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Úvod
Vážení členové Svazu PRO-BIO, ekologičtí sedláci, biospotřebitelé, kolegové,
rok 2020 byl bohužel z hlediska našich aktivit a činnosti významným způsobem poznamenán pandemií koronaviru a s tím
souvisejícími restrikcemi.
Jsme velmi rádi, že i přes veškerá omezení, kdy v období březen
– květen 2020 a říjen – prosinec 2020 nebylo prakticky možné
dělat žádná osobní setkání a jednání, se nám podařilo uspořádat část plánovaných seminářů online a ostatní propagační
aktivity zrealizovat mimo toto období „sociálního distancu“.
V roce 2020 jsme mimo jiné, stejně jako v předešlých letech,
velmi aktivně řešili nastavení dotačních podmínek pro nové programovací období SZP (na roky 2023-2027). Většina jednání na
jaře bohužel byla zrušena, přičemž ta podzimní se po našich
četných apelech přesunula do online prostoru, což na jednu
stranu lobby a práci za podporu ekologického zemědělství velmi zkomplikovalo a znesnadnilo, na druhou stranu jsme rádi
i za to. I přes tento fakt právě nastavování nové SZP bylo naší
prioritou, protože pokud máme dostát závazkům Farm2Fork
strategie (tedy dosažení 25% ekologické plochy v roce 2030),
která byla v roce 2020 zveřejněna ze strany Evropské Komise,
právě nastavení SZP je klíč, který má nedozírný dopad. Pokud
pak chceme posílit konkurenceschopnost našich ekologických
farem, které už v EZ hospodaří, musíme pro to vytvořit podmín-

ky. V této souvislosti jsme v roce 2020 také velmi zintenzivnili
spolupráci s partnerskými zemědělskými nevládními organizacemi, kdy se na pravidelných jednáních snažíme společně nalézat konsenzus, který usnadní společné kroky a lobby vůči MZe.
Jsme také rádi, že se nám pro rok následující, tedy 2021, podařilo opět otevřít možnost vstupu nových hektarů do závazků
pro ekologické zemědělce. Věříme, že i toto přispěje k rozvoji
ekologického zemědělství v naší zemi.
Samozřejmě jsme pokračovali v práci na tématu zařazení biopotravin do veřejného i školního stravování, což ještě není uzavřená záležitost a až následující roky podají zpětnou vazbu, jak
dobrou práci jsme odvedli.
V roce 2020 jsme také realizovali několik projektů, ať už zaměřených na vzdělávání, poradenství či propagaci biopotravin
mezi spotřebiteli.
Jednalo se o projekty dotované z rozpočtu MZe, konkrétně
v rámci dotací pro NNO:
• B
 ioakademii 2020 – vzhledem k omezením na setkávání
jsme zrealizovali „Bioakademii v papučích“ tedy sérii webinářů online, ať už na téma SZP, ekonomiky biofarem, biomléka, portálu farmáře i dalších.
• Projekt Propagace ekologického zemědělství v regionech –

organizace soutěže ČESKÁ BIOPOTRAVINA ROKU (ČBR),
ochutnávky biopotravin na akcích (dožínky, festivaly, akce
na farmách) – s cílem ukázat, že biopotraviny jsou normální
a navíc výborné, a propagovat soutěž ČBR, účast na veletrhu
Biofach, organizace Dnů otevřených faremních vrat a soutěž
o nejlepší ekologickou farmu roku 2020 (zvítězila BIOFARMA
POD HÁJKEM – manželů Řehořkových) a Festival BIO vín
a sýrů v Mikulově (první ročník festivalu s obrovským úspěchem) – projekt měl opět mimo jiné velmi dobrý mediální
ohlas – z hlediska realizovaných aktivit – což přispívá k budování pozitivnímu obrazu EZ u veřejnosti i státní správy.
O všech akcích a formátu naší prezentace se můžete dočíst
více na webových stránkách www.pro-bio.cz a facebookovém
profilu Svazu či na fotkách v rámci Instagramu.
Aktivně jsme i v roce 2020 jak centrála, tak regionální centra
poskytovali zejména členům, ale také například konvenčním
farmám, které uvažují o konverzi do EZ, poradenství i konzultace, částečně dotované z národního dotačního programu 9.F.e.,
který od roku 2020, stejně jako další dotační programy z národních dotací, nově administruje SZIF.
Opět jsme ve spolupráci s Bioinstitutem 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 a střešní organizace
IFOAM Organics Europe (do roku 2020 IFOAM EU), kde jsme
se účastnili několika zahraničních jednání, v roce 2020 v online
Předání ocenění
„Nejlepší ekofarma“ Biofarma pod Hájkem

prostoru. Nadále spolupracujeme se zahraničními svazy ekologických zemědělců, protože věříme, že výměna zkušeností
a know-how, které u nás často v některých oblastech chybí, je
a bude zásadní pro další rozvoj trhu i hospodaření.
Doufáme, že aktivity roku 2020, i přes veškeré restrikce, budou
mít v dlouhodobém horizontu dobrý dopad na rozvoj ekologického zemědělství v ČR, na rozvoj trhu i spotřeby biopotravin.
Některé věci změnit neumíme, ale minimálně se o to pokoušíme, a někdy se nám to i povede. Jsme moc rádi, že naši členové byli v roce 2020 s námi a pomáhali nám rozvíjet ekologické
zemědělství. Bez nich, jejich podpory a aktivní účasti by žádná
z našich aktivit nebyla možná. Děkujeme!
Kateřina Urbánková, manažerka Svazu PRO-BIO
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Struktura členské základny

K 31. 12. 2020 Svaz PRO-BIO sdružoval 593 členů + 26 spotřebitelů (členů PRO-BIO LIGY ochrany spotřebitelů potravin
a přátel ekologického zemědělství).
Struktura členské základny

Počet podniků

Struktura členské základny

Počet podniků

Čestný člen

24

Ekozemědělec

Zpracovatel

49

Z toho:

Velkoobchodník

15

50–100 ha

95

Bioprodejna

36

100–200 ha

68

8

200–300 ha

31

Nezisková organizace
Podnik služeb

473
do 50 ha

199

2

300–500 ha

32

Poradce

20

500–1000 ha

35

Výzkum

2

nad 1000

13

Škola

9

Pozn. Někteří členové spadají do více kategorií

Struktura členské základny

95
31

32

35

300–500

5000–1000

68

50
0

Výměra v ha

13
nad 1000

100

200–300

9

150

100–200

2

Škola

20

Výzkum

2

Poradce

8

Podnik služeb

36

Nezisková org.

