2015
VÝROČNÍ ZPRÁVA

Úvod
Vážení sedláci, členové Svazu PRO-BIO, biospotřebitelé,
kolegové,
držíte v ruce výroční zprávu shrnující aktivity a hospodaření Svazu PRO-BIO za rok 2015. Věřím, že když si ji pozorně pročtete, získáte mnoho informací a komplexnější představu o tom, co jsme v roce 2015 dělali, řešili a jak jsme byli
úspěšní či v některých případech neúspěšní.
Centrála Svazu PRO-BIO, se sídlem v Šumperku, i v roce
2015 pracovala s plným nasazením na propagaci a hájení
zájmů EZ a bioprodukce, na propagaci členů Svazu PRO-BIO v celostátních i regionálních médiích, regionální centra
poskytovala poradenství členským farmám, řešili jsme dotace pro ekologické zemědělce, nastavení legislativy a pravidel hospodaření, pořádali jsme různé semináře, workshopy
a konference, zasedali v Antibyrokratické komisi MZe, podíleli se na přípravě Akčního plánu EZ na roky 2015-2020, atd.
V rámci programu rozvoje venkova jsme se snažili v maximální možné míře poskytnout členům pomoc a poradit jim,
jak se k jednotlivým novým pravidlům a povinnostem postavit z pohledu hospodaření. Jednalo se o první rok nové
dotační politiky, kdy mnohé bylo nejasně formulováno, jiné
se teprve tvořilo „za pochodu“ a z toho vznikalo mnoho
problémů a nejasností, které bohužel vždy nejhůře dopadají

na sedláka, který je musí plnit. V rámci investic jsme v široké
koalici s dalšími nevládními organizacemi usilovali o co nejjednodušší, transparentní zvýhodnění ekologických, menších a středních projektů, které by smysluplně podpořily
rozvoj ekologického zemědělství v ČR. Zde jsme bohužel
nebyli tak úspěšní, jak bychom si přáli, což dokazuje zvýhodnění ekologických zemědělců v opatření 4.1.1 ve formě pouhých 4 bodů (z původně navrhovaného 1 bodu ze
strany MZe ČR). Usilovali jsme o kvalitní nastavení opatření
na podporu welfare zvířat, které hraje právě v ekologických
chovech prim, tato snaha však v roce 2015 nepřinesla očekávaný výsledek a další jednání a nastavování bude intenzivně pokračovat i v roce 2016.
I Bioakademie 2015 byla zaměřena na nové dotační podmínky a výzvy, které nás čekají. Odborná část pak byla
věnována stavu trhu s biopotravinami, kvalitě ekologické
produkce, vývoji sociálního zemědělství a systému ochrany
jádrovin a polních plodin v ČR. V rámci slavnostního večera
byla již tradičně vyhlášena Česká biopotravina 2015, kterou Svaz PRO-BIO plně organizoval. Vítězným výrobkem
roku 2015 se stala sterilovaná biorajčata, vítězem kategorie výrobků živočišného původu pak bio dršťková polévka
z naší členské biofarmy Sasov – pana Josefa Sklenáře. Kromě České biopotraviny (včetně všech jejích kategorií) byl
na slavnostním večeru v Lednickém zámku v rámci Bioa-

kademie také vyhlášen sedlák Svazu roku 2015, kterým se
stala tentokrát selka – Markéta Toběrná z ekofarmy Šťastná
koza, ale také i nejoblíbenější bioprodejna roku, kterou byla
prodejna přírodní kosmetiky Liliová společnosti Country
Life, s. r. o.
Spolupráce s partnery ze zahraničí pokračovala na mnoha úrovních i v roce 2015, neboť právě výměna informací,
zkušeností a vzájemná pomoc v rozvoji ekologického zemědělství je nedílnou součástí aktivit Svazu. I díky spolupráci
a partnerství s německým svazem ekologických zemědělců
Gäa se nám podařilo v roce 2015 certifikovat další farmy
na nadstandardní požadavky v hospodaření. Ve spolupráci
s Družstvem ČESKÉ BIOMLÉKO, jež Svaz pomohl v roce
2012 založit, jsme tak přispěli k další stabilitě cen biomléka
na českém trhu a ke zlepšení ekonomické situace našich
členských mléčných farem.
Samozřejmě jsme realizovali také projekty (v roce 2015
tedy „pouze“ projekt na propagaci ekologického zemědělství, financovaný z rozpočtu MZe) a další aktivity, kterými
jsme se snažili o rozvoj celého sektoru EZ u nás. Je to však
nikdy nekončící práce, která rozhodně bude pokračovat
a zúročovat se v roce 2016.
Kateřina Urbánková, manažerka Svazu PRO-BIO

Struktura členské základny

K 31. 12. 2015 Svaz PRO-BIO sdružoval 643 členů + 135 spotřebitelů (členů PRO-BIO LIGY ochrany spotřebitelů potravin
a přátel ekologického zemědělství).
Struktura členské základny

Počet podniků

Struktura členské základny

Čestný člen

20

Ekozemědělec

Zpracovatel

42

Z toho:

Velkoobchodník

20

Prodejna
Nezisková organizace
Podnik služeb

Počet podniků
513

do 50 ha

202

50–100 ha

105

51

100–200 ha

67

5

200–300 ha

30

1

300–500 ha

27

Poradce

18

500–1000 ha

41

Výzkum

4

nad 1000

20

Škola

8

Pozn. Někteří členové spadají do více kategorií

250

67

50

30

27

41

5000–1000

20

0

Výměra v ha

nad 1000

8

105

100

300–500

4

Škola

18

Výzkum

1

Poradce

5

Podnik služeb

51
Prodejna

20
Velkoobchodník

Čestný člen

20

0

42
Zpracovatel

100

Nezisková org.

200

150

200–300

300

100–200

400

202

200

50–100

513

Ekozemědělec

Počet členů

500

Počet ekozemědělců

600

Členění dle velikosti farem

do 50

Struktura členské základny

Výměra obhospodařované půdy

ha

Celkem

100 698,13

Výměra obhospodařované půdy
Výměra půdy v přechodném období

Výměra půdy v EZ

96 467,76

Orná půda

Orná půda

12 715,19

Úhor

Úhor

2,37

Tráva na orné půdě

592,21

Travní porost

81 292,63

Ovocný sad

1 429,52

ha
4230,37
640,13
2,25

Tráva na orné půdě

83,15

Travní porost

3 402,30

Ovocný sad

64,27

Vinice

10,65

Vinice

195,27

Jiná trvalá kultura

27,61

Jiná trvalá kultura

226,56

Jiná kultura

0,01

Školky

0,00

Zalesněná půda

0,00

Jiná kultura

11,12

Školky

0,97

Zalesněná půda

1,72

Výměra obhospodařované půdy členy v EZ

Výměra obhospodařované půdy členy v PO
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60 000
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Počet členů regionálních
center a odborných poboček

Počet podniků

Počet členů regionálních
center a odborných poboček

Počet podniků

Bílé Karpaty

58

Severovýchod

Jeseníky

64

Severozápadní Čechy

Jižní Morava

28

Šumava

36

Krkonoše a Podkrkonoší

46

Vysočina

67

Litomyšl

63

Bioprodejny Svazu PRO-BIO

50

Moravská brána

36

PRO-BIO LIGA

Srdce Čech

38

Počet členů RC a odborných poboček
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Struktura jednotlivých regionálních center
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
dle velikosti podniku

RC Bílé Karpaty
Velikost podniku (ha)

