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Úvod
Vážení ekologičtí sedláci, členové Svazu PRO-BIO, bio-

spotřebitelé,

tímto Vám předkládáme výroční zprávu o činnosti a hos-
podaření Svazu PRO-BIO za rok 2012. Rádi bychom touto 
cestou informovali o tom, co se v roce 2012 dělo, na čem 
jsme pracovali, co se podařilo a na čem se například ještě 
pracuje. 

Centrála Svazu PRO-BIO, se sídlem v Šumperku, v roce 
2012 zintenzivnila práci na propagaci EZ a bioprodukce, ale 
především pak členů Svazu v celostátních i regionálních 
médiích, na půdě spřátelených i dosud neznámých sub-
jektů. Realizovali jsme kampaň ČESKÉ BIO, na níž budou 
práce pokračovat i v roce 2013. Cílem této kampaně je pro-
pagovat kvalitní, tuzemské biopotraviny, zejména od našich 
členů a ukázat, že ČESKÉ BIO na českém trhu je a to v té 
nejvyšší kvalitě. 

V roce 2012 jsme v maximální možné míře byli zapojeni do 
příprav nové Společné zemědělské politiky po roce 2013, 
účastnili jsme se pracovních jednání Grémia, kulatých sto-
lů ministra zemědělství ČR, pracovních skupin k jednotlivé 
problematice – biodiverzita, LFA, atd., pracovali jsme v Mo-
nitorovacích výborech či dalších skupinách.

Problematika, která se na těchto jednáních řešila, je však 
stále živá a jednání rozhodně v roce 2012 uzavřena nebyla. 
Významná byla v roce 2012 bezesporu i činnost předsedy 
Svazu Ing. Perlingera v Antibyrokratické komisi.

Prohlubovali jsme také osvětu v oblasti farmářských trhů, 
jak poznat bio a nebio a snažili se podpořit zpracování  
a přímý odbyt biopotravin z farem. Důkazem toho, že se 
tato snaha setkala s úspěchem, je nárůst množství realizo-
vaných výrobků od našich členů.

Bioakademie 2012 byla stejně jako v předchozích letech 
naší „vrcholnou“ akcí roku. V  roce 2012 se nám však vý-
znamným způsobem podařilo navýšit podíl sedláků, kteří se 
akce účastní, za což jsme více než rádi. Právě pro ně mají 
být poznatky a informace, na Bioakademii získané, význam-
nou inspirací. Navíc téma Bioakademie 2012 – Společná ze-
mědělská politika v praxi, bylo (a je) velmi aktuální.

Na Bioakademii byla také vyhlášena Česká biopotravina 
roku 2012, která počínaje rokem 2012 přešla organizačně 
pod Svaz. Kromě Biopotraviny roku (včetně všech jejích 
kategorií) byl na slavnostním večeru v  Lednickém zámku 
v rámci Bioakademie také vyhlášen sedlák Svazu roku 2012, 
jímž se stala paní Monika Menčíková z  biofarmy ŠONOV, 
která finalizuje vynikající ovčí produkty, ale také Bioprodejna 



roku – oceněna byla bioprodejna Bazalka v Hradci Králové, 
paní Jany Lukešové.

Kromě výše uvedeného se nám v roce 2012 také poda-
řilo pomoci založit mlékařské družstvo – ČESKÉ BIOMLÉ-
KO, které významnou měrou vyřešilo problémy s  českým 
biomlékem a jeho odbytem, čímž pomohlo mnohým sedlá-
kům z bezvýchodné situace, kdy biomléko bylo vykupováno 
často za cenu mléka konvenčního. Na tomto tématu jsme 
také prohloubili spolupráci s německým Svazem ekologic-
kých zemědělců Gäa, se kterým kromě tématu biomléka 
spolupracujeme od roku 2012 i v dalších oblastech.

Další změnou, kterou jsme v  roce 2012 uskutečnili, byla 
změna webových stránek www.pro-bio.cz, na kterých na-
jdete mnoho užitečných informací, ať už z oblasti dění ve 
Svazu nebo například informací o projektech. 

Právě projektová činnost je, vedle té publikační, dalším 
prvkem činnosti Svazu. Prostřednictvím seminářů, exkurzí 
a přednášek, které ve spolupráci s regionálními centry Svaz 
organizoval, jsme se snažili, aby se k Vám dostali informace 
z oblasti legislativy, požadavků praxe, spotřebitelů, kontrol, 
ukazovali jsme Vám jak například zpracovávat sýry na far-
mě či jak léčit zvířata homeopatiky. Podobných seminářů se 
v roce 2012 uskutečnilo pod „taktovkou“ Svazu více než 50. 
Poradenství a konzultací pak nepočítaně.

Doufám, že rok 2013 bude neméně úspěšný a že některé 
oblasti se nám podaří ještě více rozpracovat a zlepšit pro 
potřeby praxe.

Kateřina Nesrstová, manažerka Svazu PRO-BIO



Struktura členské základny



StRuKtuRa čleNSKé záKladNy POčet POdNIKů

ekozemědělec 554

Z toho:  do 50 ha 249

50–100 ha 96

100–200 ha 70

200–300 ha 31

300–500 ha 31

500–1000 ha 45

nad 1000 26

Pozn. Někteří členové spadají do více kategorií

Struktura členské základny 

StRuKtuRa čleNSKé záKladNy POčet POdNIKů

Čestný člen  14

Zpracovatel 37

Velkoobchodník  17

Prodejna  67

Nezisková organizace 7

Podnik služeb 2

Poradce  19

Výzkum 4

Škola  11

členění dle velikosti farem  

K 31. 12. 2012 Svaz PRO-BIO sdružoval 699 členů + 215 spotřebitelů (členů PRO-BIO LIGY ochrany spotřebitelů potravin 
a přátel ekologického zemědělství).
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VýměRa OBhOSPOdařOVaNé Půdy ha

Celkem 114 948

Výměra půdy v ez 110 121

Orná půda 13 491

TTP 89 152

Sady 816

Vinice 136

Zelenina, byliny 196

Ostatní půda 6 301

Rybníky 29

VýměRa OBhOSPOdařOVaNé Půdy ha

Výměra půdy v přechodném období 4 827

Orná půda 1 164

TTP 2 632

Sady 818

Vinice 80

Zelenina, byliny 9

Ostatní půda 125

Rybníky 0

Výměra obhospodařované půdy členy v ez Výměra obhospodařované půdy členy v PO
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POčet čleNů RegIONálNíCh 
CeNteR a OdBORNýCh POBOčeK POčet POdNIKů

Bílé Karpaty 61

Jeseníky 73

Jižní Morava 35

Krkonoše a Podkrkonoší 51

Litomyšl 69 

Moravská brána 36

Srdce Čech 45

POčet čleNů RegIONálNíCh 
CeNteR a OdBORNýCh POBOčeK POčet POdNIKů

Severovýchod 7

Severozápadní Čechy 147

Šumava 39

Vysočina 69

Bioprodejny 67

PRO-BIO LIGA 215

Počet členů RC a poboček 
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Struktura jednotlivých regionálních center  
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 

dle velikosti podniku



RC Bílé KaRPaty

VelIKOSt POdNIKu (ha) POčet POdNIKů

do 50 33

50–100 7

100–300 4

300–450 1

nad 450 9

RC JeSeNíKy

VelIKOSt POdNIKu (ha) POčet POdNIKů

do 50 28

50–100 9

100–300 11

300–450 3

nad 450 13
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RC JIžNí mORaVa

VelIKOSt POdNIKu (ha) POčet POdNIKů

do 50 20

50–100 4

100–300 4

300–450 1

nad 450 1

RC KRKONOše a POdKRKONOší

VelIKOSt POdNIKu (ha) POčet POdNIKů

do 50 25

50–100 9

100–300 4

300–450 0

nad 450 0
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RC lItOmyšl

VelIKOSt POdNIKu (ha) POčet POdNIKů

do 50 29

50–100 10

100–300 14

300–450 4

nad 450 4

RC mORaVSKá BRáNa

VelIKOSt POdNIKu (ha) POčet POdNIKů

do 50 18

50–100 5

100–300 1

300–450 1

nad 450 3
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RC SeVeROVýChOd

VelIKOSt POdNIKu (ha) POčet POdNIKů

do 50 0

50–100 0

100–300 0

300–450 0

nad 450 3

RC SeVeROzáPadNí čeChy

VelIKOSt POdNIKu (ha) POčet POdNIKů

do 50 35

50–100 30

100–300 41

300–450 8

nad 450 33
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RC SRdCe čeCh

VelIKOSt POdNIKu (ha) POčet POdNIKů

do 50 16

50–100 7

100–300 4

300–450 0

nad 450 3

RC šumaVa

VelIKOSt POdNIKu (ha) POčet POdNIKů

do 50 11

50–100 8

100–300 9

300–450 3

nad 450 6
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RC VySOčINa

VelIKOSt POdNIKu (ha) POčet POdNIKů

do 50 34

50–100 7

100–300 9

300–450 0

nad 450 6
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VýVOJ čleNSKé záKladNy Od ROKu 2008

ROK POčet čleNů

rok 2008 616

rok 2009 630

rok 2010 645

rok 2011 665

rok 2012 699

VýměRa OBhOSPOdařOVaNé Půdy Od ROKu 2008

ROK ha

rok 2008 107 051

rok 2009 104 803

rok 2010 111 523

rok 2011 107 491

rok 2012 114 948

Vývoj členské základny dle počtu členů Výměra obhospodařované půdy členy v ez
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Půjčky ze 
svépomocného fondu



