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Základní údaje 

Název organizace:
PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a 
přátel ekologického zemědělství

Organizační zařazení:
Spotřebitelská pobočka PRO-BIO Svazu  
ekologických zemědělců

Právní forma:
Občanské sdružení

Aktuální kontakty a adresa pobočky: 
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10 
Tel.: +420 272 660 501
e-mail: info@biospotrebitel.cz 
web: www.biospotrebitel.cz 

Správce pobočky v roce 2010: 
Mgr. Jana Průšová

Výbor pobočky v roce 2010: 
Mgr. Kateřina Čapounová
Mgr. Jana Průšová
Marie Škorničková

Členská základna: 
K 12.1.2011 sdružuje 277 členů – fyzických i 
právnických osob.



3

PRO-BIO LIGA v roce 2010 realizovala v sou-
ladu se svým dlouhodobým zaměřením aktiv-
ity směřující k environmentálnímu vzdělávání, 
propagaci a poradenství.

„IC o biopotravinách, ekologickém 
zemědělství  a eko šetrné spotřebě“ 
Poradna fungovala v rámci kamenného IC a v 
on-line podobě na www stránkách a klienti se 
na ni obraceli buď přímou návštěvou, e-mailem 
nebo telefonicky. IC řešilo celkem 905 dotazů z 
oblasti biopotravin, ekologického zemědělství a 
souvisejících témat. 

Stránky www.biospotrebitel.cz  
zaměřené hlavně na české biopotraviny, pro-
ducenty a místní EZ. Webové stránky zazna-
menaly v roce 2010 celkem 91 006 unikátních 
návštěvníků 

Knihovna  
byla otevřena po veřejnost 5 dnů v týdnu od 9 
do 16 hod, s možností zjistit přítomnost knihy 
na webu. V průběhu roku 2010 využilo jejích 
služeb 41 klientů, kteří si vypůjčili 171 titulů. 
Knihovna disponuje celkem 1298 knihami.  

Akce pro veřejnost 
Organizace zrealizovala v roce 2010 celkem 26 
akcí pro veřejnost. Pořádali či spolupořádali 

Realizované aktivity
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jsme 7 exkurzí na ekofarmy nebo kurzy na 
farmě za účasti téměř 150 účastníků. Dále 
9 přednášek pro veřejnost, na nichž bylo 
přítomno na 200 osob. Také jsme se zúčastnili 
10 prezentací na akcích pro veřejnost, které 
navštívilo cca 2 400 osob.  

Spotřebitelský biokošík 
Aktivita spotřebitelský košík, či prodloužená 
ruka ekofarem přinášela spotřebitelům kon-
tant se sedlákem přímo ve městě a přibližovala 
jim  faremní biopotraviny. Její součástí 
byla i dlouhodobá podpora ekofarmy Karla 
Tachecího, tzv. systémem biobedýnek či ko-
munitou podporovaného zemědělství. Navíc v 
roce 2010 organizace propojila další skupinu 
spotřebitelů s ekofarmou, a to farmou Dvůr 
Vyšínek, které skupina 15 spotřebitelů svým 
předplacením úrody pomohla zahájit pěstování 
biozeleniny. K tomuto systému byly v provozu 
stránky www.bio-bedynky.cz.  

Srovnávací test cen a dostupnosti bio-
potravin 
organizace 2x ročně prováděla v pražských, 
brněnských, olomouckých a plzeňských 
obchodech srovnání rozdílu cen biopotra-
vin a konvenčních potravin a nabídku bio-
potravin u celkem 100 druhů potravin dle 
spotřebitelského košíku České republiky, který 
pravidelně zveřejňuje Český statistický ústav. 
Testování bylo prováděno na základě meto-
diky a ve spolupráci se zaměstnanci Ústavu 
zemědělské ekonomiky a informací. 
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Panelové diskuse o ekologickém 
zemědělství 
Organizace uspořádala celkem dvě panelové 
diskuse odborníků v oblasti ekologického 
zemědělství a novinářské veřejnosti, jejichž 
cílem bylo předat médiím pravdivé informace, 
vyvrátit mýty, které ekologické zemědělství 
v médiích provází a představit novinářům 
experty a ekologické zemědělce. Diskusí se 
zúčastnilo 41 žurnalistů a desítka odborníků. 
Výstupem diskuse byly články v médiích, 
videozáznamy prezentací, e-publikace Bio-
potraviny bez mýtů a webová stránka www.
biospotrebitel.cz/diskuse.  

Září - Měsíc biopotravin 
Organizace se byla odborným garantem 
propagační a marketingové akce Září – Měsíc 
biopotravin.   

