pod Pálavou
2005“
Leták „Ekologické zemìdìlství – šance pro
zlepšení kvality vod“
Publikace „Pøínos ekologického zemìdìlství
pro kvalitu podzemních a povrchových vod“
Leták „Ekologické zemìdìlství šance pro
lepší život hospodáøských zvíøat“
Barevná pøíloha do èasopisu BIO s aktuální
nabídkou ekoagroturistiky
Složka „Jak se stát ekologickým zemìdìlcem“
Bulletin EZ è. 27 na téma „Travní porosty
v ekologickém zemìdìlství“
ll. díl uèebnice EZ se zamìøením na welfare
hospodáøských zvíøat a jejich ekologické chovy
Výsevní dny pro rok 2006 - kalendáø konstelací pro zahrádkáøe a zemìdìlce
Pozvánka s programem na Bioakademii 2005
Sborník abstrakt Bioakademie 2005
CD Bioakademie 2005




BioFach
Èeská biopotravina roku

Další aktivity
Správa a aktualizace internetových stránek
www.pro-bio.cz (v roce 2005 tato stránka
zaznamenala více než 25.000 pøístupù)
Knihovna odborné literatury
Vedení a aktualizace tématického fotoarchivu
Vedení skupiny Propagace v rámci Akèního
plánu ÈR
Spolupráce s Bioinstitutem o.p.s. – Institut
pro EZ a udržitelný rozvoj krajiny (nové www
stránky – zamìøené na odborná témata EZ
– www.bioinstitut.cz)

Spolupráce s médii a PR
Informaèní stránka pro ekozemìdìlce v èasopise BIO mìsíèník pro trvale udržitelný
život tradiènì vydávaný firmou VH press
(šéfredaktorka PhDr. Miroslava Vohralíková)
ve spolupráci se Svazem PRO-BIO a firmami:
Country Life, s.r.o., Sluneèní brána, s.r.o.
a PRO-BIO, obchodní spoleènost s r.o. Vydavatel zavedl vydávání komerèních pøíloh a zlepšil barevnost èasopisu.

Tisková konference k Měsíci září

3. 9. probìhly celostátní biodožínky v Ležnicích u Horního Slavkova za úèasti Ministra
zemìdìlství Èeské republiky Petra Zgarby.
16.–17. 9. v Praze na Toulcovì dvoøe byl
uspoøádán tradièní každoroèní biojarmark,
kde se pøedstavili se svými bioprodukty
ekozemìdìlci z celé Èeské republiky.
27. 9. byla vyhlášena Èeská biopotravina
roku 2005 – soutìž je oslavou toho nejlepšího
v oboru biopotravin a ekologického zemìdìlství. Ocenìní získalo biopeèivo spoleènosti
Albio spol. s r.o.
27. 11. Odborný semináø „Ekologické zemìdìlství a jeho role v ochranì životního
prostøedí“ - garant Informaèní støedisko pro
rozvoj Moravských Kopanic.

Spolupráce s novinami a èasopisy (Zemìdìlec,
Hospodáøské noviny – pøíloha „Èeské BIO“,
EKO ekologie a spoleènost, Contact apod.)
Spolupráce na publikacích (napø. Nikitin, S.
(2005): POZOR! Škodlivé potraviny)
Vydávání tiskových zpráv a spolupráce s médii
Tiskové konference pøi pøíležitosti:
 Bioakademie
 Záøí – Mìsíc biopotravin a ekologického zemìdìlství

Česká Biopotravina roku

Zastupování členů svazu
 Svaz, na základì požadavkù èlenù, inicioval zmìny v kontrolním systému EZ v ÈR.
Jednalo se o vytvoøení konkurenèního prostøedí a navození zmìn v organizaci KEZ,
o.p.s, jejíž je Svaz jedním ze zakladatelù.
 Vyjednávání pøi získávání prostøedkù
na propagaci biopotravin a EZ, které
bylo završeno pøípravou a podáním projektu prostøednictvím SZIF na propagaci
biopotravin na vnitøním trhu EU v celkové
hodnotì 60 mil. Kè na tøi roky. O výsledku
bude rozhodnuto do èervna 2006.
 Pøipomínkování novely Naøízení vlády
242/2004 Sb. (dotace agroenvironmentální opatøení), spolupráce pøi pøípravì
dotaèních titulù z fondu EAFRD na období
2007 – 2013
 Pøipomínkování novely zákona 242/2000
Sb. o EZ a jeho provádìcí pøihlášky
 Èinnost v jednotlivých pracovních skupinách pøi naplòování cílù akèního plánu
 Úèast v monitorovacím výboru Operaèního
programu (OP) zemìdìlství, bodové zvýhodnìní zpracovatelù za èlenství ve Svazu
PRO-BIO

Výroba propagaèních pøedmìtù
Svaz PRO-BIO zhotovil pro zájemce tabule
urèené k oznaèení èlenských podnikù a prodejen, barevné propagaèní velkoplošné
postery konkrétních farem a výrobcù, propagaèní doplòky urèené na akce a výstavy,
propagaèní obecné postery a velkoplošné
fotografie. Rovnìž nabídl papírové tašky
a sáèky s atestem pro použití na potraviny
vèetnì peèiva.

Zahraniční spolupráce

Biodožínky Country Life v Nenačovicích
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Svaz PRO-BIO spolupracuje tradiènì se Švýcarskem (Výzkumný ústav FiBL - exkurze,
odborné informace, Bioakademie; Spolek
pro spolupráci Západ – Východ SVWO
– praxe a svépomocný fond), s Nìmeckem
(zejména Svaz Bioland – smìrnice PRO-BIO,

exkurze, Bioakademie, obchodní informace),
s Rakouskem (exkurze, lobbying, pøíhranièní
projekty, finanèní podpory Svazu, Bioakademie), s Lucemburskem, Dánskem.... Velmi
dobrá je i spolupráce se Slovenskem díky blízkosti historické, kulturní a jazykové (výmìna
literatury, exkurzí, referentù, spoleèné projekty, Bioakademie), partnerským Svazem je
Ekotrend.






Mezinárodní spolupráce pøi podpoøe prodeje biopotravin (napø. projekt Leonardo
da Vinci – EcoQualify), zahranièní exkurze
a zájezdy, spolupráce se Svazy Bioland
(Nìmecko), Ekotrend (Slovensko), Biokultura
(Maïarsko), Bio Austria (Rakousko), Polský
ekologický klub (Polsko).



Nejvýznamnìjší èinnosti v roce 2005
 20. - 21. 1. Návštìva zástupcù švýcarské
firmy HOSBERG, snaha o podporu chovu
nosnic a produkci bio vejcí v ÈR, jednání
a návštìvy podnikù
 24. - 27. 2. Mezinárodní veletrh BioFach 2005 prezentace èlenù Svazu PROBIO a koordinace spoleèného stánku
 26. 2. Zájezd èlenù Svazu PRO-BIO na
veletrh BioFach
 1. - 4. 3. Vìdecká konference o ekologickém zemìdìlství v Kasselu v Nìmecku
 Dokonèení smìrnic PRO-BIO podle Biolandu a certifikace prvních 10 zájemcù
podle tìchto smìrnic
 30. 5. - 1. 6. Exkurze rakouských studentù
a pedagogù ze zemìdìlské university
BOKU Vídeò v ÈR doplnìná pøednáškou
 Založení prvního výzkumného a vzdìlávacího institutu v ÈR Bioinstitut, o.p.s.,
Olomouc – zakladatelé: PRO-BIO Svaz ekologických zemìdìlcù, FiBL – Výzkumný
ústav ekologického zemìdìlství Frick, Švýcarsko a Univerzita Palackého Olomouc.
Bioinstitut, o.p.s. má prostory v budovì
rektorátu UP v Olomouci a od roku 2005
zahájil svou èinnost (www.bioinstitut.cz).
Prvními projekty Bioinstitutu byly: EZ
a kvalita vod, Uèebnice EZ – spolupráce,



Návštěva z Makedonie





Bioakademie – spolupráce, Organic Revision – revize NR 2092/91 o EZ
29. 6. - 1. 7. Evropská letní akademie
ekologického zemìdìlství – Bioakademie – tato mezinárodní konference je
každoroènì jedna z nejdùležitìjších akcí
svazu (viz. kapitola Bioakademie 2005)
25. 7. Exkurze amerických studentù v ÈR
14. - 17. 8. Exkurze ekologických ovocnáøù z Nìmecka
6. - 8. 10. Exkurze èlenù na ekologické
farmy v Polsku ve spolupráci s Polským
ekologickým klubem, Gliwice
5.- 8. 12. Návštìva z Makedonie, poradenství a informace k zakládání svazu
ekologických zemìdìlcù a rozvoji EZ,
exkurze do èlenských podnikù Svazu
PRO-BIO
Zastupování a pøednášky PRO-BIO Svazu
na konferencích v zahranièí
Organizace exkurzí a návštìv pro zahranièní hosty v ÈR (napø. z Nìmecka,
Rakouska, Makedonie, Èíny ...)

kovým ministerstvem zemìdìlství a životního
prostøedí Rakouska, Ministerstvy zemìdìlství
Èeské a Slovenské republiky a Ministerstvem
životního prostøedí Èeské republiky. Na financování se podílela jednotlivá ministerstva,
nadace Heinricha Bölla, Avalon, Danube Regional Project, Sigrid Rausing Trust (UK) a další
sponzoøi napø. Dolnorakouská pojišťovna,
Billa (Ja!Natürlich). Odbornì spolupracovali
zejména FiBL Frick Švýcarsko, Univerzita
Palackého Olomouc a Bioinstitut, o.p.s. Bioakademie 2005 byla zakonèena odbornými
exkurzemi do ekologicky hospodaøících podnikù (Slovensko - ekologický chov ovcí a zpracování sýrù, Rakousko - porosty polních
kultur a bioobilnáøské stanice, Jižní Morava
- degustace moravských biovín a prohlídka
vinohradù s ekologicky pìstovanou vinnou
révou, Nìmecko - ekologické pìstování tržních
plodin, pìstování zeleniny, chov a krmení
prasat, Jeseníky - prohlídka podnikù zabývajících se ekologickým chovem skotu bez tržní
produkce mléka, návštìva mlýna a prohlídka
zpracování biomléka).