RC Jeseníky
Počet podniků

Velikost podniku (ha)

Počet podniků

do 50

23

do 50

50–100

11

50–100

8

100–300

4

100–300

12

300–450

1

300–450

1

nad 450

10

nad 450

12

25

18

18
16

20

10

5

Počet podniků

15

14
12
10
8
6
4
2

0

0
do 50

50–100
100–300
300–450
Výměra podniku v ha

nad 450

RC Jižní Morava
Velikost podniku (ha)
do 50

RC Krkonoše a Podkrkonoší
Počet podniků
16

Velikost podniku (ha)

Počet podniků

do 50

20

50–100

2

50–100

8

100–300

3

100–300

7

300–450

0

300–450

0

nad 450

2

nad 450

0

20

16

18

14

16

10
8
6
4

Počet podniků

12

14
12
10
8
6
4

2

2

0

0
do 50

50–100
100–300
300–450
Výměra podniku v ha

nad 450

RC Litomyšl

RC Moravská Brána

Velikost podniku (ha)

Počet podniků

do 50

26

Velikost podniku (ha)

Počet podniků

do 50

13

50–100

8

50–100

8

100–300

11

100–300

2

300–450

5

300–450

0

nad 450

3

nad 450

3

14

30

12

20

Počet podniků

Počet podniků

25

15
10

10
8
6
4

5

2
0

0
do 50

50–100
100–300
300–450
Výměra podniku v ha

nad 450

do 50

50–100
100–300
300–450
Výměra podniku v ha

nad 450

RC Severovýchod

RC Severozápadní Čechy

Velikost podniku (ha)

Počet podniků

Velikost podniku (ha)

Počet podniků

do 50

0

do 50

38

50–100

0

50–100

33

100–300

0

100–300

36

300–450

1

300–450

6

nad 450

2

nad 450

26

40

2

35

Počet podniků

Počet podniků

30

1

25
20
15
10
5

0

0
do 50

50–100
100–300
300–450
Výměra podniku v ha

nad 450

do 50

50–100
100–300
300–450
Výměra podniku v ha

nad 450

RC Srdce Čech

RC Šumava

Velikost podniku (ha)

Počet podniků

do 50

11

Velikost podniku (ha)

Počet podniků

do 50

5

8

50–100

11

100–300

3

100–300

9

300–450

0

300–450

2

nad 450

3

nad 450

6

12

12

10

10

8

8

Počet podniků

Počet podniků

50–100

6
4

6
4
2

2

0

0
do 50

50–100
100–300
300–450
Výměra podniku v ha

nad 450

do 50

50–100
100–300
300–450
Výměra podniku v ha

nad 450

RC Vysočina
Velikost podniku (ha)

Počet podniků

do 50

32

50–100

8

100–300

10

300–450

0

nad 450

6

35
30

Počet podniků

25
20
15
10
5
0
do 50

50–100
100–300
300–450
Výměra podniku v ha

nad 450

Vývoj členské základny od roku 2011

Výměra obhospodařované půdy od roku 2011

Rok

Počet členů

Rok

Ha

rok 2011

665

rok 2011

107 491

rok 2012

699

rok 2012

114 948

rok 2013

683

rok 2013

105 386

rok 2014

661

rok 2014

102 709

rok 2016

643

rok 2016

100 698

Vývoj členské základny dle počtu členů
699

700
680

Výměra obhospodařované půdy členy v EZ
115 000

665

110 000

661

107 491

660
643

640
620

105 386

105 000
Ha

Počet členů

114 948

683

102 709
100 000

100 698

600
95 000

580

90 000

560
rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

Půjčky ze
svépomocného fondu

V roce 2015 byly poskytnuty ze Svépomocného fondu půjčky ve výši 750 000 Kč
ŽADATEL

Požadovaná částka

SCHVÁLENÁ částka

200 000

200 000

Macháček Petr

125 000

100 000

Jemelík Vladimír

100 000

50 000

Jabálková Dominika

Lopaur Tomáš

150 000

120 000

Pánková Ivana

100 000

80 000

Šelongová Gabriela

200 000

200 000

Výsledovka analyticky

Číslo
úČtu

Název
úČtu

501 009

IT Materiál

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty
za období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Náklady
0,00

12 478,28

0,00

12 478,28

12 478,28

501 010

Spotřeba materiálu

0,00

22 561,23

0,00

22 561,23

22 561,23

501 030

Kancelářské potřeby

0,00

52 145,12

0,00

52 145,12

52 145,12

501 050

Propagační materiály (letáky,samolepky,etikety,cedule)

0,00

91 500,78

0,00

91 500,78

91 500,78

501 060

Spotřeba materiálu-produkty EZ

0,00

286 321,12

0,00

286 321,12

286 321,12

501 100

Ostatní spotřeba

0,00

16 987,00

0,00

16 987,00

16 987,00

503 001

Spotřeba plynu

0,00

25 478,12

0,00

25 478,12

25 478,12

503 002

Spotřeba vody

0,00

6 521,12

0,00

6 521,12

6 521,12

503 003

Spotřeba el. energie

0,00

12 456,23

0,00

12 456,23

12 456,23

504 010

Prodané zboží-nakoupené publikace

0,00

201 562,12

0,00

201 562,12

201 562,12

50×

Spotřebované nákupy

0,00

728 011,12

0,00

728 011,12

728 011,12

511 100

Opravy a udržování – sl. vozidlo

0,00

12 569,12

0,00

12 569,12

12 569,12

518 009

PPL

0,00

10 254,36

0,00

10 254,36

10 254,36

518 010

Poštovné

0,00

32 569,00

0,00

32 569,00

32 569,00

518 011

Tel. popl, internet,

0,00

38 521,26

0,00

38 521,26

38 521,26

518 013

Překlady, tlumočení

0,00

56 231,12

0,00

56 231,12

56 231,12

518 014

Tiskové a grafické služby služby

0,00

321 412,47

0,00

321 412,47

321 412,47

518 019

Pronájmy prostor, techniky

0,00

318 213,63

0,00

318 213,63

318 213,63

518 020

Nájemné kanceláří

0,00

33 256,10

0,00

33 256,10

33 256,10

518 030

Ostatní služby, právní, účet., audit

0,00

286 523,12

0,00

286 523,12

286 523,12

518 050

Školení, semináře, exkurze, veletrhy, výstavy

0,00

256 125,12

0,00

256 125,12

256 125,12

518 060

Reklama, inzerce

0,00

15 478,12

0,00

15 478,12

15 478,12

Číslo
úČtu

Název
úČtu

518 100

Odborné služby poradenské

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty
za období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Náklady
0,00

312 562,12

0,00

312 562,12

312 562,12

518 110

Ostatní služby, sem., zkoužky ost.

0,00

604 993,12

0,00

604 993,12

604 993,12

518 114

Ostatní služby - web, propagace, noviny atd.