V roce 2012 byly poskytnuty ze Svépomocného fondu půjčky ve výši 1 074 000 Kč 

žadatel POžadOVaNá čáStKa SChVáleNá čáStKa

Ing. Radek Sus 200 000 200 000

Monika Menčíková 180 000 180 000

Ing. Miloš Kurka 194 000 194 000

Ing. Miroslav Kadeřávek 200 000 200 000

Josef Kotyk 200 000 200 000

Podstavek Ondřej 100 000 100 000



Výsledovka analyticky



číSlO 
účtu

NázeV 
účtu

POčátečNí
StaV

OBRaty za
OBdOBí md

OBRaty 
za OBdOBí d

OBRaty
ROzdíl

KONCOVý
StaV

Náklady

501009 IT Materiál 0,00 34 982,00 0,00 34 982,00 34 982,00

501010 Spotřeba materiálu 0,00 31 394,95 0,00 31 394,95 31 394,95

501011 Spotřeba cenin 0,00 39 039,00 0,00 39 039,00 39 039,00

501030 Kancelářské potřeby 0,00 14 619,00 0,00 14 619,00 14 619,00

501040 Bioměsíčník 0,00 134 442,00 0,00 134 442,00 134 442,00

501050 Propagační materiály (letáky,samolepky, 
etikety, cedule)

0,00 70 709,52 0,00 70 709,52 70 709,52

501060 Spotřeba materiálu-produkty EZ 0,00 171 127,60 0,00 171 127,60 171 127,60

501100 Ostatní spotřeba 0,00 35 109,40 0,00 35 109,40 35 109,40

501500 Pohonné hmoty – sl. vozidlo 0,00 20 201,00 0,00 20 201,00 20 201,00

501700 Pohonné hmoty – naj. vozidlo 0,00 5 632,00 0,00 5 632,00 5 632,00

502001 Spotřeba ele. energie 0,00 7 837,00 0,00 7 837,00 7 837,00

502002 Spotřeba vody 0,00 2 942,00 0,00 2 942,00 2 942,00

502003 Spotřeba plynu 0,00 10 376,00 0,00 10 376,00 10 376,00

504010 Prodané zboží-nakoupené publikace 0,00 9 437,72 0,00 9 437,72 9 437,72

504020 Prodané zboží-nakoupené biopotraviny 
a ostatní bioprodukty

0,00 76 323,48 0,00 76 323,48 76 323,48

504030 Prodané zboží-nakoupené propagační 
materiály

0,00 8 961,22 0,00 8 961,22 8 961,22

50 × Spotřebované nákupy 0,00 673 133,89 0,00 673 133,89 673 133,89



číSlO 
účtu

NázeV 
účtu

POčátečNí
StaV

OBRaty za
OBdOBí md

OBRaty 
za OBdOBí d

OBRaty
ROzdíl

KONCOVý
StaV

Náklady

511100 Opravy a udržování – sl. vozidlo 0,00 101 492,00 0,00 101 492,00 101 492,00

512012 Ubytování 0,00 73 418,95 0,00 73 418,95 73 418,95

512013 Ubytování - Bioakademie 0,00 3 826,00 0,00 3 826,00 3 826,00

512014 Ubytování - ostatní projekty 0,00 51 323,15 0,00 51 323,15 51 323,15

512015 Cestovné Klejzar 0,00 22 476,00 0,00 22 476,00 22 476,00

512016 Cestovné Vizinová 0,00 8 930,00 0,00 8 930,00 8 930,00

512017 Cestovné Kollár 0,00 12 822,00 0,00 12 822,00 12 822,00

512018 Cestovné Pavelková 0,00 45 275,47 0,00 45 275,47 45 275,47

512019 Cestovné Zaměstnanců 0,00 104 659,80 0,00 104 659,80 104 659,80

512020 Cestovné statutárních orgánů 0,00 15 129,00 0,00 15 129,00 15 129,00

512022 Cestovné Horáková 0,00 4 720,00 0,00 4 720,00 4 720,00

512023 Cestovné Kouřil 0,00 15 952,30 0,00 15 952,30 15 952,30

513000 Náklady na jednání 0,00 612,00 0,00 612,00 612,00

513001 Náklady na jednání a propagaci 0,00 3 856,00 0,00 3 856,00 3 856,00

518001 PR služby 0,00 25 485,00 0,00 25 485,00 25 485,00

518009 PPL 0,00 3 853,56 0,00 3 853,56 3 853,56

518010 Poštovné 0,00 9 719,00 0,00 9 719,00 9 719,00

518011 Mobilní telefony 0,00 69 163,22 0,00 69 163,22 69 163,22

518012 Pevná linka, Internet 0,00 21 406,11 0,00 21 406,11 21 406,11

518013 Překlady, tlumočení 0,00 62 890,00 0,00 62 890,00 62 890,00

518014 Tiskové a grafické služby služby 0,00 90 089,88 0,00 90 089,88 90 089,88

518019 Pronájmy prostor, techniky 0,00 103 109,64 0,00 103 109,64 103 109,64



číSlO 
účtu

NázeV 
účtu

POčátečNí
StaV

OBRaty za
OBdOBí md

OBRaty 
za OBdOBí d

OBRaty
ROzdíl

KONCOVý
StaV

Náklady

518020 Nájemné kanceláří 0,00 21 418,00 0,00 21 418,00 21 418,00

518021 Služby spojené s nájemným – ostat.
služby

0,00 11 480,00 0,00 11 480,00 11 480,00

518033 Právní služby 0,00 23 280,00 0,00 23 280,00 23 280,00

518035 Organizační a odborné služby 0,00 40 794,00 0,00 40 794,00 40 794,00

518036 Zajištění seminářů PRV 0,00 728 027,46 0,00 728 027,46 728 027,46

518040 Doprava 0,00 30 300,00 0,00 30 300,00 30 300,00

518050 Školení, semináře, exkurze, veletrhy, 
výstavy

0,00 972 423,88 0,00 972 423,88 972 423,88

518060 Reklama, inzerce 0,00 86 400,00 0,00 86 400,00 86 400,00

518070 Propagace ekologického zemědělství 0,00 24 000,00 0,00 24 000,00 24 000,00

518090 Předplatné časopisů 0,00 2 056,00 0,00 2 056,00 2 056,00

518100 Odborné služby poradenské 0,00 147 000,00 0,00 147 000,00 147 000,00

518110 Ostatní  nakupované služby 0,00 273 451,00 0,00 273 451,00 273 451,00

518114 Ostatní  služby – web, propagace, 
noviny atd.

0,00 721 246,00 0,00 721 246,00 721 246,00

518116 Ostatní  služby – tiskárenské služby 0,00 29 820,00 0,00 29 820,00 29 820,00

51 × Služby 0,00 3 961 905,42 0,00 3 961 905,42 3 901 905,42

521010 Mzdové náklady zaměstnanci 0,00 1 804 480,00 0,00 1 804 480,00 1 804 480,00

521020 Dohody o provedení práce 0,00 61 300,00 0,00 61 300,00 61 300,00

521030 Odměny členům statutárního orgánu 0,00 71 300,00 0,00 71 300,00 71 300,00

524010 Zákonné sociální pojištění 0,00 316 992,00 0,00 316 992,00 316 992,00



číSlO 
účtu

NázeV 
účtu

POčátečNí
StaV

OBRaty za
OBdOBí md

OBRaty 
za OBdOBí d

OBRaty
ROzdíl

KONCOVý
StaV

Náklady

524020 Zákonné zdravotní pojištění 0,00 121 434,00 0,00 121 434,00 121 434,00

527001 Úrazovka Kooperativa 0,00 5 797,00 0,00 5 797,00 5 797,00

527010 Zákonné sociální náklady-stravenky pro 
zaměstnance

0,00 16 544,00 0,00 16 544,00 16 544,00

52 × Osobní náklady 0,00 2 397 847,00 0,00 2 397 847,00 2 397 847,00

538020 Daň darovací 0,00 5 600,00 0,00 5 600,00 5 600,00

538040 Poplatky správní, soudní, místní 0,00 2 329,00 0,00 2 329,00 2 329,00

53 × daně a poplatky 0,00 7 929,00 0,00 7 929,00 7 929,00

541000 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542000 Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542010 Penále za pozdní úhradu daně u FÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

542020 Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

545000 Kursové ztráty 0,00 790,20 0,00 790,20 790,20

548000 Manka a škody 0,00 2 240,00 2 544,00 -304,00 -304,00

549001 Halířové vyrovnání 0,00 0,00 -2,20 2,20 2,20

549010 Pojištění majetku 0,00 2 430,72 0,00 2 430,72 2 430,72

549011 Pojištění podnikatelů 0,00 3 004,00 0,00 3 004,00 3 004,00

549040 Bankovní poplatky za vedení účtu 0,00 17 337,00 0,00 17 337,00 17 337,00

549050 Bankovní poplatky EUR 0,00 1 247,67 0,00 1 247,67 1 247,67

549091 Ostatní náklady – zaokrouhlení 0,00 0,16 0,00 0,16 0,16

549092 Ostatní finanční náklady – pojištění 
majetku

0,00 1 083,00 0,00 1 083,00 1 083,00
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OBRaty za
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549999 Opravy účetnictví minulých let – neda-
ňové

0,00 8 214,00 556,63 7 657,37 7 657,37

54 × Ostatní náklady 0,00 36 346,75 3 098,43 36 346,75 36 346,75

582020 Příspěvky ostatním organizacím 0,00 365,00 0,00 365,00 365,00

58 × Poskytnuté příspěvky 0,00 365,00 0,00 365,00 365,00

Náklady celkem 0,00 7 077 527,07 3 098,43 7 074 428,64 7 074 428,64
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601010 Tržby za propagační materiály 0,00 0,00 6 454,60 6 454,60 6 454,60

602002 Registrační poplatek Česká Biopotravina 0,00 0,00 4 416,49 4 416,49 4 416,49

602020 Tržby z inzerce, reklamy, propagace 0,00 0,00 62 677,69 62 677,69 62 677,69

602100 Tržby z vlastní činnosti 0,00 0,00 25 457,31 25 457,31 25 457,31

602120 Semináře – vybrané vložné 0,00 0,00 53 029,17 53 029,17 53 029,17

602200 Ostatní tržby za vlastní výkony 0,00 0,00 719 038,52 719 038,52 719 038,52

604010 Tržby za zboží – literatura 0,00 0,00 211 837,80 211 837,80 211 837,80

604020 Tržby za zboží-nakoupené biopotraviny 
a bioprodukty

0,00 0,00 43 734,53 43 734,53 43 734,53

604100 Tržby za prodané zboží – ostatní 0,00 0,00 452,34 452,34 452,34

60 × tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 0,00 1 127 098,45 1 127 098,45 1 127 098,45