15

Bioprodejna

49

Velkoobchodník

0

Čestný člen

24

Zpracovatel

100

199

50–100

200

200

do 50

300

Počet ekozemědělců

250

400

Ekozemědělec

Počet členů

500

Členění dle velikosti farem

473

Počet členů RC a odborných poboček

Počet podniků

Výměra obhospodařované půdy

ha

Bílé Karpaty

56

Celkem

91 326,43

Jeseníky

49

Výměra půdy v EZ

89 382,48

Jižní Morava

32

Výměra půdy v PO

1 943,95

Krkonoše a Podkrkonoší

45

Východní Čechy

56

Moravská brána

31

Srdce Čech

38
5

Severozápadní Čechy

136

Šumava

33

Vysočina

77

Bioprodejny Svazu PRO-BIO

34

Nezařazený

1

PRO-BIO LIGA

26

Počet členů RC a odborných poboček
136

140
120

77

80
49

40

32

45

56
31

38

20

34

33

Vysočina

Bioprodejny
Svazu PRO-BIO

1
Šumava

Srdce Čech

Moravská brána

Východní
Čechy

Krkonoše
a Podkrkonoší

Jižní Morava

Jeseníky

Severovýchod

5

0

Nezařazený

56

Severozápadní
Čechy

60

Bílé Karpaty

Počet členů

100

Výměry v ha

Severovýchod

Výměra obhospodařované půdy členy
150 000
100 000

89 382,48

50 000
0

1943,95
Výměra půdy v EZ

Výměra půdy v PO

Vývoj členské základny od roku 2016

Výměra obhospodařované půdy od roku 2016

Rok

Počet členů

Rok

Ha

rok 2016

623

rok 2016

104 889

rok 2017

608

rok 2017

96 345

rok 2018

607

rok 2018

99 780

rok 2019

599

rok 2019

93 786

rok 2020

593

rok 2020

91 326

Vývoj členské základny dle počtu členů
630

Výměra obhospodařované půdy členy v EZ
106 000

623

620
608

610

102 000

607

99 780

100 000

599

600

593

590

Ha

Počet členů

104 889

104 000

98 000

96 345

96 000

93 786

94 000

580

91 326

92 000

570

90 000

560

88 000

550

86 000

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

rok 2020
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Půjčky ze svépomocného fondu

V roce 2020 byly poskytnuty ze Svépomocného fondu půjčky ve výši 230 000 Kč
ŽADATEL

Požadovaná částka

SCHVÁLENÁ částka

Ondřej Podstavek

150 000

150 000

Jakub Špatný

80 000

80 000
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Výsledovka analyticky

Číslo
úČtu

Název
úČtu

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty
za období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Náklady
501

