20
17

V ÝRO Č N Í Z P R ÁVA

Úvod
Vážení sedláci, členové Svazu PRO-BIO, biospotřebitelé,
kolegové,
předkládáme vám tímto výroční zprávu, která ve stručné
podobě sumarizuje naše aktivity a hospodaření v roce 2017.
Svaz PRO-BIO za těch mnoho let své existence urazil dlouhou cestu a jsme rádi, že jsme po celý další rok mohli být
přítomni a aktivně se účastnit rozvoje ekologického zemědělství v ČR. Snažili jsme se maximálně zapojit do dění na půdě
Ministerstva zemědělství ČR, komunikovali jsme s ministerstvem, ministrem, veterinární správou, veřejnou správou,
školami, snažili jsme se vzdělávat ekologické zemědělce a ty
konvenční, kteří měli chuť poslouchat, jsme zkoušeli přesvědčit o významu ekologického zemědělství a motivovat je
k přechodu do EZ. V některých případech byla tato „mise“
úspěšná více, v některých méně.
V roce 2017 jsme se zapojili do níže uvedených projektů,
které jsme jako hlavní realizátor řešili a snažili se v maximální
možné míře dostát nejen požadavkům ze strany donorů, ale
také cílům, pro které jsme do projektů vstoupili.
V rámci dotací pro NNO (financováno z rozpočtu MZe) jsme
realizovali 2 projekty:
– Bioakademii 2017
– Projekt propagace s názvem… Chceme další rozvoj EZ v ČR

V rámci Bioakademie 2017 jsme v jednotlivých regionech
ČR zrealizovali pro ekologické sedláky celkem 9 vzdělávacích seminářů (tématy bylo EET, dotace v rámci PRV nebo
například zelená nafta) a jednu celostátní konferenci v Poděbradech spojenou s exkurzí na farmu se zpracováním obilí
a faremním mlýnem a na farmu s produkcí a zpracováním
masa v biokvalitě.
V rámci projektu propagace…Chceme další rozvoj EZ v ČR
jsme se účastnili hlavně osvětových akcí (jako vystavovatel,
spolupořadatel nebo organizátor) a snažili se na všech úrovních propagovat EZ a jeho principy a produkty. Stánek a zaměstnance PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců jste
mohli potkat kromě Biofachu a Biostylu celkem na 10 akcích
spojených se dnem otevřených dveří, dožínkami, bioslavnostmi apod. Prezentovali jsme EZ prostřednictvím více než
10 tiskových zpráv v lifestylových či odborných celostátních
médiích, vylepšovali jsme webové stránky (s návštěvností
více než 100 000) a facebook (s více než tisícem fanoušků),
podařilo se nám natočit video o farmě, která v roce 2017 získala titul Nejlepší sedlák PRO-BIO SVAZU EKOLOGICKÝCH
ZEMĚDĚLCŮ – Vinných sklepích Kutná Hora s.r.o., na které
jsou krásně zachyceny principy a hospodaření v ekologickém a biodynamické zemědělství, organizovali jsme soutěž
ČESKÁ BIOPOTRAVINA ROKU, výjezd pro novináře (mediatrip) na ekologické podniky, přednášku o EZ na Střední

zemědělské škole v Poděbradech. Věříme, že i tato „drobná“
cílená propagace EZ mezi odbornou i laickou veřejností má
velký význam a dopad do sektoru ekologických zemědělců
napříč ČR.
Svaz PRO-BIO řešil v loňském roce také zpracování a konkurenceschopnost EZ, proto jsme pro ekologicky hospodařící podniky zrealizovali celkem 10 seminářů (2 z nich se zahraničními lektory) na následující témata:
– Zpracování masa
– Zpracování ovoce a zeleniny
– Zpracování obilovin
– Zpracování mléka
– Sdružování a společná produkce BIO
Proškolili jsme a zlepšili tak znalosti více než 250 účastníků.
Dále jsme jako Svaz začali řešit projekt Ministerstva zemědělství ČR „BIOMLÉKO“ – projekt na podporu odbytu a zpracování biomléka. V rámci něj v roce 2017 proběhlo celkem
15 seminářů na téma konverze EZ, zpracování mléčné bioprodukce, vydali jsme 2 tiskové zprávy a 2 články, realizovali
průzkum trhu, vytvořili a vytiskli 3 druhy letáků se zaměřením
na problematiku biomléka. Projekt BIOMLÉKO je 3-letý a rok
2017 byl startovním rokem pro mnoho následujících aktivit.
Jako aktivní členové Antibyrokratické komise jsme pomáhali hlavně ekologickým subjektům vyřešit jejich problémy se
SZIFem, administrativou, veterinou, plemenáři apod. Spolupráce se zahraničím pokračovala na mnoha úrovních. Svaz

PRO-BIO byl a stále je členem IFOAM EU, se kterým také
spolupracuje zejména v oblasti nastavení podmínek pro EZ
v EU, ale například také v tématu prasečího moru a postavení
ekologických chovatelů prasat v jednotlivých členských státech EU. Ve spolupráci s partnerským svazem Gäa (Německo) a Družstvem ČESKÉ BIOMLÉKO, jež Svaz pomohl v roce
2012 založit, jsme certifikovali další podniky a snažíme se tak
držet stabilní cenu biomléka pro naše sedláky. V rámci této
spolupráce jsme také realizovali školení pro kontrolní organizace – KEZ, ABCert, Biokont v Německu (ke směrnicím a animal welfare), které nadstandardní požadavky na hospodaření
dle směrnic Gäa kontrolují.
Ve spolupráci s regionálními centry Svazu PRO-BIO jsme
dělali poradenství pro ekologické sedláky dotované částečně z programu 9Fe, ve spolupráci s Bioinstitutem jsme řešili
odrůdové zkoušky SDO pro seznam doporučených odrůd
v režimu EZ a snažili se šířit výsledky s tím související. Svaz
PRO-BIO je také aktivním členem České technologické platformy pro ekologické zemědělství.
Přestože ekologické zemědělství je někdy více, někdy
méně podporováno ze strany státu, tak my ve Svazu PRO-BIO věříme, že to je ta jediná možná a správná cesta a že
BIO JE NORMÁLNÍ. Proto jsme všechny výše uvedené aktivity a akce realizovali a proto také nadále budeme EZ aktivně
rozvíjet. Budeme rádi, když naše snaha bude vidět a pomůže
vylepšit stav i obraz EZ v ČR.
Kateřina Urbánková, manažerka Svazu PRO-BIO

Struktura členské základny

K 31. 12. 2017 Svaz PRO-BIO sdružoval 608 členů + 48 spotřebitelů (členů PRO-BIO LIGY ochrany spotřebitelů potravin
a přátel ekologického zemědělství).
Struktura členské základny

Počet podniků

Struktura členské základny

Čestný člen

19

Ekozemědělec

Zpracovatel

44

Z toho:

Velkoobchodník

14

Prodejna
Nezisková organizace
Podnik služeb
Poradce
Výzkum

491
do 50 ha

219

50–100 ha

100

46

100–200 ha

57

5

200–300 ha

28

3

300–500 ha

31

20

500–1000 ha

39

nad 1000

17

2

Škola

Počet podniků

10

Pozn. Někteří členové spadají do více kategorií

Členění dle velikosti farem
219

150
100

100

28

31

39

200–300

300–500

5000–1000

57

50

17

Výměra v ha

nad 1000

100–200

0
50–100

10

Počet ekozemědělců

2

Škola

20

Výzkum

3

Poradce

5

Podnik služeb

46
Bioprodejna

14
Velkoobchodník

Zpracovatel

19

44

Nezisková org.