644010 Nezdaněné úroky z běžného účtu 0,00 0,00 124,26 124,26 124,26

644030 Nezdaněné úroky z účtu EUR 0,00 0,00 10,83 10,83 10,83

645000 Kursové zisky 0,00 0,00 295,92 295,92 295,92

649099 Ostatní výnosy – dodanění 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00

64 × Ostatní výnosy 0,00 0,00 436,01 436,01 436,01

684010 Přijaté členské příspěvky – členové 
svazu

0,00 0,00 3 523 737,00 3 523 737,00 3 523 737,00

684020 Přijaté členské příspěvky – PRO-BIO Liga 0,00 0,00 84 561,00 84 561,00 84 561,00

68 × Přijaté příspěvky 0,00 0,00 3 608 298,00 3 608 298,00 3 608 298,00

691080 Dotace 0,00 0,00 2 341 694,61 2 341 694,61 2 341 694,62

69 × dotace 0,00 0,00 2 341 694,61 2 341 694,61 2 341 694,61
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Výnosy celkem 0,00 0,00 7 100 886,95 7 100 886,95 7 100 886,95

hospodářský zisk za období 26 458,31

hospodářský zisk celkem 26 458,31

 PRO-BIO regionální centra 
a pobočky svazu 



 PRO-BIO regionální centra 
a pobočky svazu 



Bioprodejny Svazu pro-Bio 

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Gočárova 516/18, Hradec Králové 2, 500 02
E: bioprodejny@seznam.cz

Správce RC/pobočky v roce 2012:
Ing. Jana Lukešová

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
67 členů – šedesátsedm členů, z tohoto počtu
5 členů výboru
Ing. Jana Lukešová
Šárka Dominová
Otakar Jiránek
Martin Čermák
Melanie Kautzová 

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pra-
covala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta 
atd.) a seznam akcí, které RC/pobočka pořádala 
nebo se jich účastnila (s krátkým popisem a přes-
ným datem):
BIOFACh NORImBeRk
Pod záštitou PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců se uskuteč-
nil zájezd členů Svazu PRO-BIO na veletrh do Norimberku.
Po celý rok probíhaly vzdělávací kurzy v přihlášených bioprodej-

nách v  programu OPLZZ zaměřené na vzdělávání zaměstnanců 
jednotlivých prodejen.
Září 2012
BIOAkAdemIe – zástupci bioprodejen se účastnili Bioakademie 
v  Lednici s  vyhlášením soutěže Sedlák roku 2012, Biopotravina 
roku 2012 a Bioprodejna roku 2012.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
OPLZZ č. CZ.1.04/1.1.06/52.00147 „Zvýšení adaptability zaměst-
nanců podniků svazu PRO-BIO“ 

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Rok 2012 byl ve znamení vzdělávání se v projektu OPLZZ. 

PRO-BIO LIGA 
OCHRANY SPOTŘEBITELŮ POTRAVIN 
A PŘÁTEL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10
E: info@biospotrebitel.cz T: 272 660 501 W: biospotrebitel.cz  

Správce RC/pobočky v roce 2012:
Jan Valeška

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

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Osvěta, spotřebitelské poradenství, kampaně, publikace pro veřejnost

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Informování spotřebitelské veřejnosti o biopotravinách a ekologic-
kém zemědělství 
Projekt zaměřený na provoz informačního centra, poskytování 
poradenství, aktualizaci a provoz webu www.biospotrebitel.cz, 
publikační činnost atd. 

Ekoporadny Praha 
Organizace v roce 2012 realizovala zakázku v rámci projektu Eko-
poradny Praha, v jejímž rámci organizovala vzdělávací a poraden-

ské aktivity pro veřejnost. 
Školní biozahrada WZŠ Jinonice 
Projekt na vytvoření plánu budoucí školní zahrady a částečné 
úpravy pozemku. Realizace až do října 2012. 

Ze školy na ekostatek 
Realizace informačních materiálů pro pedagogy, které jim zpří-
stupní vzdělávání na ekologických statcích v okolí hlavního města 
Prahy. Realizace až do října 2012.

Community Supported Agriculture for Europe 
Projekt zaměřený na rozvoj systému KPZ v ČR prostřednictvím nefor-
málního vzdělávání dospělých. Projekt podpořen z programu celoživot-
ního vzdělávání Evropské Komise v rámci podprogramu Grundtvig.

Komunitní zahrada Středokluky 
Projekt zaměřený na komunitní plánování vzdělávací přírodní za-
hrady v obci Středokluky. 

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
V roce 2012 se nám prostřednictvím přímých setkávání a facilitace poda-
řilo pokračovat v propojování konkrétních ekozemědělců se skupinami 
spotřebitelů a vytvářet tak dlouhodobá partnerství založená na vzájemné 
důvěře, v rámci této činnosti jsme se zapojili do mezinárodní sítě potra-
vinové suverenity, odkud čerpáme inspiraci a motivaci. V hlavním městě 
Praze se nám podařilo propojit se sítí místních ekoporaden a zajišťovat 
poradenský servis v oblasti ekozemědělství a potravin pro obyvatele hl. 
města. Dále jsme úspěšně spolupracovali se školami na vzdělávacích 
programech se zemědělskou tematikou a na tvorbě školních zahrad. 
Většinu těchto aktivit si přenášíme i do roku následujícího. 
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Datum místo konání organizátor název akce

20.i Praha, Americké Centrum PRO-BIO LIGA Podporujme svého sedláka

21.i Brno, Sklěněná louka Veronica Podporujme svého sedláka

23.i České Budějovice, Krajský úřad Rosa CB Podporujme svého sedláka

24.i Ostrava, Cooltour RC PRO-BIO Moravská brána Podporujme svého sedláka

6.iii Toulcův dvůr Camphill, PRO-BIO LIGA Biozelinářské setkání

22.iv Výstaviště Holešovice Felicius Biostyl 2012

24.iv Toulcův dvůr PRO-BIO LIGA Podporujme svého sedláka

24.iv Toulcův dvůr PRO-BIO LIGA Vypěstuj a sněz

2.v Česká zemědělská univerzita PRO-BIO LIGA Ekozahrada

4.vi Barevná kavárna, Praha PRO-BIO LIGA, Zelený kruh Komuntiní zahrady

5.vi Barevná kavárna, Praha Zelený Kruh Ekoznačení

21.vi Kopřivnice RC PRO-BIO Moravská brána Město, které podporuje své sedláky

2.viii Kopřivnice RC PRO-BIO Moravská brána Město, které podporuje své sedláky

4.iX Praha, Toulcův dvůr PRO-BIO LIGA Šetrné zpracování zahradních výpěstků

9.iX Nenačovice, Country Life Country Life Biodožínky - jak se peče chleba

30.iX Ekofarma Karel Tachecí PRO-BIO LIGA Dýňové setkání

2.X Praha, Strašnické divadlo PRO-BIO LIGA Podporujme svého sedláka

3.X Ostrava, VIVA RC PRO-BIO Moravská brána Podporujme svého sedláka

4.X Brno, Trojka Veronica Podporujme svého sedláka

19.X Praha, Toulcův dvůr PRO-BIO LIGA Školní biozahrada Praha

23.X Praha, ČZU PRO-BIO LIGA Ekozahrada – Zahrada v souladu s přírodou

17.Xi Dvorce Centrum mentoringu Jídlo z blízka

Tabulka 1 – Uspořádané akce

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





PRO-BIO RC LItOmyšL

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Smetanovo náměstí 87, 570 01 Litomyšl
E: pro-biolitomysl@pro-bio.cz
M: 774 218 413 T/F: 461 615 293

Správce RC/pobočky v roce 2012:
Ing. František Chlad

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
PRO-BIO RC Litomyšl má 69 členů (v průběhu roku 2012 počet 
členů stejný v důsledku politiky MZe, kdy na nové zájemce o EZ 
nejsou peníze). Prioritou pro rok 2012 byla i nadále individuální po-
radenská činnost na farmách a postupné rozšiřování služeb pře-
devším pro členy Svazu PRO-BIO, pro nové možné zájemce o EZ  
i pro širokou veřejnost.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
– Konzultace jsou prováděny pro členy svazu dle potřeb průběžně 
(mobil, pevná linka, e-mail ), popř. osobní návštěvou farmy po před-
chozí dohodě
– Daří se zajistit požadavky na individuální poradenství v terénu 
– Hlásí se noví zájemci o EZ, resp. kterým jsou poskytovány zdarma 
základní úvodní informace, v případě zájmu o členství ve svazu kom-
pletní vyřízení žádosti při vstupu do EZ

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s  krátkým popisem a  přesným da-
tem):
Vzdělávání:
– 5. 4. 12 Valnou hromadu a vzdělávací seminář zaměřený na SZP  
a chov skotu v EZ konaný v Litomyšli 
Propagace ekologického zemědělství a biopotravin:
– 20. 4. 12 spoluorganizování Dnu ZEMĚ v Litomyšli, zajiště-
na ochutnávka biopotravin a pro zájemce propagační informace  
o ekologickém zemědělství a bioproduktech. 
– 14. 6. 12 přednáška Litomyšl 
– 19. 9. 12 přednáška Litomyšl

Stručné zhodnocení uplynulého roku :
Rok 2012 přinesl dobré výsledky. Proběhly schůzky, poradenství, 
školení i semináře. Pokračujeme v šíření nových informací, postu-
pů a zákonů. Pozitivem této činnosti je konsolidace stavu členů  
PRO-BIO RC Litomyšl na 69 členů. I tento rok činnosti byl úspěšný 
jak z hlediska prohlubující se spolupráce, tak aktivní spoluúčastí 
členů regionu z řad farmářů. Udržuje se spolupráce se spotřebiteli, 
propagační činnost doplněná přednáškami. S  kladným ohlasem  
a zájmem byly přijaty akce zorganizované v Litomyšli.

Činnost regionálního centra je zaměřena zejména na:
– Zastupování zájmů členů svazu PRO-BIO vůči orgánům státní 
správy a samosprávy
– Individuální a skupinová poradenská činnost pro členy svazu  
a ostatní zájemce o ekologické zemědělství
– Podpora distribuce a propagace bioproduktů
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– Podpora distribuce a propagace bioproduktů



PRO-BIO RC Bílé KaRPaty  

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:  
A: 687 74 Starý Hrozenkov 11 
E: iskopanice@razdva.cz
T:  572 696 323

Správce RC/pobočky v roce 2012:
Ing. Milan Drgáč, Ing. Jaroslav Šašinka – zástupce správce

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
Výbor RC: František Březík, Ing. Milan Drgáč, Ing. Pavel Hromek, 
Ladislav Karásek, Jiří Mikšík, Ing. Mužikovská Ludmila, Ing. Jaro-
slav Šašinka, Bohumil Škarpich, Lenka Vránová

Členové celorepublikové rady svazu za RC: Ing. Milan Drgáč, 
Josef Čičák a Ing. Radek Lahuta jsou členové celorepublikové 
správní rady svazu, Ing. Jaroslav Šašinka – člen celorepublikové 
revizní komise svazu

Počet členů k 31. 12. 2012: 
60 + 1 čestný člen Ekotrend Myjava 

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Osvěta-propagace, vzdělávání, poradenství v EZ, také nepřímá 
podpora odbytu bioprodukce (zejména formou osvětových a vzdě-
lávacích akcí) 

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich 
účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
Veškeré akce realizovány ve spolupráci s IS Kopanice. 

