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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 ekolog-
ických 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 
www: www.biospotrebitel.cz 

Správce pobočky v roce 2013: 
Mgr. Jan Valeška

Výbor pobočky v roce 2013: 
Mgr. Jan Valeška
Mgr. Jana Průšová
Ing. Lenka Sehnalová

Členská základna: 
K 1.3.2014 sdružuje 182 členů – fyzických i 
právnických osob.

PRO-BIO LIGA v roce 2013 realizovala v sou-
ladu se svým dlouhodobým zaměřením aktiv-
ity směřující k environmentálnímu vzdělávání, 
propagaci a poradenství.

Provoz „Informačně-poradenského 
centra o biopotravinách, ekologick-
ém 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. IC řešilo celkem 56 dotazů z 
oblasti biopotravin, ekologického zemědělství a 
souvisejících témat. Součástí projektu byly také 
aktivity: 

Provoz spotřebitelských informačních 
stránek
• www.biospotrebitel.cz zaměřených hlavně 

na české biopotraviny, producenty a místní 
EZ. Webové stránky zaznamenaly v roce 
2013 celkem 132 546 návštěvníků.

• www.kpzinfo.cz zaměřený na místní potra-
vinové systémy, zejména komunitou podpo-
rované zemědělství v ČR.  19 292 návštěv za 
rok 2013

• www.bio-bedynky.cz určený k informacím 
o komunitním bedýnkovém systému PRO-
BIO LIGY v Praze. 

Realizované aktivity
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produkci široké komunitě zákazníků kolem 
Toulcova dvora a spotřebitelům získat obtížně 
dostupnou msítní ekologickou produkci za 
spravedlivé ceny. Lokálka je koncipována jako 
sociální podnik, jehož zisk je investován do 
osvětových aktivit PRO-BIO LIGY, případně 
na další veřejně prospěšné aktivity směrem 
k potravinové suverenitě. V současné době 
je v lokálce zapojeno na 30 spotřebitelů a 5 
producentů.  

Komunitou podporované zemědělství 
V roce 2013 jsme pokračovali v realizaci ak-
tivit, jejichž cílem je přiblížit tuzemským 
odborníkům i veřejnosti systém spolupráce 
zemědělců a spotřebitelů známý pod názvem 
komunitou podporované zemědělství (KPZ). V 
rámci této aktivity jsme v roce 2013 realizovali 
následující:

• Podpora fungování systému Komunita pod-
porujme svého sedláka na Toulcově dvoře, 
která představuje partnerství 3 zemědělců 
a přibližně 70ti spotřebitelů. Více www.bio-
bedynky.cz. 

• Podpora vzniku a fungování občanského 
sdružení KomPot, které provozuje komu-
nitní zelinářskou zahradu v obci Středokluky 
u Prahy. www.kom-pot.cz 

• Iniciace vzniku a podpora rozvoje 
občanského sdružení Kuchyňka, které začíná 
vytvářet komunitní zahradu a potravinovou 
komunitu založenou na KPZ na Praze 8. 

Knihovna 
byla otevřena po veřejnost 5 dnů v týdnu od 
9 do 16 hod, s možností objednat si knihu 
virtuálně přes www stránky, 
knižní fond – 22 nových titulů,
26 vypůjčených titulů, 7 vypůjčiteli 
celkový počet titulů knihovny dosáhl počtu 
1484 knih

Akce pro veřejnost
Celkem bylo v rámci projektu realizováno 26 
akcí, kterých se zúčastnilo téměř 850 osob z 
toho:
o 2 exkurze na ekofarmy (1 do zahraničí), 
celkem 70 účastníků 
o 23 přednášek/semínářů, 476 účastníků
o 1 prezentace formou informačního stánku a 
doprovodného programu, cca 300 návštěvníků 
akcí

Vzdělávací akce pro školní zařízení
Organizace ve spolupráci se sdružením Ekodo-
mov připravila 2 tematické programy environ-
mentálního vzdělávání – Jak se peče cheba a 
Vypěstuj a sněz, které byly v roce 2013 real-
izovány pro celkem 17 tříd MŠ a ZŠ (tedy pro 
celkem 300 dětí). 

Lokálka Praha 
V roce 2013 jsme zahájili provoz online 
tržiště místní ekologické produkce pro míst-
ní zemědělce a spotřebitele, které přináší 
možnost drobným zemědělcům nabízet svou 
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www.kzkuchynka.cz 
• Iniciace vzniku a podpora rozvoje komunitní 

odbytové skupiny Potravinová komunita 
Praha 8.