Výroční zprávy
regionálních center svazu
PRO-BIO RC Bílé Karpaty

Spolupráce s FiBL Švýcarsko

Bioakademie 2005

Evropská letní akademie ekologického zemìdìlství je jeden z nejvìtších projektù PRO-BIO
Svazu ekologických zemìdìlcù. Zahrnuje
oblast vzdìlávání, propagace, osvìty,
lobbyingu a to nejen v ekologickém zemìdìlství Èeské republiky, ale také na mezinárodní
úrovni. Je to akce odborného i politického
zamìøení. Vysoká odborná úroveò pøednášejících i pøíležitost k setkávání a komunikaci
zemìdìlcù, poradcù, politikù, vìdeckých pracovníkù, zamìstnancù svazù, ministerských
úøedníkù a dalších skupin úèastníkù pøispívá
ke zvyšování jejich znalostí a také k tøíbení
pohledù a názorù.
Ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2005 se do Lednice na
Moravì sjelo 218 úèastníkù celkem z osmnácti
rùzných zemí Evropy. Odborné programy byly
zamìøeny na témata: Nechemická ochrana
rostlin – konference A, Zdraví zvíøat v ekologickém zemìdìlství – konference B a Podpora
a rozvoj ekologického zemìdìlství v EU – konference C. Vystoupilo zde mnoho významných
odborníkù z rùzných evropských zemí. Zúèastnili se zástupci ministrù zemìdìlství Èeské
a Slovenské republiky, námìstek Ministra
životního prostøedí ÈR a zástupce rakouského
Ministra zemìdìlství a životního prostøedí.
Bioakademie 2005 byla organizována Svazem
PRO-BIO ve spolupráci s rakouským Svazem
ekologických zemìdìlcù BIO AUSTRIA, Spol-
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Správce RC: Ing. Milan Drgáè
Výbor RC: František Bøezík, Ing. Milan Drgáè,
Ing. Pavel Hromek, Ladislav Karásek, Josef
Krajcar, Jiøí Mikšík, Ing. Mužikovská Ludmila, Josef Ondruch, Ing. Jaroslav Šašinka
(zástupce správce), Zdenìk Škarpich, František Vrána
Oblasti pùsobení RC a hodnocení èinnosti:
poradenství a informaèní servis; propagace,
vzdìlávání a osvìta v EZ; marketing regionální produkce
Individuální poradenství v EZ – u èlenských
podnikù probíhá formou konzultací pøes kanceláø RC ve Starém Hrozenkovì. Další poradenství øeší èlenové pøímo s Ing. Milanem
Drgáèem.
V oblasti osvìty a vzdìlávání v ekologickém
zemìdìlství se i v roce 2005 podílelo RC spoleènì s dalšími subjekty na organizaci nìkolika
odborných semináøù pro zemìdìlce i veøejnost a na rùzných osvìtových akcí. Z tradièních akcí to byly biodožínky s biojarmarkem ve
Velké nad Velièkou, semináø o ekozemìdìlství
pro veøejnost v rámci festivalu TSTTT (Týká se
to také tebe) v Uherském Hradišti, prezentace
na výstavì Zahrada Moravy, pøednášky o EZ
pro studenty støedních škol. Uspoøádali jsme
novì také Den otevøených dveøí na ekofarmì
v Lužkovicích, který se setkal s velkým zájmem
veøejnosti i médií. Nìkteré èlenské podniky se
zapojily v roce 2005 i do celorepublikové akce
„Záøí - Mìsíc biopotravin“ se svými soukromými akcemi na ekofarmách.
Za úèelem podpory odbytu regionální produkce nebyla v roce 2005 v regionu vyvíjena
spoleèná systematická èinnost, byly však
uspoøádány nìkteré propagaèní akce, jejímž
cílem byla mj. i nepøímá podpora odbytu
biopotravin (napø. Den otevøených dveøí na

ekofarmì aj.). V prosinci bylo ve spolupráci
s PRO-BIO prodej a marketing biopotravin
pøipraveno školení k marketingu v EZ.
Informace o èlenech: 43 èlenù ke 31. 12.
2005. Složení èlenù zùstává podobné jako
v uplynulých letech, vìtšina podnikù je zamìøena na chov skotu BTPM (bez tržní produkce
mléka); v menší míøe chov krav s produkcí
mléka, ovcí, koní a dalších zvíøat; nìkolik
pìstitelù a zpracovatelù ovoce; 3 ekofarmy
specializované na pìstování zeleniny; drobní
pìstitelé bylin a jeden zpracovatel bylin; nìkolik dalších menších zpracovatelù; 2 støední
zemìdìlské školy; v regionu dále pùsobí èlenské prodejny biopotravin.
RC nemá vlastní zamìstnance, vìtšinu aktivit
zabezpeèuje proto prostøednictvím IS Kopanice a soukromého poradce v EZ - formou
služeb. Valná hromada RC se uskuteènila
17. 3. na SZEŠG ve Starém Mìstì u Uh. Hradištì.

Ve spolupráci s PRO-BIO prodej a marketing
biopotravin.
12. 10. a 14. 11. Pøednášky o EZ a biopotravinách pro støední školy (poøadatel IS Kopanice
ve spolupráci s RC), pro studenty SOŠ v Luhaèovicích.
Úèast na dalších akcích:
Spolupráce na pøípravì projektu Svazu PROBIO „Síť agro-envi“
Rady Svazu PRO-BIO: 14. 4. Kouty nad
Desnou, 27. 5. Chvalšiny, 23. 9. Podlesí,
16. 12. Milotièky
15. 4. Valná hromada Svazu PRO-BIO
v Koutech nad Desnou
30. 4. Mezinárodní spotøebitelská ochutnávka biovín v Pavlovì
28. 5. Bartákùv hrnec v Borové u Chvalšin
29. 6. – 1. 7. 5. Evropská letní akademie EZ
v Lednici na Moravì
25. 9. Jableèná slavnost v Hostìtínì

Schùzky výboru RC v roce 2005:
11. 2. na ekofarmì u Vránù v Lužkovicích
15. 10. neformální zasedání u Vránù v Lužkovicích v rámci akce Den otevøených dveøí na
ekofarmì
Granty a dotace: V roce 2005 nemìlo regionální centrum žádný samostatný grant.
Podílelo se na spolufinancování projektu IS Kopanice, který podpoøil Zlínský kraj. Název projektu:
„Ekologické vzdìlávání, poradenství a osvìta“
(èástka spolufinancování RC 3.875, Kè).
Akce v regionu poøádané RC:
PRO-BIO RC Bílé Karpaty ve spolupráci s Informaèním støediskem pro rozvoj Moravských
Kopanic, o.p.s. a dalšími poøadateli uspoøádalo v roce 2005 následující akce:
22. 2. SZEŠG ve Starém Mìstì - Školení pro
ekologické zemìdìlce k vyplòování formuláøù
KEZ, o.p.s. a aktuálním informacím z EZ
18. - 19. 6. Prezentace EZ a biopotravin na
výstavì Zahrada Moravy na SZEŠG ve Starém
Mìstì u Uh. Hradištì (prezentace èlenù: Krajinka - Zdravá výživa Uh. Hradištì, Tradice
Bílých Karpat Hostìtín, IS Kopanice)
20. 8. Bìlokarpatské biodožínky s biojarmarkem ve Velké nad Velièkou v rámci folklórního
festivalu Ozvìny Horòácka, ve spolupráci s
poøadateli z Velké nad Velièkou a èlenskými
podniky svazu PRO-BIO.
15. 10. Den otevøených dveøí na ekofarmì
u Vránù ve Zlínì - Lužkovicích. Ve spolupráci
s dalšími spolupoøadateli z regionu. Úèast asi
200 osob.
27. 10. Školení pro ekologické zemìdìlce
„Dodržování zásad správné zemìdìlské praxe
v oblasti nakládání s hnojivy, Zákon o odpadech, Novinky v HRDP“ (ve Zlínì, ve spolupráci s ÚZPI)
26. 11. Semináø „EZ a jeho role v ochranì
životního prostøedí“ v rámci mezinárodního
ekologického festivalu TSTTT (v Klubu kultury
v Uherském Hradišti).
15. 12. Školení „Základy marketingu v ekologickém zemìdìlství“ (SZEŠG Staré Mìsto).