0,00

185 212,00

0,00

185 212,00

185 212,00

51×

Služby

0,00

2 483 920,66

0,00

2 483 920,66

2 483 920,66

521 010

Mzdové náklady zaměstnanci

0,00

947 091,00

0,00

947 091,00

947 091,00

524 010

Zákonné sociální pojištění

0,00

185 975,00

0,00

185 975,00

185 975,00

524 020

Zákonné zdravotní pojištění

0,00

72 349,00

0,00

72 349,00

72 349,00

52×

Osobní náklady

0,00

1 205 415,00

0,00

1 205 415,00

1 205 415,00

531 000

Daň silniční

0,00

5 130,00

0,00

5 130,00

5 130,00

53×

Daně a poplatky

0,00

5 130,00

0,00

5 130,00

5 130,00

545 000

Kursové ztráty

0,00

10 521,36

0,00

10 521,36

10 521,36

549 000

Jiné ostatní náklady

0,00

12 698,00

0,00

12 698,00

12 698,00

549 040

Bankovní poplatky za vedení účtu

0,00

16 458,00

0,00

16 458,00

16 458,00

54×

Ostatní náklady

0,00

39 677,36

0,00

39 677,36

39 677,36

0,00

4 462 154,14

0,00

4 462 154,14

4 462 154,14

Náklady celkem

Číslo
úČtu

Název
úČtu

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty
za období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

601 010

Tržby za propagační materiály

601 020

Tržby za odbornou literaturu

0,00

0,00

338 644,17

338 644,17

338 644,17

602 100

Tržby z vlastní činnosti

0,00

0,00

917 997,50

917 997,50

917 997,50

60×

Tržby za vlastní výkony a za zboží

0,00

0,00

1 321 247,71

1 321 247,71

1 321 247,71

645 000

Kursové zisky

0,00

0,00

9 523,23

9 523,23

9 523,23

Výnosy
0,00

0,00

64 606,04

64 606,04

64 606,04

64×

Ostatní výnosy

0,00

0,00

9 523,23

9 523,23

9 523,23

684 010

Přijaté členské příspěvky – členové svazu

0,00

1 723 652,00

3 277 626,00

1553974,00

1553974,00

68×

Přijaté příspěvky

0,00

1 723 652,00

3 277 626,00

1553974,00

1553974,00

691 100

Dotace

0,00

0,00

1 595 112,00

1 595 112,00

1 595 112,00

69×

Provozní dotace

0,00

0,00

1 595 112,00

1 595 112,00

1 595 112,00

0,00

1 723 652,00

6 203 508,94

4 479 856,94

4 479 856,94

Výnosy celkem
Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

17 702,80
17 702,80

PRO-BIO regionální centra
a pobočky svazu

PRO-BIO 2015, Česká biopotravina 2015 a Nejoblíbenější Bioprodejna Svazu PRO-BIO 2015.
– BioFach Norimberk

Aktuální kontakty a adresa RC / pobočky:

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:

A: Gočárova třída 516 / 18, Hradec Králové 2, 500 02

Jednotlivé prodejny se zapojily do občanské iniciativy Skutečně zdravá škola.

Správce RC / pobočky v roce 2015

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:

Ing. Jana Lukešová
T: 723 360 721
E: bioprodejny@seznam.cz

Žádné.

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů). Počet členů k 31. 12. 2015 je:
50 členů, 5 členů výboru
Ing. Jana Lukešová, Monika Kopecká, Otakar Jiránek,
Melanie Kautzová, Dagmar Stejskalová

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
– Biostyl Praha – zástupci bioprodejen se účastnili, jak vystavovatelé tak účastníci.
– Bioakademie – zástupci bioprodejen se účastnili Bioakademie v Lednici s vyhlášením soutěže Sedlák Svazu

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Bioprodejny se propojily přes skupinový Facebook a mají
teď možnost konzultovat problémy a legislativní zátěže
s ostatními.

PRO-BIO LIGA ochrany
spotřebitelů potravin a přátel
ekologického zemědělství
Aktuální kontakty a adresa RC / pobočky:
Kubatova 1 / 32, 102 00, Praha 10
T: 774 683 833
E: info@biospotrebitel.cz
W: www.biospotrebitel.cz

W: www.kpzinfo.cz,
W: www.potravinovasuverenita.cz

Správce RC / pobočky v roce 2015
Mgr. Jan Valeška

Informace o členech:
Počet členů: 135

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
Vzdělávání, osvěta, poradenství pro spotřebitele.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
Datum

Název akce

Popis

28. 1. 2015

Open Space 2015

Tradiční akce Trastu pro ekonomiku a společnost, kde se téměř 30 akademiků, zemědělců, studentů či zástupců
samospráv zamýšlelo nad pojmy jako krajina, (ekologické) zemědělství, potravinová soběstačnost či suverenita.

11. 4. 2015

Pěstuj ekologicky

Celoroční praktický kurz ekologického zelinaření

18. 4. 2015

Den Země Praha 12

Osvětová akce Prahy 12 ku příležitosti Roku půdy s řadou zemědělských aktivit pro děti i dospělé

23. 4. 2015

Komunitní zemědělství

Přednáška o komunitním a ekologickém zemědělství

Férová Letná

Stánek o šetrném zemědělství na festivalu v Praze

Permaculture and Science

Organizace exkurze na komunitní hospodářství v rámci mezinárodní konference

9. 5. 2015
30. 7. 2015

5. 9. 2015
24.– 25. 9. 2015
3. 10. 2015

Semenaření pro začátečníky

Praktický seminář o základech semenaření

Fórum potravinové suverenity

Dvoudenní fórum o otázkách přístupu k půdě, zemědělství, sedlákům a občanské angažovanosti

Zapoj se do KPZ!

Celodenní seminář pro veřejnost i zemědělce o zakládání potravinových komunit

Projekty, do kterých
se RC / pobočka zapojila:
Informování spotřebitelské veřejnosti o biopotravinách a ekologickém zemědělství
Projekt zaměřený na provoz informačního centra, poskytování
poradenství, aktualizaci a provoz webu www.biospotrebitel.cz,
publikační činnost a realizaci vzdělávacích a osvětových akcí,
atd. Projekt podpořen Ministerstvem zemědělství ČR.

Ekoporadny Praha
Organizace v roce 2015 realizovala zakázku v rámci projektu
Ekoporadny Praha, v jejímž rámci organizovala vzdělávací a poradenské aktivity pro veřejnost v Praze o ekozemědělství, přírodních zahradách, potravinové soběstačnosti,
apod. www.ekoporadnypraha.cz

Learning Towards Solidarity-based Food Systems
Mezinárodní projekt partnerství založený na výměnných vzdělávacích akcích v 7mi partnerských zemích zaměřený na ne-

formální vzdělávání dospělé veřejnosti v oblasti potravinových
alternativ, ekologického zemědělství a potravinové suverenity.
Projekt byl podpořen v rámci Programu celoživotního učení
Grundtvig. Projekt je relizován občanským sdružením KomPot.
Podrobnosti anglicky na http://www.urgenci.net/en-gb/content/
letsfs

Podporujme svého sedláka i v Praze
Projekt zaměřený na rozvoj potravinových komunit v hlavním
městě, které podporují konkrétní ekologické zemědělce, informují o konceptu komunitou podporovaného zemědělství a šíří
osvětu o problematice drobného ekologického zemědělství.
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Podrobnosti na www.kpzinfo.cz

Be part of CSA
Mezinárodní projekt financovaný z programu Erasmus+ je zaměřen na vytvoření a otestování evropského vzdělávacího programu a dalších nástrojů pro rozvoj systému Komunitou podporovaného zemědělství.