Biotrh Toulcův dvůr 
Organizace na konci roku 2010 po četných 
žádostech od ekosedláků zrealizovala dva pi-
lotní trhy na Toulcově dvoře výhradně pro 
ekologické hospodáře. Trhy byly úspěšné z 
obou stran a v roce 2011 se stanou pravidelnou 
součástí aktivit organizace. Více na www.bio-
spotrebitel.cz/biotrh.  
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Publikační činnost
V roce 2010 organizace vydala tyto publikace: 

4 čísla e-bulletinu BIOSPOTŘEBITEL (250 •	

odběratelů/číslo)
Publikace Ekologické zemědělství a bio-•	

potraviny: Otázky a odpovědi pro ekoporad-
ny (200 ks)
Publikace Biopotraviny (nejen) pro vaše děti •	

(5 000 ks)
Publikace Biopotraviny bez mýtů (elektron-•	

icky)
Leták Bedýnkový prodej (5 000 ks) •	

Uskutečněné projekty a 
zakázky

V roce 2010 organizace realizovala následující 
projekty podpořené z veřejných zdrojů a zakázky 
od soukromých institucí: 

Informování spotřebitelské veřejnosti 
o biopotravinách a ekologickém 
zemědělství  
Projekt zaměřený na provoz informačního 
centra, poskytování poradenství, aktualizaci a 
provoz webu www.biospotrebitel.cz, publikační 
činnost, atd. Projekt podpořen Ministerstvem 
zemědělství ČR částkou 700 000,- Kč, Mag-
istrátem hlavního města Prahy částkou 200 
000,- Kč a Ministerstvem životního prostředí 
částkou 295 000,- Kč.  
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Vzdělávací aktivity projektu Bioškoly 
Organizace v roce 2010 realizovala zakázku v 
rámci projektu Bioškoly, v jejímž rámci orga-
nizovala vzdělávací a informační aktivity pro 
školy zapojené do projektu Bioškoly. Zakázka 
pro firmu Country Life v částce 167 000,- Kč. 

BioFach 2010 
Zakázka Ministerstva zemědělství po zajištění 
propagačních předmětů na prezentaci českého 
ekozemědělství na mezinárodním veletrhu Bio-
Fach 2010 v částce 141 975,- Kč.

Propagace projektu Ekologické 
zemědělství a zpracování biopotravin a 
správa webu projektu 
Zajištění PR aktivit k výstupům projektu Eko-
logické zemědělství a zpracování biopotravin a 
redakce a správa webu projektu www.pro-bio-
projekt.cz. Zakázka pro PRO-BIO Svaz ekolog-
ických zemědělců v částce 76 771,- Kč.  

Panelové diskuse o ekologickém (DAG-
54-11-005109-2009) Realizace dvou pan-
elových diskusí o ekozemědělství, které měly 
laické i novinářské veřejnosti představit ak-
tuální témata z oblasti biopotravin a ekolog-
ického zemědělství. Projekt podpořil Magistrát 
hlavního města Prahy částkou 50 000,- Kč.  
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Srovnávací nákup konvenčních a bio-
potravin  
Monitoring cen a nabídky biopotravin a 
konvenčních potravin v 5 největších městech 
České republiky zahrnoval celkem 60 prodej-
ních míst, kde se zjišťovala cena 100 typických 
potravin dle spotřebního koše ČSÚ. Výsledky 
byly zveřejněny v médiích na konci roku 2010. 
Zakázka pro Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací v částce 41 668,- Kč.  

Realizace vzdělávacích a osvětových 
akcí pro veřejnost v oblasti EVVO 
(75030586/IV) Uspořádání osvětových a 
vzdělávacích akcí na environmentální témata 
(ekozemědělství, environmentálně šetrná 
spotřeba) pro širokou veřejnost. Pořádání akcí 
podpořila Národní síť středisek ekologické 
výchovy částkou 3 981,- Kč. 
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Aktivity organizace PRO-BIO LIGA byly v 
roce 2010 podpořeny:

Ministerstvem zemědělství ČR  
částkou 700 000,- Kč

  

Magistrátem hlavního města Prahy  
částkou 250 000,- Kč

 

Ministerstvo životního prostředí  
částkou 295 000,- Kč

 

Členy sdružení PRO-BIO LIGA  
částkou 91 778,- Kč

 

Národní sítí středisek ekologické výchovy  
částkou 3 981,- Kč

 
Všem donorům a dárcům srdečně 
děkujeme za podporu v roce 2010!

Donoři a dárci
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V roce 2010 organizace hospodařila v souladu 
s rozpočtem schváleným valnou hromadou 
sdružení. Hospodářským výsledkem roku 2010 
byla provozní ztráta v hodnotě 51 000,- Kč. 

Výsledovka roku 2010     
     
Náklady Částka (v tis. Kč)
Spotřebované nákupy 147 
Služby 802
Osobní náklady 1 029
Ostatní náklady 19
Náklady celkem 1 997

Výnosy Částka (v tis. Kč)
Tržby za vlastní výkony a 
zboží

1 590

Ostatní výnosy 14
Příspěvky 342
Výnosy celkem 1 946

Hospodářský výsledek -51 000 Kč

Hospodaření roku 2010
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Aktiva a pasiva organizace v roce 2010 nedoznaly 
vážnějších změn oproti roku předcházejícímu. 

Rozvaha 2010

Aktiva Částka (v tis. Kč)
Zásoby celkem 11
Pohledávky celkem 89
Krátkodobý fin. majetek 
celkem

525

Aktiva celkem  625

Pasiva Částka (v tis. Kč)
Vlastní zdroje
Výsledek hospodaření 300
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky celkem 255
Jiná pasiva celkem 70
Pasiva celkem 625



PRO-BIO LIGA  
ochrany spotřebitelů potravin a 
přátel ekologického zemědělství

Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10 
Tel.: 272 660 501
info@biospotrebitel.cz 
www.biospotrebitel.cz 

©Praha 2010

Takhle jsme budovali zvýšené záhony pro klienty Camphillu 
Čeké Kopisty v dubnu roku 2010.