Spotřeba materiálu

0,00

290 448,19

0,00

290 448,19

290 448,19

501 010

Kancelářské potřeby

0,00

26 844,88

0,00

26 844,88

26 844,88

501 020

Propag.materiály, letáky

0,00

77 164,61

0,00

77 164,61

77 164,61

501 030

Režijní materiál

0,00

32 637,68

0,00

32 637,68

32 637,68

501 040

Produkty EZ – Biopotraviny

0,00

153 801,02

0,00

153 801,02

153 801,02

502

Spotřeba energií – provoz

0,00

38 652,21

0,00

38 652,21

38 652,21

502 000

Spotřeba energií – provoz

0,00

38 652,21

0,00

38 652,21

38 652,21

504

Prodané zboží

0,00

249 332,19

0,00

249 332,19

249 332,19

504 010

Prodané zboží – nakoupené publikace

0,00

249 332,19

0,00

249 332,19

249 332,19

50×

Spotřebované nákupy

0,00

578 432,59

0,00

578 432,59

578 432,59

512

Cestovné

0,00

332 991,00

0,00

332 991,00

332 991,00

512 010

Cestovné Propagace

0,00

52 561,00

0,00

52 561,00

52 561,00

512 020

Cestovné Bioakademie

0,00

35 632,00

0,00

35 632,00

35 632,00

512 030

Cestovné SDO

0,00

3 898,00

0,00

3898,00

3898,00

512 040

Cestovné – 9Fe

0,00

48 623,00

0,00

48 623,00

48 623,00

512 060

Cestovné – IFOAM

0,00

63 325,00

0,00

63 325,00

63 325,00

512 070

Cestovné – ostatní

0,00

128 952,00

0,00

128 952,00

128 952,00

518

Ostatní služby

0,00

2 049 330,31

0,00

2 049 330,31

2 049 330,31

518 010

Poštovné

0,00

37 621,36

0,00

37 621,36

37 621,36

518 020

Služby provoz – náj, tel, IT,práv,účetní

0,00

397 326,15

0,00

397 326,15

397 326,15

518 030

Členský příspěvěk IFOAM

0,00

62 004,80

0,00

62 004,80

62 004,80

Číslo
úČtu

Název
úČtu

Počáteční
stav

Obraty za
období MD

Obraty
za období D

Obraty
rozdíl

Koncový
stav

Náklady
518 060

Služby v rámci Propagace

0,00

336 301,00

0,00

336 301,00

336 301,00

518 070

Služby v rámci Bioakademie

0,00

281 081,00

0,00

281 081,00

281 081,00

518 080

Služby v rámci 9Fe

0,00

298 484,00

0,00

298 484,00

298 484,00

518 090

Služby SDO – odrůdy, pokusy

0,00

636 512,00

0,00

636 512,00

636 512,00

51×

Služby

0,00

2 382 321,31

0,00

2 382 321,31

2 382 321,31

521

Mzdové náklady

0,00

1 064 579,00

0,00

1 064 579,00

1 064 579,00

521 010

Mzdové náklady zaměstnanci

0,00

1 022 579,00

0,00

1 022 579,00

1 022 579,00

521 020

Dohody o provedení práce – SDO Členové
komise

0,00

42 000,00

0,00

42 000,00

42 000,00

524

Zákonné sociální pojištění

0,00

313 235,00

0,00

313 235,00

313 235,00

524 010

Zákonné sociální pojištění

0,00

229 829,00

0,00

229 829,00

229 829,00

524 020

Zákonné zdravotní pojištění

0,00

83 406,00

0,00

83 406,00

83 406,00

52×

Osobní náklady

0,00

1 377 814,00

0,00

1 377 814,00

1 377 814,00

0,00

4 338 567,90

0,00

4 338 567,90

4 338 567,90

Náklady celkem

Výnosy
602

Tržby z prodeje služeb

0,00

0,00

2 664 049,42

2 664 049,42

2 664 049,42

602 200

Tržby za služby – Propagace

0,00

0,00

701 100,00

701 100,00

701 100,00

602 300

Tržby za služby – Bioakademie

0,00

0,00

243 298,00

243 298,00

243 298,00

602 400

Tržby za služby – 9 Fe

0,00

0,00

804 307,78

804 307,78

804 307,78

602 500

Tržby za služby – SDO

0,00

0,00

756 000,00

756 000,00

756 000,00

602 700

Tržby za služby – 10D IFOAM

0,00

0,00

143 880,00

143 880,00

143 880,00

602 900

Tržby za služby – ostatní

0,00

0,00

15 463,64

15 463,64

15 463,64

604

Tržby za prodané zboží

0,00

0,00

279 299,70

279 299,70

279 299,70

604 010

Tržby za zboží – literatura

0,00

0,00

279 299,70

279 299,70

279 299,70

60×

Tržby za vlastní výkony a za zboží

0,00

0,00

2 943 349,12

2 943 349,12

2 943 349,12

684

Přijaté členské příspěvky

0,00

1 542 878,00

3 085 756,00

1 542 878,00

1 542 878,00

684 010

Přijaté členské příspěvky

0,00

1 542 878,00

3 085 756,00

1 542 878,00

1 542 878,00

68×

Přijaté příspěvky

0,00

1 542 878,00

3 085 756,00

1 542 878,00

1 542 878,00

0,00

1 542 878,00

6 029 105,12

4 486 227,12

4 486 227,12

Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem

147 659,22
147 659,22
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POBOČNÉ SPOLKY SVAZU PRO-BIO

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo
se jich účastnila:
Bioprodejny navštívily individuálně veletrh Biofach Norimberk, který se konal 12.–15. 2. 2020.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:

Bioprodejny se zaměřily na rozvoj vlastních e-shopů. Na
rozšiřování sortimentu od nových dodavatelů, pro které jsou
výrobky v biokvalitě samozřejmostí.

Gočárova třída 516/18, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 725 439 443
E-mail: bioprodejny@seznam.cz

Správce RC / pobočky v roce 2020:
Ing. Jana Lukešová

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
K 31. 12. 2020 měl pobočný spolek 34 členů.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
V roce 2020 byly veškeré exkurze z důvodu pandemie zrušeny.
Návštěva veletrhu Biofach pořádaný PRO-BIO Ligou

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
Sokolovská 50, 186 00 Praha 8
Tel.: 774 683 833
E-mail: info@lovime.bio
www.lovime.bio

Správce RC / pobočky v roce 2020:
Mgr. Jan Valeška

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

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Poradenství, osvěta, vzdělávání dětí a mládeže.

Seznam akcí, které RC/pobočka pořádala nebo
se jich účastnila
Pražský Biojarmark 3. 10. 2020 na dvoře Národního zeměděl-

ského muzea i přes omezení způsobená pandemií koronaviru.
Pozvání k účasti přijalo 18 ekologických zemědělců a bioproducentů, 3 stánky s bio občerstvením a 7 stánků informačně-osvětových. Na jarmarku bylo možné nakoupit široký sortiment potravin, od zeleniny a mléčných či masných výrobků
až po sušené ovoce, víno, šťávy, zavařeniny, ghí a podobně.
Zajištěn byl doprovodný vzdělávací program. Návštěvníkům
byly k dispozici také informační stánky MZe a PRO-BIO LIGY
s informačními materiály. Společnost Kokoza zajišťovala osvětu v oblasti kompostování, představil se spolkový obchod obŽIVA, potravinové komunity, KPZ a AMPI. Proběhla beseda
ohledně kompostování.
Součástí aktivit byly také vzdělávací a osvětové aktivity o EZ
směřující na mládež. Realizovány byly 3 osvětové programy
pro studenty středních odborných škol gastronomického zaměření. Celkový počet účastníků workshopů v roce 2020 byl
55 (51 studentů a 4 pedagogové).

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
Vzdělávání o ekologickém zemědělství v ČR
Biojarmark Praha
Učíme se vařit bio
Na bio do města
Ekoporadny Praha
Tím, co jím měním sebe i Prahu
Biozahrada pro malé i velké
Učíme se vařit bio II.
Sherlockem na ekostatku

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Rok 2020 byl specifický, komplikovaný a zajímavý. Díky omezením osobního setkávání se naše činnost zaměřovala především
na online osvětu a realizaci online kampaní, díky tomu jsme
mohli doladit nové aktivity – zejména nové workshopy, komentované procházky po trzích, které jak pevně věříme, využijeme
v dalších letech. Díky rozvolnění na podzim se nám podařilo
uspořádat Pražský biojarmark, který sice přilákal o něco méně
návštěvníků, nicméně stále byl jednou ze stěžejních ekozemědělských akcí v Praze v tomto roce.

Biojarmark pořádaný PRO-BIO Ligou

Termíny akcí
Datum

Místo

Název akce

POČET ÚČASTNÍKŮ

8. 10. 2020

Střední odborné učiliště gastronomie – Malešice

workshop o EZ a biopotravinách

21

1. 12. 2020

Střední odborné učiliště gastronomie – Malešice

workshop o EZ a biopotravinách

12

7. 12. 2020

Střední odborné učiliště gastronomie – Malešice

workshop o EZ a biopotravinách

18

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

Počet členů k 31. 12. 2020:
56 celkem, z toho 54 + 2 čestní členové: Ekotrend Slovakia,
Habáník Miroslav

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:

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

Starý Hrozenkov 314, 687 74 Starý Hrozenkov
Tel.: 572 696 323
E-mail: iskopanice@razdva.cz

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

Správce RC / pobočky v roce 2020:
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 celorepub-

Činnost RC a regionální aktivity v EZ poznamenala v roce
2020 pandemie. Plánovali jsme různé akce pro veřejnost
i zemědělce, většina z nich však nemohla proběhnout kvůli
opakovaným vládním omezením.
Realizovali jsme dle možností alespoň některé aktivity na
podporu ekologického zemědělství a bioprodukce ve Zlínském kraji a na Hodonínsku (osvěta, propagace, vzdělávání
a informační služby). Probíhají už řadu let ve spolupráci s IS
Kopanice.
V roce 2020 pracovalo IS Kopanice a RC na dalším společném projektu zaměřeném na propagaci ekozemědělství,
který podpořila KEZ o.p.s. Chrudim. IS Kopanice bylo hlavním řešitelem projektu, RC zapojeno jako partner - podílelo
se i na spolufinancování.