Stručné zhodnocení
uplynulého roku:
V roce 2015 jsme pokračovali v rozvíjení systému komunitou
podporovaného zemědělství spoluprací s dalšími ekologickými hospodáři po celé ČR a podporou vytváření potravinových
komunit zejména v hlavním městě Praze, ale i v Brně či v Moravskoslezském kraji a začali jsme pracovat na hlubším propojování vznikajících komunit, kterých v ČR funguje již téměř 30.
Dále jsme spolu s dalšími partnery začali do tuzemského diskursu vnášet otázku potravinové suverenity jako práva a možnosti místních obyvatel formovat vlastní autentický potravinový
systém. Související akce Fórum potravinové suverenity vyvolala
veliký ohlas a dala vzniknout řadě pracovních skupinek na toto
a související témata, zároveň byly vytvořeny webové stránky
www.potravinovasuverenita.cz a publikace.
Dále jsme zorganizovali řadu praktických seminářů a dlouhodobějších kurzů zaměřených na praktické dovednosti ve zpracování biopotravin či přírodním zahradničení a také komunitním

fungování a vydali několik publikačních materiál – leták a plakát
o KPZ.
Na mezinárodní úrovni jsme se zúčastnili několika významných konferencí jako řečníci (např. Good Food Good Farming
v Bruselu či International Conference on Community Supported
Agriculture v Pekingu) a spolupracovali na řadě mezinárodních
aktivit a projektů.
Ve virtuálním světě jsme rozšířili počty virtuálních přátel našich
komunit a stránek na sociálních sítích a aktualizovali jsme webové stránky biospotrebitel.cz a zejména kpzinfo.cz.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:

Aktuální kontakty a adresa RC / pobočky:
A: Smetanovo náměstí 87, 570 01 Litomyšl
E: frantisek.chlad@gmail.com
M: 774 218 413 T / F: 461 615 293

Správce RC / pobočky v roce 2015:

– Konzultace jsou prováděny pro členy svazu dle potřeb průběžně (mobil, pevná linka, e-mail ), popř. osobní návštěvou farmy po předchozí dohodě.
– Daří se zajistit požadavky na individuální poradenství
v terénu.
– Hlásí se noví zájemci o EZ resp. kterým jsou poskytovány
zdarma základní úvodní informace, v případě zájmu o členství ve svazu kompletní vyřízení žádosti při vstupu do EZ,
v roce 2015 3 nové vstupující farmy do EZ.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
– 11. 3. 15 Valná hromada a vzdělávací seminář zaměřený
na změny v legislativě EZ, LPIS, byl představen PRV, AEKO
a EZ pro období 2015–20120.

Ing. František Chlad

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
PRO-BIO RC Litomyšl má 63 členů, což je pokles o 1 člena
proti roku 2014. Prioritou pro rok 2015 byla i nadále individuální poradenská činnost na farmách a postupné rozšiřování
služeb především pro členy svazu PRO-BIO, pro nové možné zájemce o EZ i pro širokou veřejnost.

Propagace ekologického zemědělství a biopotravin.
– 22. 4. 15 spoluorganizování Dnu ZEMĚ v Litomyšli, zajištěna ochutnávka biopotravin a pro zájemce propagační informace o ekologickém zemědělství a bioproduktech.
– 17. 6. 15 přednáška knihovna Litomyšl.

Stručné zhodnocení uplynulého roku :
V roce se uskutečnily v regionu schůzky, poradenství, školení i semináře. Pokračujeme v šíření nových informací, postu-

pů a zákonů. I tento rok činnosti byl úspěšný jak z hlediska
prohlubující se spolupráce, tak aktivní spoluúčastí členů regionu z řad farmářů. Udržuje se spolupráce se spotřebiteli,
propagační činnost doplněná přednáškami. S kladným ohlasem a zájmem byly přijaty akce zorganizované v Litomyšli.

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

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 2015:
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. Jaroslav Šašinka, Bohumil Škarpich, Lenka
Vránová
Členové celorepublikové rady svazu za RC: Ing. Milan
Drgáč, Josef Čičák a Ing. Radek Lahuta jsou členové celo-

56 + 2 čestní členové: Ekotrend Slovakia, Habáník Miroslav
Nový člen: Javorník -CZ s.r.o. Štítná n. Vláří

– Seminář „Potravinářská legislativa pro ekozemědělce
a další malé lokální zpracovatele“ (19. 11. 2015 v Hostětíně, s pracovníky MZe, SZPI, KVS).
– Odborná třídenní exkurze na ekofarmy do oblasti Králického Sněžníku a Orlických hor. 6.–8. 10. 2015 Navštíveno 7 ekofarem a výrobců biopotravin.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:

Osvětové a propagační aktivity a vzdělávání veřejnosti:

Osvěta, propagace, vzdělávání, poradenství v EZ, také nepřímá podpora odbytu bioprodukce (zejména formou osvětových a vzdělávacích akcí).

– Dny otevřených dveří na ekofarmách. V roce 2015
proběhly čtyři akce pro veřejnost – Dny otevřených dveří na ekofarmách ve Zlínském kraji: Češkův mlýn Jarcová
12. 9.; Biofarma Juré Lužkovice 10.10.; Šeliga Pavel Vrbětice
30. 10., Kozojedský dvůr Nítkovice 26.12.
– Tradiční Bělokarpatský dožínkový biojarmark ve Velké nad Veličkou (22. 8. 2015). Opět uspořádán v rámci folklórního festivalu Ozvěny Horňácka.
– Biojarmark a bio biograf při Jablečné slavnosti v Hostětíně (20. 9. 2015 v Hostětíně).
– Seminář pro veřejnost o ekologickém zemědělství
„Aktuality 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) (13. 6.
2015). Spojeno s ochutnávkami biopotravin a promítáním
filmů se zaměřením na EZ.
– Prezentace regionálního ekozemědělství a bioprodukce na mezinárodním festivalu Life Sciences Film
Festival a Street Food Festival (17. 10. 2015 v Praze).
– 2 kurzy pečení z bio mouky – kváskový chléb a slané

republikové správní rady svazu; Ing. Jaroslav Šašinka – člen
celorepublikové revizní komise svazu.

Počet členů k 31. 12. 2015:

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
Veškeré akce nadále realizovány na ekologické zemědělství
v regionu (zejména na osvětu, propagaci, vzdělávání a informační služby) ve spolupráci s IS Kopanice. Obě organizace
společně řešily v roce 2015 dva projekty zaměřené na ekozemědělství. Podpořeny dotacemi MŽP a MZe. Žadatelem
bylo IS Kopanice, RC v projektech jako partner.
Realizace projektů od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Odborné vzdělávací akce:
– Seminář po ekozemědělce „Nové dotace v zemědělství od roku 2015“ (20.2.2015 v Luhačovicích) ve spolupráci s PV-Agri s.r.o.).
– 2 školení k Portálu farmáře pro ekozemědělce ve Slavičíně (17. 4. 2015 ve spolupráci s PV-Agri s.r.o.).

kváskování s paní Marií Pechovou“ (7. 11. 2015 v Hostětíně)
– Minifestival ekologického zemědělství „Ekologické
zemědělství v obrazech, slovech a chutích“ (28. 11. 2015
ve Zlíně, ve spolupráci s Harvest Films z.s.)
– Vydána aktualizovaná brožura Kam pro bioprodukty
a biopotraviny ve Zlínském kraji. Je distribuována na různých akcích v regionu i mimo region, dále prostřednictvím
NNO, prodejen atd.
– Realizovány přednášky na 5 středních a základních
školách v regionu o ekozemědělství s prezentací filmů
o EZ (SOŠG Staré Město, SŠZePř Rožnov p. R.; ZŠ Starý
Hrozenkov, ZŠ Pod Skalkou Rožnov p.R.; SŠIEŘ Rožnov
p. R.).
– Vyrobeny nové postery, rolety a plachty pro propagaci
ekozemědělství a regionální ekol. produkce.
– Prezentace EZ na různých dalších akcích v regionu
(trhy, jarmarky, slavnosti, konference aj.).