Na Salaši v Rakové

Mgr. Renata Vaculíková

PRO-BIO RC Jeseníky

Správce RC: František Winter
Výbor RC: Ing. Petr Trávníèek, Ing. Martin
Hutaø, Jaroslav Kováè, Jan Hoøák, Ing. Pavel
Žák, Lubomír Vrtek
Oblasti pùsobení RC a hodnocení èinnosti:
Rok 2005, tak jako rok pøedešlý byl ve znamení pomoci èlenské základnì zvládnout
legislativní opatøení spojené s pøechodem
na EU. Ta èást èlenské základny, která mìla
zájem, mohla využít dotaèního titulu 9.F. na
podporu poradenství v EZ prostøednictvím
akreditovaných poradcù.
Naše RC pokraèovalo v nastoleném trendu
spolupráce s polskými zemìdìlci. Uspoøádali
jsme pro naše kolegy z Polska nìkolik exkurzí
na podnicích v našem kraji. I spolupráce se
školami v naší pùsobnosti se nezmìnila.
I nadále jsme pro mateøské, základní i støední
školy poøádali semináøe, besedy a exkurze
v rámci agroenvironmentální výchovy. Celoroènì probíhala terénní poradenství na farmách a úèast pøi kontrole farem. Naše RC se
aktivnì podílelo na celosvazových aktivitách
a zapojilo se jako partner v projektu „Síť agroenvi“. K informovanosti èlenské základny
slouží nejen èasopis BIO mìsíèník, ale i tiskoviny a webová prezentace jak Svazu tak i RC.
Informace o èlenech:
RC Jeseníky, které má svou pùsobnost v bývalých okresech Jeseník, Bruntál, Šumperk
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a z èásti i Olomouc je i nadále druhým nejvìtším regionálním centrem. Èlenskou základnu
tvoøí v roèním prùmìru 90 subjektù podnikajících v EZ pøevážnì na trvale travních porostech TTP s chovem krav BTPM. Do výètu èlenské
základny patøí i tøi støední školy, ètyøi zpracovatelé, ètyøi akreditovaní poradci a jeden
výzkumný ústav.
Akce poøádané RC:
Leden - exkurze polských zemìdìlcù
na farmách RC
Únor
- volební valná hromada RC Jeseníky
- pomoc pøi organizaci úèasti Svazu
na BioFachu v Norinberku
Bøezen - exkurze základních škol na farmách
Duben - exkurze zemìdìlcù z Polska na
farmách v okrese Šumperk
- spolupráce s Krajským úøadem na
tvorbì strategie rozvoje venkova
- valná hromada Svazu PRO-BIO
- pomoc pøi organizaci Mezinárodní spotøebitelské ochutnávky
„Biovíno Pavlov pod Pálavou“
Kvìten - exkurze Vila Doris Šumperk na
farmách RC
Èerven - prezentace Svazu a RC a pomoc pøi
zajištìní konference mikroregionù
Olomouckého kraje v Zábøehu
- exkurze základních škol na farmách RC
Srpen - semináø pro školu v pøírodì
- exkurze pro mateøské školy v regionu
Záøí
- exkurze støedních škol do zemìdìlských podnikù v okresech
Bruntál a Šumperk
- exkurze základních škol
Øíjen
- úèast na tvorbì strategie cestovního ruchu místního mikroregionu, propagace biopotravin,
prosazování zdravého životního
stylu
Listopad - prezentace Svazu a RC na konferenci k problematice cestovního
ruchu
Prosinec - aktivní úèast na tvorbì místních
akèních skupin v oblasti pùsobnosti RC
- exkurze základní školy na farmách
RC
František Winter

Valná hromada Svazu PRO-BIO v Koutech nad Desnou

1. 7. V rámci Bioakademie 2005 byla uspoøádána exkurze po èlenských podnicích RC
– vinaøi Mádl, Peøina, Michlovský, Abrle
Josef Abrle

PRO-BIO RC Litomyšl

Správce RC: Ing. František Chlad
Výbor RC: Ing. František Chlad, Ing. Jiøí Hejl,
Radoslava Šimáková, Petr Mareš, Jaroslav
Netík
Biovíno Pavlov pod Pálavou

PRO-BIO RC Jižní Morava

Správce RC: Josef Abrle
Výbor RC: Josef Abrle, Ing. Ivana Musilová,
Ing. Vojtech Dukát
Oblasti pùsobení RC a hodnocení èinnosti:
RC se ve své èinnosti drželo schváleného
plánu práce pro rok 2005, plnìní vycházelo
z požadavkù jednotlivých èlenù
- propagace - úèast èlenù na podzimním
biojarmarku v Brnì, Mezinárodní spotøebitelská ochutnávka biovín „Biovíno Pavlov pod
Pálavou“
- vzdìlávání - školení èlenù RC zamìøené na
HRDP a odchod do dùchodu
Valná hromada regionálního centra na svém
zasedání 10. 3. zvolila novou správní radu
a správce RC. Dále schválila plán èinnosti
na rok 2005. Na základì požadavkù èlenù
byl plán èinnosti zamìøen do následujících
úkolù:
 iniciovat vytvoøení seznamu povolených
pøípravkù a hnojiv – pøedáno na radì
Svazu
 snižování administrativní zátìže ze strany
KEZ, o.p.s.– vyøešeno vznikem nových
kontrolních organizací
 tlumoèit radì Svazu požadavek o systému
soustavného informování èlenù o aktuálních zmìnách v legislativì, certifikaci,
dotaèní politice apod
19. 12. probìhlo školení HRDP (odchod do
dùchodu) a pøedstavení nových kontrolních
organizací.
Informace o èlenech RC:
RC má v souèasné dobì 15 øádných èlenù
a jednoho èestného èlena. V prùbìhu roku
2005 nebyl pøijat žádný nový èlen. Èlenové
RC mají široký obor èinnosti, který je dán pøírodními podmínkami Jižní Moravy. Celkovì se
hospodaøí na 980 ha orné pùdy se zamìøením
na polní plodiny - zelenina, léèivé, rostliny,
ovoce, vinná réva. Chovem skotu se zabývají
dva èlenové.

Oblasti pùsobení RC a hodnocení èinnosti:
Pátý rok èinnosti RC Litomyšl navazovalo
a rozvíjelo aktivity vytyèené pøi jeho založení
v roce 2001. V roce 2005 probìhly dle plánovaného harmonogramu schùzky, poradenství,
školení a semináøe. Byli jsme aktivnì zapojeni
do celosvazové èinnosti zamìøené na osvìtu
a propagaci EZ. Po vstupu do EU pokraèujeme
v šíøení nových informací, postupù a zákonù
(Naøízení Rady EHS 2092/91 o EZ), které je
nutno vstøebat a uvést do praxe. I tento rok
èinnosti byl úspìšný jak z hlediska prohlubující se spolupráce tak aktivní spoluúèastí
èlenù regionu z øad farmáøù. Na RC se obrací
veøejnost z øad spotøebitelù a spoluobèanù
s podnìty na spoleèné øešení, rady, získání
informací. Rozšíøení èinnosti a služeb centra
je do znaèné míry limitováno finanèními možnostmi. K èásteènému øešení tísnivých finanèních podmínek pøispìla podpora z grantù.
Informace o èlenech RC:
PRO-BIO RC Litomyšl má 34 èlenù. Prioritou pro rok 2005 byla i nadále individuální
poradenská èinnost na farmách a postupné
rozšiøování služeb pøedevším pro èleny svazu
PRO-BIO, pro novì pøíchozí zájemce na regionální centrum i pro širokou veøejnost.
Projekty a granty:
Grant Pardubického kraje v oblasti životního
prostøedí
Akce poøádané RC:
Vzdìlávání:
4. 2. Úèast na školení poradcù – KEZ, o.p.s.
Chrudim
9. 2. ÚZPI Praha – poradce v registru – absolvování provìrky odbornosti - testy
17. 2. Valná hromada PRO-BIO RC Litomyšl
v hotelu Zlatá hvìzda, spojeno s odborným
školením
24. – 25. 2 . Poznávací zájezd BioFach Norimberk (organizovaný Svazem PRO-BIO)

Projekty a granty:
RC se v roce 2005 zapojilo do projektu „Síť
agro–envi programy Jihomoravského kraje
a kraje Vysoèina“ (nositel projektu Spolek
poradcù EPOS)
Akce poøádané RC:
10. 3. Valná hromada
30. 4. Mezinárodní spotøebitelská ochutnávka
biovín „Biovíno Pavlov pod Pálavou 2005“