Vzdělávací akce:
– 2 Školení k  Portálu farmáře pro ekozemědělce ve Slavičíně  
(16. 2. 2012 Slavičín)
– Seminář pro ekozemědělce k  legislativě EZ v  Luhačovicích  
(10. 1. 2012 Luhačovice)
– Seminář Pěstování lupiny a pohanky v EZ (23. 2. 2012 Hostětín)
– Pravidla pro domácí porážky, prodej malého množství vlastních 
produktů ze dvora (29. 3. 2012 Ostrožská Nová Ves)
– Seminář s  praktickou ukázkou výroby mléčných produktů  
(11. 9. 2012 Štítná nad Vláří)

Osvětové akce:
– Dny otevřených dveří na ekofarmách ve Zlínském kraji – dvě akce se 
konaly u členů RC (u Davida Ryšavého v Komni 16. 9. a na Biofarmě 
Juré v Lužkovicích 30. 9.), další dvě akce realizovány u nečlenů. 
– Tradiční Bělokarpatský dožínkový biojarmark ve Velké nad Ve-
ličkou (18. 8. 2012). Opět realizován v rámci folklórního festivalu 
Ozvěny Horňácka. 10. jubilejní ročník biojarmarku. 
– Seminář pro širokou veřejnost o ekologickém zemědělství „Ak-
tuality a zajímavosti z EZ“ v rámci ekofestivalu TSTTT (Týká Se To 
Také Tebe v Uh. Hradišti, osvětová i vzdělávací akce pro odbornou 
i širokou veřejnost) (24. 11. 2012). Tradiční oblíbená akce pořádaná 
již několik let. 
– Prezentace ekozemědělství na výstavě Zahrada Moravy na SOŠG 
ve Starém Městě (16.–17. června 2012) a na dalších akcích v regionu.



Dále zapojení RC do vzdělávacích akcí pořádaných centrá-
lou v Šumperku: 23. 7. – pěstování a odbyt biozeleniny (Lukov),  
17. 10. – seminář ke zpracování masa (Ostrožská Nová Ves). 

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila: 
„Multifunkční síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji“. Pod-
pořený z Programu švýcarsko-české spolupráce. Žadatel IS Kopa-
nice, RC partner projektu.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Valná hromada RC Bílé Karpaty se konala 29. 3. 2012 v Ostrožské 
Nové Vsi. 
Většina vzdělávacích i osvětových a poradenských aktivit reali-
zována v  roce 2012 ve spolupráci s  Informačním střediskem pro 
rozvoj Moravských Kopanic, o. p. s. v rámci projektu „Multifunkční 
síť ekologického zemědělství ve Zlínském kraji“, který je podpo-
řen z  Programu švýcarsko-české spolupráce (Blokový grant pro 
NNO). RC je partnerem projektu. IS Kopanice žadatel. Realizace od  
1. května 2011 do 30. dubna 2013. 
Seminář o EZ v rámci TSTTT i biojarmark ve Velké nad Veličkou – 
podpořeny z Celostátní sítě pro venkov. Dny otevřených dveří na 
ekofarmách proběhly celkem 4 v  roce 2012 – velká návštěvnost 
akcí, dobrá atmosféra a spokojenost zemědělců, kde se akce ko-
naly. V roce 2013 proběhnou ještě další Dny otevřených dveří na 
ekofarmách ve Zlínském kraji. 
RC stále zejména s ohledem na rozpočet nemá žádné stálé za-
městnance, proto využívá služeb IS Kopanice, pracovníků na DPP  
a externistů.

Poradenství – poskytováno částečně z výše uvedeného projektu 
(BG pro NNO), někteří si hradí poradenství individuálně z PRV (do-
tačního titulu I. 3. 4.).



PRO-BIO RC Jeseníky

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: 
A: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk,

Správce RC/pobočky v roce 2011:
Ing. František Winter
E: f.winter@atlas.cz
T: +420 583 198 M: +420 602 533 606

Tajemnice pobočky:
Ing. Renata Baslerová
E: rcjeseniky@seznam.cz
M: +420 737 768 010

Členská základna
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):
V současné době má RC Jeseníky 73 členů. Převážně se jedná o far-
máře, hospodařící na loukách a pastvinách s chovem krav bez tržní 
produkce mléka, chovem ovcí a v malé míře chovem koní.  Několik 
členů RC jsou i farmáři s aktivní rostlinnou výrobou, kteří pěstují pře-
vážně obiloviny, ale i brambory. V regionu našeho RC jsou i farmáři, 
kteří mají chov dojných krav. Dále naši členskou základnu tvoří školy, 
poradci, výrobci i obchodníci.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Činnost RC se ostatně jako v letech předešlých orientovala hlavně na 
poradenství, pomoc se složitou a narůstající legislativou. Přípravou 

farmářů na kontroly inspekčních orgánů a pomoc začínajícím ekolo-
gickým subjektům. Pokud o to farmáři, nebo firmy stály, poskytovali 
jsme našim členům ve spolupráci s Místními akčními skupinami do-
tační poradenství včetně vypracování projektových žádostí.

V roce 2012 regionální centrum ukončilo realizaci vzdělávacího pro-
jektu „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“ z pro-
středků PRV, Osy I. opatření I. 3. 1. Vzdělávání. V  roce 2012 byl 
v rámci tohoto projektu uskutečněn jeden seminář na aktuální téma 
Diverzifikace zemědělských činností, možnosti agroturistiky, 
dotace po roce 2014 za účasti vrchního ředitele sekce rozvoje ven-
kova MZe ČR Ing. Pavla Sekáče.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila:
– 14. červenec 2012 Tradiční Bioslavnosti ve Starém Městě (orga-
nizační zajištění exkurzí do zemědělských podniků regionu v rámci 
doprovodného programu)
– Srpen 2012 Prezentace RC Jeseníky ve spolupráci s partnerskou 
MAS Horní Pomoraví o. p. s. na výstavě Země Živitelka 2012

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Regionální centrum Jeseníky pracovalo na svém vlastním projektu 
s názvem:
„Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“. Náš vzdě-
lávací projekt má u našich členů slušný ohlas. Věříme, že i díky jeho 
realizaci pomůžeme našim členům orientovat se v legislativě týkající 
se nejen ekologického zemědělství.

„Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“. Náš vzdě„Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“. Náš vzdě--
lávací projekt má u našich členů slušný ohlas. Věříme, že i díky jeho lávací projekt má u našich členů slušný ohlas. Věříme, že i díky jeho 
realizaci pomůžeme našim členům orientovat se v legislativě týkající realizaci pomůžeme našim členům orientovat se v legislativě týkající 



PRO-BIO RC Jeseníky

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: 
A: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk,

Správce RC/pobočky v roce 2011:
Ing. František Winter
E: f.winter@atlas.cz
T: +420 583 198 M: +420 602 533 606

Tajemnice pobočky:
Ing. Renata Baslerová
E: rcjeseniky@seznam.cz
M: +420 737 768 010

Členská základna
(počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):
V současné době má RC Jeseníky 73 členů. Převážně se jedná o far-
máře, hospodařící na loukách a pastvinách s chovem krav bez tržní 
produkce mléka, chovem ovcí a v malé míře chovem koní.  Několik 
členů RC jsou i farmáři s aktivní rostlinnou výrobou, kteří pěstují pře-
vážně obiloviny, ale i brambory. V regionu našeho RC jsou i farmáři, 
kteří mají chov dojných krav. Dále naši členskou základnu tvoří školy, 
poradci, výrobci i obchodníci.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Činnost RC se ostatně jako v letech předešlých orientovala hlavně na 
poradenství, pomoc se složitou a narůstající legislativou. Přípravou 

farmářů na kontroly inspekčních orgánů a pomoc začínajícím ekolo-
gickým subjektům. Pokud o to farmáři, nebo firmy stály, poskytovali 
jsme našim členům ve spolupráci s Místními akčními skupinami do-
tační poradenství včetně vypracování projektových žádostí.

V roce 2012 regionální centrum ukončilo realizaci vzdělávacího pro-
jektu „Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“ z pro-
středků PRV, Osy I. opatření I. 3. 1. Vzdělávání. V  roce 2012 byl 
v rámci tohoto projektu uskutečněn jeden seminář na aktuální téma 
Diverzifikace zemědělských činností, možnosti agroturistiky, 
dotace po roce 2014 za účasti vrchního ředitele sekce rozvoje ven-
kova MZe ČR Ing. Pavla Sekáče.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila:
– 14. červenec 2012 Tradiční Bioslavnosti ve Starém Městě (orga-
nizační zajištění exkurzí do zemědělských podniků regionu v rámci 
doprovodného programu)
– Srpen 2012 Prezentace RC Jeseníky ve spolupráci s partnerskou 
MAS Horní Pomoraví o. p. s. na výstavě Země Živitelka 2012

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Regionální centrum Jeseníky pracovalo na svém vlastním projektu 
s názvem:
„Teorie a praxe zákonných požadavků na hospodaření“. Náš vzdě-
lávací projekt má u našich členů slušný ohlas. Věříme, že i díky jeho 
realizaci pomůžeme našim členům orientovat se v legislativě týkající 
se nejen ekologického zemědělství.



PRO-BIO RC JIžní MORava

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Cyrilská 16, 602 00 Brno
M: 774 710 391
E: ingpetr.david@centrum.cz

Správce RC/pobočky v roce 2012
Ing. Petr David

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

Členská základna je tvořena: 
21 zemědělců, 7 vinohradníků, 3 ovocnáři, 2 poradci, 1 výrobce 
biopotravin a 1 výrobce krmiv

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.): 
Hlavní náplní pobočky bylo poskytování individuálního i skupino-
vého poradenství dle požadavků jednotlivých členů. Správce se 
aktivně zapojuje do připomínkování různých problémů v rámci le-
gislativních procesů v ČR. 