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
1) Osvětové, informační a propagační aktivity zaměřené
na ekologické zemědělství a bioprodukci ve Zlínském kraji
a na Hodonínsku (projekt podpořilo Ministerstvo zemědělství).
2) Prezentujeme už 20 let ekologické zemědělství a biopotraviny i nové vědecké poznatky (projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí).
Žadatel a hlavní ředitel projektů IS Kopanice, RC partner
obou projektů.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Valná hromada RC Bílé Karpaty se konala 23. 4. 2015 v Hostětíně.
Většina aktivit zaměřených na ekozemědělství ve Zlínském
kraji a na Hodonínsku byla v roce 2015 opět realizována díky
projektům IS Kopanice, podpoře MZe a MŽP a příspěvkům
členů a dalších dárců. RC Bílé Karpaty se podílelo významnou měrou na realizaci i spolufinancování projektů.
Podařilo se uspořádat mnoho akcí i aktivit pro odbornou
i širokou veřejnost.
Poradenství v ekozemědělství poskytováno nadále Ing. Milanem Drgáčem.
Informační služby poskytuje nadále IS Kopanice osobně, telefonicky nebo e-mailem. Probíhá stále i e-mailová rozesílka
informací a inzerce zaměřené na ekozemědělství.
Propagace a osvěta v ekologickém zemědělství probíhá celoročně – na regionálních akcích, na webových stránkách
(v Katalogu ekozemědělství Zlínského kraje a nově i v tržnici
regionální ekologické produkce na www.iskopanice.cz).
Správce RC i další členové RC (kteří jsou zároveň členy celorepublikové rady nebo revizní komise) zastupují členy regionálního centra na celorepublikových jednáních a akcích
svazu PRO-BIO.
RC zejména s ohledem na rozpočet nemá žádné stálé zaměstnance, proto využívá služeb IS Kopanice, pracovníků
na DPP a externistů.

Členy RC jsou i podniky hospodaří i na orné půdě, převážně pěstují obiloviny, nebo brambory. Farma Ing. Přemysla
Čecha se zapojila do ověřování vhodnosti odrůd obilovin
pro ekologickou produkci, kterou realizuje Svaz PRO-BIO
ve spolupráci s ÚKZÚZ. V regionu našeho RC hospodaří
i podniky s chovem mléčného skotu. Dále naši členskou základnu tvoří školy, poradci, výrobci i obchodníci.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:

Ing. Přemysl Čech

Činnost RC se ostatně jako v letech předešlých orientovala hlavně na poradenství související s přípravou na kontroly
inspekčních orgánů a poskytovala poradenství začínajícím
ekologickým subjektům.
RC začalo pro své členy vydávat elektronický Zpravodaj,
ve kterém přináší aktuální informace o podmínkách dotačních titulů v novém PRV 2014-2020, svým členům nabízí
zpracování žádostí o projektová opatření a poskytuje konzultace k přípravám žádostí o dotace SAPS, VCS, AEKO a EZ.

Členská základna (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:

V současné době má RC Jeseníky 64 členů. Převážně se
jedná o podniky hospodařící na loukách a pastvinách v podhůří Nízkého a Hrubého Jeseníku s chovem krav bez tržní
produkce mléka, chovem ovcí a v malé míře chovem koní.
Někteří členové finalizují svou produkci a prodávají hovězí a jehněčí maso v kvalitě bio buď přímo na farmě, nebo
i v rámci regionu Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

– 11. červenec 2015 tradiční – již desátý ročník – akce Bioslavnosti ve Starém Městě, pořádané jedním z členů RC –
obchodní společností PRO-BIO s. r. o. (organizační zajištění
exkurzí do zemědělských podniků regionu v rámci doprovodného programu, členům byly poskytnuty vstupenky).
Srpen 2015 Prezentace RC Jeseníky ve spolupráci s partnerskou
MAS Horní Pomoraví o.p.s. na výstavě Země Živitelka 2015.

Aktuální kontakty a adresa RC / pobočky:
A: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk / Ing. Přemysl Čech
T: +420 602 419 224
E: premysl@farmacechovi.cz

Správce RC / pobočky v roce 2015:

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
Regionální centrum se v roce 2015 opět zaměřilo zejména
na tradiční, opakující se a osvědčené akce. Poskytování poradenských služeb využila jen menší část členské základny. Myšlenka ekologického zemědělství a biopotravin byla
propagována zejména díky akcím, jako jsou Bioslavnosti
ve Starém Městě a výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích.

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
– K 1. 1. 2015: Celkem 31. Zemědělec 21, Vinohradník 5,
Ovocnář 3, Výrobce biopotravin 1, Výrobce krmiv 1, Poradce 2.
– K 31. 12. 2015: Celkem 28. Zemědělec 16, Vinohradník 5,
Ovocnář 3, Výrobce biopotravin 1, Výrobce krmiv 1, Poradce 2.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
Hlavní náplní pobočky bylo poskytování individuálního
i skupinového poradenství dle požadavků jednotlivých členů. Správce se aktivně zapojuje do připomínkování různých
problémů v rámci legislativních procesů v ČR.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
– 3. 3. 2015 Valná hromada Těšánky
– 15. 12. 2015 Setkání členů RC Pavlov

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
Aktuální kontakty a adresa RC / pobočky:
A: Pražská 66, 678 01 Blansko
M: 774 710 391
E: ingpetr.david@centrum.cz

Správce RC / pobočky v roce 2015:
Ing. Petr David

V tomto roce se nezapojilo.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Rok 2015 přinesl dobré výsledky. Probíhaly schůzky, poradenství, školení i semináře. Pokračujeme v šíření nových
informací, postupů a zákonů. Daří se propojovat aktivity
jednotlivých členů Svazu PRO-BIO. Pozitivem této činnosti
je konsolidace stavu členů.

Aktuální kontakty a adresa RC / pobočky:
A: Horní Branná 117, 512 36
T: 487 989 076
E: pro-biokrkonose@volny.cz
W:www.pro-biokrkonose.cz

Správce RC / pobočky v roce 2015:
Ing. Hana Řehořková

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
K 31. 12. 2015 celkem 46 členů, 1 917 ha zemědělské půdy.
1. Josef Kotyk – skot, TTP, orná půda, agroturistika, restaurace.
2. Polabské mlékárny a.s. – mléčné výrobky.
3. Pavel Kverek – čestný člen.

4. Vladimír Jemelík sad, TTP, ovce, zelenina, ovce, agroturistika.
5. Zdeněk Hák čestný člen.
6. VH PRESS, BIOMĚSÍČNÍK Dr. Vohralíková, čestný člen.
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, skot, mléčné výrobky.
11. Ing. Hana Řehořková, poradenství, agroturistika, TTP,
orná půda, skot, obilniny.
12. Petr Janát Dolista, orná půda, sad, ovce, agroturistika.
13. Miloslav Košek sad, rakytník.
14. Antonín Šlechta sad, muchovník.
15. Ing. Eva Pražáková orná půda, TTP, sad, skot, ovoce,
bylinky.
16. Milan Láník TTP, ovce.
17. Jaroslav Rousek TTP, ovce, koně.
18. Jiří Janoušek orná půda, TTP, skot.
19. Bazalka s.r.o, výroba biopotravin.
20. Filip Marek orná půda, TTP, sady, skot, ovoce, zpracování ovoce.
21. Ing. Petr Macháček TTP, sad, obilniny, zelenina, ovoce, ovce.
22. Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. orná půda, TTP, vinice,
ovoce, víno, ovce, zelenina.
23. Ladislav Prášil TTP, orná půda, skot.
24. Anna Grygarová TTP, orná půda, skot.
25. Šlahorková Michaela, TTP, sad, skot, orná půda.
26. Střední zemědělská škola a SOŠ Poděbrady vzdělávání.
27. Zdeněk Pavlíček Orná půda, TTP, skot, obilniny.