Exkurze – Jižní Morava a degustace biovín
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29. 6. – 1. 7. Úèast zástupcù regionu na
Evropské letní akademii ekologického zemìdìlství v Lednici na Moravì
1. 12. se konal odborný semináø pro farmáøe
RC Litomyšl za úèasti pøedních odborníkù EZ
v Deštném v Orlických horách v horské chatì
Domov, sídle ekologické farmy pana Povolného
RC se zabývalo propagací EZ a biopotravin:
21. 4. spoluorganizování Dne Zemì v Litomyšli, zajištìna ochutnávka biopotravin a pro
zájemce propagaèní informace o EZ a bioproduktech
21. 6. Exkurze studentù zahradnické školy na
ekologické farmì u Šimákù
Záøí - Mìsíc biopotravin a EZ, propagace
v Litomyšli a zastoupení farmáøù na propagaèní akci na Toulcovì dvoøe v Praze
11. 3. a 2. 8. spoluúèast na pracovních setkáních Akèní skupiny propagace a marketing na
MZe v Praze
Starost o kvalitu – v prùbìhu celého roku sledování kvality bioproduktù pomocí multireziduálních rozborù obilí na zbytkové cizorodé
látky (Institut Bostel, Stuttgart), v únoru 2005
úspìšnì absolvovala kontrolu za úèasti komisaøky ekologická farma Šimákovi
Konzultace jsou provádìny pro èleny svazu
dle potøeb prùbìžnì (mobil, pevná linka,
fax, e-mail), popø. osobní návštìvou farmy po
pøedchozí dohodì.
Daøí se zajistit požadavky na individuální
poradenství v terénu, je zaznamenán zvyšující
zájem o tento typ služeb.
Odborné pøednášky a prezentace:
27. - 28. 7. Skierniewice, Polsko mezinárodní
workshop
17. 10. pod záštitou MÚ Vysoké Mýto, pøednáška „Ekologické zemìdìlství“ a povídání o tom, co jíme spojená s ochutnávkou
biopotravin
8. 12. Den biopotravin v Prostìjovì
Ing. František Chlad

PRO-BIO RC Moravská Brána

Správce RC: Ing. Alena Malíková
Výbor RC: Ing. Josef Folta, Ing. Karel Müller,
Zdeòka Szmeková, Ing. Josef Ludík, Ing. Jan
Látal
Informace o èlenech RC:
RC Moravská brána má 25 èlenù: 1 èestný
èlen; tøi zpracovatelé produktù ekologického
zemìdìlství; 4 farmy jsou zamìøeny výluènì
na chov ovcí nebo ovcí a koz, 3 pìstitelé pìstují
ovoce pøíp. i zeleninu a 10 farmáøù se vìnuje
pøevážnì chovu krav BTPM, tøi kromì chovu
zvíøat pìstují plodiny na orné pùdì (pšenice,
špalda, pohanka) a trávy na semeno, další
z èlenù se vìnují ekoagroturistice.
Projekty a granty:
 Agroenvironmentální informaèní a poradenská centra v ÈR, vytvoøení sítì v Pardubickém, Olomouckém, Moravskoslezském
a Zlínském kraji
 Záøí 2005 – Mìsíc biopotravin a ekologického zemìdìlství

 spolupoøádání semináøe „Základy marketingu v ekologickém zemìdìlství“
 získání finanèních prostøedkù od Krajského úøadu Moravskoslezského kraje
v Ostravì na zhotovení posterù informujících o èlenech RC, o významu ekologického zemìdìlství pro ochranu pøírody
a produkci biopotravin
 spolupráce na novém vydání leporela pro
dìti „Biopotraviny pro malé i velké“

marginálních oblastí, který má sídlo v našem
regionu. Správce RC se tak pøímo úèastnil meziresortních pøipomínkových øízení
na Ministerstvu zemìdìlství ÈR pøedevším
v oblasti legislativy agroenvironmentálních
opatøení vèetnì ekologického zemìdìlství,
dále v oblasti dotaèních pøedpisù pro LFA
a Top Up. Souèasnì s oponenturou souèasné
dotaèní politiky se RC úèastní i pøípravy a oponentury pøipravovaných dotaèních programù
v rámci Evropského zemìdìlského fondu pro
rozvoj venkova – EAFRD. V závìru roku se
RC zapojilo do èinnosti tøí místních akèních
skupin pøipravujících realizaci regionálního
dotaèního programu metodou LEADER. Zároveò RC na základì zájmu svých èlenù iniciuje
vznik místní akèní skupiny v západní èásti
okresu Èeská Lípa s orientací na ekologické
zemìdìlství. Správce RC pùsobí ve Svépomocném fondu Svazu PRO-BIO, ze kterého se
podaøilo nìkterým èlenùm èerpat bezúroèné
pùjèky.

Akce poøádané RC:
18. 2. valná hromada RC v Novém Jièínì
30. 9. – 2. 10. v Pøíboru víkend s jídly z biopotravin (Víno restaurant Terra Libera)
23. – 24. 9. v Èeském Tìšínì Biojarmark ve
spolupráci se SZŠ
22. 11. Bartošovice na Moravì „Základy marketingu v ekologickém zemìdìlství“
9. 12. v Novém Jièínì „Zimní setkání èlenù RC
Moravská brána“
Ing. Alena Malíková

Stloukání másla na Biodožínkách v Ležnicích

kontrolami. Ve spolupráci s RC Severozápad
byly pro èleny RC Polabí poøádány rùzné akce,
exkurze. V prosinci byl zorganizován semináø.
Informace o èlenech RC:
K 31. 12. 2005 bylo 33 èlenù z toho 4 èestní
èlenové, 2 poradci, 1 pokusná stanice, 6 zpracovatelù, dovozcù a prodejcù a 20 zemìdìlcù.
Vìtšina z nich chová skot BTPM, dále ovce,
kozy, konì, prasata a slepice, 4 farmy jsou
specializované na pìstování obilovin, zeleniny a bylin.
Biojarmark Toulcův dvůr

PRO-BIO RC Polabí

Správce RC: Ing. Josef Škeøík, CSc. (do 27. 6.),
Ing. Ivana Kvìtoòová (od 28. 6.)
Výbor RC: Libor Mièák, Karel Tachecí,
Ing. Josef Škeøík
Oblasti pùsobení RC a hodnocení èinnosti:
 poradenství (vedení evidence, pozemky na
LPIS, nitrátová smìrnice,…)
 exkurze (ve spolupráci s RC Severozápad)
 osvìta
 akce v záøí - Mìsíci biopotravin a EZ
 semináø
V roce 2005 skonèilo funkèní období správce
regionálního centra Ing. Josefa Škeøíka.
V bøeznu byla valná hromada centra spojená
se semináøem k aktuální problematice ekologického zemìdìlství - hlášení KEZ, o.p.s. za
rok 2004 a pøíprava na rok 2006. Poèátkem
èervna byl ve spolupráci s Èeskou zemìdìlskou univerzitou poøádán již tradièní Polní
den ekologického zemìdìlství, na kterém
byly úèastníci seznámeni s agrotechnickými
pokusy na certifikované pokusné ploše.
Ing. Kvìtoòová pøevzala funkci správce RC
Polabí koncem èervna. Probìhlo seznámení
s vìtšinou èlenù v 15 okresech regionu. Zemìdìlcùm byly sdìlovány pøedevším novinky
ve vedení povinné evidence, byla provádìna
pomoc s jejím vedením a pøíprava farem pøed

Projekty a granty:
V roce 2005 nemìlo RC žádný samostatný
grant.
Akce poøádané RC:
4. 3. - valná hromada, semináø k hlášení za
rok 2004 a pøíprava na rok 2005
27. 6. - Polní den ekologického zemìdìlství
v Uhøínìvsi
3. 9. - Biodožínky Ležnice
17. 9. - Biojarmark Praha
25. a 26. 11. - exkurze Šumava
6. 12. - semináø Marketing v ekologickém
zemìdìlství
Ing. Josef Škeøík, Ing. Ivana Kvìtoòová

PRO-BIO RC Severovýchod

Správce RC: Ing. Kamil Toman
Výbor RC: Ing. Kamil Toman, Ing. Jan Hromas,
Daniel Zajíc
Oblasti pùsobení RC: Stejnì jako v pøedchozích letech se èinnost RC zamìøovala na odbyt
a na poradenskou èinnost dle zájmu jednotlivých èlenù RC. Poradenskou èinnost èlenùm
hradilo RC v plné výši. Meziroènì se podaøilo
zvýšit odbyt ekologického hovìzího masa. Ve
finanèním vyjádøení z objemu 20 mil. v roce
2004 na 30 mil. Kè v roce 2005. Dalšími
neménì dùležitými aktivitami bylo prosazování zájmù èlenù RC. V rámci resortu MZe
probíhala jednání ve spolupráci se Svazem
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Informace o èlenech RC:
29 èlenù, výmìra orné pùdy 706 ha, výmìra
TTP 11 676 ha, pøedevším chov skotu BTPM,
nìkolik chovatelù koz, ovcí, výroba mléka
a mléèných výrobkù, ekologická jatka,
pekárna.
Projekty a granty: V roce 2005 nemìlo RC
žádný samostatný grant.
Ing. Kamil Toman