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich 
účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
– 15. 2. 2012 Seminář – problematika EZ, biodynamické preparáty, 
využití vermikompostů v EZ
– 23. 2. 2012 Valná hromada
– 22. 3. 2012 Seminář – Agroenvironmentální opatření v praxi
– 26. 4. 2012 Seminář – Výroba certifikovaných BIO krmiv společ-
ností Mikrop Čebín
– 27. 4. 2012 Seminář – Faremní zpracování mléka a masa
– 26.11. 2012 Seminář na téma – Aktuální informace k dotační poli-
tice, Probiotické organismy v EZ
– 26.11. 2012 Setkání členů RC – večerní posezení u dobrého vína 
s volnou zábavou

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství – realizátor Spolek 
PRO BIO poradenství – partner RC 
Projekt PRV – Svaz realizátor – partner RC

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
I v roce 2012 docházelo k navyšování členské základny. Noví čle-
nové se zapojují do aktivit RC a využívají poradenství. Díky spole-
čenské akci se mohou členové vzájemně poznat a propojovat své 
záměry.



PRO-BIO RC JIžní MORava

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Cyrilská 16, 602 00 Brno
M: 774 710 391
E: ingpetr.david@centrum.cz

Správce RC/pobočky v roce 2012
Ing. Petr David

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

Členská základna je tvořena: 
21 zemědělců, 7 vinohradníků, 3 ovocnáři, 2 poradci, 1 výrobce 
biopotravin a 1 výrobce krmiv

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.): 
Hlavní náplní pobočky bylo poskytování individuálního i skupino-
vého poradenství dle požadavků jednotlivých členů. Správce se 
aktivně zapojuje do připomínkování různých problémů v rámci le-
gislativních procesů v ČR. 

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se jich 
účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
– 15. 2. 2012 Seminář – problematika EZ, biodynamické preparáty, 
využití vermikompostů v EZ
– 23. 2. 2012 Valná hromada
– 22. 3. 2012 Seminář – Agroenvironmentální opatření v praxi
– 26. 4. 2012 Seminář – Výroba certifikovaných BIO krmiv společ-
ností Mikrop Čebín
– 27. 4. 2012 Seminář – Faremní zpracování mléka a masa
– 26.11. 2012 Seminář na téma – Aktuální informace k dotační poli-
tice, Probiotické organismy v EZ
– 26.11. 2012 Setkání členů RC – večerní posezení u dobrého vína 
s volnou zábavou

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství – realizátor Spolek 
PRO BIO poradenství – partner RC 
Projekt PRV – Svaz realizátor – partner RC

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
I v roce 2012 docházelo k navyšování členské základny. Noví čle-
nové se zapojují do aktivit RC a využívají poradenství. Díky spole-
čenské akci se mohou členové vzájemně poznat a propojovat své 
záměry.



PRO-BIO RC KRKOnOše a POdKRKOnOší

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Horní Branná 117, 512 36 
T: 605 168 608
IČ: 751 02 307
DIČ: CZ 751 02 307

Správce RC/pobočky v roce 2012
Ing. Hana Řehořková

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
K 31. 12. 2012 celkem 51 členů, 1999 ha zemědělské půdy, z toho 
296 ha orná půda, 1428 ha TTP, 173 ha sadů, 44 ha vinic a 58 ha 
ostatních ploch. 
Přehled členů:
1. Josef Kotyk – skot, TTP, orná půda, agroturistika
2. Polabské mlékárny a. s. – mléčné výrobky
3. Pavel Kverek – Zahradník – zelenina
4. Vladimír Jemelík sad, TTP, ovce, agroturistika
5. Zdeněk Hák sad
6.VH PRESS, BIOMĚSÍČNÍK Bioměsíčník
7. Jiřina Barešová orná půda, TTP, skot, drůbež
8. Pavel Heinzel TTP, sad, ovce
9. Martin Šourek orná půda, TTP, skot, mléčné výrobky
10. Monika Menčíková TTP, ovce, mléčné výrobky
11. Ing. Bc. Hana Řehořková poradenství, agroturistika
12. Nadace Tábor TTP, orná půda, sad, ovce, agroturistika

13. Miloslav Košek sad
14. Antonín Šlechta sad, muchovník
15. Ing. Eva Pražáková orná půda, TTP, sad, skot, ovoce, bylinky
16. Milan Láník TTP, ovce
17. FARMA KOUT, v. o. s. orná půda, TTP, skot, biodynamické ze-
mědělství, agroturistika
18. Jaroslav Rousek TTP, ovce, koně
19. Jiří Janoušek orná půda, TTP, skot
20. Městská Jatka s. r. o. biojatka
21. Filip Marek orná půda, TTP, sady, skot, ovoce
22. Jiří Brázda orná půda, TTP, sady, ovoce, zelenina
23. Ing. Petr Macháček TTP, sad
24. Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o. orná půda, TTP, vinice, ovoce, 
víno, ovce
25. Ladislav Prášil TTP, orná půda, skot
26. Anna Grygarová TTP, orná půda, skot
27. Cerman Josef, Ing. poradenství
28. Střední zemědělská škola a SOŠ Poděbrady vzdělávání
29. Zdeněk Pavlíček Orná půda, TTP, skot, obilniny
30. Terezie Jursová Orná půda, TTP, skot, obilniny, sad
31. Vladislav Vlačiha Orná půda, TTP, skot, ovce
32. Jakub Tůma TTP, ovce, agroturistika
33. Otakar Fortelko TTP, ovce, koně, skot
34. Jiří Karbus Sady, zpracování ovoce
35. Josef Mečíř orná půda, TTP, skot
36. Ing. Jana Řehořková TTP, ovce
37. Adam Kotyza TTP, skot, koně
38. Václav Čermák Orná půda, TTP, skot, drůbež
39. Ing. Kristina Nowotná sad,

7. Jiřina Barešová orná půda, TTP, skot, drůbež7. Jiřina Barešová orná půda, TTP, skot, drůbež
8. Pavel Heinzel TTP, sad, ovce8. Pavel Heinzel TTP, sad, ovce
9. Martin Šourek orná půda, TTP, skot, mléčné výrobky9. Martin Šourek orná půda, TTP, skot, mléčné výrobky
10. Monika Menčíková TTP, ovce, mléčné výrobky10. Monika Menčíková TTP, ovce, mléčné výrobky
11. Ing. Bc. Hana Řehořková poradenství, agroturistika11. Ing. Bc. Hana Řehořková poradenství, agroturistika
12. Nadace Tábor TTP, orná půda, sad, ovce, agroturistika12. Nadace Tábor TTP, orná půda, sad, ovce, agroturistika

40. Kocmanová Lenka Ing. orná půda, TTP, sad, koně
41. Petra Charvátová orná půda, TTP, sady, koně
42. Ing. Jan Kozderka TTP, sad
43. eBIOneta s. r. o. distribuce biopotravin
44. Ing. Lubomír Moudrý překladatel
45. Bohuslav Chlupáč TTP, skot
46. Jiří Dvořák orná půda, TTP, sad, skot, agroturistika
47. L. S. Czech Real Estates s. r. o. TTP, skot
48. Tomáš Hudský Orná půda, TTP, 
49. Zeman Petr Orná půda, TTP, skot,
50. Ing. Helena Šourková TTP, skot
51.Biofarma Pod Hájkem s. r. o. Orná půda, TTP, skot, drůbež, ag-
roturistika

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
poradenství, exkurze, vzdělávací akce

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným da-
tem):
– Zapojení do projektu vzdělávání – ve spolupráci se Svazem Šum-
perk – 2 vzdělávací semináře: 24.února 2012 – Wellfare zvířat – far-
ma Filoun – rodina Šourkova Plavy, 29. února 2012 – Portál farmáře 
Střední škola Turnov 
– 14. března 2012 – Školení ve spolupráci s KEZ – Pravidla EZ – 
Hotel Karel IV Turnov 
– 22. 3. 2012 Valná hromada našeho RC – Turnov – Hosté – ředitelka 
České potravinářské inspekce Ústí n. L., manažerka Svazu pí Nesrs-

tová
– 5. dubna 2012 – Školení – biodynamické zemědělství – Nadace 
Tábor – Nová Ves nad Popelkou.
– 12. dubna 2012 – Celorepubliková valná hromada Svazu ekolo-
gických zemědělců Želiv
– 21. června 2012 – Exkurze Polsko – Ve spolupráci s panem 
Kotlínem a Dr. Cyganovskim – návštěva zemědělců, používajících  
EM-ECO
– 23.srpna 2012 – Seminář Svazu ekologických zemědělců – Proble-
matika ekologického vinařství – Farma rodiny Abrlových Pavlov 
– 20. září – 22. září 2012 – Bioakademie Lednice – 3 exkurze
– 17. října 2012 – Turnov – Odborný seminář Potravinářské komory- 
Téma Zpracování biopotravin – Účast – Ing. Urban UKZUZ
– 27. října, 3. listopadu, 10. listopadu a 17. listopadu – Série seminá-
řů na téma malofaremní zpracování mléka – Horní Branná – Chata 
Pod Hájkem 
– 21. listopadu – Seminář na téma Úloha stromu v krajině – Ekofar-
ma Rytířova Lhota
– 15. prosince 2012 – Tradiční předvánoční posezení – Ekofarma 
Rytířova Lhota

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Vzdělávací projekty v rámci PRV

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Rok 2012 byl plynulým pokračováním předchozích období. Probí-
hala vzájemná spolupráce všech členů RC. Členská základna se 
průběžně rozšiřuje, do akcí RC se zapojují průběžně téměř všichni 
členové RC. V rámci RC jsou velmi přátelské a bezkonfliktní vztahy.
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PRO-BIO RC MORavská BRána

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: 
A: Tyršova 705, 742 58 Příbor
E:  probio.moravskabrana@seznam.cz 
M: +420 604 905 611