V regionu byl realizován ještě projekt Demonstračních farem, který byl určen k odbornému vzdělávání zemědělců.
Jeho nositelem byla ekofarma JAVORNÍK-CZ s.r.o. Štítná
nad Vláří. IS Kopanice a RC na projektu spolupracovali. Byl
financován Ministerstvem zemědělství. Zahájen v roce 2018
a ukončen v listopadu 2020.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:

Odborné akce:

• Projekt Demonstrační farmy: Nositelem byla ekofarma Javorník-CZ, s.r.o. ze Štítné nad Vláří. RC a IS Kopanice partneři projektu. V roce 2020 proběhly v rámci projektu 4 polní
dny a také skupinové a individuální demonstrační akce určené
zemědělcům. Během tří let trvání projektu bylo uspořádáno
celkem 13 polních dnů s různým zaměřením, 15 skupinových
demonstračních akcí a desítky individuálních akcí. V rámci
projektu byla navázána cenná spolupráce s výzkumnými ústavy, univerzitami a dalšími odborníky. Dotací jej podpořilo MZe.
V roce 2020 byl ukončen.

• 	Polní dny pro zemědělce na ekofarmě Javorník-CZ s.r.o.
v rámci projektu Demonstrační farmy (v roce 2020 proběhly celkem 4 polní dny s různým zaměřením).

Osvětové a propagační aktivity a vzdělávání veřejnosti:
• Během roku probíhala aktualizace katalogu „Kam pro
bio ve Zlínském kraji a na Hodonínsku“. Byl vydán tištěný
barevný katalog v nákladu 3000 ks, formátu A5. Je určen zejména pro spotřebitele, ale i další zájemce. Bude distribuován
v následujících letech na různých akcích, také prostřednictvím
některých prodejců i zemědělců a NNO. Vydání podpořila KEZ
o.p.s. Aktualizace údajů probíhala současně i v katalogu EZ na
webu IS Kopanice.
• Prezentace EZ na dalších akcích v regionu (prezentace
proběhly v září např. na Oskorušobraní ve Tvarožné Lhotě a na
Dni otevřených sušíren ve Vlachovicích). Většina tradičních
slavností a festivalů byla bohužel kvůli koronaviru zrušena.
• Byly vydány další propagační materiály k EZ (roll-upy,
postery – v rámci projektu Demonstračních farem).

• Projekt „Podpora ekologického zemědělství ve Zlínském
kraji a na Hodonínsku“
Projekt podpořila KEZ o.p.s. Chrudim, spolufinancování zajištěno z RC a dalších zdrojů. Žadatel a hlavní řešitel projektů IS
Kopanice, RC Bílé Karpaty partner projektu.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Valná hromada RC Bílé Karpaty se konala 30. 9. 2020 ve Štítné
nad Vláří.
V roce 2020 ovlivněném pandemií a mnohými vládními omezeními jsme nemohli zorganizovat tolik aktivit na podporu ekozemědělství jako v předchozích letech. Zejména akce pro širokou
veřejnost byly omezeny nebo zakázány. Dle možností jsme se
věnovali hlavně odbornému vzdělávání zemědělců a aktualizaci regionálního katalogu EZ a propagačních materiálů.
Poradenství v ekozemědělství je nadále poskytováno členům
individuálně Ing. Milanem Drgáčem.

Informační služby poskytuje stále IS Kopanice: osobně, telefonicky nebo e-mailem. Prostřednictvím IS Kopanice probíhá
celoročně také e-mailová rozesílka informací a inzerce zaměřené na ekozemědělství - pro ekologické podnikatele i spotřebitele.
Propagace a osvěta v ekologickém zemědělství realizována
i na dalších regionálních akcích a na webových stránkách
www.iskopanice.cz a FB.
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 nadále využívá služeb IS Kopanice,
pracovníků na DPP a externistů.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
Jílová 1199/19, 779 00 Olomouc
Tel.: 734 124 646
E-mail: zdenka.koctarova@seznam.cz

Správce RC / pobočky v roce 2020:
Ing. Zdeňka Kočtářová

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
PRO-BIO RC Východní Čechy má k 31. 12. 2020 aktuálně
56 členů. Prioritou pro rok 2020 bylo předání funkce novému vedoucímu pobočky, seznámení se s členskou základnou
a individuální poradenská činnost pro členy Svazu PRO-BIO
a pro možné nové zájemce o EZ.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
–	Konzultace jsou prováděny pro členy svazu dle potřeb průběžně (telefon, email), případně osobní návštěvou farmy po
předchozí dohodě.
– Informace o systému EZ novým zájemcům.
– Pomoc při vstupu do EZ.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
27. 2. 2020 Mimořádná volební valná hromada a vzdělávací seminář zaměřený na Vize Svazu PRO-BIO a nejnovější informace
z oblasti vyjednávání společné zemědělské politiky (K. Urbánková-manažerka Svazu PRO-BIO), aktuální téma EZ roku 2020
(Ing. J. Dehner-ředitel KEZ o.p.s.)

Projekty, do kterých se RC/pobočka zapojila:
Projekt 9.F.e. – Podpora poradenství v zemědělství: na
PRO–BIO RC Východní Čechy (Litomyšl) - Konzultace byly zaměřeny především na kontroly EZ, evidence, kontroly CC, národní dotace.
Konzultace se týkaly aktuálních témat vedení evidencí zvířat,
agronomických evidencí a evidencí půdy. To znamená, že se
jednalo o konzultace plnění požadavků v rámci přímých plateb
a zemědělských registrů. Součástí byla také konzultace k zahájení činnosti v EZ, informace o zemědělské prvovýrobě a ekologickém zemědělství.