PRO-BIO RC Severozápadní Èechy

Správce RC: Ing. Zdenìk Perlinger
Výbor RC: Hana Chlupáèková, Ludvík Efler,
Pavel Maglen, Petr Zacharda
Oblasti pùsobení RC a hodnocení èinnosti:
poradenství, odborné semináøe, exkurze,
pøeshranièní spolupráce, osvìta, marketing
 pomoc èlenùm poradenskou èinností
– pøes 1200 hodin poradenské práce (nové
dotaèní tituly po vstupu do EU, Naøízení
Rady 2092/91, pøíprava a asistence pøi
kontrole, o.p.s., zmìny výmìry, pøevod
farmy na LPIS, odborné poradenství – nitrátová smìrnice, welfare zvíøat, zemìdìlské stavby, úèetnictví a danì, optimalizace
hospodaøení, kontroly SZIF)
 vytvoøení poradenského centra, které
sdružuje akreditované poradce v oblasti
welfare, ekologického zemìdìlství, nitrátové smìrnice, zemìdìlského úèetnictví
a optimalizace hospodaøení farmy (podle
dotaèního titulu 9. F. – poradenství), pøi
poradenském centru pracuje odborník –
stavební specialista na zemìdìlské stavby.
Práce poradenského centra se zapojením
do dotaèního programu na poradenství
využilo 43 farem
 bezplatné zpracování projektù na Operaèní
program poradenským centrem využilo
i opakovanì 30 farem a úspìšné projekty pøedstavují èástku 50 milionù korun
v rámci priorit – nákup strojù, rekonstrukce
a stavby stájí, biomlékárna a biosýrárna,
agroturistika a rekonstrukce hnojišť

 organizace odborných semináøù týkajících
se ekologického zemìdìlství, legislativy
EU, dotaèních titulù, ekonomiky farem
atd.
 organizace tématických exkurzí – BioFach,
Diskusního setkání èeských a saských farmáøù, Agroturistika v Sasku
 organizace spoleèenských a pracovních
setkání sedlákù regionálního centra
s exkurzemi na farmy našich èlenù – Tepelsko a nové stáje pro chov masných plemen
skotu, RC Šumava a exkurze na pøístøešky
pro skot a novì vybudované objekty agroturistiky v západních Èechách
 organizace akcí propagující èleny RC a ekologické zemìdìlství – Biodožínky 2005 na
farmì Františka Bartonì, bio ochutnávky
pro studenty støedních škol, Slavnostní bio
otevøení Krajského informaèního støediska
– Karlovarský kraj
 propagace ekologického zemìdìlství mezi
zemìdìlskou mládeží
 navázání partnerských vztahù s profesními organizacemi a místními akèními
skupinami pùsobícími v regionu, zastupování zájmù èlenù na ZA MZe ÈR, Krajských
úøadech, ÚKZUZ, SVS atd.
Informace o èlenech:
V souèasnosti je 100 farem èleny RC Severozápad v regionu krajù Plzeòského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého s výmìrou
ploch cca 50 000 ha TTP a 1100 ha orné
pùdy.
Projekty a granty:
Projekt „Partnerství pro budoucnost“ z Evropského sociálního fondu v rámci spolupráce
nevládních organizací Karlovarského kraje
jako partner projektu.
Ing. Zdenìk Perlinger

Seminář ke kontrole KEZ

PRO-BIO RC Šumava

Správce RC: Ing. Vladimír Krtouš
Výbor RC: Ing. Václav Bílek, CSc., Ing. Pavel
Vokál, Ing. Milan Skolek
Oblasti pùsobení RC a hodnocení èinnosti:
 zastupování zájmù èlenù RC ve svazových
a jiných orgánech
 poøádání pøednášek a školení pro èleny
 poøádání odborných exkurzí, vèetnì zahranièních
 zajištìní terénního poradenství pøímo na
jednotlivých ekofarmách

 pomoc farmáøùm pøi øešení otázek spojených s provádìnými kontrolami KEZ
 zajištìní a vydávání propagaèních a uèebních materiálù
 marketing bioproduktù
 alternativní zdroje energie
 práce s mládeží
 provoz informaèního a poradenského
centra ve Stachách
 provoz vlastních internetových stránek
 odborná pomoc pøi zpracování projektù
èlenù RC
 realizace vlastních podaných projektù – viz
dále
Èinnost RC byla zamìøena do nìkolika tématických okruhù. Pøedevším se jednalo o skupinová školení èlenù RC v oblasti legislativy,
dotaèních titulù, marketingu a programù
pro rozvoj zemìdìlství a venkova. Dùležitou
souèástí práce RC, zejména poradcù, bylo
terénní poradenství pøímo na jednotlivých
ekofarmách. Jednalo se zvláštì o øešení
otázek hnojení, pastevní techniky, konzervace
krmiv, výživy a welfare hospodáøských zvíøat.
V oblasti administrativy byla odborná pomoc
zamìøena zejména na vedení prvotní evidence a pøedepsané evidence pro EZ, dále na
administrativu spojenou s rùznými dotaèními
tituly a programy. Velký zájem byl i o poøádané odborné exkurze na jednotlivé ekofarmy
a zpracovatelská místa bioproduktù.
Informace o èlenech RC:
poèet èlenù RC se v roce 2005 pohyboval
kolem 50. Vìtšina èlenù se aktivnì zapojila do
akcí poøádaných RC. Nìkteøí èlenové využili
dotaèních programù pro zemìdìlství a rozvoj
venkova k modernizaci vlastní ekofarmy (zlepšení welfare hospodáøských zvíøat, vybudování zimovištì pro skot, zlepšení skladovacích
prostor pro krmiva, modernizace strojového
vybavení, zlepšení podmínek pro agroturistiku a vytváøení podmínek pro lepší odbyt
bioproduktù). Ing. Vlastimil Kamír z ekofarmy
Borová u Chvalšin se v roce 2005 stal nejlepším ekozemìdìlcem roku a jako ocenìní
práce pøevzal „Bartákùv hrnec“. Dva èlenové
RC získali akreditaci privátních poradcù MZe
ÈR pro ekologické zemìdìlství.
Projekty a granty:
 RC øešilo v rámci pøíhranièní spolupráce se
SRN vlastní projekt Phare CBC – „Agroenvironmentální opatøení a ekologické
zemìdìlství“, s dobou realizace od 1. 2. –
31. 12. 2005. Celkové náklady projektu èinily
6677,- Kè. Èást nákladù projektu byla hrazena z prostøedkù RC.
 RC je partnerem novì se rozbíhajícího
projektu z ESF v garanci MŽP ÈR „Síť agroenvi“, jehož nositelem je RRA ve Stachách.
Projekt je navržen na 2 roky – 2006-7,
s pøedpokládanými celkovými náklady cca
13 mil. Kè. Na rozvoj EZ v regionu Šumava
se v projektu poèítá s cca 550 000,- Kè.
Akce poøádané RC:
22. 2. Vimperk – vzdìlávací kurz urèený
zemìdìlcùm i široké veøejnosti, zamìøený
na agroenvironmentální opatøení v praxi –
40 úèastníkù.
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Exkurze - zimoviště na Šumavě

10. 3. Odborná exkurze èlenù RC po 3 šumavských ekofarmách, s ukázkou zimovišť pro
skot BTPM, novì vybudovaných v rámci programu SAPARD. Beseda na téma fondy EU,
Operaèní program, agroenvi opatøení a ekologické zemìdìlství. Úèast 18 osob.
28. 5. Pøedání „Bartákova hrnce“ nejlepšímu
ekozemìdìlci roku– Borová u Chvalšin.
23. 6. Exkurze nìmeckých partnerù na Šumavu – prohlídka ekofarem, na kterých se
realizoval program SAPARD a agro-envi opatøení. Beseda na téma: èeské a bavorské ekozemìdìlství v pøíhranièních regionech, dotace
z fondù EU. Úèast 42 osob – nìmeckých a èeských ekozemìdìlcù.
11. 10. Poznávací vycházka s dìtmi ze ZŠ
Stachy po ekologických farmách v okolí obce,
spojená s výkladem a rozdáním propagaèních
a informaèních materiálù dìtem i pedagogùm. Úèast 2 tøídy žákù s pedagogy.
1. 12. Vimperk – semináø na téma „Operaèní
program zemìdìlství a Horizontální rozvojový plán venkova“ a „Základy marketingu“.
Urèeno èlenùm RC i široké zemìdìlské veøejnosti. Úèast 18 osob.
duben – srpen – pøíprava a vydání propagaèního materiálu pro dìti a mládež, na téma
ekologické zemìdìlství, péèe o pøírodu, krajinu a zdravý životní styl. Náklad 1000 ks,
èesky, nìmecky. Bìhem záøí a øíjna byla provedena distribuce tohoto materiálu do škol
v regionu.
Ing. Milan Skolek

PRO-BIO RC Vysoèina

Správce RC: Ing. Tomáš Klejzar
(zároveò pùsobí na Biofarmì Sasov, v roce
2005 úspìšnì absolvoval akreditaci MZe
ÈR, pro rok 2006 bude provádìt poradenství
v rámci dotaèního titulu 9.F.)
Výbor RC: Ing. Jiøí Doubek, Ing. Milan Teksl
Oblasti pùsobení RC a hodnocení èinnosti:
Pøíprava projektu, administrativa, poradenství, pøedávání informací, propagace,
reklama, poøádání dnù otevøených dveøí,
marketing, semináøe.
14. 2. valná hromada RC schválila zmìnu
názvu RC z døívìjšího „PRO-BIO regionální
centrum pøi SZeŠ Humpolec“ na „PRO-BIO
regionální centrum Vysoèina“ a dále zmìnu
sídla z Školní 764, 396 01 Humpolec na Nám.
Svobody 11, 586 01 Jihlava.

