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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 2022 
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 

Horní Branná, Biofarma pod Hájkem 
středa 20. dubna 2022 

 
 
 
 

9,30 
Ing. Zdeněk Perlinger – předseda zahájil Valnou hromadu. Oznámil, že se přítomní 
nesešli v usnášeníschopném počtu – přítomno 20 členů, počet hlasů včetně zmocnění 
85 (členská základna 539 členů + 1 delegát z PRO-BIO Ligy + 1 delegát za 
Bioprodejny  = celkem hlasů 541) a vyhlásil náhradní Valnou hromadu, začátek 
v 10,00 hod. 
 
Přítomní členové mezitím diskutovali o svých problémech a zkušenostech z kontrol na 
svých farmách. 
 
Poté manažerka představila novou SZP 2023+, informovala přítomné o jejím 
nastavení, současné situaci. 
Ekologičtí zemědělci musí plnit DZES stejně jako konvenční, viz prezentace. 
Aktuálně Česká republika čeká, že by měla v dubnu obdržet připomínky k zaslanému 
dokumentu (Strategickému plánu SZP od roku 2023) od EK.  
Členové vznášeli dotazy, na které jim manažerka odpovídala. 
 
9:44 příchod nového člena 
Přítomno 21 členů s počtem 86 hlasů včetně zmocnění 
 
9:50 příchod nového člena 
Přítomno 22 členů s počtem 87 hlasů včetně zmocnění 
 
 
10,00 Přítomno 22 členů svazu s počtem 87 hlasů včetně zmocnění 
10,00 předseda zahájil náhradní Valnou hromadu, rozhodování prostou většinou 

hlasů (přítomno 22 členů s počtem 87 hlasů včetně zmocnění) 
 
Zapisovatel: Andrea Vizinová 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Ivana Květoňová, Ing. Zdeněk Perlinger 
 
Předseda představil program Valné hromady. K jeho programu nebyly připomínky. 
 
10:10 příchod nových členů 
Přítomno 24 členů s počtem 89 hlasů včetně zmocnění 
 
 
Hodnocení činnosti svazu v roce 2021 
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Manažerka shrnula aktivity svazu. Nejvíce se pracovalo na nastavení podmínek SZP 
od roku 2023. I rok 2021 byl poznamenán pandemií, nebylo možno uskutečnit tolik 
akcí jako v předchozích letech. Naplánované semináře byly částečně nahrazeny opět 
webináři. Pokračovalo se v propagaci nejen EZ obecně, ale hlavně našich členů, kteří 
mají kvalitní výrobky. Svaz se účastnil několika akcí, kde se stále snaží razit heslo Bio 
je normální. Účast v pracovních skupinách na MZe se částečně přesunulo do on-line 
prostředí, proběhlo 26 jednání s MZe + další s NNO (hledání kompromisu, shody).  
Přítomní berou na vědomí. 
 
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 přítomné seznámil se zápisem Kontrolní komise. Kontrola hospodaření 
proběhla 13. 4. 2021 na centrále svazu za účasti komise, manažerky a účetní. 
Zápis Kontrolní komise je uložen na centrále svazu. 
V roce 2021 neproběhla žádná kontrola ze strany úřadů (OSSZ, zdr. pojišťoven). Stále 
ještě probíhá kontrola FÚ na dotace za roky 2016-2018, která započala již v roce 
2020. 
V loňském roce proběhla také na dotace ještě kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, 
která byla již ukončena s kladným výsledkem. 
Započala kontrola FÚ na DPH za roky 2019-2020; kontrola se blíží k závěru. 
Kontrola SZIF na vyúčtování dotací SDO s výsledkem bez závad. 
Kontrolní komisi ani předsedovi svazu nebyl dán podnět ke kontrole nebo stížnost k 
prošetření. 
 
Kontrolní komise doporučuje Radě svazu obeslat dlužníky dopisem s informací, aby 
do 31. 5. 2022 zaplatili dlužnou částku, jinak budou vyloučeni. 
Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě schválení účetní závěrky svazu za rok 
2021. 
Dále Kontrolní komise doporučuje Valné hromadě pověřit Radu svazu vyřešením 
úhrady dlužných členských příspěvků.   
Kontrolní komise doporučuje valné hromadě schválení účetní závěrky. 
 
Předseda poděkoval Kontrolní komisi za jejich práci. Stejně tak i zaměstnancům. 
 
 
Představení účetní závěrky za rok 2021, schválení účetní závěrky za rok 2021, 
schválení výroční zprávy za rok 2021 
 
Manažerka prezentovala návrh roční účetní závěrky, která je součástí Výroční zprávy. 
Jednotlivé položky vysvětlila. 
Účetní závěrku včerejšího dne Rada svazu na svém jednání podrobně prošla a 
případné dotazy byly prodiskutovány a vysvětleny manažerkou. 
K účetní závěrce nebyly připomínky.  
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Hlasování o schválení roční závěrky: 
PRO: 89 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Roční závěrka za rok 2021 byla schválena. 
 