Cílová skupina splňuje požadavky mikropodniku a malého podniku, většinou se jedná o podniky zemědělské prvovýroby, ale
také o výrobce potravin a biopotravin.
Souhrnem bylo provedeno 167 odborných konzultací, z toho
57 konzultací osobních, 39 telefonických a 71 emailem.

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.
–	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.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
– V roce 2020 se uskutečnily v regionu schůzky, poradenství
a Mimořádná Valná hromada. Pokračujeme v šíření nových informací, postupů a zákonů.

Nepříznivá epidemiologická situace však v roce 2020 neumožnila tyto tradiční akce jako např. Zahájení sklizňové sezóny
v Branné, Bioslavnosti ani Levandulové slavnosti pořádat.
Chovatelé mléčného skotu odbytují biomléko prostřednictvím
odbytové společnosti Družstvo České biomléko a do mlékárny
Olma a.s. Členy RC jsou i podniky hospodařící na orné půdě,
které převážně pěstují obiloviny, nebo brambory.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Tel.: 776 305 605
E-mail: pavlína.samsonova@bioinstitut.cz

Správce RC / pobočky v roce 2020:
Pavlína Samsonová

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
Regionální centrum Jeseníky mělo v roce 2020 49 členů; novým členem pobočky se v roce 2020 stala společnost Statek
Winter v.o.s., se sídlem ve Vysokých Žibřidovicích.
Členské podniky převážně hospodaří na trvalých travních porostech s chovem masného, mléčného skotu a ovcí, a řada
z nich se věnuje i propagaci ekologického hospodaření formou
pořádání akcí pro širokou veřejnost.

Na ekofarmě 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 biopotravin i obchodníci.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta
atd.):
Činnost RC je zaměřena hlavně na poradenství související s přípravou na kontroly inspekčních orgánů a poskytování
poradenství novým zájemcům o ekologický způsob hospodaření. Pro své členy sleduje a zpracovává 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. Minimálně jedenkrát ročně pořádá vzdělávací seminář o novinkách v oblasti EZ
a podmínkách pro poskytování dotací PRV. V průběhu roku
2020 byla členům poskytována informační podpora i v oblas-

ti řešení odbytu faremní produkce prostřednictvím e-shopů,
která byla kvůli uzavření farmářských trhů a dalších tradičních
odbytových příležitostí znemožněna.
Pobočka tradičně finančně i organizačně podporuje propagační akce svých členů, stejně jako vzdělávání mládeže v oblasti EZ formou dotace na exkurze žáků SOŠ v Šumperku na
členské ekofarmy a podniky. Ani ty se však v roce 2020 z epidemických opatření neuskutečnily.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
13. 3. 2020 Valná hromada členů RC a vzdělávací seminář
v Branné: Ing. Zdeněk Perlinger, předseda Svazu PRO-BIO
• Novinky v roce 2020
– kontroly CC
– opatření PRV – plošná a investiční
– informace o budoucí SZP – PRV
– doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. (MENDELU Brno)
• Jak vyrábět dostatek kvalitní píce z travních porostů
– bilanční hnojení statkovými hnojivy
– rizikové plevele v TP (šťovíky, starčeky, ocúny)
– ekonomika obnov TP
Zásady hnojení, obnovy a přísevy travních porostů
umožňující dosáhnout dobrou produkci kvalitní píce
i v suchých letech.

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

Správce RC / pobočky v roce 2020:
Ing. Petr David

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
Členská základna je tvořena: 21 zemědělců, 4 vinohradníci,
2 ovocnáři, 2 poradci, 2 výrobci biopotravin a 1 výrobcem
krmiv (dle převažující činnosti).

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Poradenství na ekofarmách, osvěta v oblasti ekologického
zemědělství a výroby biopotravin, exkurze.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
23. 6. 2020 Valná hromada, Nový Přerov
Semináře:
23. 6. 2020 Nový Přerov: Ekologické zemědělství a údržba
krajiny – aktuální témata
9. 9. 2020 Křišťanovice: Chov skotu v ekologickém zemědělství, zpracování a označování hovězího masa

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
9.F.e. – Regionální přenos informací – poradenská činnost pro
ekologické zemědělce a výrobce biopotravin.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
V roce 2020 probíhaly poradenské schůzky, školení i semináře. Pokračujeme v přenosu nových informací, postupů
a zákonů ke členům. Daří se propojovat aktivity jednotlivých
členů Svazu PRO-BIO.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
Horní Branná 117, 512 36 Horní Branná
Tel.: 487 989 076
E-mail: pro-biokrkonose@volny.cz
www.pro-biokrkonose.cz

Správce RC / pobočky v roce 2020:
Ing. Hana Řehořková

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
K 31. 12. 2020 měl pobočný spolek 45 členů.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Průběžná poradenská a informační činnost.
Účast na akcích – témata zpracování a prodej bio potravin,
rostlinná výroba, živočišná výroba.
Aktivní spolupráce s MAS Krkonoše a Asociací regionálních
značek.
Průběžně probíhá aktualizace webových stránek a pravidelné
rozesílání informačních e-mailů členům střediska.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
Seminář na téma ekologické zemědělství a společná zemědělská politika (lektor ředitel KEZ Ing. Dehner a manažerka Svazu
PRO-BIO Bc. Urbánková).
Seminář na téma ochrana rostlin v ekologickém zemědělství
(lektor Dr. Pavela – VÚRV Praha).
Účast na akci Nejlepší ekofarma (dříve Sedlák roku a Bartákův
hrnec), Festival Bio vín a sýrů v Mikulově.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
9.F.e. – konzultační činnost.
Seminář
„Novinky v SZP, pravidla a změny pro ekologické zemědělce“

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Ačkoli byl rok 2020 velmi problematický z hlediska různých
vládních opatření, podařilo se zrealizovat téměř vše, co jsme si
pro tento rok naplánovali. Bohužel se nám již nepodařilo se sejít
na tradičním předvánočním posezení, protože v tomto období již platil tvrdý lockdown. Konzultační a poradenská činnost
ale pokračovala bez přerušení, s omezením osobních setkání –
tedy hlavně telefonicky a e-mailem.
Členská základna je stabilizovaná, do akcí RC se zapojují průběžně téměř všichni členové RC. V rámci RC jsou velmi přátelské a bezkonfliktní vztahy.

zvířat, léčivé rostliny (Vladimír Lačňák, AMALTHEA s.r.o.),
zelenina (Gabriela a Pavel Šelongovi, Vladimír Lačňák); dále
je pěstováno ovoce (Bohumil Kučera, VITAMINÁTOR, Olga
Ignácová, Lubor Adámek, Jesenické zemědělské družstvo).
Živočišná produkce zahrnuje chovy: krav bez tržní produkce mléka, mléčného skotu, ovcí a koz, koní, drůbeže.