250
200

do 50

491

Čestný člen

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Ekozemědělec

Počet členů

Struktura členské základny

Výměra obhospodařované půdy

ha

Počet členů RC a odborných poboček

Počet podniků

Celkem

96 344,96

Bílé Karpaty

60

Výměra půdy v EZ

94 298,86

Jeseníky

54

Jižní Morava

29

Krkonoše a Podkrkonoší

44

Litomyšl

57

Moravská brána

33

Srdce Čech

36

Výměra půdy v přechodném období

2 046,10

Severovýchod

5

Severozápadní Čechy
Šumava

37

Vysočina

69

Bioprodejny Svazu PRO-BIO

43

PRO-BIO LIGA

48

Počet členů RC a odborných poboček
140

140

80 000

44

33

37

36

20

43

48

PRO-BIO LIGA

29

Bioprodejny S. PRO-BIO

69
57

54

40

Vysočina

Šumava

Severozápadní Čechy

Srdce Čech

Moravská brána

Litomyšl

5
Krkonoše a Podkrkonoší

0
Výměra půdy v PO

60

Severovýchod

60

Jižní Morava

0

80

Jeseníky

20 000

100

Bílé Karpaty

2 046,10

40 000

Počet členů

120

60 000

Výměra půdy v EZ

Výměry v ha

100 000

94 298,86

Výměra obhospodařované půdy členy

140

Vývoj členské základny od roku 2013

Výměra obhospodařované půdy od roku 2013

Rok

Počet členů

Rok

Ha

rok 2013

683

rok 2013

105 386

rok 2014

661

rok 2014

102 709

rok 2015

643

rok 2015

100 698

rok 2016

623

rok 2016

104 889

rok 2017

608

rok 2017

96 345

Vývoj členské základny dle počtu členů

Výměra obhospodařované půdy členy v EZ

700

106 000
683

680

104 889
102 709

102 000

661
660

100 698

100 000

643

98 000

640
Ha

Počet členů

105 386

104 000

623
620

608

96 345

96 000
94 000

600

92 000
90 000

580
rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

Půjčky ze svépomocného fondu

V roce 2017 byly poskytnuty ze Svépomocného fondu půjčky ve výši 460 000 Kč
ŽADATEL

Vašátko Ladislav

Požadovaná částka

SCHVÁLENÁ částka

155 000

120 000

Ing. Petr Macháček

160 000

120 000

Ondřej Podstavek

120 000

120 000

Pavel Mach

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
501 010

Kancelářské potřeby

0,00

52 561,12

0,00

52 561,12

52 561,12

501 020

Propag.materiály, letáky

0,00

132 561,00

0,00

132 561,00

132 561,00

501 030

Režijní materiál

0,00

22 561,12

0,00

22 561,12

22 561,12

501 040

Produkty EZ – Biopotraviny

0,00

235 362,12

0,00

235 362,12

235 362,12

501050

Drobný hmotný majetek

0,00

76 228,00

0,00

76 228,00

76 228,00

501 060

Spotřeba materiálu-ostatní

0,00

12 697,00

0,00

12 697,00

12 697,00

501 070

Materiál Biomléko – letáky, trička, atd.

0,00

51 091,75

0,00

51 091,75

51 091,75

502 000

Spotřeba energií

0,00

43 698,18

0,00

43 698,18

43 698,18

504 010

Prodané zboží – nakoupené publikace

0,00

294 251,60

0,00

294 251,60

294 251,60

50×

Spotřebované nákupy

0,00

921 011,89

0,00

921 011,89

921 011,89

512 010

Cestovné Propagace

0,00

50612,00

0,00

50612,00

50612,00

512 020

Cestovné Bioakademie

0,00

20 041,00

0,00

20 041,00

20 041,00

512 030

Cestovné SDO

0,00

15 358,00

0,00

15 358,00

15 358,00

512 040

Cestovné – zakázka MZE

0,00

50 078,00

0,00

50 078,00

50 078,00

512 050

Cestovné 9 Fe

0,00

30 397,00

0,00

30 397,00

30 397,00

512 060

Cestovné – IFOAM

0,00

83 546,57

0,00

83 546,57

83 546,57

512 070

Cestovné – provoz

0,00

75 621,00

0,00

75 621,00

75 621,00

512 080

Cestovné – Biomléko

0,00

32 462,00

0,00

32 462,00

32 462,00

518 010

Poštovné

0,00

39 421,00

0,00

39 421,00

39 421,00

518 011

Tel. popl., internet,

0,00

36 859,12

0,00

36 859,12

36 859,12

518 020

Nájemné kanceláří

0,00

42 651,12

0,00

42 651,12

42 651,12

518 030

Ostatní služby, právní, účet., audit

0,00

229 040,00

0,00

229 040,00

229 040,00

Číslo
úČtu

Název
úČtu

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty
za období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Náklady
518 040

IT Služby

0,00

40 656,00

0,00

40 656,00

40 656,00

518 050

Ostatní služby

0,00

95 621,00

0,00

95 621,00

95 621,00

518 060

Služby v rámci Propagace 2017

0,00

676 311,97

0,00

676 311,97

676 311,97

518 070

Služby v rámci Bioakademie

0,00

459 000,00

0,00

459 000,00

459 000,00

518 080

Poradenství, konzultace 9Fe

0,00

800 714,49

0,00

800 714,49

800 714,49

518 090

Služby SDO – odrůdy, pokusy

0,00

712 178,00

0,00

712 178,00

712 178,00

518 110

Semináře, zpracování – zakázka

0,00

319 922,00

0,00

319 922,00

319 922,00

518 200

Ostatní služby – Certifikace

0,00

825 122,34

0,00

825 122,34

825 122,34

518 210

Náklady na převod s.r.o.