28. Vladislav Vlačiha Orná půda, TTP, skot, ovce.
29. Jakub Tůma TTP, ovce, agroturistika.
30. Otakar Fortelko TTP, ovce, koně, skot.
31. Jiří Karbus Sady, zpracování ovoce.
32. Josef Mečíř orná půda, TTP, skot.
33. Biofarma Pod Hájkem s.r.o. Orná půda, TTP, skot, drůbež, agroturistika, penzion.
34. Adam Kotyza TTP, skot, koně.
35. Václav Čermák Orná půda, TTP, skot, drůbež.
36. Ing. Kristina Nowotná sad, jahody.
37. Kocmanová Lenka Ing. orná půda, TTP, sad, koně.
38. Ing. Jan Kozderka TTP, sad, orná půda.
39. Ing. Lubomír Moudrý překladatel.
40. Bohuslav Chlupáč TTP, skot.
41. Lukáš Dvořák orná půda, TTP, sad, skot, agroturistika.
42. L. S. Czech Real Estates s.r.o. TTP, skot.
44. Tomáš Hudský Orná půda, TTP.
45. Zeman Petr Orná půda, TTP, skot, produkce mléka.
46. Josef Šourek – čestný člen.

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

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Rok 2015 byl plynulým pokračováním předchozích období.
Probíhala vzájemná spolupráce všech členů RC. Členská
základna je stabilizovaná, do akcí RC se zapojují průběžně
téměř všichni členové RC. V rámci RC jsou velmi přátelské
a bezkonfliktní vztahy.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
Poradenství, exkurze, vzdělávací akce, osvěta.
Kurz pečení kváskového chleba – akce měla velký úspěch.

Aktuální kontakty a adresa RC / pobočky:

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:

A: Tyršova 705, 742 58 Příbor
E: probio.moravskabrana@seznam.cz
M: 604 905 611

Vzdělávací semináře – Zásady správné zemědělské praxe,
ekologické zemědělství.

Správce RC / pobočky v roce 2015:
Ing. Alena Malíková

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
K 31. 12. 2015 mělo regionální centrum 36 členů, z toho 27
zemědělských podniků obhospodařujících 4 937,59 ha zemědělské půdy; 4 zpracovatelské subjekty, 1 podnik zaměřený na produkci osiv, 1 zemědělskou školu a 1 NNO a 2
čestné členy.
Rostlinná produkce zahrnuje zejména péči o trvalé
travní porosty; na orné půdě se kromě běžných polních
plodin pěstuje zelenina a bylinky; hospodaří se v sadech.
Živočišná produkce zahrnuje chovy: krav bez tržní produkce mléka, mléčného skotu, ovcí a koz, koní, drůbeže.

– BEMAGRO Malonty, a.s. – kravské mléko, vejce, zelenina.
– AMALTHEA, s.r.o. (http://farmahvozd.webpark.cz/) – kozí
mléko Markéta Toběrná (http://www.stastnakoza.cz/o-farme/) – kozí a kravské mléko; prodej formou KOMUNITOU
PODPOROVANÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ – cca 15 odběratelů
z Příbora.
– BIO PRODUKCE – drůbež – chov nosnic, produkce bio
vajec.
– VITAMINÁTOR s.r.o. – ovoce.
– Gabriela Šelongová s manželem (http://farma-selongovi.
webnode.cz/) pěstují zeleninu, dodávají ji 100 spotřebitelům
formou KOMUNITOU PODPOROVANÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
(www.kpzinfo.cz) – Ostatními členy jsou společnosti HOPI POPI, a.s., Olomouc, SEMO a.s., Smržice, Bioinstitut, o.p.s., Masarykova střední škola zemědělská, Opava. Čestnými členy
RC jsou paní Zdenka Szmeková a pan Josef Folta.

Společnost BEMAGRO Malonty, a.s. získala certifikát DEMETER, hospodaří podle principů biodynamického zemědělství.

9 farem je zapojených do projektu Bioinstitutu Ekozemědělci přírodě.

Zemědělci zpracovávající, bioprodukty, resp. prodávající biopotraviny na svých hospodářstvích:

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:

– Bio hovězí: Zdeněk Polášek (http://www.hresort.cz/), Jesenické zemědělské družstvo.
– CARPENTALIS MORAVIAN RANCH s.r.o. (http://www.
carpentalismoravianranch.cz/cs/).

– Osvěta – pořádání seminářů, kurzů, přednášky ve školách
a další osvětové akce.
– Marketing – propagace principu „komunitou podporované
zemědělství“, nezbytnosti podílet se na potravinové soběstač-

nosti regionu, zodpovědnosti zemědělců i spotřebitelů.
– Poradenství na téma komunitou podporované zemědělství.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
– 21. 1. 2015, Nový Jičín, Střední škola technická a zemědělská, přednáška na téma ekologické zemědělství, biodiverzita
a komunitou podporované zemědělství.
– 19. 2. 2015, Příbor, Piaristický klášter; setkání se zemědělci
a myslivci Cesty a možnosti zvyšování biodiverzity.
– 26. 2. 2015, Příbor, Coworking Centrum, Valná hromada RC
Moravská brána.
– 6. 3. 2015, Zlín, Čajovna Lilith – Přednáška na téma hnutí Transition Towns, ekologické a komunitou podporované zemědělství.
– 13. 4. 2015, Olomouc, Divadlo Na cucky, přednáška na téma
ekologické a komunitou podporované zemědělství.
– 20. 4. 2015, Příbor, Coworking Centrum, školení členů RC
k podání jednotné žádosti.
– 26. 5. 2015, Lipník nad Bečvou, MAS Moravská brána, přednáška na téma ekologické a komunitou podporované zemědělství.
– 22.–23. 10. 2015, Exkurze pro členy RC: Biofarma Sasov –
Jan Šulc, Outěchovičky – Bemagro, Malonty .
– 29. 10. 2015, Příbor, Piaristický klášter – uspořádání festivalu
dokumentárních filmů Ozvěny Země na talíři.
– 14. 11. 2015, Bystřice nad Olší, Klub zdraví, přednáška
na téma ekologické a komunitou podporované zemědělství.
– 18. 11. 2015, Kopřivnice, restaurace Mandala, přednáška:
Jídlo radostí, starostí, problémem?

– 10. 12. 2015, Příbor, Coworking Centru, uspořádání semináře
o agroenvironmentálně klimatickém opatření Nektarodárné biopásy – pro zemědělce, včelaře a ostatní veřejnost.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
– LIDÉ LIDEM II, www.dalekoodprahy.cz, ve spolupráci s Centrem mentoringu Ostrava probíhal od srpna 2014 do června
2015.
– Zajištění čtyř kurzů na téma Spotřebitelské chování v obcích
Stará Ves u Bruntálu, Vlčice, Dvorce.
– Restaurace Mandala, Kopřivnice – spolupráce na projektu
„Víme, co a proč jíme?