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

Správce RC / pobočky v roce 2020:
Alena Malíková

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
K 31. 12. 2020 mělo RC Moravská brána 31 členů, pan Josef Chýlek ukončil hospodaření. 23 zemědělců obhospodařuje 3 927,39 ha zemědělské půdy; z toho 585,90 ha orné
půdy, 3 156,7 ha TTP, 7,06 ha travních porostů na orné půdě
a 74,14 ha sadů, 101,11 ha jiné trvalé kultury, 0,76 ha jiné
kultury a 1,72 ha zalesněné půdy.
Rostlinná produkce – převažují trvalé travní porosty; na orné
půdě se pěstuje obilí zejména pro krmení hospodářských

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, jogurty)
• Farma MENŠÍK (http://www.farma-mensik.cz/) – produkce biomléka, část zpracována na hospodářství (jogurty,
tvaroh, sýry), prodej ze dvora, prodej v místních obchodech; část dodávána do mlékárny
• AMALTHEA, s.r.o. (http://farmahvozd.webpark.cz/, http://
biomleko.com/) – kozí a kravské mléko a produkty z něj
• Markéta Toběrná (http://www.stastnakoza.cz/o-farme/) –
kozí a kravské 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 formou KOMUNITOU PODPOROVANÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (www.kpzinfo.cz)

• JZD Staré Hamry, Petr Šimeček – záchrana plemen Slezská červinka, ovce Valaška, udržování krajové odrůdy jarního žita (jařyna), sbírka odrůd jeřábu ptačího
• Markéta Hovjacká, Sportovní klub Mušketýr (http://www.
skmusketyr.wz.cz/) – jezdecké kurzy, jezdecké tábory;
chov býčků
Ostatními členy regionálního centra jsou společnosti:
• zpracování a velkoobchod s biopotravinami HOPI POPI,
a.s. (popcorn), Olomouc, osivářská společnost SEMO
a.s., Smržice (bio osivo zeleniny), vzdělávací a poradenská instituce – Bioinstitut, o.p.s., Masarykova střední škola
zemědělská, Opava.
• Čestnými členy RC jsou paní Zdenka Szmeková a pan Josef Folta.

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
–	Vzdělávání, propagace, osvěta – přednášky na seminářích na téma péče o půdu, ekologické a komunitou podporované zemědělství
– Aktivní spolupráce s MAS Lašsko (členství v radě MAS)
–	Aktivní spolupráce s Družstvem VIKTORINA LOCA, v Příboře
– Aktivní spolupráce s místní KPZ (Gabriela Šelongová)

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
Vzhledem k pandemii se termíny některých naplánovaných
akcí posunuly, některé akce se vůbec neuskutečnily.
Valná hromada RC spojená se seminářem „Péče o trvalé travní
porosty“ byla naplánována na 20. března 2020 a konala se 2.
října 2020.
Rýčová zkouška pod vedením Ing. Jana Vopravila (VÚMOP
Praha), byla naplánována na 3. července 2020 a 15. října 2020 –
neuskutečnila se vůbec.
4. července 2020, Příbor – Svátek sousedů, ve spolupráci
s Družstvem VIKTORINA LOCA, propagace ekologického zemědělství, biopotravin a lokálních potravin; podpořeno MAS
Lašsko.
27. srpna 2020 – ZŠ Ludgeřovice – přednáška pro pedagogy na
téma ekologické zemědělství, produkce a možnosti odbytu –
ve spolupráci s Ing. Andreou Hrabalovou.
28. srpna 2020 – ZŠ Ostrava – Dubina – přednáška pro pedagogy na téma ekologické zemědělství, produkce a možnosti
odbytu – ve spolupráci s Ing. Andreou Hrabalovou.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
Družstvo VIKTORINA LOCA – dlouhodobá spolupráce na
zprostředkovávání lokálních biopotravin obyvatelům Novoji-

čínska v bezobalovém obchodě v Příboře; v návaznosti pak na
dalších aktivitách Družstva Viktorina Loca (komunitní kuchyně,
bistro atd.).
Komunitou podporované zemědělství pro Příbor – ve spolupráci s ekologickou farmou Gabriely a Pavla Šelongových.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
• uplynulý rok byl poznamenán výjimečnou situací v republice/
ve světě – v souvislosti s pandemií; atmosféra strachu mohla
být spojena s uvědoměním si závislosti člověka na místě, kde
žije a nezbytnosti šetrné péče o toto místo, kdy ekologické zemědělství a další formy šetrného zemědělství společně s lokálním trhem mohou ukázat cestu k potravinové soběstačnosti.
• pokračovala spolupráce s MAS Lašsko (péče o půdu, rýčová zkouška, ekologické zemědělství), s Městem Příbor (péče
o půdu v majetku města); s družstvem VIKTORINA LOCA, Příbor.
• pokračuje práce informovanosti spotřebitelů o významu ekologického zemědělství (nejen jako zdroje bioproduktů a biopotravin) – Svátek sousedů, průběžně v rámci spolupráce s Družstvem VIKTORINA LOCA.
• informovanost obyvatel regionu se rozšiřuje i o téma půda
a péče o ni – v souvislosti s potravinovou soběstačností, dostatkem vody, klimatem – ve spolupráci s Městem Příbor –
„Vize pro krajinu, ve které žijeme“.
Festival BIO vín a sýrů v Mikulově

ducentů biomléka, 1 škola, 4 čestní členové a 1 poradce.
Členové jsou především z kraje Vysočina, ale také z okresů
Tábor, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Kutná Hora a 1
člen působí v Praze.
Výměra ekoploch členů je cca 7 800 ha.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
Brtnická 4903/108, 586 01 Jihlava
Tel.: 739 235 944
E-mail: rc.vysocina@volny.cz
IČ: 70972931