Na poli Josefa Sklenáře

RC se nachází v prostorách Natural Centra
– prodejna biopotravin a restaurace zdravé
výživy, budoucí informaèní centrum v rámci
projektu „Síť agro-envi“.
RC se od zaèátku roku aktivnì zapojilo do
pøíprav tohoto projektu „Síť agro-envi“ zamìøená na agro-environmentální programy
v Jihomoravském kraji a kraji Vysoèina pod
vedením spolku poradcù EPOS. Tento projekt
ve druhém kole vyšel a realizace odstartuje
v bøeznu 2006.
RC se aktivnì zapojilo do celostátní akce „Záøí
– Mìsíc biopotravin a ekologického zemìdìlství. Tato akce byla na Vysoèinì podpoøena
krajem Vysoèina, záštitu pøevzal radní Ivo
Rohovský. V rámci „Mìsíce Záøí“ probìhly dny
otevøených dveøí na Biofarmì Sasov v Jihlavì,
ve škole v Humpolci a na ekofarmì rodiny Dobrovolných v Ratiboøicích. Dále byl program po
celý mìsíc v Natural centru v Jihlavì.
V rámci èinnosti RC probíhaly semináøe, RC
poskytovalo svým èlenùm nové informace
a poradenství, RC se vìnovalo novým potenciálním èlenùm RC, resp. Svazu PRO-BIO. RC
se úèastnilo iniciaèního jednání Sdružení za
zdravou Želivku.
Informace o èlenech RC:
Ke dni 31. 12. 2005 bylo v RC celkem
29 èlenù, z toho 21 zemìdìlcù, Støední odborná
škola a školní statek, 3 výrobci, 1 obchodník,
1 èestný èlen a správce jako poradce. 6 èlenù
je v okrese Jihlava, 5 v okrese Pelhøimov,
2 Havlíèkùv Brod, 4 Žïár nad Sázavou,
4 Tøebíè, 5 Èeské Budìjovice, 2 Jindøichùv
Hradec a 1 v okrese Tábor.
Projekty a granty:
Pøedevším pøíprava v rámci projektu „Síť
agro-envi“
Akce poøádané RC:
14. 2. Valná hromada RC
13. 6. Schùzka èlenù v Ratiboøicích – øešení
problému nìkterých èlenù ohlednì dotací na
EZ – nesplnìní maximálního zatížení VDJ na ha
TTP v rámci AEO (chyba v podmínkách naøízení
vlády) – na úrovni Svazu øešení s MZe ÈR
22. 6. Jednání na vodní nádrži Želivka
28. – 29. 6. úèast na Bioakademii v Lednici na
Moravì

Záøí – Mìsíc biopotravin a ekologického
zemìdìlství
3. 9. Bio zemìdìlský den v Jihlavì na Sasovì
– den otevøených dveøí, exkurze na farmì,
soutìže, jezdecké závody, bio obèerstvení,
ochutnávka a prodej biopotravin
5. 9. Oficiální uvedení BIO šunky Biofarmy
Sasov na trh v Naturalcentru v Jihlavì, tiskovka + pøednáška
10. 9. Den biopotravin a EZ ve škole v Humpolci – pøednášky, diskuse, soutìže, ochutnávky, exkurze v botanické zahradì a na ŠS
17. 9. Den otevøených dveøí na ekofarmì
v Ratiboøicích – exkurze, ochutnávka kozích
specialit
Diskuse po celý mìsíc – program v Natural
centru v Jihlavì – soutìže, ochutnávky, ankety,
propagaèní letáky
1. 11. Školení poradcù Svazu PRO-BIO
v oblasti ekologického zemìdìlství a kontroly
EZ v Námìšti nad Oslavou (ZERA)
25. 11. Semináø marketing v EZ v Jihlavì
– Tom Václavík – ve spolupráci s KIS pro Vysoèinu a krajem Vysoèina v prostorách krajského úøadu
13. 12. Schùzka RC – Jednání RC, semináø
ing. Rozsypala (ÚZPI) o aktualitách v HRDP,
prezentace BIOKONT
15. 12. Jednání Klubu zpracovatelù v Brnì
– aktivita Jarmily Abrlové – prosazování zájmù
„malých zpracovatelù“ prostøednictvím Svazu
PRO-BIO
Ing. Tomáš Klejzar

Výroční zprávy odborných
poboček svazu
PRO-BIO Liga ochrany spotøebitelù potravin a pøátel
ekologického zemìdìlství
Správce poboèky: Mgr. Jana Prùšová (Mgr.
Hana Zemanová do 4. 4. 2005)
Výbor poboèky: Mgr. Kateøina Èapounová,
Ing. Renata Osladilová, Ing. Jiøí Urban, Jan
Zeman
Oblasti pùsobení RC a hodnocení èinnosti:
PRO-BIO LIGA se vìnovala hlavnì osvìtì
a poradenství:
 Provoz „Informaènì-poradenského centra
o biopotravinách, ekologickém zemìdìlství
a ekologicky šetrné domácnosti“, které øešilo
427 dotazù ze strany veøejnosti. Rozšíøení
služeb o možnost položit dotaz prostøednictvím virtuální poradny na našich webových
stránkách – infocentrum@biospotrebitel.
cz. Rozšíøení knižního fondu IC a jeho zpøístupnìní na internetu
 Poøádání akcí - výlety na ekofarmy
(11. 6. Camphill Èeské Kopisty a ekofarma
Karla Tachecího v Budyni nad Ohøí, 24. 9.
Selský dvùr – ekofarma Václava Bednáøe
v Závisti), 7 bio veèerù na téma BIO – EKO,
2. 10. Dýòová bio slavnost v Øíèanech
u Prahy. Aktivní úèast na dalších akcích
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Pan Bednář s návštěvou z PRO-BIO Ligy

16. - 17. 9. Xll. Pražský biojarmark na
Toulcovì dvoøe, 1.10. slavnostní otevøení
Vitallcentra v Hovorèovicích, 29. 10. brigáda v Camphillu, 9. 11. konference EVVO
– Liberecká M.R.K.E.V.
 Spuštìní spotøebitelských informaèních
stránek www.biospotrebitel.cz
 Provoz Odbìrového místa, tzv. prodloužené
ruky ekofarem, v IC (nabídka produktù
farem: Biofarma Sasov, Ekofarma Pollau,
Kozí ekofarma Bøezí, Ekofarma Camphill
Èeské Kopisty, Ekofarma Kofa). Nabídky
odbìrového místa využívalo 31 rodin
 Vydání letákù – „I pøi nákupu potravin
potøebujete informace“, „Biopotraviny pro
malé a velké“(ve spolupráci s RC Moravská
brána) – a záložky www.biospotrebitel.cz
 Vydání 4 èísel bulletinu, který zmìnil jméno
z EKOTIPY na BIOSPOTØEBITEL
 Spolupráce se studenty VŠ – konzultace
pro bakaláøské a diplomové práce
 Spolupráce s médii
PRO-BIO Liga prošla v roce 2005 zásadními
personálními a organizaèními zmìnami.
V kvìtnu, po zmìnì statutárního zástupce,
opustila prostory spoleènosti Albio a nové
zázemí našla v SEV Toulcùv dvùr v Praze 10
- Hostivaøi. Pokraèovala v realizaci projektu
„Informaènì-poradenské centrum o biopotravinách, ekologickém zemìdìlství e ekologicky
šetrné spotøebì“. Zaèala realizovat i další
osvìtové aktivit – výlety na ekofarmy, webové
stránky a odbìrové místo. I nadále se vìnovala
spolupráci s médii a pedagogy, poøádání bio
veèerù a v neposlední øadì i hledání finanèních zdrojù pro další možné fungování.
Informace o èlenech:
154 èlenù - spotøebitelù, z toho 60% jsou mimopražští èlenové, 69% tvoøí ženy – 31% muži.
Struktura členů PRO-BIO Ligy

31% mužů

69% žen

Projekty a granty:
 Informaènì – poradenské centrum o biopotravinách, EZ a ekologicky šetrné spotøebì
– podpoøeno Magistrátem hl.m. Prahy
100.000,- Kè a MŽP ÈR 77.300,- Kè

 Informaèní webové stránky pro spotøebitele
www.biospotrebitel.cz – podpoøeno MZe ÈR
140.000,- Kè
Mgr. Jana Prùšová