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
– PRO-BIO RC Moravská brána v rámci spolupráce s MAS
Lašsko se podílí na strategickém plánování pro region.
– Ze strany spotřebitelů roste poptávka po lokálně vypěstované
bio zelenině i po dalších biopotravinách (maso, mléko + produkty).
– Stále je problémem nedostatečná informovanost spotřebitelů
o významu ekologického zemědělství (nejen jako zdroje bioproduktů a biopotravin).
– Markéta Toběrná (Ekofarma Šťastná koza) získala ocenění
Sedlák roku.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:

Aktuální kontakty a adresa RC / pobočky:
A: Brtnická 360, 407 78 Velký Šenov

Správce RC/pobočky v roce 2015:
Ing. Kamil Toman

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

Biomléko – 10 tis. litrů denně, biohovězí, biojehněčí a biokuřecí – roční objem produkce 55 mil. Kč. Další časově i fakticky významnou oblastí činnosti je zastupování ekologických
zemědělců v rámci připomínkových řízení a pracovních skupin. Správce je členem četných pracovních skupin na Ministerstvu zemědělství. 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 prezentace.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:

Jedním z nejdůležitějších pokračujících úkolů je ve spolupráci s centrálou svazu projednávání a připomínkování legislativních, nelegislativních materiálů a opatření PRV.

Několik farem provozuje agroturistiku a některé diverzifikují svoji činnost v nezemědělské oblasti (zpracování dřeva,
opravy automobilů, zemní práce).
Přibývají farmy s vlastním zpracování produkce a výrobou
potravin. V regionu působí několik certifikovaných sýráren
na produkci sýrů z ovčího, kozího a kravského mléka, několik faremních mlékáren na zpracovávání kozího mléka a moštárna ovoce.

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

Správce RC/pobočky v roce 2015:
Ing. Zdeněk Perlinger

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
Počet členů – 150 farem, převážně farmy horských a podhorských oblastí Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého
a Libereckého kraje, hospodaří se na TTP – 36 000 ha,
na orné půdě – 2 600 ha a v ekologických sadech 200 ha,
jedna farma pěstuje zeleninu. Chová se skot bez tržní produkce mléka, ovce, kozy a koně, krávy mléčných plemen
a okrajově prasata.

Při čtyřech farmách byla vybudována jatka, bourárny s chladícími boxy, dodávají balíčkované hovězí maso s ekologickým certifikátem, produkují také biouzeniny.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
1. Poradci soustředění při RC pomáhají členům poradenskou činností v oblastech: Přechod EU na novou Společnou
zemědělskou politiku, nový dotační systém v ČR, příprava
na kontroly Cross-compliance, dotační tituly AEKO, příprava na kontroly kontrolními orgány, asistence při kontrole,
změny výměry ekologicky certifikované plochy, odborné
poradenství – vypracování evidence hnojení farmy, vypracování havarijních plánů farmy, tabulky ekologické újmy,
welfare zvířat, zemědělské stavby, povolení k odběru povrchových a podzemních vod, pohotovostní plány chovu
zvířat, účetnictví a daně, optimalizace hospodaření, kontroly SZIF, ČIŽP,ÚKZUZ, práce s Portálem Farmáře – polní
složiště hnoje atd.

2. RC provozuje poradenské centrum, které sdružuje akreditované poradce schopné pomoci v oblasti cross-compliance, welfare, zemědělských staveb, ekologického zemědělství, nitrátové směrnice, zemědělského účetnictví
a optimalizace hospodaření farmy (využívá se dotační titul
Poradenství v rámci PRV, Práce poradenského centra se
zapojením do dotačního programu na poradenství využilo
přes 150 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, agroturistika, mladý zemědělec a v roce 2015 jsme
byli 100 % úspěšní v 1. kole nového PRV.
4. Regionální centrum organizuje ve spolupráci s KIS – Karlovarský kraj odborné seminářů týkající se Společné zemědělské
politiky EU, nové Cross-compliance, ekologického zemědělství, legislativy EU, dotačních titulů, ekonomiky farem, nitrátové směrnice, počítačových programů GISů pro farmy 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 následuje společenský

večer a druhý den exkurze s tématy: revize Společné zemědělské politiky EU, stáje pro chov masných plemen skotu,
na přístřešky pro skot a nově vybudované objekty agroturistiky, krytá hnojiště, seníky a zpracování produkce na farmách (zpracování hovězího masa, sýrárny), změny v dotační
politice státu.
6. RC spolupořádá nebo finančně podporuje akce propagující členy RC a ekologické zemědělství – biojarmarky v regionu, biodožínky, propagace biopotravin mezi středoškolskou mládeží, charitativní akce.
7. Pokračuje spolupráce v rámci partnerských a pracovních
vztahy s profesními organizacemi a místními akčními skupinami působícími v regionu, 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, podmínkách zpracování, termínech hnojení atd. V roce 2015 bylo vydáno a zasláno 8 Zpravodajů
na aktuální a potřebná témata.
10. RC vytváří vlastní internetové stránky – www.rc-severozapad.cz.

11. Stále zvětšující se odezvu má vlastní inzerce mezi členy
RC – prodává a nakupuje se krmivo, mění se plemenná zvířata, nabízejí se zemědělské stroje. RC při inzerci funguje
jako záruka solidnosti nabídky a poptávky.
Kromě společných akcí pořádaných samostatně nebo s dalšími spolupracujícími organizacemi se zvýšil počet individuálních návštěv mezi jednotlivými farmami s cílem získat
zkušenosti se zpracování a prodejem vlastní produkce, se
stavbami nebo opravami v rámci Programu rozvoje venkova.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Samostatně žádné projekty nevyužíváme.

Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky:

Stručné zhodnocení uplynulého roku:

A: Sedlo 4, 364 01 Útvina
E: kvetonova.sedlo@seznam.cz
M: 604 258 219

Rok 2015 se jeví jako standardní, tedy úspěšný.

Správce RC/pobočky v roce 2015:
Ing. Ivana Květoňová

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
K 31. 12. 2015 38 členů – z toho 24 zemědělců, 4 výrobci a prodejci biovýrobků, 5 z oblasti výzkumu a vzdělávání,
5 čestných členů. Zaměření zemědělců je velmi rozmanité,
většina chová přežvýkavce BTPM, někteří obhospodařují ornou půdu či pěstují zeleninu, vysazují sady či chovají dojnice,
většina má zaměření kombinované, včetně výzkumu a vzdělávání.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala:
Především poradenství – zemědělcům vedení evidence, přípravy na kontroly, seznamování se změnami právních požadavků, především v oblasti ekologie, ale i zemědělství celkově. Zvýšil se zájem o ekologické hospodaření – osvěta,
zodpovídání dotazů, noví členové. Zástupci RC se zúčastnili
i akcí, setkání a jednání týkající se EZ pořádaných jinými subjekty.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo
se jich účastnila:
– 9. 3. Seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a příznivce ekologického zemědělství - seminář na ČZU Praha
– 30. 6. Přehlídka polních pokusů v Uhříněvsi se zaměřením
na pěstování plodin v ekologickém zemědělství – přednášky,
souhrnné výsledky pokusů, exkurze v terénu – komentované
přehlídky polních plodin pěstovaných v režimu ekologického
zemědělství.