0,00

133 100,00

0,00

133 100,00

133 100,00

518 220

Ostatní služby – Biomléko

0,00

247 286,00

0,00

247 286,00

247 286,00

51×

Služby

0,00

5 015 998,61

0,00

5 015 998,61

5 015 998,61

521 010

Mzdové náklady zaměstnanci

0,00

979 403,00

0,00

979 403,00

979 403,00

521 020

Dohody o provedení práce – SDO Členové komise

0,00

21 000,00

0,00

21 000,00

21 000,00

524 010

Zákonné sociální pojištění

0,00

191 853,00

0,00

191 853,00

191 853,00

524 020

Zákonné zdravotní pojištění

0,00

74 465,00

0,00

74 465,00

74 465,00

52×

Osobní náklady

0,00

1 266 721,00

0,00

1 266 721,00

1 266 721,00

531 000

Daň silniční

0,00

5 122,00

0,00

5 122,00

5 122,00

53×

Daně a poplatky

0,00

5 122,00

0,00

5 122,00

5 122,00

563 000

Kursové ztráty

0,00

6 215,12

0,00

6 215,12

6 215,12

568 000

Ostatní finanční náklady

0,00

19 541,12

0,00

19 541,12

19 541,12

56×

Změna stavu zásob vlastní činnosti

0,00

25 756,24

0,00

25 756,24

25 756,24

Náklady celkem

0,00

7 234 609,74

0,00

7 234 609,74

7 234 609,74

Výnosy
602 100

Tržby za služby – PR aktivity

0,00

0,00

382 291,50

382 291,50

382 291,50

602 200

Tržby za služby – Propagace

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

602 300

Tržby za služby – Bioakademie

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

602400

Tržby za služby – 9 Fe

0,00

0,00

854 370,00

854 370,00

854 370,00

602500

Tržby za služby – SDO

0,00

0,00

798 000,00

798 000,00

798 000,00

602 600

Tržby za služby – Zakázka

0,00

0,00

491 900,00

491 900,00

491 900,00

602 700

Tržby za služby – 10D IFOAM

0,00

0,00

199 000,00

199 000,00

199 000,00

602 800

Tržby za služby – Biomléko 2017

0,00

0,00

380 839,75

380 839,75

380 839,75

602 900

Tržby za služby – Ostatní

0,00

0,00

204 107,56

204 107,56

204 107,56

602 910

Tržby za služby – Certifikace

0,00

0,00

825 122,34

825 122,34

825 122,34

604 010

Tržby za zboží – Literatura

0,00

0,00

359 306,89

359 306,89

359 306,89

60×

Tržby za vlastní výkony a za zboží

0,00

0,00

5 994 938,04

5 994 938,04

5 994 938,04

663 000

Kursové zisky

0,00

0,00

1 113,14

1 113,14

1 113,14

66×

0,00

0,00

1 113,14

1 113,14

1 113,14

Přijaté členské příspěvky – členové svazu

0,00

1 609 632,50

3 219 265,00

1 609 632,50

1 609 632,50

684 020

Přijaté členské příspěvky – PRO-BIO Liga

0,00

11 247,00

18 745,00

7 498,00

7 498,00

68×

Přijaté příspěvky

0,00

1 620 879,50

3 238 010,00

1 617 130,50

1 617 130,50

0,00

1 620 879,50

9 234 061,18

7 613 181,68

7 613 181,68

684 010

Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

378 571,94
378 571,94

POBOČNÉ SPOLKY SVAZU PRO-BIO

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
A: Gočárova třída 516 / 18, Hradec Králové 2, 500 02

Správce RC / pobočky v roce 2017:
Ing. Jana Lukešová
M: 723 360 721
E: bioprodejny@seznam.cz

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

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo
se jich účastnila:
Jednotliví členové pobočky organizovali nebo se účastnili
v září měsíci biopotravin regionálních biojarmarků. Účastnili
se festivalu Biostyl – Evolution, který se v roce 2017 konal
2× do roka.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
Žádné.

K 31. 12. 2017 má pobočka 43 členů – bioprodejen po celé
ČR.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
Členové se účastnili zájezdu Svazu na Biofach v Norimberku.

Copywright archiv PRO BIO s.r.o

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
A: Sokolovská 50, 186 00 Praha 8
M: 774 683 833
E: info@biospotrebitel.cz
W: www.biospotrebitel.cz

Správce RC / pobočky v roce 2017:
Mgr. Jan Valeška

Informace o členech:
48 členů

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
Poradenství, osvětové akce, online osvěta.

Copywright archiv PRO BIO s.r.o

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

Název akce

TYP AKCE

POČET
ÚČASTNÍKŮ

Praha, Háje, Mezi domy

Setkání k založení KPZky

Přednáška

20

22. 3. 2017

Praha, Plechárna

Informační stánek o KPZ

Stánek

76

24. 3. 2017

Praha, Výstaviště

Biostyl 2017 – blok odborných přednášek

Přednáška

20

25. 3. 2017

Praha, obec Křesťanů

Setkání KPZek

Přednáška

16

12. 4. 2017

Praha, VýLetná

Setkání k budování KPZky Letná

Přednáška

6

26. 4. 2017

Praha, Kuchyňka

Zakládáme komunitní zahradu

Přednáška

12

28. 4. 2017

Praha, Kuchyňka

Otevřený den na KZ Kuchyňka

Přednáška

10

11. 5. 2017

Praha, Karlín

Férový Karlín

Stánek

50

11. 5. 2017

Praha, Karlín

Férový Karlín

Stánek

50

13. 5. 2017

Praha, KZ Zebra

Férová snídaně o KPZ

Přednáška

19

24. 5. 2017

Praha

Konference SUSY – dílna propojování zemědělců
a spotřebitelů

Dílna

15

25. 5. 2017

Praha, Mikroklima

Informační stánek o KPZ

Stánek

100

3. 6. 2017

Praha, Kuchyňka

Den dětí na KZ Kuchyňka

Exkurze

40

31. 8. 2017

Praha, Ládví

Férová Osmička

Stánek

100

Datum
9. 3. 2017

8.–9. 9. 2017

Praha, Letná

Dožínky na Letné

Stánek

500

9. 9. 2017

KomPot

Rodinný den – Dýňobraní

Exkurze

25

10. 9. 2017

Nenačovice

Biodožínky

Stánek

200

16. 9. 2017

Praha, Karlín

Vzdělávání o KPZ

Stánek

50

21. 9. 2017

Praha

KZ Vidimova

Dílna

50

6. 10. 2017

Brno

Brněnský Biojarmark

Stánek

500

7. 10. 2017

Praha

Biojarmark Praha

Stánek

1 000

26. 10. 2017

Praha, Kotlaska

Zakládáme městskou zahradu

Přednáška

7

4. 11. 21017

Praha

Přednáška o KPZ na KompostFESTu

Přednáška

15. 11. 2017

Praha

Školení/seminář pro KPZ

Dílna

18. 11. 2017

Praha

Konference – Permakulturní farma

Přednáška

25. 11. 2017

Praha

Zakládání KPZ – I.

Dílna

27

25. 11. 2017

Praha

Zakládání KPZ – II.