Správce RC / pobočky v roce 2020:
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 bylo ke dni 31.12. 2020 celkem 77 členů,
v roce 2020 ze svazu (RC Vysočina) vystoupila 1 farma na
vlastní žádost a nově vstoupily 2 farmy. Z celkového počtu
členů je 66 farem (řada farem má i výrobu biopotravin), 4
výrobci biopotravin nebo krmiv, 1 obchodní družstvo pro-

Členové RC mají pestrou škálu činností - hospodaří na TTP
(cca 55%), orné půdě (cca 43%), pěstují zeleninu, bylinky,
ovoce, jahody, 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 držitelé ocenění nejlepší ekozemědělec roku, tzv. Bartákova hrnce (Ing. Tomáš Křišťan – rok
1999, Ing. Stanislav Svatoň – 2018 a Věra Řezníčková 2019), Česká biopotravina roku (Biofarma DoRa, Josef Sklenář, EXTRUDO Bečice, Stanislav Svatoň). Člen TRMS s.r.o.
má Mišelinskou hvězdu.
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 (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):

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

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 – připomínkování dotačních opatření, poradenského
systému, zastupuje svaz při různých jednáních, řeší problematiku pravidel EZ, značení bioproduktů, udělování výjimek,
kontroly CC, apod. Družstvo České biomléko pokračuje v
intenzivní práci v odbytu biomléka.

12. 3. 2020 – Valná hromada RC, Jihlava-Sasov
19. 6. 2020 – jednání Rady Svazu PRO-BIO, Horní Branná
29. 6. 2020 – Zasedání PS k budoucí podobě SZP na MZe ČR
6. 8. 2020 – Zasedání Komise EZ - akční plán EZ na MZe ČR
8.10. 2020 – Valná hromada Svazu PRO-BIO, Kutná Hora

RC se podílelo na propagačních akcích, např. Bioakademie
2020, Září 2020- Měsíc biopotravin a EZ, Bartákův hrnec. RC
organizovalo vzdělávací akce. Správce RC poskytoval členům poradenství. Poskytoval také poradenství potenciálním
budoucím členům. Důraz byl kladen na individuální služby
členům. Celý rok byl ale velmi výrazně poznamenán krizí
ohledně COVID-19. Většina vzdělávacích i propagačních
akcí byla uskutečněna on-line přes program TEAMS nebo
ZOOM. Akce s fyzickou účastí probíhaly pouze v letním období, kdy byla opatření proti Covidu rozvolněná.
Správce RC je 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,
Bureau Veritas).

23. 10. 2020 – školení poradců ON-LINE, ÚZEI Praha
10.–11. 12. 2020 – lektorování na webináři Svazu PRO-BIO –
portál farmáře
17. 12. 2020 – jednání Rady Svazu PRO-BIO ON-LINE

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 2020 Svaz PRO-BIO pokračoval v naplňování svého
poslání – zastupování zájmů členů, poradenství, propagace s
důrazem na individuální služby členům, i když byl celý rok poznamenán corona krizí.

V roce 2020 byl uzavřen dotační systém pro nové ekozemědělce, to poznamenalo vývoj hnutí, ale naštěstí se systém otevírá
v roce 2021. Systém kontroly a certifikace EZ je konsolidovaný.
Poptávka po biopotravinách si drží pozvolný růst. Ceny bioproduktů v některých případech poklesly.
V RC Vysočina jsou z velké části ti, kteří produkují bioprodukty
a biopotraviny, což je potěšitelné. Je zde vysoké zastoupení
orné půdy.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
Brtnická 360, 407 78 Velký Šenov
Tel.: 731 139 496
E-mail: mach@spojenefarmy.cz
IČ: 70157758

Správce RC / pobočky v roce 2020:
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
Josef Sklenář, Biofarma Sasov, bio zahrada ze zeleninou, 1. 7. 2020

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
Poradenství v oblasti dotací v rámci Jednotné žádosti, chovu masného skotu apod. Informovanost v rámci připravované reformy Společné zemědělské politiky. Plánovaná účast
na valné hromadě EUROMONTANA v r. 2021/2022 – obhajoba zájmů EZ, extenzivních forem hospodaření, péči o veřejné statky a zemědělství ve znevýhodněných oblastech.

po r. 2022, kde se ve spolupráci se SMO, rovněž účastníme
relevantních pracovních skupin a snažíme se o průběžné informování členů RC.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo
se jich účastnila:
Pouze jednotliví členové se podle možností účastní propagačních, marketingových aktivit a akcí.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
V roce 2020 nebyl realizován žádný projekt podpory systému EZ.

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 ANC. V r. 2020 pokračovaly práce na reformě SZP
Extenzivní chov masných plemen v ekologickém zemědělství horských a podhorských oblastí

jí 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 již dříve vybudovalo jatka, bourárny s chladícími boxy, dodávají balíčkované hovězí maso s ekologickým
certifikátem, produkují také uzeniny.

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

Správce RC / pobočky v roce 2020:
Ing. Zdeněk Perlinger

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
Počet členů – 136 farem, převážně farmy horských a podhorských oblastí Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého
a Libereckého kraje, hospodaří se cca na TTP – 35 000 ha,
na orné půdě – 2 500 ha a v ekologických sadech 180 ha.
Chová se skot bez tržní produkce mléka, ovce, kozy a koně,
krávy mléčných plemen a okrajově prasata.
Několik farem provozuje agroturistiku a některé diverzifiku-