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
RC nemělo v roce 2015 žádný samostatný grant.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Členská základna se sice zúžila, ale přibyli zemědělci s chovy dojnic, hlavně díky zaručenému výhodnému
odbytu navázáním úspěšné spolupráce Svazu PRO-BIO

s německou mlékárnou. Ukazuje se, že naši chovatelé
dojnic dovedou držet krok i s vysokými nadstandardními
požadavky na kvalitu mléka a dobře reprezentují nejen
PRO-BIO Svaz, ale i celou republiku. Také zvýšený zájem spotřebitelů o biovýrobky, produkty z farem a celkově o udržitelných formách hospodaření ukazuje význam
a důležitost ekologického zemědělství. Legislativní změny
v novém období zemědělské politiky jsou opět zatěžkávací zkouškou odolnosti zemědělců, jejich pomocníků i poradců. Svaz PRO-BIO stále dělá vše co je v jeho silách pro
co nejspravedlivější nastavení podmínek pro ekologické
zemědělství, které by mohly vytřídit ty, kdo hospodaří jen
za účelem zisku. Ti, kteří ekologicky hospodaří „srdcem“,
určitě věrni ekologickému zemědělství a našemu RC Srdce Čech zůstanou.

Ing. Ivana Květoňová

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
Semináře:
– 14. 4. 2015 Stachy – Program rozvoje venkova – osa I. a II.,
pravidla AEKO a EZ.
– 22. 10. 2015 Stachy – práce s Portálem farmáře – povinná
evidence v ekologickém zemědělství.
– 17. 6. 2015 – exkurze – tematika: Realizované projekty PRV
na farmách Šumavy.

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

Správce RC/pobočky v roce 2015:
Ing. Vladimír Krtouš

Informace o členech (počet členů v RC/pobočce,
aktivity členů):
36 členů (k 31. 12. 2015), většina chovatelé skotu BTPM
a ovcí, většina TTP.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala:
– individuální poradenství u členů RC
– semináře
– exkurze

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Stabilizovaný stav.

Aktuální kontakty a adresa RC / pobočky:
A:
E:
M:
IČ:

Sasov 2, 586 01 Jihlava
rc.vysocina@volny.cz
739 235 944
709 72 931

Správce RC / pobočky v roce 2015:
Ing. Tomáš Klejzar
Další členové výboru RC: Ing. Jiří Doubek, František Matoušek

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
V RC Vysočina je celkem 67 členů, v roce 2015 ze svazu vystoupily 2 farmy na vlastní žádost, 3 farmy jsou nové. Oproti
roku 2014 je tedy o jednoho člena více.
Z celkového počtu členů je 58 farem (řada farem má i výrobu biopotravin), 2 čistě výrobci biopotravin nebo krmiv,

1 obchodní družstvo producentů biomléka, 1 škola, 4 čestní
členové a 1 poradce. Členové jsou především z kraje Vysočina, ale také z okresů Tábor, Jindřichův Hradec, České
Budějovice a Kutná Hora.
Výměra ekoploch členů je cca 7 000 ha.
Členové RC mají pestrou škálu činností – hospodaří na TTP
(cca 56 %), orné půdě (cca 42 %), pěstují zeleninu, bylinky,
ovoce, chovají masný i mléčný skot, ovce, kozy, koně i drůbež a ryby, vyrábí biopotraviny – rostlinné (z brambor, obilovin, ovoce, zeleniny) i živočišné (mléko a mléčné výrobky,
maso a masné výrobky, vajíčka).
Někteří členové nabízí také služby v agroturistice, školství,
poradenství.
V řadách členů RC jsou z dřívějška držitelé ocenění nejlepší
ekozemědělec roku (Ing. Tomáš Křišťan), biopotravina roku
(Biofarma DoRa, 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 pracovala:
Správce RC a současně místopředseda svazu se podílel
na činnosti svazové obchodní organizace PRODEJ-BIO
s.r.o., řešil aktuální svazové problémy, byl aktivní v různých
aktivitách EZ – je členem Komise EZ při MZe, je aktivní při
tvorbě a připomínkování dotačních opatření, účastní se
tvorby poradenského systému svazu, zastupuje svaz při
různých jednáních, např. řešení dotačních podmínek, změ-

ny ve značení bioproduktů, udělování výjimek, kontroly CC,
legislativy EZ, apod. Pokračuje intenzivní práce v odbytu
biomléka z Vysočiny a Jižních Čech, předsedou Družstva
České biomléko je Ing. Miloš Pátek.
RC se podílelo na akcích v rámci Září 2015 – měsíce biopotravin a EZ. RC organizovalo vzdělávací akce. Správce
RC poskytoval členům poradenství. Poskytoval také poradenství potenciálním budoucím členům. Důraz byl kladen
na individuální služby členům.
Správce RC byl aktivní v certifikaci regionálních produktů
„Vysočina Regionální Produkt“. Správce RC má akreditaci
poradce 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:
– 7. – 8. 1. 2015 – jednání Akčního týmu EZ, Valná hromada
ČTPEZ ČR, Lhotka u Telče.
– 12. 1. 2015 – školení správců RC, Šumperk.
– 10. 2. 2015 – školení poradců, Jihlava.
– 19. 2. 2015 – jednání akčního týmu EZ, Praha.
– 3. 3. 2015 – vypořádání připomínkového řízení k NV EZ
a AEKO, Praha.
– 26. 3. 2015 – Valná hromada RC, Jihlava- Sasov, diskuse
na téma „aktuality EZ, podpory 2015+“.
– 28. 4. 2015 – školení poradců, České Budějovice.
– 20. 5. 2015 – jednání akčního týmu EZ, Brno.
– 9. 6. 2015 – Valná hromada PRODEJ-BIO s.r.o., Karlovy Vary.
– 22. 6. 2015 – zkoušky na „Brokera“.

– 22. 6. 2015 – jednání Rady svazu PRO-BIO, Želiv.
– 23. 6. 2015 – Valná hromada svazu PRO-BIO, Želiv.
– 25. 6. 2015 – zkoušky na „Brokera“.
– 11. 7. 2015 – Poznej svého farmáře- Ekofarma Husák, Javorek.
– 18. 7. 2015 – Farmářské slavnosti- Biofarma Sasov, Jihlava.
– 22. 7. 2015 – školení brokerů, ÚZEI Praha.
– 23. 7. 2015 – zasedání Komise EZ, Praha.
– 24. 7. 2015 – jednání akčního týmu EZ – Spolupráce, Brno.
– 24. 8. 2015 – školení poradců, Praha.
– 9. 9. 2015 – jednání Rady svazu PRO-BIO, Lednice.
– 10.–11. 9. 2015 – Bioakademie, Lednice.
– 19. 9. 2015 – Jihlavský Biojarmark.
– 26. 9. 2015 – Bio zemědělský den na Biofarmě Sasov.
– 15. 10. 2015 – školení poradců, VÚŽV Praha.
– 11. 11. 2015 – jednání akčního týmu EZ, Praha.
– 4. 12. 2015 – jednání Rady svazu PRO-BIO, Štítná nad Vláří.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
– vzdělávací a propagační akce byly organizovány mimo
projekty nebo ve spolupráci se svazem PRO-BIO.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
V roce 2015 svaz PRO-BIO pokračoval v naplňování svého
poslání – zastupování zájmů členů, poradenství, propagace
s důrazem na individuální služby členům.
V roce 2015 se rozjelo nové programovací období dotačního
systému, do systému vstupovali noví ekologičtí zemědělci
a nové plochy EZ.
K 30. 6. 2015 hospodařilo v ČR ekologicky 4 184 farem

na celkové výměře 500 tis. ha, což představuje 12% podíl
na celkovém ZPF. Nárůst v roce 2015 byl tedy celkem 161
farem.
Poptávka po biopotravinách si drží pozvolný růst. 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.
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