Dílna

18

8. 12. 2017

Praha

Letos sklizeno

Přednáška

28

10

Projekty, do kterých
se RC / pobočka zapojila:
Zapoj se do KPZ
Vzdělávání o ekologickém zemědělství a biopotravinách
Ekoporadny Praha
Učíme se vařit bio
Biojarmark Praha

Stručné zhodnocení
uplynulého roku:
V roce 2017 jsme plánovali a připravovali novou osvětovou
kampaň a vlastně novou tvář osvěty o bio. Vytvořili jsme kampaň Lovíme.bio s níž souvisí nová webová stránka www.lovime.
bio, kam přesunujeme většinu našich osvětových aktivit v online
světě, web bude obsahovat adresář ekozemědělců, blogové
články o bio, databázi informací o EZ a poradnu v novém kabátě.
Také jsme v roce 2017 oživili tradici pražského biojarmarku, který jsme uspořádali v říjnu v Národním zemědělském muzeu, kde
by měly probíhat i další ročníky, biojarmark považujeme za velice úspěšný a věříme, že tuto novou tradici udržíme i v dalších
letech. Současně jsme zaktivovali osvětu o bio i na řadě dalších
akcí (viz seznam aktivit) a rozšířili naši působnost i do středních
odborných škol, díky rozjezdu nového projektu Učíme se vařit
bio, který přináší bio vaření, exkurze na statky a odborné semináře do škol, které vychovávají nové generace kuchařů. PRO-BIO LIGA se proměnila v roce 2017 i personálně a v současné
době zaměstnává 6 zaměstnanců na částečné úvazky.
Copywright archiv PRO BIO s.r.o

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
– Konzultace jsou prováděny pro členy svazu dle potřeb průběžně (mobil, pevná linka, e-mail ), popř. osobní návštěvou farmy po předchozí dohodě.
– Pokračovalo 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 2017 – 1 nově vstupující farma do EZ.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
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 2017:
Ing. František Chlad

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
PRO-BIO RC Litomyšl má 57 členů, což je opět pokles o 3
členy proti roku 2016. Prioritou pro rok 2017 byla i nadále
individuální poradenská činnost na farmách a poskytování
služeb především pro členy Svazu PRO-BIO, pro nové možné zájemce o EZ i pro širokou veřejnost.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
– 20. 3. 17 Volební valná hromada a vzdělávací seminář zaměřený na novinky v dotačních titulech pro rok 2017, dále
NV pro EZ v roce 2017, NK (EU) č.392/2013 v praxi včetně metodických pokynů MZe platných od 1. 1. 2017, změny
v navazující legislativě k EZ.
Propagace ekologického zemědělství a biopotravin.
– 21. 4. 17 spoluorganizování Dnu ZEMĚ v Litomyšli v součinnosti s DDM Litomyšl a pro zájemce propagační informace o ekologickém zemědělství a bioproduktech.
– 20. 9. 17 přednáška knihovna Litomyšl.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
V roce 2017 se uskutečnily v regionu schůzky, poradenství,
školení i semináře. Pokračujeme v šíření nových informací,
postupů a zákonů. Udržuje se spolupráce se spotřebiteli,

propagační činnost doplněná přednáškami. S kladným ohlasem a zájmem byly přijaty akce zorganizované v Litomyšlit.

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 pobočného spolku:
A: 687 74 Starý Hrozenkov 11
E: iskopanice@razdva.cz
T: 572 696 323

Správce RC / pobočky v roce 2017:
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 celorepublikové správní rady svazu; Ing. Jaroslav Šašinka – člen
celorepublikové revizní komise svazu.

Počet členů k 31. 12. 2017:
58 + 2 čestní členové: Ekotrend Slovakia, Habáník Miroslav

– Odborná třídenní exkurze na ekofarmy a k výrobcům
biopotravin (10. 10– 12. 10. Liberecký kraj, Český ráj a okolí).

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:

Osvětové a propagační aktivity a vzdělávání veřejnosti:

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

– Dny otevřených dveří na ekofarmách. V roce 2017 proběhly dvě akce pro veřejnost: Den otevřených dveří v Češkově mlýně (16. 9. v Jarcové) a Hospodářský den na ekofarmě Agrofyto (14. 10. areál Lidečko).
– Tradiční Bělokarpatský dožínkový biojarmark ve Velké nad Veličkou (19. 8.). Opět uspořádán v rámci folklórního festivalu Ozvěny Horňácka.
– Osvětová akce pro veřejnost o ekologickém zemědělství „Odpoledne s ekologickým zemědělstvím“ v rámci
ekofestivalu TSTTT (Týká Se To Také Tebe v Uh. Hradišti, osvětová i vzdělávací akce pro odbornou i širokou veřejnost) (10. 6.). Spojeno s ochutnávkami biopotravin a promítáním filmů se zaměřením na EZ.
– Minifestival ekologického zemědělství „Ekologické zemědělství v obrazech, slovech a chutích“ (25. 11.
ve Zlíně, ve spolupráci s Harvest Films z.s.).
– Prezentace na základních a středních školách „Ekologické zemědělství a biopotraviny“ (29. 11. Gymnázium
v Uherském Brodě, 19. 12. Gymnázium Uherské Hradiště
a ZŠ Valašské Klobouky).
– Vytvoření výukového vzdělávacího programu o EZ pro
ZŠ „Zpět ke kořenům“.
– Zařazení dalších regionálních ekologických produktů
do webové Tržnice EZ.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
Veškeré akce nadále realizovány se zaměřením na podporu
ekologického zemědělství a bioprodukce v regionu – Zlínský
kraj a Hodonínsko (zejména na osvětu, propagaci, vzdělávání a informační služby). Ve spolupráci s IS Kopanice. Obě
organizace společně řešily v roce 2017 jeden projekt zaměřený na ekozemědělství. Projekt byl podpořen dotací MZe
pro NNO. Na spolufinancování získána ještě dotace Zlínského kraje. Žadatelem bylo IS Kopanice, RC v projektech
zapojeno jako partner. Na některých aktivitách se podíleli
i další partneři (NNO, ekofarmy, PRO-BIO Svaz EZ, školy aj.)
Realizace projektů od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Odborné vzdělávací akce:
– Školení pro ekologické zemědělce „Aktuální informace k portálu farmáře“ (21. 2. ve Slavičíně)
– Seminář k tématu „Změny v legislativě EZ ve spolupráci s PRO-BIO Šumperk (22. 3.)