Správce RC/pobočky v roce 2012: 
Ing. Alena Malíková

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
V roce 2012 mělo regionální centrum 36 členů: 30 zemědělců, pře-
vážně chovatele krav bez tržní produkce mléka, ale dva podniky jsou 
zaměřeny i na chov mléčného skotu, dále jsou to chovatelé ovcí 
a koz i koní; 7 pěstitelů má ornou půdu (pěstování obilí, brambor, 
pohanky a dalších polních plodin), 7 pěstuje zeleninu, jeden léčivé 
rostliny. V RC je pět smíšených farem (chov hospodářských zvířat i 
rostlinná produkce). BEMAGRO Malonty, a.s. se připravuje na certi-
fikaci podle principů biodynamického hospodaření – značka Deme-
ter, podnik buduje ukázkový zemědělský dvůr. 2 podniky se věnují 
zpracování masa – Zdeněk Polášek a Jesenické zemědělské druž-
stvo; 2 zpracování mléka – ALMATHEA s. r. o. a Markéta Toběrná. 
K odbytu zeleniny – ve vlastním obchodě, ze dvora, v bedýnkách  
a komunitou podporované zemědělství. 8 farem je zapojeno do 
projektu Bioinstitutu o. p. s. Ekozemědělci přírodě. Dále jsou členy 
regionálního centra: SEMO, a. s., Smržice, HOPI-POPI, a. s., Masa-
rykova střední škola zemědělská, Opava; Bioinstitut, o. p. s.,  

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

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
– 24. ledna 2012, Cooltour, Ostrava – PODPORUJME SVÉHO SEDLÁ-
KA – informační tour o komunitou podporovaném zemědělství, účast 
zahraničních odborníků
– 15. března 2012, Mandala, Kopřivnice – plánovací setkání k vytvoření 
komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) pro farmu manželů Še-
longových
– 22. března 2012, Gymnázium Příbor, přednáška – „Zemědělství = 
hospodaření s půdou a vodou, pěstování rostlin a chov zvířat, životní 
styl“, společně s Ing. Josefem Foltou
– 24. března 2012, Farma Šelongových, Pustějov – setkání budoucích 
odběratelů zeleniny; utvoření skupiny KPZ
– 27. března 2012, Zlatá hvězda, Příbor – Valná hromada regionálního 
centra
– 4.–5. dubna 2012, Malonty, Velké Hostěrádky – 2 semináře na téma 
„Ochrana zemědělské půdy proti erozi“ (ve spolupráci se svazem  
PRO-BIO a VÚMOP, Praha)
– 19. dubna 2012, Palačov, setkání zemědělců okresu Nový Jičín, před-
náška – „Možnosti prodeje zemědělských produktů v okrese Nový Jičín“
– 21. dubna 2012, Biostyl, Praha, přednáška – „Jak začínají podporovat 
své sedláky v Kopřivnici“
– 17. května – 2. srpna 2012, projekt KOPŘIVNICE, MĚSTO, KTERÉ 
PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY určený potenciálním pěstitelům zeleniny 
a spotřebitelům – 2 semináře, 2 exkurze a závěrečný workshop: téma 

– význam komunitou podporovaného zemědělství (KPZ); šetrná pro-
dukce potravin; uvědomění si rozdílů mezi pojmy globální a lokální pro-
dukce potravin; sociální stránka KPZ, podpora nadace Heinricha Bölla 
Berín, prostřednictvím GLOPOLIS, Praha.
– 4. června 2012, Barevná kavárna Praha, přednáška – „Jak začínají 
podporovat své sedláky v Kopřivnici“
– 15. června 2012, Farmářský trh, Kopřivnice, představení projektu 
KOPŘIVNICE, MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY
– 3. září 2012, Letní škola ochrany krajiny, Hostětín, přednáška – „Eko-
logické zemědělství, bedýnkový prodej, komunitou podporované ze-
mědělství“
– 3. října 2012, Coworkingové centrum VIVA, Ostrava – první z řady 6 
seminářů projektu pro Ostravany NAJDĚTE SI SVÉHO SEDLÁKA, další 
– 31. října 2012, 6. listopadu a 13. prosince 2012; projekt pokračuje  
v roce 2013; podpora Nadace OKD
vytvoření www stránek: www.kpzinfo.cz
vytvoření animovaného spotu:http://www.youtube.com/watch?-
v=ujbcY7opSV0 
– 6. prosince 2012, HORIZONT RESORT, Kunčice pod Ondřejníkem, 
seminář „Hodnocení rizika ekologické újmy v zemědělském podniku“

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
– NAJDĚTE SI SVÉHO SEDLÁKA, www.kpzinfo.cz
– LIDÉ LIDEM, www.dalekoodprahy.cz, ve spolupráci s Centrem men-
toringu Ostrava a Místní akční skupinou Nízký Jeseník – projekt pokra-
čuje i v roce 2013
– VZDĚLÁVÁNÍ ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ KOMUNITY SEDLÁK – SPO-
TŘEBITEL, ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a přírodověd-
nou Rožnov pod Radhoštěm – projekt pokračuje i v roce 2013

Stručné zhodnocení uplynulého roku: 
velmi pozitivní – roste počet zemědělských podniků, které zpracovávají 
bioprodukty; vzniklo první komunitou podporované zemědělství na se-
verní Moravě – ekofarma manželů Šelongových v Pustějově (pro spo-
třebitele z Kopřivnice).
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PRO-BIO RC SeveROvýChOd

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Brtnická 360, 407 78 Velký Šenov
T: 737 284 212
E: info@biohovezi.cz

Správce RC/pobočky v roce 2012:
Ing. Kamil Toman

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
Členů 7, orientace na produkci biopotravin.

Významní zpracovatelé:
Biosýry – Mlékárna Varnsdorf spol. s r. o. – www.milko.cz
Ekologické hovězí, jehněčí a kuřecí produkty:
Biopark s. r. o. – www.biokureci.cz, www.biohovezi.cz

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Biomléko – 10 tis. litrů denně, biohovězí, biojehněčí a biokuřecí – 
roční objem produkce 54 mil. Kč. Další časově i fakticky význam-
nou oblastí činnosti je zastupování ekologických zemědělců v rám-
ci připomínkových řízení a pracovních skupin. Správce je členem 
monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova a monitorovacího 
výboru Kontroly podmíněnosti (Cross compliance) na Ministerstvu 
zemědělství ČR. Rovněž tak činnost v rámci správní rady Kontroly 
ekologického zemědělství má celosvazový význam.

Z  hlediska osvěty spolupracujeme se členy na propagaci jejich 
biovýrobků, ať již se jedná o regionální nebo mezinárodní formy pre-
zentace.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
V letošním roce se podařilo dokončit porážku a zpracování bioku-
řat s koncovkou do obchodních sítí. Jedním z nejdůležitějších po-
kračujících úkolů je ve spolupráci s  centrálou svazu projednávání  
a připomínkování návrhů Společné zemědělské politiky po roce 
2013. 
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V letošním roce se podařilo dokončit porážku a zpracování bioku-
řat s koncovkou do obchodních sítí. Jedním z nejdůležitějších po-
kračujících úkolů je ve spolupráci s  centrálou svazu projednávání  
a připomínkování návrhů Společné zemědělské politiky po roce 
2013. 

PRO-BIO RC SeveROzáPad

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

Správce RC/pobočky v roce 2012:
Ing. Zdeněk Perlinger

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
Počet členů – 147 farem, převážně farmy horských a podhorských oblastí 
Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje, hospodaří se 
na TTP – 35 819 ha, na orné půdě – 2575 ha a v ekologických sadech 204 ha, 
jedna farma pěstuje zeleninu. Chová se skot bez tržní produkce mléka, ovce, 
kozy a koně, krávy mléčných plemen a okrajově prasata. 
Několik farem provozuje agroturistiku a některé diverzifikují svoji činnost 
v nezemědělské oblasti (zpracování dřeva, opravy automobilů, zemní práce). 
V regionu působí několik certifikovaých sýráren na produkci sýrů z ovčí-
ho, kozího a kravského mléka, několik faremních mlékáren na zpracová-
vání kozího mléka a moštárna ovoce. 
Při jedné farmě byla vybudována jatka, bourárna s chladícími boxy , kte-
rá dodává balíčkované hovězí maso s ekologickým certifikátem, zača-
la produkce biouzenin.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracova-
la (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
1. Poradci soustředění při RC pomáhají členům poradenskou činností 
v oblastech : Hodnocení ekologické újmy, příprava na kontroly Cross-
-compliance, dotační tituly EAFRD, Nařízení rady 2092/91, příprava na 

kontrolu, asistence při kontrole, změny výměry, odborné poradenství – 
vypracování evidence hnojení farmy, vypracování havarijních plánů far-
my, welfare zvířat, zemědělské stavby, povolení k odběru povrchových  
a podzemních vod, účetnictví a daně, optimalizace hospodaření, kontroly 
SZIF, ČIŽP,ÚKZUZ, práce s Portálem Farmáře

2. RC provozuje poradenské centrum, které sdružuje akreditované po-
radce schopné pomoci v oblasti cross-compliance, welfare, zeměděl-
ských staveb, ekologického zemědělství, nitrátové směrnice, zeměděl-
ského účetnictví a optimalizace hospodaření farmy (využívá se dotační 
titul Poradenství v rámci PRV, Práce poradenského centra se zapojením 
do dotačního programu na poradenství využilo přes 135 farem)

3. Pro členy RC jsou vypracovávány projekty z  PRV – nabídky využilo  
i opakovaně několik desítek farem a přes 230 úspěšných projektů již 
představuje částku přes 450 milionů korun získaných pro naše členy 
v rámci priorit – rekonstrukce a stavby stájí, agroturistika, rekonstrukce 
hnojišť, seníků, diverzifikace zemědělských činností – zpracování masa, 
biomlékárna a biosýrárna, diverzifikace nezemědělských činností, agro-
turistika, mladý zemědělec atd.

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

5. RC organizuje mezi členy také  společenské a pracovní setkání sedláků 
regionálního centra s exkurzemi na farmy našich členů – pravidelně se 
akce střídají na Děčínsku, Karlovarsku, Domažlicku – po školení následu-



je společenský večer a druhý den exkurze s tématy: stáje pro chov mas-
ných plemen skotu, na přístřešky pro skot a nově vybudované objekty 
agroturistiky, krytá hnojiště, seníky a zpracování produkce na farmách 
(zpracování hovězího masa, sýrárny), změny ve společné zemědělské 
politice EU

6. RC spolupořádá nebo finančně podporuje akce propagující členy RC  
a ekologické zemědělství – biojarmarky v regionu, biodožínky, propaga-
ce biopotravin mezi středoškolskou mládeží, charitativní akce 

7. Pokračuje spolupráce v rámci partnerských a pracovních vztahů s pro-
fesními organizacemi a místními akčními skupinami působícími v regio-
nu, s Krajským úřadem Karlovarského kraje atd.

