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Zápis z valné hromady spolku Ekovín 
 

27.4.2016, Velké Bílovice  (KD Velké Bílovice, Nám. Osvoboditelů 570, 691 02) 

Zúčastnilo se celkem 36 zástupců ze 169 členských podniků (viz prezenční listina). Valná hromada je na základě 

stanov usnášení schopná. 

 

Program valné hromady: 

 
a) zahájení valné hromady 
b) volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, schválení programu 
c) zpráva o činnosti spolku v roce 2015 
d) finanční zpráva za rok 2015  
e) návrh činnosti na rok 2016, návrh rozpočtu 2016 
f) Různé 
g) Ukončení valné hromady 

 
 

 

Ad a) Na úvod přivítal předseda Ekovínu Ing. Milan Hluchý, PhD. všechny přítomné, zahájil valnou hromadu a jejím 

vedením pověřil Ing. Tomáše Richtera, tajemníka. 

 

Ad b) Ing. T. Richter navrhl jako zapisovatele Ing. Veroniku Křivánkovou, ověřovatele zápisu Ing. Michala Mlejnka a 

Doc. Ing. Jiřího Kaláška, CSc. 

 

Valná hromada schválila jako zapisovatele Ing. Veroniku Křivánkovou, ověřovatele zápisu Ing. Michala Mlejnka a  

Doc. Ing. Jiřího Kaláška, CSc. 

 

Ing. T. Richter požádal o schválení programu valné hromady. 

Počet hlasujících: 36 

PRO: 36 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 

Program valné hromady 2016 byl schválen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.detail.cz/osoba/jiri-kalasek-osikova-123-9-brno/fWlxob0qbns/
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Ad c) Ing. T. Richter přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2015:  
 
- podpora a spolupráce se státní zprávou (MZE, SZIF, UKZUZ), Svazem vinařů a Vinařským fondem 

- člen komise při MZE pro zpracování strategie, podpory a rozvoje EZ 2015-2020 za sektor víno 

- strategické partnerství s německým svazem ECOVIN 

spolupráce s rakouským institutem Bioforschung Austria  

- členství v  organizaci IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) 

- hospodářská činnost 

- poradenská a signalizační činnost - monitoring letu obalečů, signalizační zprávy, online mapa meteostanic na 

našich stránkách (spolupráce s Dr. Litschmannem) 

- vytvoření nových webových stránek www.ekovin.cz 

- vytvoření nových materiálů k propagaci členských podniků a aktivit spolku EKOVÍN 

- realizace semináře pro pokročilé biovinaře (19.-20.2.2015) 

- prezentace vín z ekologické produkce v Praze (21.4. 2015) 

- realizace zájezdu do Toskánska (27-30. dubna 2015) 

- školení na detailní představení konečné verze dotačních podmínek IP 2015-2020 (7.5.2015) 

- účast na Prague food festivalu (29.-31.5.2015) 

- realizace tiskové konference Praha (22.10.2015)  

- realizace konference Vinoenvi 2015 – Synergie integrovaného a ekologického vinohradnictví  

(5.-6.11.2015) 

 

Ing. T. Richter požádal o schválení zprávy o činnosti spolku v roce 2015: 

Počet hlasujících: 36 

PRO: 36 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti spolku v roce 2015. 

 

Ad d) Tajemník Ing. T. Richter představil finanční zprávu spolku Ekovín za rok 2015: 

 

Zpráva revizní komise: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví 

spolku EKOVÍN k 31.12.2015, výsledku hospodaření a peněžních toků v souladu s českými účetními předpisy.  



 
 
 

    

 
 

 
Svaz Ekovín, Tomanova 18, 61300, Brno, IČO: 44993811, DIČ: CZ44993811, www.ekovin.cz 

 

 
Veškeré podklady k finanční zprávě budou k dispozici na stránkách www.ekovin.cz 
 
Předseda Ing. M. Hluchý, PhD. se vyjádřil k finanční zprávě: 
 
Velkou částí příjmů jsou pokusy (hospodářská činnost), bez kterých by fungování spolku bylo velmi omezené. Více 
jak 15 let se nezměnila výše členských příspěvků, které tvoří příjem pouze 873.000 Kč. Předseda navrhuje zvýšení 
členských příspěvků, pouze informuje o současném stavu, otázkou zůstává, jak se k tomuto problému postavit.  
 

http://www.ekovin.cz/
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Tajemník Ing. T. Richter zdůvodnil ztrátu tím, že se uskutečnily projekty, které byly finančně náročné (Prague food 
festival, degustace biovín v Praze, konference Vinoenvi). Budeme se snažit tyto aktivity v budoucnu krýt 
z externích zdrojů, hledat možnosti dotací.  
 