Oblasti, ve kterých RC / pobočka během roku pracovala:
1.	
Poradci soustředění při RC pomáhají členům poradenskou činností v oblastech: Společná zemědělská politika
2015–2020, přechodná období 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 a aktualizace 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, ÚKZÚZ, 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, požadavků na zemědělské stavby, ekologického
zemědělství, nitrátové směrnice, zemědělského účetnictví
a optimalizace hospodaření farmy – jako každý rok se zapojilo do dotovaného poradenství 9.F.e.
3.	Pro členy RC jsou vypracovávány projekty z PRV – nabídky využilo i opakovaně několik desítek farem – opatření, ve
kterých se žádalo: rekonstrukce a stavby stájí, agroturistika,
rekonstrukce hnojišť, seníků, diverzifikace zemědělských
činností – zpracování masa, biomlékárna a biosýrárna, diverzifikace nezemědělských činností, agroturistika, mladý
zemědělec.
4.	RC také pravidelně 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 hnojiště, seníky a zpracování produkce na farmách (zpracování hovězího
masa, sýrárny). Tyto aktivity byly v roce 2020 omezeny ale
pouze na návštěvy jednotlivých členů na jiných statcích
z důvodu nařízení vlády v koronavirové pandemii.
5.	RC spolupořádá nebo finančně podporuje akce propagující
členy RC a ekologické zemědělství – biojarmarky v regionu,

biodožínky, propagace biopotravin mezi středoškolskou
mládeží, charitativní akce. Tyto aktivity byly v roce 2020
omezeny z důvodu nařízení vlády v koronavirové pandemii.
6.	Pokračuje spolupráce v rámci partnerských a pracovních
vztahy s profesními organizacemi a místními akčními skupinami působícími v regionu, s Krajským úřadem Karlovarského kraje atd.
7.	RC vydává pro členy vlastní Zpravodaj RC Severozápad,
který přináší nejnovější informace o dotačních titulech, požadavcích kontrol, podmínkách zpracování, termínech hnojení
atd. V roce 2020 bylo vydáno a zasláno 10 Zpravodajů a 7
samostatných Zpráv RC na aktuální a potřebná témata.
8.	Regionální centrum vytváří vlastní webové internetové stránky: www.rc-severozapad.cz.
9.	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.

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

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Práce v roce 2020 byla oproti předchozím letům zásadně
jiná – po většinu roku platila řada vládních omezení v důsledku koronavirové pandemie, neproběhla žádná velká
setkání ani propagační akce a komunikace se mezi členy
přesunula do on-line prostoru. V roce 2020 nebyla také
schválená konečná podoba nové SZP, a tak se členové
nemohli ani připravovat na podnikání v zemědělském sektoru v dalších letech. Užitečné byly tedy jen informace
z běžného chodu zemědělského podnikání a prospěšné
byly i informace související s kontrolami probíhajícími na
jednotlivých farmách.

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

Správce RC / pobočky v roce 2020:
Ing. Ivana Květoňová

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
K 31. 12. 2020 38 členů – z toho 24 zemědělců, 4 výrobci a prodejci biovýrobků, 6 z oblasti výzkumu a vzdělávání, 4 čestní
členové. 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.
Chov Charolais s.r.o. Slabce u Rakovníka, Zimní podvečer

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
Především poradenství – vedení evidence zemědělcům,
přípravy na kontroly, seznamování se se změnami právních
požadavků, především v oblasti ekologie, ale i zemědělství
celkově. Zvýšil se zájem o ekologii - osvěta, zodpovídání
dotazů k ekologickému hospodaření, dotační politice, značení výrobků, přibyli noví mladí členové nebo zájemci o ekologické hospodaření.

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
Z důvodu Nařízení vlády v důsledku pandemie se v roce
2020 členové RC zúčastnili pouze online seminářů pořádaných jak Svazem PRO-BIO, tak jinými zemědělskými institucemi.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
RC nemělo v roce 2020 žádný samostatný grant.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Rok 2020 byl v důsledku pandemických opatření velmi náročný pro celou zemi, zemědělství nevyjímaje. Z důvodu
omezení pohybu byl narušen především odbyt výrobků „ze
dvora“ a provozy penzionů na farmách. Optimistické pro
členy je aspoň doplnění vláhového deficitu díky srážkám,
a tím dostatek krmení pro zvířata a dobrá úroda, i když ne
všude dostatečně pršelo. Členská základna se stále vyvíjí,
přidaly se nové začínající farmy. Přibývají mladí zemědělChov Charolais s.r.o.Slabce u Rakovníka, Mladé jalovice

ci, buď nástupci rodinných hospodářství, ale i začínající se
zájmem o ekologické hospodaření. Ukazuje se, že i drobní zemědělci s nižšími výměrami půdy mají nejen zájem
o ekologii, ale že vzrůstá i zájem o zdravou výživu, výrobky
v biokvalitě a zdravé žití celkově. Vzrůstá i celkové povědomí obyvatel o biovýrobcích, produktech z farem a celkově
o udržitelných formách hospodaření. 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. Věřím tomu, že ti, kteří hospodaří opravdu ekologicky nebo i jen podporují „srdcem“, ekologickému
zemědělství a našemu RC Srdce Čech zůstanou věrni. Ing.
Ivana Květoňová

Seznam akcí, které RC / pobočka pořádala nebo se
jich účastnila:
Pouze individuální poradenství.

Projekty, do kterých se RC / pobočka zapojila:
Poradenství 9.F.e.

Stručné zhodnocení uplynulého roku:
Došlo k omezení činnosti centra – pouze individuální poradenství.

Aktuální kontakty a adresa pobočného spolku:
Branišov 9, 384 73 Stachy
Tel.: 602 830 998
E-mail: info@highland.cz

Správce RC / pobočky v roce 2020:
Ing. Vladimír Krtouš

Informace o členech (počet členů v RC / pobočce,
aktivity členů):
K 31. 12. 2020 33 členů, většina chovatelé skotu BTPM a ovcí,
většina TTP.

Oblasti, ve kterých RC/pobočka během roku pracovala (marketing, poradenství, exkurze, osvěta atd.):
– individuální poradenství u členů RC – AEKO, ekologické
zemědělství, projekty PRV.

„Pastevní odchov skotu je typický způsob hospodaření ekologických
zemědělců na Šumavě”

Zasedání poroty soutěže Česká biopotravina 2020
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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. do 27. 2. 2020
• Kočtářová Zdeňka, Ing. od 28. 2. 2020
• 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.

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

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

Valná hromada
Rada svazu
Předseda
Místopředsedové
Revizní komise
Pobočky svazu

Manažer

RC Bílé Karpaty
Správa členské
základny

Ekonom

RC Jeseníky
RC Jižní Morava

Projekty a lobbing

RC Krkonoše
a Podkrkonoší
RC Východní Čechy

Poradenství,
zahraniční spolupráce

RC Moravská brána
RC Severovýchod

Propagace

RC Severozápadní
Čechy
RC Srdce Čech
RC Šumava
RC Vysočina
PRO–BIO LIGA
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