Radomil Hradil s Petrem Kopeckým v Camphillu

PRO-BIO prodej a marketing
biopotravin

Správce poboèky: Mgr. Tomáš Václavík
Výbor poboèky: Ing. Jarmila Chladová,
Otakar Jiránek, Robert Kautz, Alexandra Koukolová, Mgr. Pavlína Samsonová
Oblasti pùsobení RC a hodnocení èinnosti:
 Poradenství èlenùm v oblasti podpory prodeje, marketingu a øízení prodejny
 Poradenství s pøípravou implementace
Správných zásad prodeje biopotravin pro
osvìdèování prodejen dle nových Smìrnic
 Správce poboèky se zapojil do práce Akèního týmu, který implementuje Akèní plán
rozvoje ekologického zemìdìlství v ÈR
 Správce poboèky se zapojil do práce mezinárodní asociace bioprodejen ORA

 Bioprodejny PRO-BIO se aktivnì zapojily
do oslavy Záøí - Mìsíc biopotravin a ekologického zemìdìlství uspoøádáním ochutnávek, exkurzí na ekofarmy, pøednášek
a dalšími aktivitami
 Nìkteré bioprodejny se taktéž angažovaly v propagaci ekologického zemìdìlství v místì pùsobení a v propagaci
biopotravin
 Vzdìlávání èlenù v rámci mezinárodního
projektu E(co)-Qualify, zakonèení projektu
 Vstup nových èlenù do poboèky: velkoobchody biopotravin a dovozci, 6 nových bioprodejen
 Zvýšený zájem z øad podnikatelù o poradenství pøi otevøení nových bioprodejen
Informace o èlenech:
Odborná sekce mìla k 31. 12. 2005 celkem
56 èlenù.
Projekty a granty:
 Partner v celoevropském projektu „E(co)Qualify“: Zavedení vzdìlávání vedoucích
prodejcù a prodavaèù biopotravin s podporou PC a vytvoøení evropských kvalifikaèních standardù pro prodejce biopotravin
 Správce poboèky se podílel na organizaci
akce Záøí-Mìsíc biopotravin a ekologického zemìdìlství
Akce poøádané poboèkou:
Leden – celostátní setkání èlenù v Brnì
Duben – celostátní setkání èlenù v Hradci
Králové
Záøí – celostátní setkání èlenù v Praze na
Biojarmarku - Toulcùv dvùr
Listopad – odborný semináø v Brnì –
zbožíznalství - pøírodní kosmetika (pøednáška
firmy Lavera)
Mgr. Tom Václavík

 Výzkumný ústav zemìdìlské ekonomiky,
Praha a Brno
 Výzkumný ústav živoèišné výroby, Praha
Uhøínìves
 Univerzita Palackého, Pøírodovìdìcká
fakulta, Olomouc
 Mendelova lesnická a zemìdìlská univerzita, Brno
 Èeská zemìdìlská univerzita, Praha
 REC, kanceláø pro ÈR
 Svaz marginálních oblastí
 Nadace Partnerství, Brno
 Nadace na ochranu zvíøat
 Nakladatelství Martina Sedláèka, Praha
 Reprotisk s.r.o., Šumperk
 VH Press, Hradec Králové
 Agritec, Šumperk
 Zelený kruh, Praha
 Euromontana Bohemia, Šumperk
a další.
Zahranièní partneøi:
 Svìtová asociace ekologického zemìdìlství IFOAM
 Výzkumný ústav ekologického zemìdìlství
FIBL, Švýcarsko
 Lucemburská nadace Hellef fir d’Natur
 Nadace Heinricha Bölla HBS, Berlín a Praha
 Spolkové ministerstvo BMLFUW, Rakousko
 Nìmecký svaz ekozemìdìlcù Bioland
 Slovenský svaz ekozemìdìlcù Ekotrend
 Rakouský svaz ekozemìdìlcù Bio Austria
 Rakouský spolek EUPRI, Geras
 Švýcarský spolek SVWO, Malans
 Støedoevropská iniciativa CEI, Trieste
 Nìmecká vzdìlávací agentura Equalita,
Kolín n. Rýnem
 Maïarský svaz Biokultura
 Bulharská nadace Bioselena
 Asociace Terras, Srbsko a Èerná Hora
a další.

Partnerské organizace
V roce 2005 jsme spolupracovali s øadou
organizací a institucí, kterým dìkujeme za
úspìšnou spolupráci.

V brněnské bioprodejně „Zdravý život“

Svépomocný fond

Domácí partneøi:
 Ministerstvo zemìdìlství ÈR
 Ministerstvo životního prostøedí ÈR
 KEZ o.p.s., Chrudim
 ABcert GmbH
 EPOS, Spolek poradcù EZ v ÈR
 ÚZPI, Praha
 SZIF odbor pro marketing, Praha
 Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV),
Praha Ruzynì

Pùjèky poskytnuté ze Svépomocného fondu v roce 2005
Pøíjemce pùjèky
Sluštík Vladimír
Kvìtoò Jaroslav - GE-VA
Filip Pavel - BIO-AGRO
Nováková Zdeòka
IS pro rozvoj Mor. Kopanic
Šrùtek Miroslav, RNDr.

Úèel pùjèky
Nákup lisu, ovíjeèky balíkù a sekaèky
Nákup traktoru
Pøeklenovací pùjèka
Oprava støechy bramborárny
Pøedfinancování schváleného grantu
Lis na sklizeò pícnin
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Výše pùjèky
66 000.00
100 000.00
75 000.00
50 000.00
60 000.00
100 000.00

Orgány svazu
Rada svazu:
 Perlinger Zdenìk, Ing. - pøedseda
 Urban Jiøí, Ing. - místopøedseda
 Winter František – místopøedseda
 Abrle Josef ml.
 Abrlová Jarmila
 Bílek Václav, Ing., CSc.
 Drgáè Milan, Ing.
 Chlad František, Ing.
 Klejzar Tomáš, Ing.
 Krtouš Vladimír, Ing.
 Kvìtoòová Ivana, Ing.
 Malíková Alena, Ing.
 Sklenáø Josef
 Škeøík Josef, Ing., CSc.
 Toman Kamil, Ing.
Revizní komise:
 Šašinka Jaroslav, Ing.
 Šimáková Radoslava
 Köhler Walter
Manažer svazu:
 Trávníèek Petr, Ing.

Zpráva o hospodaření PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců za rok 2005
Náklady
Spotřeba materiálu
Odborná literatura a video
Kancelářské potřeby
Bioměsíčník apod.
Propagační materiály (letáky, samolepky, etikety, cedule)
Spotřeba materiálu-produkty EZ (semena apod.)
Ostatní spotřeba
Spotřeba drobného DHM
Odpis drobného DHM
Pohonné hmoty - sl. vozidlo
Ostatní materiál - sl. vozidlo
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží-nakoupené publikace
Spotřebované nákupy
Opravy a udržování
Opravy a udržování - sl. vozidlo
Cestovné zaměstnanců
Cestovné statutárních orgánů
Cestovné zaměstnanců na DPP
Náklady na reprezentaci
Poštovné, telefon, e-mail, internet
Nájemné
Služby spojené s nájemným - el. energie,plyn,voda,ostat.služby
Organizační a odborné služby
Doprava
Školení, semináře, exkurze, veletrhy, výstavy
Reklama, inzerce
Předplatné časopisů
Odborné služby poradenské
Softwarové služby - poradenství
Ostatní nakupované služby
Služby
Mzdové náklady zaměstnanci
Dohody o provedení práce
Odměny členům statutárního orgánu
Zákonné sociální pojištění
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady - stravenky pro zaměstnance
Osobní náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Poplatky správní, soudní, místní
Daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Nedobytné členské příspěvky - ukončení členství
Nedobytné pohledávky v tuzemsku
Kursové ztráty
Pojištění majetku
Zákonné pojištění - Kooperativa
Ostatní provozní náklady
Bankovní poplatky za vedení účtu
Bankovní poplatky EUR
Refundace mezd
Nadace Partnerství - sdružení prostředků
Podpora účasti na Bioakademii- projekt Avalon
Ostatní finanční náklady
Ostatní náklady - zaokrouhlení
Mimořádné provozní náklady
Náklady vyúčtované regionálními centry Svazu
Ostatní finanční náklady - nedaňové
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek
AK Šumperk - členský příspěvek
IFOAM - členské příspěvky
Svaz marginálních oblastí - členský příspěvek
Zelený kruh - členský příspěvek
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

-6 718,00
1 918,00
31 259,64
126 374,00
12 734,98
67 014,10
33 750,21
750,00
35 345,30
77 181,99
2 953,39
20 131,84
27 721,42
434 486,99
864 903,86
15 499,00
36 004,00
102 500,01
91 845,56
113 940,08
4 549,50
262 166,35
43 248,00
10 540,80
517 688,80
116 661,00
537 153,65
13 334,10
3 210,74
478 408,50
9 000,00
1 667 016,66
4 022 766,75
1 130 757,00
420 482,00
75 700,00
294 004,00
101 768,00
19 928,00
2 042 639,00
3 050,00
250,00
286,30
3 000,54
6 586,84
50,00
566 908,00
3 700,00
24 834,68
9 131,35
4 751,00
32 500,00
31 651,65
11 482,47
33 695,00
10 000,00
159 008,85
23 003,67
47,08
83 975,10
747 382,00
100 000,00
1 842 120,85
132 349,00
132 349,00

