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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 2020 
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 

Kutná Hora, Klášter Svaté Voršily 
čtvrtek 8. října 2020 

 
 
 
 

9,30 
Ing. Zdeněk Perlinger – předseda zahájil Valnou hromadu. Oznámil, že se přítomní 
nesešli v usnášeníschopném počtu – přítomni 3 členové, počet hlasů včetně 
zmocnění 119 (členská základna 555 členů + 1 delegát z PRO-BIO Ligy - 39 členů + 1 
delegát za Bioprodejny – 35 členů = celkem hlasů 557) a vyhlásil náhradní Valnou 
hromadu, začátek v 10,00 hod. 
 
10,00 přítomno beze změny 
10,00 předseda zahájil náhradní Valnou hromadu, rozhodování prostou většinou 

hlasů (přítomni 3 členové s počtem 119 hlasů včetně zmocnění) 
 
Zapisovatel: Andrea Vizinová 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Tomáš Klejzar, Ing. Přemysl Čech 
 
 
Vzhledem k současným vládním opatřením se jednání účastní pouze statutární 
zástupci Svazu PRO-BIO. Ostatní členové správní rady a členové Svazu PRO-BIO 
zaslali zmocnění k zastupování a hlasování. Předseda představil program Valné 
hromady. K programu nebyly připomínky. 

 
 
Hodnocení činnosti svazu v roce 2019 
Manažerka shrnula aktivity svazu. Svaz se opět účastnil akcí, kde se snažil razit heslo 
Bio je normální, veřejnosti vysvětlovat rozdíly mezi bio a konvencí. Účast v pracovních 
skupinách na Mze, ABK. 
Poděkovala správcům RC a odborných poboček, zaměstnancům svazu, členům 
správní rady za jejich práci. 
Představení struktury členské základny, činnosti svazu a způsobu financování svazu, 
viz prezentace. 
 
 
Zpráva kontrolní komise 
 
Ing. Šašinka pověřil předsedu, aby seznámil přítomné se zápisem Kontrolní komise. 
Kontrola hospodaření proběhla 30. 06. 2020 v Šumperku za přítomnosti Ing. Šašinky, 
Ing. Hejla, pana Netíka, manažerky a účetní. 
V roce 2019 se uskutečnila kontrola z OSSZ Šumperk. 
Kontrolní komisi ani předsedovi svazu nebyla dána žádná stížnost ani podnět k 
prošetření. 
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K termínu jednání Kontrolní komise nebyly na Svaz předloženy účetní závěrky firem, 
ve kterých má Svaz majetkovou účast (Bioinstitut o.p.s., PRODEJ-BIO s.r.o.). 
Kontrolní komise doporučuje Radě svazu obeslat dlužníky dopisem s informací, aby 
do 31.10.2020 zaplatili dlužnou částku, jinak budou vyloučeni. 
 
Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválení účetní závěrky svazu za rok 
2019. 
Dále Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě pověřit Radu svazu vyřešením 
úhrady dlužných členských příspěvků.   
 
Schválení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2019 
 
Manažerka prezentovala návrh roční účetní závěrky, která je součástí Výroční zprávy. 
Jednotlivé položky vysvětlila. 
Účetní závěrku Rada svazu na svém jednání podrobně prošla a případné dotazy byly 
prodiskutovány a vysvětleny manažerkou. 
K účetní závěrce nebyly připomínky.  
 
Hlasování o schválení roční závěrky: 
PRO: 119 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Roční závěrka za rok 2019 byla schválena. 
 
Manažerka představila výroční zprávu, viz prezentace.  
 
Hlasování o schválení výroční zprávy: 
PRO: 119 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Výroční zpráva za rok 2019 byla schválena. 
 
Plán práce na rok 2020 
 
Manažerka představila plán práce pro rok 2020, který je sestaven na základě 
podkladů a podnětů, které se nám podařilo shromáždit, a aktuálních problémů, se 
kterými se EZ a jeho členové potýkají.  