Manažerka představila výroční zprávu, viz prezentace 
 
Hlasování o schválení výroční zprávy: 
PRO: 89 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Výroční zpráva za rok 2021 byla schválena. 
 
Plán práce na rok 2022 
 
Manažerka představila plán práce pro rok 2022, který je navržen 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) - DZES, REDISTRIBUCE, TRANSPARENTNOST, 
ČITELNOST, SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI NEVLÁDNÍMI NNO, nastavení SZP 
s ohledem na Farm2Fork strategii, Fit for 55 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 

3. Zastupování členů – SZP, IFOAM EU, tvorba legislativy (nové NR), Lobby  - 
jednání s SVS (střílení na pastvě), ABK, Kulatý stůl, SZP 2023+, Plnění 
programového prohlášení Vlády (EZ) 

4. Spolupráce na odbytu – biopotraviny do škol, veřejné stravování 
5. Projekty na zajištění dalšího financování doplňkových činností – projekty NNO – 

Propagace EZ, 9Fe, SDO 
6. Plnění AP 2021+ 

Viz prezentace. 

Aktivity: 
Nejlepší ekofarmou roku 2022 byla oceněna Farma Kateřina – Adolf Loos. V sobotu 
21. 5. v rámci Dne otevřených faremních vrat jim bude předáno ocenění. Akce bude 
uskutečněna ve spolupráci s RC Severozápadní Čechy. Před samotnou akcí 
proběhne na farmě mediatrip. 
Česká biopotravina 2022 (vyhlášení vítězů na TK MZe v září), Akce v regionech – 
účast centrály např.: 
28. 5. Gastrofestival Kutná Hora ve stylu BIO 
5. - 6. 7. Levandulový festival Bezděkov 
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16. 7. Bioslavnosti ve Starém Městě 
24. 9. Festival BIO vín a sýrů Mikulov, 3. ročník, 10 stánků, 20 druhů biovín, osvěta a 
propagace EZ 
participace na celostátní kampani SZIF na propagaci BIO v průběhu roku 
Spolupráce s médii, Facebook, TV celoročně, Instagram 
 
Vzdělávání: Bioakademie a 9.F.e. 
9 seminářů – SZP, konverze do EZ, porážka na pastvě, zprac. hov. masa II.,  
pro poradce – nové GAEC, ekoschémata atd., Sentinel (MACH) 
Online – změny v legislativě ÚKZÚZ - hnojení zač. roku 2022 
 Viz prezentace. 

Představení plánovaných akcí 2022 – viz prezentace 

Jemelík: více prohloubit spolupráci s CHKO 

Perlinger: navrhl pozvat zástupce CHKO, popř. Správy povodí na schůze jednotlivých 
regionálních center 

Hlasování o schválení plánu práce na rok 2022 
PRO: 89 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Plán práce na rok 2022 byl schválen. 
 
Rozpočet na rok 2022 
 
Manažerka představila plán rozpočtu na rok 2022 
Představení plánu rozpočtu – viz prezentace 
 
Hlasování o schválení rozpočtu na rok 2022 
PRO: 89 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Rozpočet na rok 2022 byl schválen. 
 
Zveřejnění seznamu neplatičů 
 

Perlinger: správci RC a odborných poboček s neplatiči situaci proberou. 
Dlužníci budou centrálou opětovně informováni dopisem, že pokud nezaplatí do 31. 5. 
2022, budou vyřazeni. 
 
Hlasování o vyloučení členů-dlužníků, pokud nezaplatí do 31. 5. 2022 
PRO: 89 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
Vyloučení dlužníků bylo schváleno. 
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Ing. Dehner informoval přítomné o možnosti luskovin jako meziplodin. 
Hromadí se dotazy k březnové prezentaci MZe - souběžná produkce. 
 
 
 
 

Usnesení z Valné hromady PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců 
ze dne 20. dubna 2022 v Horní Branné 

 
 
Valná hromada:  

1. schvaluje zprávu o hospodaření v roce 2021 
2. bere na vědomí zprávu Kontrolní komise za rok 2021 
3. schvaluje návrh výroční zprávy za rok 2021 
4. schvaluje plán práce na rok 2022 
5. schvaluje rozpočet Svazu PRO-BIO na rok 2022 
6. schvaluje vyloučení dlužníků za nezaplacené členské příspěvky za rok 2021, pokud 
neuhradí dluh do 31. května 2022 (dlužníci budou po konání valné hromady 
naposledy vyzváni dopisem k uhrazení čl. příspěvků). 
 
Hlasování o schválení usnesení z dnešní Valné hromady 
PRO: 89 
PROTI: 0 
ZDRŽELO SE: 0 
 
11,55 předseda přítomným poděkoval za účast a ukončil Valnou hromadu. 
 
 
Zapsala: Andrea Vizinová …………………………………………………….  
 
       
 
Zápis ověřili: Ing. Ivana Květoňová …………………………………………. 
 
 
 
Ing. Zdeněk Perlinger ………………….…………………………….………. 

 