Výnosy
Tržby za propagační materiály
Tržby za odbornou literaturu
Tržby z inzerce, reklamy, propagace
Nájemné drobného majetku
Tržby z vlastní činnosti
Tržby za činnost pro MZe ČR
Semináře - vybrané vložné
Tržby z vlastní činnosti - organizace exkurzí, výstav,
veletrhů
Tržby za činnost pro MŽP ČR
Ostatní tržby za vlastní výkony
Tržby za zboží - literatura
Tržby za zboží-nakoupené biopotraviny a bioprodukty
Tržby za prodané zboží - ostatní
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob výrobků
Změny stavu vnitroorganizačních zásob
Nezdaněné úroky z běžného účtu
Nezdaněné úroky z účtu EUR
Kursové zisky
Grant Leonardo SRN
Grant Welfare
REC - Dunaj - mezinárodní
Projekt MŽP - Povodí Moravy
Projekt MZe - prodejny
Refundace mezd
Ostatní výnosy
Ostatní výnosy - zaokrouhlení
Finanční příspěvky na Bioakademii
Ostatní výnosy
Přijaté příspěvky (dary) - na Bioacademy Lednice
Přijaté příspěvky (dary) od jiných organizací
Přijaté členské příspěvky - členové svazu
Přijaté členské příspěvky - PRO-BIO Liga
Přijaté příspěvky
Dotace Úřadu práce
Dotace Ministerstva zemědělství ČR
Provozní dotace
Výnosy celkem

18 508,00
0,00
38 300,00
6 622,00
133 807,76
250 000,00
169 821,60
735 376,00
296 188,00
20 983,50
328 867,26
5 700,00
80,00
2 004 254,12
-15 000,00
-13 113,70
-28 113,70
355,81
180,68
19 487,03
884 600,63
138 787,07
200 731,58
250 000,00
104 500,00
17 782,00
56 750,51
0,40
179 910,00
1 853 085,71
613 001,28
396 682,00
3 549 027,30
57 931,00
4 616 641,58
89 251,00
180 000,00
269 251,00
8 715 118,71

500,00
18 900,00
100,00
1 000,00
20 500,00
8 931 866,30

Pøipravili: Zdenìk Perlinger, Petr Trávníèek, Jiøí Urban, Renata Osladilová, Jiøina Pavelková, Vladimíra Èervená a správci RC a odborných poboèek • Finanèní zprávu pøipravil: Jaroslav Skácel • Fotografie: archiv Svazu PRO-BIO, RC a odborné poboèky • Sazba a tisk:
Reprotisk s.r.o.
ISBN 80-903583-6-5
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Propagační materiály a publikace
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
Bulletin ekologického zemědělství č. 27 – Trvalé
travní porosty v ekologickém zemědělství
Publikace je rozdělena do dvou částí, z nichž každá řeší
problematiku managementu a obnovy obhospodařovaných
luk, zatravňování polí nebo obohacování degradovaných luk
a pastvin z jiného pohledu. V první
části je nastíněna důležitost výskytu květnatých druhově pestrých
travních porostů (více z pohledu
botanického a ekologického), které
jsou důležitým zdrojem diaspor pro
celou krajinu. Druhá část publikace
(z pohledu více produkčního) řeší
obnovu a obhospodařování intenzivně využívaných travních porostů
s nižší druhovou diverzitou, které
jsou většinou mnohem produktivnější, poskytují kvalitnější
píci, ale vyžadují mnohem více dodatkové energie ve formě
pravidelných obnov, hnojení a jiných zásahů.

Křížem krážem českým BIO světem v roce 2005
Publikace přibližuje činnost Svazu
PRO-BIO a jeho regionálních center.
Nahlíží na ekologické zemědělství
v České republice očima Evropy
a informuje o soutěži českých výrobců biopotravin. Dočtete se, které
biovíno chutná nejlépe a co se děje
nového u ekologicky hospodařících
zahradníků. Seznámíte se s nejlepším ekologickým zemědělcem roku
a najdete motivaci, jak příjemně
strávit nejen Září - Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství. Publikaci vydalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se
Svazem PRO-BIO.

Přínos ekologického zemědělství pro kvalitu
podzemních a povrchových vod
Publikace je vydána Svazem PROBIO ve spolupráci s Bioinstitutem,
o.p.s. za podpory Dunajského Regionálního Projektu UNDP/GEF. Řeší
otázky zemědělství a znečištění vodních zdrojů v povodí Dunaje, právní
úpravy ekologického zemědělství
a předpisy související s ochranou
vod, ekologické zemědělství a znečišťování vod.

Učebnice ekologického zemědělství ll. díl
Po roce od vydání prvního dílu učebnice ekologického zemědělství zaměřeného na hospodaření zemědělce v krajině, na
polní rostlinnou produkci i speciální kultury a na trvale travní
porosty se podařilo autorskému kolektivu připravit díl druhý. Jeho obsah je neméně aktuální a rozebírá otázky chovu
jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat a věnuje se i ekonomice a marketingu. Aktuálnost
této problematiky je dána i tím, že
většinu ploch současného ekologického zemědělství tvoří travní porosty s koncovkou v živočišné produkci.
Roste zájem vědět, jak a v jakých
podmínkách jsou zvířata chována,
hovoří se o tom, že po roce 2007
může být welfare zvířat zařazen
mezi priority, na které bude v rámci programů, např. rozvoj
venkova, směřováno více prostředků.
Učebnici vydal svaz PRO-BIO, tisk financovalo Ministerstvo
životního prostředí ČR. Vedoucí autorského kolektivu Jiří
Urban (Svaz PRO-BIO) a Bořivoj Šarapatka (Palackého univerzita Olomouc) jsou spoluzakladatelé EZ v ČR a pracují v tomto
oboru již 15 let. Autorský kolektiv (poradci a pedagogové) jsou
především domácí odborníci a přináší cenné praktické informace, zcela relevantní pro podmínky ČR.

Bližší informace najdete na www.pro-bio.cz
nebo na telefonním čísle 583 216 609.
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Aktuální kontakty
Regionální centra
PRO-BIO RC Bílé Karpaty
Ing. Milan Drgáè
687 74 Starý Hrozenkov 1
tel./fax: 572 696 323, iskopanice@razdva.cz
PRO-BIO RC Severozápadní Èechy
Ing. Zdenìk Perlinger
Hlavní 27, 362 63 Dalovice
tel.: 353 223 129, fax: 353 226 354,
tel.: 607 103 244, perlinger@volny.cz
PRO-BIO RC Severovýchod
Ing. Kamil Toman
Brtnická 360, 407 78 Velký Šenov
tel.: 737 284 212, toman@spojenefarmy.cz
PRO-BIO RC Jeseníky
František Winter
Nemocnièní 53, 787 01 Šumperk
tel.: 583 231 198, fax: 583 231 330,
tel.: 602 533 707
rc.jeseniky@pro-bio.cz
PRO-BIO RC Moravská Brána
Ing. Alena Malíková
Tyršova 705, 742 58 Pøíbor
tel.: 556 702 442, 604 470 634
ZA_Novy_Jicin@mze.cz
PRO-BIO RC Šumava
Ing. Vladimír Krtouš
Zdíkov - Branišov 9, 384 73 Stachy
tel.: 602 830 998, pro-bio@stachy.cz
PRO-BIO RC Polabí
Ing. Ivana Kvìtoòová
Sedlo 4, 364 01 Útvina
tel./fax: 353 312 023, mobil: 420 604 258 219
kvetonova.sedlo@seznam.cz
PRO-BIO RC Litomyšl
Ing. František Chlad
Smetanovo nám. 87, 570 01 Litomyšl
tel.: 461 615 293, 774 218 413
pro-biolitomysl@lit.cz
PRO-BIO RC Jižní Morava
Josef Abrle
692 01 Pavlov 191
tel: 604 579 736, josef.abrle@tiscali.cz
PRO-BIO RC Vysoèina
Ing. Tomáš Klejzar
Námìstí Svobody 11, 586 01 Jihlava
tel: 567 313 667, 603 279 735
rc.vysocina@volny.cz

Odborné sekce s celorepublikovou pùsobností
PRO-BIO Liga ochrany spotøebitelù potravin a pøátel ekologického zemìdìlství
Mgr. Jana Prùšová
SEV Toulcùv dvùr, Kubatova 1/32
102 00 Praha 10 - Hostivaø
tel: 272 660 501, 720 114 543
bioliga@pro-bio.cz
www.biospotrebitel.cz
PRO-BIO prodej a marketing biopotravin
Mgr. Václavík Tomáš
Vinohradská 261, 664 34 Moravské Knínice
tel.: 541 263 456, 777 082 448
tom@greenmarketing.cz
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