1. Informování členů, Poradenství a příprava členů z hlediska legislativy a dotací, 
hospodaření, spolupráce s NNO a společná lobby (včetně zemědělského výboru 
a parlamentu) - % HUMUSU V PŮDĚ, REDISTRIBUCE, STROPOVÁNÍ, 
TRANSPARENTNOST, ČITELNOST, SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI NEVLÁDNÍMI 
NNO, nastavení SZP s ohledem na Farm2Fork strategii a biodiverzitní strategii 

2. Podpora EZ, marketing a PR  (vytváření jednotného mediálního a celkového obrazu 
svazu, české biopotraviny a EZ) – prioritou zůstává propagace EZ (ve spolupráci 
s dalšími subjekty a SZIF),  dále propagace produktů našich členů - z farem i 
zpracovatelů – Svaz je nejaktivnější činitel v oblasti EZ, práce na půdě MZe v oblasti 
lobby, akvizice nových členů 
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3. Zastupování členů – SZP, IFOAM EU, tvorba legislativy (nové NR), Lobby  - 
jednání s SVS (střílení na pastvě), ABK, Kulatý stůl, SZP 2020+ 

4. Spolupráce na stabilizace trhu s biomlékem a zpracování Družstva ČESKÉ BIOMLÉKO 
5. Projekty na zajištění dalšího financování doplňkových činností – projekty NNO – 

Propagace EZ a Bioakademie, 9Fe, SDO 
6. Odbyt biopotravin a bioproduktů od našich členů, spolupráce s KO a členy, prosazení 

biopotravin do veřejného stravování, Akční plán pro EZ 2021-2025 
Viz prezentace. 

 
Představení akcí na rok 2020 – viz prezentace 

Hlasování o schválení plánu práce na rok 2020  
PRO: 119 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Plán práce na rok 2020 byl schválen. 
 
Rozpočet na rok 2020 
 
Manažerka představila plán rozpočtu na rok 2020 
Představení plánu rozpočtu – viz prezentace 
 
Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2020 
PRO: 119 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Rozpočet na rok 2020 byl schválen. 
 
Přestávka 10,45 – 11,00 
 
Vyloučení dlužníků za nezaplacené čl. příspěvky za rok 2019 
 

Perlinger: správci RC a odborných poboček s neplatiči situaci proberou. 
Dlužníci budou centrálou opětovně informováni dopisem, že pokud nezaplatí do 31. 10. 2020, 
budou vyřazeni. 

 
Hlasování o vyloučení členů-dlužníků, pokud nezaplatí do 31. 10. 2020 
PRO: 119 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Vyloučení dlužníků bylo schváleno. 
 
Změna Stanov – změna způsobu jednání a hlasování (Rada svazu, VH) v případě zákazu 
konání hromadných akcí, nouzového stavu ze strany státu apod. 
 

Změna stanov pro konání akcí v nouzovém stavu byla projednána se svazovým 
právníkem. Nedoporučuje změnu v nich, ale pokud je předem členům znám program, 
je možné jednat na základě zmocnění. Pro příští rok, pokud bude opět zákaz konání 
akcí, nouzový stav apod. doporučuje, vzhledem ke konání volební valné hromady, 
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použít online formu a postupovat podle příslušné „krizové legislativy“, nikoliv změnou 
stanov, ve kterých by vše muselo být i k online formě do detailu stanoveno (způsob 
hlasování, zmocnění atd.). 
 
Diskuze a informace z regionálních center a z centrály Svazu PRO-BIO 
 
Manažerka informovala o současné situace způsobené koronavirovými opatřeními ve 
vztahu k projektům a činnosti svazu. Předseda nabídl možnost diskuze. 
 

 
Usnesení z Valné hromady PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 

ze dne 8. října 2020 v Kutné Hoře 
 
 
Valná hromada:  

1. schvaluje zprávu o hospodaření v roce 2019 
2. bere na vědomí zprávu Kontrolní komise za rok 2019 
3. schvaluje návrh výroční zprávy za rok 2019 
4. schvaluje plán práce pro rok 2020 
5. schvaluje rozpočet Svazu PRO-BIO na rok 2020 
6. schvaluje vyloučení dlužníků za nezaplacené členské příspěvky za rok 2019, pokud 
neuhradí dluh do 31. října 2020 (dlužníci budou po konání valné hromady naposledy 
vyzváni dopisem k uhrazení čl. příspěvků). 
 
 
Hlasování o schválení usnesení z dnešní Valné hromady 
PRO: 119 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
 
 
11,30 předseda ukončil Valnou hromadu. 
 
 
Zapsala: Andrea Vizinová ………………………………………………….   
     
 
 
Zápis ověřili: Ing. Tomáš Klejzar ……………………………………………………. 
 
 

           Ing. Přemysl Čech ………………………….…………………………. 