8. RC se aktivně podílí na soutěži „Regionální potravina“ Karlovarského 
kraje, každým rokem vítězí výrobek některého ze členů RC

9. RC vydává pro členy vlastní Zpravodaj RC Severozápad, který přináší 
nejnovější informace o dotačních titulech, požadavcích kontrol, podmín-
kách zpracování, termínech hnojení atd.

10. RC vytváří vlastní internetové stránky – www.rc-severozapad.cz

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala 
nebo se jich účastnila (s krátkým popisem  
a přesným datem):
– leden – seminář „Výpočetní technika na ekologické farmě“ školení „Portál 
Farmáře“ ve spolupráci se SZeŠ Dalovice poradenská práce na farmách
– únor – školení „Portál Farmáře“ ve spolupráci se SZeŠ Dalovice semi-

nář „Nové požadavky na CC a hnojení v roce 2012“ ve spolupráci s UZEI 
poradenská práce na farmách
– březen – školení „Portál Farmáře“ ve spolupráci se SZeŠ Dalovice se-
minář „Nová zemědělská politika po roce 2014“ ve spolupráci s UZEI po-
radenská práce na farmách
– duben – výroční členská schůze RC školení „Portál Farmáře“ ve spolu-
práci se SZeŠ Dalovice poradenská práce na farmách
květen – organizace soutěže Regionální potravina Karlovarského kraje 
poradenská práce na farmách
– červen – školení „Portál Farmáře“ ve spolupráci se SZeŠ Dalovice or-
ganizace ochutnávek potravin členů RC poradenská práce na farmách
– červenec – organizace ochutnávek potravin členů RC poradenská prá-
ce na farmách 
– srpen – organizace ochutnávek potravin členů RC poradenská práce 
na farmách
– září – Biodožínky Ležnice – spolupráce při organizaci akce poradenská 
práce na farmách organizace ochutnávek potravin členů RC 
– říjen – organizace ochutnávek potravin členů RC poradenská práce na 
farmách 
– říjen – seminář Audity Cros-compliance poradenská práce na farmách 
práce na projektech PRV – agroturistika, přidávání hodnoty výrobkům
– listopad – Pivní schůzka „Karlovarsko , 
I. seminář „Reforma společné zemědělské  politiky EU, ekologická újma“ 
poradenská práce na farmách seminář „Požadavky welfare na ekologic-
kých farmách – Cross-compliance“
– prosinec – II. seminář „Reforma společné zemědělské politiky EU, eko-
logická újma“ III. seminář „Reforma společné zemědělské politiky EU, 
ekologická újma“ poradenská práce na farmách práce na Tabulkách zá-
kladního hodnocení ekologické újmy





PRO-BIO RC SRdCe ČeCh

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: 
A: Sedlo 4, 364 01 Toužim-Útvina
E: kvetonova.sedlo@seznam.cz
M: 604 258 219  

Správce RC/pobočky v roce 2012:  
Ing. Ivana Květoňová

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
K 31.12.2012 45 členů – z toho 26 zemědělců, 6 výrobců a prodej-
ců biovýrobků, 7 z oblasti výzkumu a vzdělávání, 6 čestných členů. 
Zaměření zemědělců je velmi rozmanité, většina chová přežvýkavce 
BTPM, někteří obhospodařují ornou půdu či pěstují zeleninu, vy-
sazují sady či chovají dojnice, většina má zaměření kombinované, 
včetně výzkumu a vzdělávání.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.): 
Především poradenství – zemědělcům vedení evidence, přípravy na 
kontroly, seznamování se změnami právních požadavků, především 
v oblasti ekologie, ale i zemědělství celkově. RC uspořádalo semináře 
Využití Portálu Farmáře na ekologické farmě na ČZÚ Praha, Řešení pro-
blémů souvisejících s erozí půdy ve Slabcích, Přehlídka polních pokusů 
v Uhříněvsi a spolupracovalo při pořádání Biodožínek v Nenačovicích. 
Zástupci RC se dále zúčastnili několika konferencí, setkání a jednání 
týkající se EZ.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
– 8. 2. Využití Portálu Farmáře na ekologické farmě – seminář na 
ČZU Praha, 3 přednášející 
– 13. 3. Řešení problémů souvisejících s erozí půdy ve Slabcích – 
přednášky, souhrnné výsledky výzkumu, nápravná opatření, ukázky 
v terénu farmy, 2 přednášející
– 26. 6. Přehlídka polních pokusů v Uhříněvsi se zaměřením na pěs-
tování plodin v ekologickém zemědělství – přednášky, souhrnné vý-
sledky pokusů, exkurze v terénu.
– 9. 9. Biodožínky Country Life v  Nenačovicích – osvěta, prodej 
biovýrobků, kulturní vystoupení, soutěže pro děti i dospělé

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila: 
RC nemělo v roce 2012 žádný samostatný grant

Stručné zhodnocení uplynulého roku: 
Členská základna se změnila, někteří ubyli, ale zase noví přibyli, 
z čehož mi vyplývá mé působení coby správce RC jako smyslupl-
né. Velká rozloha našeho RC mě nutí působit a řešit značnou část 
potřebného na dálku – elektronicky, telefonicky či poštou, protože 
stěžejním bodem mého působení nadále zůstávají povinné evidence  
a dané požadavky k hospodaření . O to víc si vážím osobních setkání 
při mých návštěvách či na akcích, ať už pořádaných naším RC Srdce 
Čech či jiných. Dle potřeb členů se snažím každou farmu osobně 
navštívit, poradit jak co nejzdárněji hospodařit a pomoci s řešením 
případných problémů. Zemědělci si zvláště stěžují na složitost le-
gislativních podmínek a celého systému podmínek hospodaření, 
různých výkladů těchto podmínek, kontrol a změn a tím i přípravy 



PRO-BIO RC SRdCe ČeCh

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: 
A: Sedlo 4, 364 01 Toužim-Útvina
E: kvetonova.sedlo@seznam.cz
M: 604 258 219  

Správce RC/pobočky v roce 2012:  
Ing. Ivana Květoňová

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
K 31.12.2012 45 členů – z toho 26 zemědělců, 6 výrobců a prodej-
ců biovýrobků, 7 z oblasti výzkumu a vzdělávání, 6 čestných členů. 
Zaměření zemědělců je velmi rozmanité, většina chová přežvýkavce 
BTPM, někteří obhospodařují ornou půdu či pěstují zeleninu, vy-
sazují sady či chovají dojnice, většina má zaměření kombinované, 
včetně výzkumu a vzdělávání.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.): 
Především poradenství – zemědělcům vedení evidence, přípravy na 
kontroly, seznamování se změnami právních požadavků, především 
v oblasti ekologie, ale i zemědělství celkově. RC uspořádalo semináře 
Využití Portálu Farmáře na ekologické farmě na ČZÚ Praha, Řešení pro-
blémů souvisejících s erozí půdy ve Slabcích, Přehlídka polních pokusů 
v Uhříněvsi a spolupracovalo při pořádání Biodožínek v Nenačovicích. 
Zástupci RC se dále zúčastnili několika konferencí, setkání a jednání 
týkající se EZ.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s krátkým popisem a přesným datem):
– 8. 2. Využití Portálu Farmáře na ekologické farmě – seminář na 
ČZU Praha, 3 přednášející 
– 13. 3. Řešení problémů souvisejících s erozí půdy ve Slabcích – 
přednášky, souhrnné výsledky výzkumu, nápravná opatření, ukázky 
v terénu farmy, 2 přednášející
– 26. 6. Přehlídka polních pokusů v Uhříněvsi se zaměřením na pěs-
tování plodin v ekologickém zemědělství – přednášky, souhrnné vý-
sledky pokusů, exkurze v terénu.
– 9. 9. Biodožínky Country Life v  Nenačovicích – osvěta, prodej 
biovýrobků, kulturní vystoupení, soutěže pro děti i dospělé

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila: 
RC nemělo v roce 2012 žádný samostatný grant

Stručné zhodnocení uplynulého roku: 
Členská základna se změnila, někteří ubyli, ale zase noví přibyli, 
z čehož mi vyplývá mé působení coby správce RC jako smyslupl-
né. Velká rozloha našeho RC mě nutí působit a řešit značnou část 
potřebného na dálku – elektronicky, telefonicky či poštou, protože 
stěžejním bodem mého působení nadále zůstávají povinné evidence  
a dané požadavky k hospodaření . O to víc si vážím osobních setkání 
při mých návštěvách či na akcích, ať už pořádaných naším RC Srdce 
Čech či jiných. Dle potřeb členů se snažím každou farmu osobně 
navštívit, poradit jak co nejzdárněji hospodařit a pomoci s řešením 
případných problémů. Zemědělci si zvláště stěžují na složitost le-
gislativních podmínek a celého systému podmínek hospodaření, 
různých výkladů těchto podmínek, kontrol a změn a tím i přípravy 



PRO-BIO RC ŠUMAVA

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Branišov 9, 384 73 Stachy
T: 602 830 998

Správce RC/pobočky v roce 2012:
Ing. Vladimír Krtouš

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
39 členů (přibližně), většina chovatelé skotu BTPM a ovcí, většina TTP

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
– poradenství
– semináře
– exkurze

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s  krátkým popisem a  přesným da-
tem): 
Semináře:
– 14. 2. 2012 Vimperk – Program rozvoje venkova – osa I. a II., zá-
konné požadavky na hospodaření
– 16. 2. 2012 Běšiny – Program rozvoje venkova – osa I. a II., zákon-
né požadavky na hospodaření
– 24. 4. 2012 Vimperk – Program rozvoje venkova – osa I. a II., 
ochrana životního prostředí a údržba krajiny

– 25. 4. 2012 Běšiny – Program rozvoje venkova – osa I. a II., ochra-
na životního prostředí a údržba krajiny
– 6. 11. 2012 Vimperk – zvyšování efektivnosti hospodaření – soft-
ware v zemědělství (základní programové vybavení pro povinnou 
evidenci v zemědělství)
– 8. 11. 2012 Běšiny – zvyšování efektivnosti hospodaření – soft-
ware v zemědělství (základní programové vybavení pro povinnou 
evidenci v zemědělství
– 3. 4. 2012 – exkurze po farmách – tematika: realizované projekty 
Program rozvoje venkova – osa I. 

