VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
PRO-BIO LIGA
ochrany spotřebitelů potravin
a přátel ekologického zemědělství

Název organizace:
PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství
Aktuální kontakty a adresa pobočky :
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10
Tel. +420 272 660 501
e-mail : info@biospotrebitel.cz a bioliga@pro-bio.cz
www: www.biospotrebitel.cz
Správce pobočky v roce 2007 :
Mgr. Jana Průšová
Výbor pobočky v roce 2007:
Mgr. Kateřina Čapounová
Ing. Vladimíra Červená
Mgr. Milena Ježková
Ing. Jiří Urban
Stručné zhodnocení uplynulého roku:
PRO-BIO LIGA v roce 2007 získala grantu z EU prostřednictvím NROS, grant z MŽP ČR a
podporu MZe ČR a mohla tak pokračovat v realizaci svých hlavních aktivit:
– webové stránky www.biospotrebitel.cz
– „Informačně-poradenské centrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a
ekologicky šetrné spotřebě“
– knihovna
– spolupráce s rodinnými a veřejnosti otevřenými ekofarmami, (výlety na ekofarmy,
brigády, „prodloužená ruka ekofarmy“ - odběrové místo v IC, přednášky)
– srovnávací test cen biopotravin a konvenčních potravin
– vlastní publikační činnost a spolupráci s médii
– spolupráce se studenty a školami
– fundraising
Členové pracovního týmu LIGY mohli díky získané podpoře pracovat v řádném pracovním
poměru a na plné úvazky, což se výrazně projevilo nejen v dosažených výsledcích a
pokračující profesionalizaci, ale i v příjemné pracovní atmosféře. Na naplňování poslání
ligy pracovali: Jana Průšová, Jan Valeška, Kateřina Čapounová, Lenka Sehnalová, Lenka
Bauerová a externě také Iva Buriánková.
Informace o členech:
214 členů-spotřebitelů
Aktivity, ve kterých pobočka během roku pracovala:
PRO-BIO LIGA se již tradičně věnovala hlavně osvětě, propagaci a poradenství:
• Provoz „Informačně-poradenského centra o biopotravinách, ekologickém
zemědělství a ekologicky šetrné spotřebě“, které řešilo 740 dotazů, z toho 107
publikovaných v on-line poradně na www.biospotrebitel.cz. Skladba dotazů viz
graf.
• Provoz spotřebitelských informačních stránek www.biospotrebitel.cz, zaměřených
hlavně na české biopotraviny, producenty a místní EZ, s každotýdenní aktualizací
a rozšířením rubrik o „Aktuálně z farem“, „Doporučujeme“ a „Poradna“.
Návštěvnost www stránek - 57.519 unikátních návštěv, 92.605 návštěv celkem
• Provoz knihovny, rozšíření knižního fondu o 193 nových titulů (930 titulů celkem),
který je přístupný na internetu. V roce 2007 si 83 vypůjčitelů půjčilo 302 titulů.
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Pořádání 19 akcí:
- 3 výlety za ekosedláky i zpracovateli - 90 účastníků (Ekofarma bratří Lehockých,
Den otevřených dveří Sluneční brána, Dvůr Ratibořice manželů Dobrovolných) +
den otevřených vrat na ekofarmě Mlýnec - 100 návštěvníků
- 2 brigády na ekofarmách (Camphill České Kopisty - 7 pomocníků, Ekofarma
Mlýnec - 15 nadšenců);
- 11 přednášek – 255 posluchačů
- 2 dílničky pro děti jako doprovodný program Pražského biojarmarku
- účast na 3 biojarmarcích
Realizace odběrového místa, tzv. prodloužené ruky ekofarem, v IC – 9x, 98
objednávek, 7 dodavatelů (Biofarma Sasov, Ekofarma Pollau, Ekofarma Kofa,
Zámecké sady Chrámce, p.Štencl, pí. Citterbartova, ekofarma bratří Lehockých).
Vlastní publikační činnost - vydání 4 čísel bulletinu BIOSPOTŘEBITEL (250
odběratelů, 1000ks celkem), pravidelná rubrika v časopise pro rodiče „Aperio“
(čtvrtletník), příprava publikace pro děti „Jak se rodí bio“.
Organizace spotřebitelské ankety „Nejoblíbenější česká biopotravina roku“.
Spolupráce s ČZU Praha (Doc. Perla Kuchtová)
Spolupráce se studenty VŠ – konzultace pro seminární, bakalářské a diplomové
práce.
Spolupráce s médii – 84 mediálních výstupů (tištěná – 26, elektronická – 51,
rozhlas – 5, televize – 4)
Realizace pilotního projektu pro zavádění biopotravin do jídelníčku - „Bio do
mateřských škol“ v MŠ Semínko v Toulcově dvoře v Praze 10.

Projekty, které pobočka realizovala:
• „Jak se hledá BIO?“ – rozvoj, podpora a posílení aktivit IC – podpořeno EU v rámci
programu Transition Facility prostřednictvím Nadace NROS (49.924 EUR z EU,
55.470 EUR celkem)
• „Informačně – poradenské centrum o biopotravinách a EZ“ – podpořeno MZe ČR
775.000Kč
• „Informačně – poradenské centrum o biopotravinách, EZ a ekologické
domácnosti“ – podpořeno MŽP ČR 200.000Kč
• „Informační aktivity k ekologickému zemědělství“ – podpořeno MZe ČR 100.000Kč
• „Bio do mateřských škol“ – podpořeno UZPI 65.000Kč
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Vyúčtování roku 2008
Náklady
• Spotřebované nákupy
364 829,- Kč
• Služby
1 094 517,- Kč
• Osobní náklady
876 884,- Kč
• Ostatní náklady
5 224,- Kč
• Odpisy, prodaný majetek
3 600,- Kč
___________________________________________________
Náklady celkem
2 345 054,- Kč
___________________________________________________

Výnosy
• Tržby za vlastní výkony a zboží
402 015,- Kč
• Ostatní výnosy (úroky)
789,- Kč
• Příspěvky
76 583,- Kč
• Provozní dotace
1 848 860,- Kč
___________________________________________________
Výnosy celkem
2 328 247,- Kč
___________________________________________________
Hospodářský výsledek (zisk)

-16 807,- Kč

Rozvaha ke konci roku 2008
Aktiva
Krátkodobý majetek
• Zásoby celkem
49 000,- Kč
• Pohledávky celkem
151 000,- Kč
• Krátkodobý finanční majetek celkem
288 000,- Kč
• Jiná aktiva celkem
4 000,- Kč
___________________________________________________
Aktiva celkem
492 000,- Kč
___________________________________________________
Pasiva
Vlastní zdroje
• Výsledek hospodaření

77 000,- Kč

Cizí zdroje
• Krátkodobé závazky celkem
395 000,- Kč
• Jiná pasiva celkem
20 000,- Kč
___________________________________________________
Pasiva celkem
492 000,- Kč
___________________________________________________
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