– Prezentace EZ na různých dalších akcích v regionu
(trhy, jarmarky, slavnosti, konference aj.).
– Vytvoření návrhu letáčku pro Ekofarmu Javorník
se zaměřením na program „Mléko, ovoce a zelenina
do škol“.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
1) „Podpora ekologického zemědělství a bioprodukce ve Zlínském kraji a na Hodonínsku v roce 2017“ (projekt podpořilo
Ministerstvo zemědělství).
2) Minifestival ekologického zemědělství ve Zlíně – 4. ročník
(podpořil dotací Zlínský kraj, využito na spolufinancování výše
uvedeného projektu).
U výše uvedených projektů bylo nutné zajistit min. 30% povinné spolufinancování.
Žadatel a hlavní řešitel projektů IS Kopanice u obou projektů,
RC partner projektů.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Valná hromada RC Bílé Karpaty se konala 22. 3. 2017
ve Štítné nad Vláří.
Většina aktivit zaměřených na ekozemědělství ve Zlínském
kraji a na Hodonínsku byla v roce 2017 opět realizována díky
projektům IS Kopanice, podpoře MZe, kraje a příspěvkům
členů a dalších dárců. RC Bílé Karpaty se podílelo významnou měrou na realizaci i spolufinancování projektů.
Podařilo se uspořádat opět akce i aktivity pro odbornou i širokou veřejnost i pro školy.

Poradenství v ekozemědělství poskytováno nadále individuálně 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 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, nemělo doposud žádné stálé zaměstnance, proto využívá služeb IS Kopanice,
pracovníků na DPP a externistů.

nictvím odbytové společnosti Družstvo České biomléko
a do mlékárny Olma a.s. Členy RC jsou i podniky hospodaří
na orné půdě, které převážně pěstují obiloviny, nebo brambory. Na farmě pana Čecha jsou prováděny pokusy v rámci
ověřování vhodnosti odrůd obilovin pro ekologickou produkci (SDO), kterou realizuje Svaz PRO-BIO ve spolupráci
s ÚKZÚZ.
Dále naši členskou základnu tvoří školy, poradci, výrobci
i obchodníci.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
A: Nemocniční 1852 / 53, 787 01 Šumperk
M: 776 305 605
E: pavlina.samsonova@bioinstitut.cz

Správce RC / pobočky v roce 2017:
Pavlína Samsonová

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
Regionální centrum má aktuálně 54 členů. Převážně se jedná
o podniky hospodařící na trvalých travních porostech s chovem masného skotu, ovcí nebo i koz. Společnost Marwin
v.o.s. a Zemědělská farma Jana Hořáka realizují výkrm a prodávají čerstvé biohovězí maso přímo z farem. Farma pana
Hořáka navíc zajišťuje distribuci biohovězího masa vlastní
pojízdnou prodejnou v Olomouckém a Moravskoslezském
kraji. Chovatelé mléčného skotu odbytují biomléko prostřed-

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
Činnost RC je zaměřena hlavně na poradenství související
s přípravou na kontroly inspekčních orgánů a poskytování
poradenství novým zájemcům o ekologický způsob hospodaření.
RC vydává pro své členy elektronický Zpravodaj, který přináší aktuální informace o podmínkách jednotlivých dotačních
titulů v jarních a podzimních kolech PRV a v národních dotacích. Členům nabízí zpracování žádostí o projektová opatření a poskytuje konzultace k přípravám žádostí o dotace či
platby.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
– 23. 3. 2017 Valná hromada členů RC a vzdělávací seminář
v Branné.
– 23. 6. 2017 Zahájení sklizňové sezóny na farmě Branná –
akce pro veřejnost.

– 15. 7. 2017 Bioslavnosti ve Starém Městě, pořádané jedním z členů RC – obchodní společností PRO-BIO s.r.o., které
v roce 2017 patřily oslavám 25. výročí založení firmy, záštitu
akci poskytl ministr zemědělství Marian Jurečka, který se jí
také osobně zúčastnil. Členové RC spolupracovali na zajištění exkurzí pro návštěvníky akce.
– 27. 11. 2017 školení k Portálu farmáře a LPIS na SOŠ
v Šumperku.
– 29. 11. 2017 exkurze pro členy RC a studenty SOŠ v Šumperku na členské podniky regionálního centra.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
A: Horní 30/27, 783 13 Štěpánov
M: 774 710 391
E: ingpetr.david@centrum.cz

Správce RC / pobočky v roce 2017:
Ing. Petr David

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
Členská základna je tvořena: 15 zemědělců, 3 vinohradníci, 5
ovocnářů, 2 poradci, 5 výrobců biopotravin a 1 výrobce krmiv
(dle převažující činnosti).

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
– 15. 3. 2017 Valná hromada Čebín + exkurze Mikrop Čebín.
– 16. 6. 2017 Šardice Ekologické zemědělství – příležitost
pro krajinu.

– 29. 11. 2017 Lednice – Ekologické zemědělství – legislativa, podpůrné systémy a exkurze.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
9f – poradenská činnost pro ekologické zemědělce a výrobce biopotravin.
Poradenství na farmách.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Rok 2017 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 navýšení počtu členů.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
A: Horní Branná 117, 512 36
T: +420 487 989 076
E: pro-biokrkonose@volny.cz
W:www.pro-biokrkonose.cz

Správce RC / pobočky v roce 2017:
Ing. Hana Řehořková

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
Ke konci roku 2017 mělo regionální centrum celkem 44 členů, z toho 3 čestní členové, 1 poradce a 1 škola.
1. Josef Kotyk – skot, TTP, orná půda, agroturistika, restaurace, bourárna masa.

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, ovoce, zelenina.
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. Jaroslav Rousek TTP, ovce, koně.
17. Jiří Janoušek orná půda, TTP, skot.
18. Bazalka s.r.o, výroba biopotravin.
19. Filip Marek orná půda, TTP, sady, skot, ovoce, zpracování ovoce – moštárna, sušárna ovoce.
20. Ing. Petr Macháček TTP, sad, obilniny, zelenina, ovoce, ovce.
21. Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. – vítěz soutěže Nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců pro rok
2017, orná půda, TTP, vinice, ovoce, víno, ovce, zelenina.
22. Ladislav Prášil TTP, orná půda, skot.
23. Anna Grygarová TTP, orná půda, skot.
24. Šlahorková Michaela, TTP, sad, skot, orná půda.
25. Střední zemědělská škola a SOŠ Poděbrady vzdělávání.

26. Zdeněk Pavlíček Orná půda, TTP, skot, obilniny.
27. Vladislav Vlačiha Orná půda, TTP, skot, ovce.
28. Jakub Tůma TTP, ovce, agroturistika.
30. Jiří Karbus Sady, zpracování ovoce.
31. Josef Mečíř orná půda, TTP, skot.
32. Biofarma Pod Hájkem s.r.o. Orná půda, TTP, skot, drůbež, agroturistika, penzion, farmářská restaurace.
33. Adam Kotyza TTP, skot, koně.
34. Václav Čermák Orná půda, TTP, skot, drůbež.
36. Kocmanová Lenka Ing. orná půda, TTP, sad, koně.
37. Ing. Jan Kozderka TTP, sad, orná půda.
38. Ing. Lubomír Moudrý překladatel.
39. Lukáš Dvořák orná půda, TTP, sad, skot, agroturistika.
40. L.S. Czech Real Estates s.r.o. TTP, skot.
41. Tomáš Hudský Orná půda, TTP.
42. Zeman Petr Orná půda, TTP, skot, produkce mléka.
43. Josef Šourek – čestný člen.
44. Lubomír Ouhrabka – TTP, ovce.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
Poradenství, exkurze, vzdělávací akce, osvěta.
Tradiční předvánoční setkání členů pobočky.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
– 27. 3. 2017 – Školení KEZ a VH našeho RC.
– 13. 6. 2017 – seminář a exkurze Ochrana spotřebitelů
(bezpečnost potravin), informace o zemědělské prvovýrobě

