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Základní údaje 
 

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 2009:  
Mgr. Jana Průšová 
 
Výbor pobočky v roce 2008:  
Mgr. Kateřina Čapounová 
Mgr. Jana Průšová 
Marie Škorničková 
 
Členská základna:  
K 31.12.2009 sdružuje 287 členů – fyzických i právnických 
osob. 
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Realizované aktivity 

 
PRO-BIO LIGA v roce 2009 realizovala v souladu se svým 
dlouhodobým zaměřením aktivity směřující 
k environmentálnímu vzdělávání, propagaci a poradenství. 
 

• Provoz „Informačně-poradenského centra o 
biopotravinách, ekologickém zemědělství  a 
ekologicky 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. Zajímavé 
dotazy byly zveřejňovány v rubrice poradna na 
www.biospotrebitel.cz. IC řešilo celkem 903 dotazů 
z oblasti biopotravin, ekologického zemědělství a 
souvisejících témat. Skladba dotazů viz graf č. 1. 

 
 

Témata řešených dotaz ů (čítající více než 1%)
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 Graf č. 1 Nejčastěji řešené dotazy (čítající více než 1%) 
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• Provoz spotřebitelských informačních stránek 

www.biospotrebitel.cz zaměřených hlavně na české 
biopotraviny, producenty a místní EZ. Webové stránky 
zaznamenaly v roce 2008 celkem 88 525 unikátních 
návštěv a 180 204 návštěv celkem, což znamenalo mírný 
nárůst oproti roku 2008 (kdy byl počet unikátních návštěv 
cca 82 000). 

 
• Knihovna  

byla otevřena po veřejnost 5 dnů v týdnu od 9 do 16 hod, 
s možností objednat si knihu virtuálně přes www stránky, 
což bylo možné 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Během 
realizace projektu využilo nabídky knihovny 61 klientů, 
kteří si vypůjčili 193 knih, knižní fond byl rozšířen o 86 
nových titulů. 

 
• Pořádání akcí  

Organizace zrealizovala 26 akcí. Celkem se uskutečnily 4 
exkurze na ekofarmy nebo kurzy na farmě za účasti téměř 
50 účastníků. Dále organizace uspořádala 16 přednášek 
pro veřejnost, na nichž bylo přítomno na 400 osob. Také 
jsme se zúčastnili 6 prezentací na akcích pro veřejnost, 
které navštívilo cca 2 000 osob.  
 

• Odběrové místo 
bylo během roku 2009 provedeno 27x, celkem realizováno 
522 objednávek. Bylo zajištěno 12 dodavatelů. 
Zprostředkování dodávky faremní produkce pravidelně 
využívalo na 20 rodin spotřebitelů.  

 
• Srovnávací test cen a dostupnosti biopotravin 

organizace 2x ročně prováděla v pražských obchodech 
srovnání rozdílu cen biopotravin a konvenčních potravin a 
nabídku biopotravin u celkem 100 druhů potravin dle 
spotřebitelského košíku České republiky, který pravidelně 
zveřejňuje Český statistický ústav. Druhé testování bylo 
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prováděno na základě metodiky a ve spolupráci se 
zaměstnanci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. 

 
• Publikační činnost 

o 4 čísla e-bulletinu BIOSPOTŘEBITEL (250 
odběratelů/číslo) 

 
• České bio 2009 

spotřebitelská anketa o bionovinku roku 2009, do 
hlasování se zapojilo na 2 000 hlasujících spotřebitelů, 
kteří vybírali ze 26 biovýrobků, které musely být vyrobeny 
minimálně ze 70 % z tuzemských surovin. Vyhlášení 
vítězů soutěže proběhlo v rámci mezinárodního veletrhu 
Biostyl.  

 
• Spolupráce s médii  

počet zmínek v médiích – 87, z toho, tištěná – 18, 
elektronická – 67,  rozhlas – 1, televize – 1  

 
 
 

Uskutečněné projekty a zakázky 
 

 
• Informování spotřebitelské veřejnosti o 

biopotravinách a ekologickém zemědělství (2/2009 
– 18 120) 
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. 

 
• Realizace nadstavbové koncepce veletrhu BioFach 

2009 
Příprava a organizační zajištění doprovodného programu 
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veletrhu BioFach 2009. Zakázka Ministerstva zemědělství 
ČR v částce 222 994,- Kč 

 
 
• Informačně-poradenské centrum o biopotravinách, 

ekologickém zemědělství a ekologicky šetrném 
způsobu života (DAG 54-11-004040/2008) 
Projekt zaměřený na provoz informačního centra, 
poskytování poradenství, vzdělávacích služeb ad. Projekt 
byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy částkou 
100 000,- 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 
32 106,- Kč. 

 
• Příprava propagačních materiálů pro veletrh BioFach 

2010 
Vytvoření a realizace propagačncíh materiálů (knih a 
reklamních předmětů) pro veletrh BioFach 2010. Zakázka 
Ústavu zemědělské ekonomiky a informací v částce 
150 000,-  

 
• Bio – řešení pro děti a přírodu (DAG 54-11-

004038/2008) 
Realizace vzdělávacích osvětových programů pro děti ZŠ o 
ekologickém zemědělství a biopotravinách spojený 
s exkuzremi na farmu. Projekt podpořil Magistrát hlavního 
města Prahy částkou 80 000,- Kč.  