Tajemník Ing. T. Richter požádal o schválení finanční zprávy spolku Ekovín za rok 2015. 
Počet hlasujících: 36 

PRO: 35 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 1 

Finanční zpráva spolku Ekovín za rok 2015 byla schválena. 

 

Ad e) Tajemník Ing. T. Richter přednesl návrh plánu činností spolku Ekovín na rok 2016: 
 

- Spolupráce na mediální propagaci s Wine&degustation – mediální partner spolku pro rok 2016 
- seminář pro pokročilé biovinaře (11.-12.2.2016) 
- zájezd do Portugalska (18.-22.4.2016) 
- účast na PVA EXPO Praha - Wine Praque (23.-25.5.2016) 
- účast na Prague food festivalu 2016 - Pražský hrad (27.-29.5.2016) 
- jubilejní 10. ročník konference Vinoenvi 2016 v Mikulově (3.-4.11.2016) 
- zpracování nových směrnic integrované produkce (do konce roku 2016) 
- hospodářská činnost  
- poradenská a signalizační činnost - monitoring letu obalečů, signalizační zprávy, online mapa meteostanic na 
našich stránkách (spolupráce s Dr. Litschmannem) 
-podpora a spolupráce se státní zprávou (MZE, SZIF, UKZUZ), Svazem vinařů a Vinařským fondem 
- člen komise při MZE pro zpracování strategie, podpory a rozvoje EZ 2015-2020 za sektor víno 
- strategické partnerství s německým svazem ECOVIN 
- spolupráce s rakouským institutem Bioforschung Austria  
- členství v  organizaci IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) 
- snaha o přípravu dalšího přeshraničního projektu 
 
Doplnění valné hromady: 
Ing. S. Vrba: Doplnit k činnosti vzdělávací aktivity, které by bylo vhodné financovat z dotačních titulů 
Předseda Ing. M. Hluchý, PhD.: Nyní probíhá snaha o přípravu přeshraničního projektu CZ - AT, jehož hlavním 

cílem je prohloubení dlouhodobé spolupráce a sdílení dobré praxe mezi českými a rakouskými vinaři v oblasti 

šetrného hospodaření ve vinicích s cílem posílení biodiverzity krajiny a zmírnění dopadů klimatických změn.  

Navrhované aktivity projektu: 
1. Studie  

a. Dokumentace pozitivního vlivu šetrného hospodaření na biodiverzitu a zlepšení funkcí krajiny (ČR, 
AT) 

b. Identifikace oblastí krajiny v zájmovém území, ve kterých mohou vinice sehrát významnou úlohu 
v posílení funkcí krajiny (ekologická stabilita, ochrana před erozí, biodiverzita) -ČR 

2. Návrhy opatření 
a. Katalog přírodě blízkých managementů vinic (ČR, AT) 
b. Ekonomická analýza realizace opatření (náklady, dopady na produkci) – ČR, AT  

3. Vytvoření a realizace vzdělávacího programu pro vinaře v ČR a Rakousku 
a. Výměnné stáže vinařů (ČR, AT) 
b. Semináře 
c. Konference se zahraniční účastí 
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d. Vytvoření pravidel a myšlenky soutěže 
e. Realizace soutěže s dopadem na širší veřejnost  

4. Organizace a činnosti platformy 
a. Organizace min. 4 setkání v průběhu řešení projektu 
b. Stanovení dlouhodobé vize platformy 
c. Návrh doporučení pro zemědělskou politiku v oblasti vinařství (ČR) 
d. Organizace a realizace pilotního ročníku soutěže „Živá vinice“ 

 
Ing. T. Richter požádal o schválení návrhu plánu činností spolku Ekovín na rok 2016: 
Počet hlasujících: 36 

PRO: 35 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 1 

Plán činností spolku Ekovín na rok 2016 byl valnou hromadou schválen. 