a ekologickém zemědělství – Horní Branná.
– 10. 9. 2017 – seminář a exkurze Pěstování bylinek a vinné
révy v Podkrkonoší“ – Kuks.
– 18. 10. 2017 – seminář a exkurze Malofaremní zpracování
rostlinné produkce a prohlídka školního statku – Poděbrady.
– 19. 12. 2017 – tradiční Předvánoční posezení, ve spolupráci s ASZ Libereckého kraje, přednáška Adaptace pícnin
a travních porostů na změnu klimatu.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
– Poradenský systém v rámci dotačního projektu 9F – Regionální přenos informací – ve spolupráci s PRO-BIO Svaz
ekologických zemědělců Šumperk.
– Regionální hodnotové řetězce a biodiverzita – projekt NETSCI GmbH.
– Bioakademie 2017 – zapojení do projektu PRO-BIO Svaz
ekologických zemědělců Šumperk.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Rok 2017 byl plynulým pokračováním předchozích období, však oproti roku 2016 byl více aktivnější – díky zapojení
do projektu 9F Regionální přenos informací – jsme mohli
zrealizovat řadu velmi zajímavých akcí. V tomto roce náš
člen – Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o. získal ocenění Nejlepší sedlák PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců pro
rok 2017. 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.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
A: Tyršova 705, 742 58 Příbor
E: probio.moravskabrana@seznam.cz
M: 604 905 611

Správce RC / pobočky v roce 2017:
Alena Malíková

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
K 31. 12. 2017 mělo RC Moravská brána 33 členů, 25 zemědělců obhospodařuje 4156,64 ha půdy; z toho 556,36 ha orné
půdy, 3300,13 ha TTP a 67,47 ha sadů, 86,53 jiná trvalá kultura,
0,97 jiná kultura a 45,18 ha tráva na orné půdě.
Rostlinná produkce – převažují trvalé travní porosty; na orné
půdě se pěstuje obilí pro krmení hospodářských zvířat i k potravinářským účelům, dále pohanka (BEMAGRO), léčivé rost-

liny (Vladimír Lačňák, Dobromila Komárková), zelenina (Vladimír Lačňák, Dobromila Komárková); dále je pěstováno ovoce
(VITAMINÁTOR, Olga Ignácová, Lubor Adámek, Martin Tichý).
Živočišná produkce zahrnuje chovy: krav bez tržní produkce
mléka, mléčného skotu, ovcí a koz, koní, drůbeže.
Zemědělci zpracovávající bioprodukty, resp. prodávající biopotraviny na svých hospodářstvích:
bio hovězí: Zdeněk Polášek (http://www.hresort.cz/), Jesenické zemědělské družstvo
CARPENTALIS MORAVIAN RANCH s.r.o. (http://www.carpentalismoravianranch.cz/cs/)
BEMAGRO Malonty, a.s.(http://www.bemagro.cz/) – vlastní
mlékárna (kravské mléko, tvaroh, sýry, jogurty) vejce, zelenina;
značka DEMETER
AMALTHEA, s.r.o. (http://farmahvozd.webpark.cz/, http://
biomleko.com/) – kozí mléko a produkty z něj
Markéta Toběrná (http://www.stastnakoza.cz/o-farme/) – kozí
mléko a produkty z něj
VITAMINÁTOR s.r.o. (http://www.vitaminator.cz/) – zpracování
ovoce – přírodní šťáva, pečený čaj, džem
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 zpracování a velkoobchod
s biopotravinami HOPI POPI, a.s., Olomouc, osivářská společnost SEMO a.s., Smržice, Bioinstitut, o.p.s., Masarykova
střední škola zemědělská, Opava.
Čestnými členy RC jsou paní Zdenka Szmeková a pan Josef Folta.

9 farem je zapojených do projektu Bioinstitutu Ekozemědělci
přírodě
Gabriela Šelongová obdržela Bartákův hrnec, ocenění pro nejlepšího ekologického zemědělce (27. května 2017 – slavnostní
předání)
Ivan Hrbek, Ekologická farma HVOZD – poradenství, semináře
– téma zpracování mléka, výroba sýrů
Markéta Hovjacká, Sportovní klub Mušketýr (http://www.
skmusketyr.wz.cz/) – jezdecké kurzy, jezdecké tábory; chov
býčků
JZD Staré Hamry, Petr Šimeček – záchrana plemene Slezská
červinka a ovce Valaška, udržování jarního žita (jařyna), sbírka
odrůd jeřábu ptačího.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
– Vzdělávání, propagace, osvěta – přednášky ve školách
a příspěvky na seminářích na téma ekologické a komunitou
podporované zemědělství.
– Poradenství – vstup do EZ, péče o půdu, podpora a zvyšování biodiverzity na ekologických hospodářstvích.
– Aktivní spolupráce s MAS Lašsko (členství v radě MAS).

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
– 23. března 2017 – Nový Jičín, komunitou podporované zemědělství, přednáška.
– 3. dubna 2017 – Odry, Katovna, komunitou podporované zemědělství, přednáška.

– 13. dubna 2017 – Valašské Meziříčí, komunitou podporované
zemědělství, přednáška.
– 28. března 2017 – exkurze RC u ekologického zemědělce
Martina Tichého.
– 23. dubna 2017 – Praha, Pražská křižovatka, Transpersonální
konference; ekologické a komunitou podporované zemědělství, přednáška.
– 5. května 2017 – exkurze RC v Osové Bítýšce na ekologickém
hospodářství Machových.
– 12. května 2017 – Brno, TECHAGRO - NATUREXPO, přednáška o ekologickém a komunitou podporovaném zemědělství.
– 20. května 2017 – Velké Albrechtice, Den otevřených vrat
u Markéty Toběrné.
– 20. května 2017 – Kutná Hora, VZDUCH, spoluorganizace
konference.
– 27. května 2017 – Pustějov, manželé Šelongovi, Bartákův hrnec.
– 30. května – 1. června 2017 – Gut Rheinau, Švýcarsko, natáčení přednášky Hospodářem v krajině (s Martinem Ottem) – pro
říjnovou konferenci o půdě.
– 24. června 2017 – Rožnov pod Radhoštěm, SZŠ, Ovčácký
den – stánek s informacemi o ekologickém a komunitou podporovaném zemědělství.
– 12. srpna 2017 – Růžďka, MINIFEST NA SESUVU, komunitou
podporované zemědělství – přednáška.
– 3. října 2017 – Zlín, ekologické a komunitou podporované zemědělství, workshop.
– 12.–13. října 2017 – Příbor, Pro půdu – Pro život/For Soil – For
Life, organizace mezinárodní konference.