 
• Propagace projektu Ekologické zemědělství a 

zpracování biopotravin a správa webu projektu 
Zajištění PR aktivit k výstupům projektu Ekologické 
zemědělství a zpracování biopotravin a redakce a správa 



  

 7

webu projektu www.pro-bioprojekt.cz. Zakázka pro PRO-
BIO Svaz ekologických zemědělců v částce 100 500,- Kč. 

 
• Podkladové materiály pro média 

Vypracování podkladových materiálů pro média s tématy 
„Každý může mít svého farmáře“ a „Farmy jako místa 
pedagogické činnosti. A vypracování textů o komoditách 
v biokvalitě. Zakázka pro agenturu Ogilvy v částce 18 
685,- Kč   

 
• Analýza stavu osvěty a propagace ekologického 

zemědělství 
Vypracování analýzy stavu hnutí ekologického zemědělství 
z hlediska propagace a osvěty a jejího dopadu na 
spotřebitele. Zpráva byla součástí práce organizace na 
Akčním plánu pro ekologické zemědělství pro léta 2010-
2015. Zakázka pro Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací v částce 40 000,- Kč.  
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Členství v organizacích 
 

Česká technologická platforma pro ekologické 
zemědělství 

PRO-BIO LIGA se v roce 2009 stala zakládající 
organizací České technologické platformy pro 
ekologické zemědělství jejímž cílem je 
koordinace vědy a výzkumu a aplikace jejích 

výsledků do praxe a jejich popularizace. 
www.bioinstitut.cz/ctpez  
 
Zelený kruh 

PRO-BIO LIGA je členem oborové 
organizace NNO Zelený kruh, který 
sdružuje neziskové organizace 

působící v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného 
rozvoje. www.zelenykruh.cz  
 
Platforma sítí EVVO 
Síť vzdělávacích organizací a vzdělávacích poradenských 
středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině. 
www.zdravakrajina.cz  
 
Národní síť environmentálního vzdělávání výchovy a 
osvěty 

PRO-BIO LIGA je zapojena do Národní 
sítě EVVO, která je společným 
programem MŽP a MŠMT 
administrovaný Sdružením středisek 

ekologické výchovy Pavučina. Cílem stabilizovat rozvoj 
současných a iniciovat vznik nových středisek ekologické 
výchovy v České republice. www.narodnisit.cz  
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Donoři a dárci 
 

Aktivity organizace PRO-BIO LIGA byly v roce 2009 
podpořeny: 

 
 

 
Ministerstvem zemědělství ČR částkou 700 000,- Kč 

 

 
Magistrátem hlavního města Prahy částkou 180 000,- Kč 

 
 

 
Členy sdružení PRO-BIO LIGA částkou 93 451,- Kč 

 
 

 

 
Národní sítí středisek ekologické výchovy částkou 32 106,- 

Kč 
 
 
 
 

Všem donorům a dárcům srdečně děkujeme za 
podporu v roce 2009! 
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Vyúčtování roku 2009 
 
 
 
Náklady 

• Spotřebované nákupy   97 322,- Kč  
• Služby    460 708,- Kč 
• Osobní náklady 892 441,- Kč 
• Daně a poplatky         25,- Kč 
• Ostatní náklady     7 631,- Kč 

___________________________________________ 
 
Náklady celkem 1 458 127,- Kč 
___________________________________________ 
 
 
Výnosy 

• Tržby za vlastní výkony a zboží  1 256 970,- Kč 
• Ostatní výnosy (úroky)      396,- Kč 
• Dary     180 000,- Kč  
• Příspěvky  93 451,- Kč 

___________________________________________ 
 
Výnosy celkem 1 530 817,- Kč 
___________________________________________ 
 
Hospodářský výsledek (zisk)      72 690,- Kč 
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Rozvaha ke konci roku 2009 
 
Aktiva 
Krátkodobý majetek  

• Zásoby celkem   14 000,- Kč 
• Pohledávky celkem  105 000,- Kč 
• Krátkodobý finanční majetek celkem  828 000,- Kč 
• Jiná aktiva celkem   8 000,- Kč 

_______________________________________________ 
 
Aktiva celkem  955 000,- Kč 
_______________________________________________ 
 
Pasiva 
 
Vlastní zdroje  

• Výsledek hospodaření  351 000,- Kč 
 

Cizí zdroje 
• Krátkodobé závazky celkem  212 000,- Kč 
• Jiná pasiva celkem  392 000,- Kč 

_______________________________________________ 
 
Pasiva celkem  955 000,- Kč  
_______________________________________________ 
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Kurz dojení a výroby sýra na farmě Košík 
Foto © Lenka Sehnalová, PRO-BIO LIGA 

 
 
 
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  
 

 
 