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
PRV 1.3.1. – vzdělávání, 9F – poradenství a vzdělávání

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Stabilizovaný stav



PRO-BIO RC ŠUMAVA

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Branišov 9, 384 73 Stachy
T: 602 830 998

Správce RC/pobočky v roce 2012:
Ing. Vladimír Krtouš

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
39 členů (přibližně), většina chovatelé skotu BTPM a ovcí, většina TTP

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
– poradenství
– semináře
– exkurze

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se 
jich účastnila (s  krátkým popisem a  přesným da-
tem): 
Semináře:
– 14. 2. 2012 Vimperk – Program rozvoje venkova – osa I. a II., zá-
konné požadavky na hospodaření
– 16. 2. 2012 Běšiny – Program rozvoje venkova – osa I. a II., zákon-
né požadavky na hospodaření
– 24. 4. 2012 Vimperk – Program rozvoje venkova – osa I. a II., 
ochrana životního prostředí a údržba krajiny

– 25. 4. 2012 Běšiny – Program rozvoje venkova – osa I. a II., ochra-
na životního prostředí a údržba krajiny
– 6. 11. 2012 Vimperk – zvyšování efektivnosti hospodaření – soft-
ware v zemědělství (základní programové vybavení pro povinnou 
evidenci v zemědělství)
– 8. 11. 2012 Běšiny – zvyšování efektivnosti hospodaření – soft-
ware v zemědělství (základní programové vybavení pro povinnou 
evidenci v zemědělství
– 3. 4. 2012 – exkurze po farmách – tematika: realizované projekty 
Program rozvoje venkova – osa I. 

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
PRV 1.3.1. – vzdělávání, 9F – poradenství a vzdělávání

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Stabilizovaný stav

PRO-BIO RC VysOčIna

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:
A: Sasov 2, 586 01 Jihlava
E: rc.vysocina@volny.cz
M: 739 235 944
IČ: 70972931

Správce RC/pobočky v roce 2012:
Ing. Tomáš Klejzar
Další členové výboru RC: Ing. Jiří Doubek, Ing. Milan Teksl

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, 
aktivity členů):
V RC Vysočina je v současnosti celkem 69 členů, nárůst za poslední rok 
(z 52 na 69) byl zapříčiněn zvýšenou aktivitou svazu i RC, a to především 
v odbytu biomléka.
Z celkového počtu členů je 61 farem (řada farem má i výrobu biopotravin), 
2 čistě výrobci biopotravin nebo krmiv, 1 obchodní družstvo producentů 
biomléka, 1 škola, 3 čestní členové a 1 poradce. Členové jsou především 
z kraje Vysočina, ale také z okresů Tábor, Jindřichův Hradec, České Bu-
dějovice a Kutná Hora.
Výměra ekoploch členů je cca 9000 ha.
Členové RC mají pestrou škálu činností – hospodaří na TTP (cca 50 %), 
orné půdě (cca 45 %), pěstují zeleninu, bylinky, ovoce, chovají masný  
i mléčný skot, ovce, kozy, koně i drůbež a ryby, vyrábí biopotraviny – rost-
linné (z brambor, obilovin, ovoce, zeleniny) i živočišné (mléko a mléčné 
výrobky, maso a masné výrobky, vajíčka).

Někteří členové nabízí také služby v agroturistice, školství, poradenství.
V řadách členů RC jsou z dřívějška držitelé ocenění nejlepší eko-
zemědělec roku (Ing. Tomáš Křišťan), biopotravina roku (Ing. Pavel 
Dobrovolný, Josef Sklenář, EXTRUDO Bečice).
Někteří členové na svých farmách pořádají (často ve spolupráci 
s  RC) nejrůznější akce, jako jsou dny otevřených dveří, exkurze, 
semináře, apod. 

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku praco-
vala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Správce RC a současně místopředseda svazu se podílel na čin-
nosti svazové obchodní organizace PRODEJ-BIO s. r. o., řešil ak-
tuální svazové problémy, byl aktivní v různých aktivitách EZ – je čle-
nem Komise EZ při MZe (realizace nového akčního plánu EZ ČR), 
je členem pracovní skupiny pro tvorbu návrhu AEO po roce 2014, 
účastní se tvorby poradenského systému svazu, zastupuje svaz 
při různých jednáních, např. řešení dotačních podmínek, změny ve 
značení bioproduktů, udělování výjimek, kontroly CC, GAEC, legis-
lativa EZ, apod. Správce RC byl spolu s vedením svazu, zejména 
manažerkou Kateřinou Nesrstovou, velmi aktivní v  hledání nové-
ho odbytu pro producenty biomléka z  Vysočiny a Jižních Čech. 
Vzniklo družstvo producentů „České biomléko“ zajišťující odbyt do 
Německa přes svaz GÄA.
RC se podílelo na akcích v rámci Září 2012 – měsíce biopotravin  
a EZ. RC organizovalo semináře a exkurze. Správce RC poskytoval 
členům poradenství – dotované i nedotované. Poskytoval také po-
radenství potenciálním budoucím členům.
Správce RC byl aktivní v  certifikaci regionálních produktů „Vy-
sočina Regionální Produkt“. Správce RC má akreditaci poradce 

v odbytu biomléka.v odbytu biomléka.
Z celkového počtu členů je 61 farem (řada farem má i výrobu biopotravin), Z celkového počtu členů je 61 farem (řada farem má i výrobu biopotravin), 
2 čistě výrobci biopotravin nebo krmiv, 1 obchodní družstvo producentů 2 čistě výrobci biopotravin nebo krmiv, 1 obchodní družstvo producentů 
biomléka, 1 škola, 3 čestní členové a 1 poradce. Členové jsou především biomléka, 1 škola, 3 čestní členové a 1 poradce. Členové jsou především 
z kraje Vysočina, ale také z okresů Tábor, Jindřichův Hradec, České Buz kraje Vysočina, ale také z okresů Tábor, Jindřichův Hradec, České Bu
dějovice a Kutná Hora.dějovice a Kutná Hora.
Výměra ekoploch členů je cca 9000 ha.Výměra ekoploch členů je cca 9000 ha.
Členové RC mají pestrou škálu činností – hospodaří na TTP (cca 50 %), Členové RC mají pestrou škálu činností – hospodaří na TTP (cca 50 %), 
orné půdě (cca 45 %), pěstují zeleninu, bylinky, ovoce, chovají masný orné půdě (cca 45 %), pěstují zeleninu, bylinky, ovoce, chovají masný 
i mléčný skot, ovce, kozy, koně i drůbež a ryby, vyrábí biopotraviny – rosti mléčný skot, ovce, kozy, koně i drůbež a ryby, vyrábí biopotraviny – rost
linné (z brambor, obilovin, ovoce, zeleniny) i živočišné (mléko a mléčné linné (z brambor, obilovin, ovoce, zeleniny) i živočišné (mléko a mléčné 
výrobky, maso a masné výrobky, vajíčka).výrobky, maso a masné výrobky, vajíčka).



v registru MZe ČR. Správce RC funguje jako odborný posuzovatel 
v ČIA (akreditace KEZ, Biokont)..

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo 
se jich účastnila (s krátkým popisem a přesným 
datem):
– 18. 1. 2012 – seminář „Zavádění systémů jakosti a správné výrobní  
a hygienické praxe (HACCP)“ – Biofarma Sasov, RC +PRO-BIO
– 21. 2. 2012 – Valná hromada RC, Jihlava-Sasov 
– 20. 3. 2012 – seminář „Zpracování mléka, výroba mléčných pro-
duktů“ – Biofarma DoRa, Ratibořice, RC +PRO-BIO
– 21. 3. 2012 – Valná hromada PRODEJ-BIO s. r. o., Karlovy Vary
– 12. 4. 2012 – Valná hromada svazu PRO-BIO, Želiv
– 17. 4. 2012 – seminář „Ukázka kontroly státních úřadů v rám-
ci systému Cross Compliance“ – Biofarma DoRa, Ratibořice,  
RC +PRO-BIO
– 26. 4. 2012 – seminář „Řešení problémů souvisejících s erozí 
půdy“ – Biofarma Sasov, RC +PRO-BIO
– 3. 5. 2012 – seminář „Zpracování masa a masných výrobků, 
prodej z farmy, účast na farmářských trzích“ – Biofarma Sasov,  
RC +PRO-BIO
– 15. 5. 2012 – školení poradců, Praha Uhříněves-ÚZEI
– 1. 9. 2012 – účast na výstavě Země Živitelka v Českých Budějo-
vicích
– 20. – 21. 9. 2012 – Bioakademie Lednice
– 22. 9. 2012 – Biojarmark v Jihlavě
– 28. 9. 2012 – Bio zemědělský den na Biofarmě Sasov
– 5. 10. 2012 – Biojarmark ve Žďáře nad Sázavou

– 30. 10. 2012 – seminář „Ekologická újma“, Sasov, RC +PRO-BIO
– 31. 10. 2012 – školení poradců EPOSu, Uhříněves, EPOS +PRO-BIO

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Projekt: „Zvyšování kvalifikace členů svazu PRO-BIO“ (semináře, 
PRV)

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
V  roce 2012 svaz PRO-BIO pokračoval v  úspěšné konsolidaci  
a v naplňování svého poslání. Počet ekofarem, výrobců biopotra-
vin i obchodníků se znatelně zvyšoval (biomléko, nabídka služeb 
svazu). V poptávce po biopotravinách bylo zaznamenáno oživení. 
Ceny bioproduktů se drží vysoko, je dále nedostatek bio jadrných 
krmiv. Zvláště zajímavým segmentem v eko hospodaření je a bude 
pěstování obilovin a luskovin.
V  RC Vysočina jsou z  velké části ti, kteří produkují bioprodukty  
a biopotraviny, což je potěšitelné. 
Z hlediska „zavření“ AEO v roce 2012 v ČR stagnoval nárůst eko 
ploch.
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