– 22. října 2017 – Pustějov, Šelongovi, exkurze pro zlínskou
KPZ.
– 27. října 2017 – Ostrava, Michálkovice, setkání Moravskoslezských KPZ.
– 7. listopadu 2017 – Zlín, ekologické a komunitou podporované zemědělství, workshop.
– 19. listopadu 2017 – Malonty, setkání biodynamiků.
– 28. listopadu 2017 – Nový Jičín, Střední škola zemědělská,
Portál farmář – školení; Ing. Anna Vejvodová.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
Pro půdu – Pro život/For Soil – For Life, organizace mezinárodní konference ve spolupráci s MAS Lašsko a Celostátní sítí pro venkov Opava.
Zakládáme potravinovou komunitu, aneb zapoj se do KPZ
(Zlín) – ve spolupráci s PRO-BIO Ligou.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
– Pokračuje spolupráce s PRO-BIO Ligou, s MAS Lašsko,
s Bioinstitutem, s Městem Příbor; s družstvem VIKTORINA
LOCA, Příbor.
– Pokračuje nedostatečná informovanost spotřebitelů o významu ekologického zemědělství (nejen jako zdroje bioproduktů
a biopotravin).

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
Spolupráce při realizaci marketingového projektu v oblasti
podpory prodeje a poptávky po mase z ekologického zemědělství od tuzemských chovatelů a zpracovatelů.
Poradenství o oblasti přechodu na nové PRV u různých subjektů. Zejména nastavení managementů, kombinace dotačních titulů.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
A: Brtnická 360, 407 78 Velký Šenov

Správce RC / pobočky v roce 2017:
Jiří Mach

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
– Koliba Josef – chov masného skotu
– Biopark s.r.o. – certifikovaná EZ jatka
– Agrome s.r.o. – rostlinná a živočišná výroba v EZ
– Zelená farma s.r.o. – rostlinná a živočišná výroba v EZ
– Polabské mlékárny a.s. – zpracování mléka v certifikovaném systému EZ

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
Plánovaný projekt podpory prodeje biomasa z certifikovaného systému EZ nebyl realizován v r. 2017 a na valné hromadě členů RC bude navržen k podpoře v r. 2018.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Řada aktivit se odvíjela od průběžně poskytovaných poradenských služeb v oblasti podpor PRV a zlepšení know-how v zemědělství. Dalšími aktivitami bylo prosazování
zájmů členů RC. V rámci resortu MZe probíhala jednání
ve spolupráci se Svazem marginálních oblastí (SMO), který
má sídlo v našem regionu. Správce RC se tak přímo účastnil meziresortních připomínkových řízení na MZe především
v oblasti legislativy agroenvironmentálních opatření včetně
ekologického zemědělství, dále v oblasti dotačních předpisů pro LFA. Klíčová je především oblast redefinice LFA/
ANC, které byla v r. 2017 dokončena. V r. 2018 započali práce na reformě SZP po r. 2020, kde se ve spolupráci se SMO,

rovněž účastníme relevantních pracovních skupin. Z marketingových projektů byl v plánu projekt produkce, podpory
a odbytu biomasa. Nebyl však realizován a jeho realizace je
v plánu v r. 2018. Stejné téma se řeší v rámci pracovní skupiny MZe k plnění Akčního plánu EZ. MZe nechalo zpracovat detailní analýzu tohoto sektoru, se kterou máme v plánu
se seznámit a případně na ní navázat v našich relevantních
aktivitách.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
A: Hlavní 27, 362 63 Dalovice

Správce RC / pobočky v roce 2017:
Ing. Zdeněk Perlinger

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
Počet členů – 140 farem, převážně farmy horských a podhorských oblastí Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého
a Libereckého kraje, hospodaří se na TTP – 35 000 ha,
na orné půdě – 2500 ha a v ekologických sadech 180 ha,
několik farem pěstuje v malém rozsahu 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).
Při RC pracují také 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.
Několik farem vybudovalo jatka, bourárny s chladícími boxy,
dodávají balíčkované hovězí maso s ekologickým certifikátem, produkují také uzeniny.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
1. Poradci soustředění při RC pomáhají členům poradenskou
činností v oblastech: Společná zemědělská politika 2015–2020,
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 atd.
S členy se poradensky pracuje prostřednictvím mailu, osobních
návštěv a nejčastěji telefonickými dotazy.

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 v loňském roce se zapojilo do dotovaného poradenství 9.F.e
3. Pro členy RC jsou vypracovávány projekty z PRV – nabídky
využilo i opakovaně několik desítek farem a přes 250 úspěšných
projektů již představuje částku přes 500 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.
Každoročně v jarním a podzimním kole vypracováváme několik
desítek projektů.
4. Regionální centrum organizuje ve spolupráci s KIS – Karlovarský kraj odborné seminářů týkající se Společné zemědělské
politiky EU, Nitrátové směrnice, nové Cross-compliance, ekologického zemědělství, legislativy EU, dotačních titulů, ekonomiky
farem, počítačových programů GISů pro farmy, zelené nafty 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 naplánovanými aktuálními tématy – stáje pro chov masných
plemen skotu, nově vybudované objekty agroturistiky, krytá hno-

jiště, seníky a zpracování produkce na farmách (zpracování hovězího masa, sýrárny).
6. RC spolupořádá nebo finančně podporuje akce propagující
členy RC a ekologické zemědělství – biojarmarky v regionu, biodožínky, propagace biopotravin mezi středoškolskou mládeží,
charitativní akce.

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.

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 podílela na soutěži „Dobrota Karlovarského kraje“ Karlovarského kraje, v prvním ročníku této nezávislé soutěže
zvítězil výrobek člena 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
2017 bylo vydáno a zasláno 20 Zpravodajů a 19 samostatných
Zpráv RC na aktuální a potřebná témata.
10. RC vytváří vlastní internetové stránky – www.rc-severozapad.cz.
11. Často využívanou službou RC je 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.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:

Práce v roce 2017 byla oboustranně užitečná a prospěšná, vzhledem k rostoucí nepřehlednosti dotačního systému
a zvyšujícím se počtu kontrol bude potřebná i v dalších letech.