 
Ad e) Návrh rozpočtu 2016 

  
2015 - skutečnost  Rozpočet 2016  

 
Náklady  

 501100  Materiál do spotřeby  278 939,44  150 000,00  

501200  Pohonné hmoty  44 243,86  50 000,00  

501600  Kancelářské potřeby  12 095,27  10 000,00  

501900  Drobný majetek  16 577,76  15 000,00  

504xxx  Zboží  0,00  0,00  

511100  Opravy a údržba  34 628,91  20 000,00  

501200  Opravy a udržování DHM  560  500,00  

513100  Reprezentace - pohoštění  42 646,10  50 000,00  

513200  Občerstvení rozpočtové  189 267,85  150 000,00  

 
Spotřeba materiálu celkem  618 959,19  445 500,00  

512xxx  Cestovné  52 625,50  60 000,00  

5188xx  Odborné poradenství  1 453 369,18  1 100 000,00  

518100-
600  

Služby (tel., pošta, Inzerce, reklama, nájem 
atd.)  545 182,15  360 000,00  

521xxx  Mzdové náklady  770 835,00  770 000,00  

524xxx  Zákonné pojištění  233 702,00  235 000,00  

 
Mzdové náklady celkem  1 004 537,00  1 005 000,00  

53xxxx  Daně a poplatky  6 864,00  10 000,00  

542xxx  Pokuty a penále  0,00  0,00  

518900  Ostatní služby - projekty  1 447 121,59  1 500 000,00  

518999  Ostatní služby - nedaňové  1 006,10  2 000,00  

543xxx  Odpis pohledávek  0,00  0,00  

545xxx  Kurzové ztráty  27 820,69  20 000,00  

546xxx  Dary  5 000,00  0,00  

549xxx  Bank. poplatky, pojištění, ostatní  95 212,66  100 000,00  

551xxx  Odpisy majetku  142 936,00  140 000,00  

582xxx  Poskytnuté příspěvky  23 795,00  25 000,00  

 
Náklady celkem  5 424 429,06  4 767 500,00  

 
Výnosy  

 602xxx  Tržby - služby - celkem  3 766 296,90  3 600 000,00  

   z hlavní činnosti  881 227,90  600 000,00  

   z hospodářské činnosti  2 885 069,00  3 000 000,00  

602200  Tržby - služby zahraničí  3 581,90  2 000,00  

602300  Tržby - služby reklama  60 000,00  100 000,00  

604xxx  Tržby - zboží  0  0,00  

644xxx  Úroky v bance  0  100,00  

645xxx  Kurzové zisky  242  2 000,00  

649xxx  Ostatní výnosy  48  40 000,00  



 
 
 

    

 
 

 
Svaz Ekovín, Tomanova 18, 61300, Brno, IČO: 44993811, DIČ: CZ44993811, www.ekovin.cz 

 

652xxx  Tržby z prodeje majetku  0  0,00  

684xxx  Členské příspěvky  873 000,00  917 000,00  

691xxx  Dotace  414 585,23  150 000,00  

 
Výnosy celkem  5 117 754,03  4 811 100,00  

 
Hospodářský výsledek  -306 673,90  43 600,00  

 
Základ daně  0,00  0,00  

 
Ing. T. Richter požádal o schválení návrhu rozpočtu spolku Ekovín na rok 2016: 
Počet hlasujících: 36 

PRO: 35 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 1 

Návrh rozpočtu spolku Ekovín na rok 2016 byl valnou hromadou schválen. 

 

Ad f) Různé 
 
Ing. P. Ackermann informoval valnou hromadu o Pozměňovacím návrhu k metodice integrované produkce révy 
vinné, kterým atakovala Česká asociace ochrany rostlin (CCPA – sdružení výrobců pesticidů) již schválený systém 
dotací. Ve vydaném materiálu neobjektivně napadá některé body systému a navrhla jeho zrušení. Dopis s tímto 
návrhem byl předán ministrovi k posouzení. Následně námi proběhla obhajoba tohoto systému, aby mohl 
pokračovat dál, což se nakonec podařilo.    
 
Ing. T. Richter dále navrhl z podnětu členů, že by bylo vhodné vystavovat faktury za členské příspěvky již začátkem 
roku, protože se následně lépe pracuje s rozpočtem.  
 
Ing. T. Richter navrhl hlasovat o této změně vystavování faktur za členské příspěvky začátkem roku místo 
podzimního termínu.  
 
Počet hlasujících: 36 

PRO: 32 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 4 

Změna termínu pro vystavování faktur za členské příspěvky byla schválena. 

 
Připomínky členů: 
- pokud budou faktury za členské příspěvky vystavované dříve, měla by být také dříve svolána valná hromada 
- návrh na zvýšení členských příspěvků – bude projednáno na příští valné hromadě 
 
Ing. M. Hluchý, PhD. doplnil k dotacím na IP: 
- dříve bylo projednání a stanovení systému dotací na IP velmi jednoduché. Dnes jsme již mezi posledními státy, 
které dotaci na IP pobírají (Česko, Slovensko, Rakousko). S největší pravděpodobností je toto období poslední 
dotační období na IP a bude dotována pouze ekologická produkce. 
 
Ad g) Ukončení valné hromady 
Tajemník Ing. T. Richter poděkoval všem přítomným za účast a valnou hromadu ukončil. 
 
V Brně dne 29.4.2016 ze záznamu zapsala: Ing. Veronika Křivánková 

 

Zápis ověřili: Ing. Michal Mlejnek, Doc. Ing. Jiří Kalášek, Csc.  