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 nebo zájemci. Zástupci
RC se zúčastnili i akcí, setkání a jednání týkající se EZ pořádaných jinými subjekty.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
A: Sedlo 4, 364 01 Útvina
E: kvetonova.sedlo@seznam.cz
M: 604 258 219

Správce RC / pobočky v roce 2017:
Ing. Ivana Květoňová

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
K 31.12. 2017 36 členů – z toho 21 zemědělců, 5 výrobců
a prodejců biovýrobků, 6 z oblasti výzkumu a vzdělávání, 4
čestní členi. Zaměření zemědělců je velmi rozmanité, většina chová přežvýkavce BTPM, někteří obhospodařují ornou
půdu či pěstují zeleninu, vysazují sady či chovají dojnice,
ovce a kozy. Většina členů má zaměření kombinované, včetně výzkumu a vzdělávání.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo
se jich účastnila:
– 6. 3. Seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a příznivce ekologického zemědělství ABCERT – seminář na ČZU Praha.
– 14. 3. Seminář pro ekologické zemědělce, zájemce o ekologické zemědělství, poradce a příznivce ekologického zemědělství KEZ – seminář v N. Hamrech.
– 22. 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 2017 žádný samostatný grant.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Členská základna se stále vyvíjí, přibývají zemědělci s chovy dojnic, ovcí a koz, což koresponduje s vyššími stavy

těchto zvířat a větším zájmem o ekologické hospodaření.
Ukazuje se, že i drobní chovatelé s nižšími výměrami půdy
mají nejen zájem o ekologii, ale že vzrůstá zájem o výrobky v biokvalitě. Celkové povědomí obyvatel o biovýrobcích, produktech z farem a celkově o udržitelných formách hospodaření vzrůstá. Obzvláště mladá generace se
o ekologické hospodaření a zdravý způsob života zajímá.
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.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
A: Branišov 9, 384 73 Stachy
M: 602 830 998

Správce RC / pobočky v roce 2017:
Ing. Vladimír Krtouš

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
37 členů (k 31. 12. 2017), většina chovatelé skotu BTPM a ovcí,
většina TTP.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
– individuální poradenství u členů RC – AEKO, ekologické
zemědělství, projekty PRV
– semináře
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Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
– 7. 4. 2017 Stachy – Program rozvoje venkova – osa I. a II.,
pravidla AEKO a EZ
– 7. 11. 2017 Stachy – Projekty PRV – změny v pravidlech

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
Bioakademie 2017 – seminář, poradenství 9F

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Stabilizovaný stav.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
A:
E:
M:
IČ:

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

Správce RC / pobočky v roce 2017:
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 aktuálně celkem 69 členů + 4 čekatelé (vše
farmy), v roce 2017 ze svazu vystoupily 3 farmy na vlastní
žádost a přistoupila 1 farma. Včetně čekatelů lze počítat pro
rok 2018 s počtem členů 73.

Z celkového počtu členů včetně čekatelů je 64 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 7500 ha.
Členové RC mají pestrou škálu činností – hospodaří na TTP
(cca 55%), orné půdě (cca 43%), 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, Stanislav Svatoň).
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 aktivní při tvorbě a připomínkování do-

tačních opatření, účastní se tvorby poradenského systému
svazu, zastupuje svaz při různých jednáních, např. řešení
dotačních podmínek, změny 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 2017- 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, ABCERT).
Správce RC se aktivně podílel na přípravě opatření PRV – 16.1.1.
Spolupráce a dále na přípravě dotačního titulu Demo Farmy.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
– 10. 1. 2017 – Valná hromada ČTPEZ ČR, Čihovice, Týn nad
Vltavou
– 9. 3. 2017 – Valná hromada RC, Jihlava- Sasov
– 16. 3. 2017 – školení poradců, ÚZEI Praha
– 29. 3. 2017 – Valná hromada Spolku PRO BIO poradenství
(EPOS), Honětice
– 30. 3. 2017 – Výroční schůze Družstva České biomléko,
Jihlava

– 11. 4. 2017 – seminář Agroturistika, Polkovice
– 11. 4. 2017 – jednání Rady Svazu PRO-BIO, Kutná Hora
– 12. 4. 2017 – Valná hromada Svazu PRO-BIO, Kutná Hora
– 24. 4. 2017 – seminář Agroturistika, Olšovka
– 25. 4. 2017 – školení poradců k zelené naftě, Dalovice
– 24. 5.2017 – Valná hromada PRODEJ-BIO s.r.o., Dalovice
– 29. 5. 2017 – Výběrové řízení na ředitele společnosti PRODEJ-BIO s.r.o., Šumperk 7. 6. 2017 – jednání Rady Svazu
PRO-BIO, Poděbrady
– 8.–9. 6.2017 – BIOAKADEMIE 2017, Poděbrady
– 28. 6. 2017 – setkání k přípravě dotace na Demo farmy,
Velké Hostěrádky
– 21. 8. 2017 – školení a setkání Brokerů v rámci opatření
16.1.1. na MZe ČR
– 4. 9. 2017 – školení a setkání Brokerů v rámci opatření
16.1.1. na MZe ČR
– 23. 9. 2017 – Bio zemědělský den na Biofarmě Sasov
– 14. 10. 2017 – Jihlavský Biojarmark
– 30. 10. 2017 – školení a setkání k přípravě projektu Bio
mléko, Honětice
– 1. 11. 2017 – jednání Rady Svazu PRO-BIO, Slunečná
– 29. 11. 2017 – Jednání Dozorčí Rady PRODEJ-BIO s.r.o.,
Jihlava

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 2017 Svaz PRO-BIO pokračoval v naplňování svého
poslání – zastupování zájmů členů, poradenství, propagace
s důrazem na individuální služby členům.
V roce 2017 pokračovalo nové programovací období dotačního systému, do systému vstupovali noví ekologičtí zemědělci a nové plochy EZ, systém je konsolidovaný.
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.

STRUKTURA SVAZU

Správní rada svazu:
• Perlinger Zdeněk, Ing. – předseda
• Čech Přemysl, Ing. – místopředseda
• Klejzar Tomáš, Ing. – místopředseda
• Abrle Josef
• Čičák Josef
• David Petr, Ing.
• Doubek Jiří, Ing.
• Drgáč Milan, Ing.
• Chlad František, Ing.
• Krtouš Vladimír, Ing.
• Květoňová Ivana, Ing.
• Lahuta Radek, Ing.
• Lukešová Jana, Ing.
• Mach Jiří, RNDr.
• Malíková Alena, Ing.
• Pátek Miloš Ing.
• Řehořková Hana, Ing.
• Samsonová Pavlína, Mgr.
• Valeška Jan, Mgr.

Valná hromada
Rada svazu
Předseda
Místopředsedové
Kontrolní komise

Pobočky svazu

Manažer

RC Bílé Karpaty
Správa členské
základny

Ekonom

RC Jeseníky
RC Jižní Morava

Projekty a lobbing

RC Krkonoše
a Podkrkonoší
RC Litomyšl

Poradenství,
zahraniční spolupráce

RC Moravská brána
RC Severovýchod

Kontrolní komise:
• Hejl Jiří, Ing.
• Netík Jaroslav
• Šašinka Jaroslav, Ing.

Manažer svazu:
• Urbánková Kateřina, Bc.
E: katerina.urbankova@pro-bio.cz

Propagace

RC Srdce Čech
RC Šumava
RC Vysočina
PRO–BIO LIGA
BIOPRODEJNY
Svazu PRO–BIO
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