• Spolupráce s Ekologickým institutem Ve-
ronica a RC PRO-BIO Moravská brána na 
vytváření spotřebitelsko-zemědělských part-
nerství v Brně a Moravskoslezském kraji.

• Získávání prostředků k propagaci myšlenek 
potravinové suvernity a KPZ. PRO-BIO 
LIGA je iniciátorem mezinárodního grantu 
v rámci programu LLP Grundtvig - Learn-
ing Towards Solidarity-based Food System, 
který koordinuje KomPot, o.s. 

• Zapojení v mezinárodním Hnutí za potra-
vinovou suverenitu (Nyéleni Food Sover-
eignty Forum) a Hnutí za rozvoj systému 
KPZ (Movement for Community Supported 
Agriculture in Europe). 

Publikační činnost
• Leták Komunitou podporované zemědělství 

- (5 000 ks)
• Leták - Kam pro skutečné jídlo v Praze (2 

000 ks)
• Leták Jak na přírodní kosmetiku (2 000 ks)
• Online publikace Komunitou podporo-

vané zemědělství - cesta k partnerství mezi 
zemědělci a spotřebiteli (online)

• Banner Komunitou podporované 
zemědělství (1 ks)

Uskutečněné projekty a 
zakázky

Informování spotřebitelské veřejnosti 
o biopotravinách a ekologickém 
zemědělství (7/2013)
Projekt zaměřený na provoz informačního 
centra, poskytování poradenství, aktualizaci a 
provoz webu www.biospotrebitel.cz, publikační 
činnost atd. Projekt podpořen Ministerstvem 
zemědělství ČR částkou 350 000,- Kč.

Ekoporadny Praha
Organizace v roce 2013 realizovala zakázku 
v rámci projektu Ekoporadny Praha, v jejímž 
rámci organizovala vzdělávací a poradenské 
aktivity pro veřejnost. Zakázka od Ekocentra 
Koniklec v částce 89 474,- Kč.

Community Supported Agriculture for 
Europe
Projekt zaměřený na rozvoj systému KPZ v 
ČR prostřednictvím neformálního vzdělávání 
dospělých. Projekt podpořen z programu 
celoživotního vzdělávání Evropské Komise v 
rámci podprogramu Grundtvig, částkou 13 
200 € a z prostředků státního rozpočtu USA 
částkou 70 000,- Kč. 

Solidarity Food-Disrtibution Systems 

JAK POZNAT KOSMETIKU, KTERÁ JE SKUTEČNĚ PŘÍRODNÍ?

Ohleduplnost vůči zvířatům

Následující symboly, odkazující na šetrnost vůči 
zvířatům, se objevují na certifikované přírodní 
kosmetice, nicméně mohou být i na té konvenční.

  Vegan 
Logo Vegan je registrovanou ochrannou znač-
kou The Vegan Society sídlící ve Velké Britá-
nii. Výrobky nesmějí obsahovat složky živočiš-
ného původu, v případě použití GMO se nesmí 
vyskytovat živočišný gen.  Zapovězeny jsou 

pokusy na zvířatech při vývoji i během testování produktu.

  Humane Cosmetic Standard
Logo Humane Cosmetic Standard značí, že spo-
lečnost netestuje výrobek ani jeho složky 
na  zvířatech. Může být udělen také prostřed-
kům domácí drogerie. Standardy pro získání 

a používání tohoto loga byly vytvořeny v roce 1996 mezinárodní 
koalicí organizací na ochranu zvířat z Evropy a Severní Ameriky. 
V ČR má udílení značky na starosti nezisková organizace Svobo-
da zvířat.

Zákaz testování na zvířatech je začleněn ve většině certifikátů 
přírodní kosmetiky, takže nepřítomnost loga nemusí automatic-
ky znamenat, že výrobek byl testován.

Pozn.: Od března 2013 platí v EU zákaz dovozu a prodeje kosmetiky 
testované na zvířatech. Přesto zůstává logo nadále v platnosti a má svůj 
nezastupitelný význam, nejen kvůli dosud nevyjasněným legislativním 
otázkám, ale také z důvodu obchodování ze zeměmi mimo EU.

  Složení kosmetických přípravků
Vhodné je sledovat rovněž tzv. INCI (International Nomenclatu-
re of Cosmetic Ingredients). Jedná se o složení výrobku, které je 
uvedeno na obalu výrobku. Povinnost označovat výrobky priorit-
ně tímto způsobem je zakotvena také v české legislativě (vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb.). INCI slouží rovněž jako 
ukazatel poměru jednotlivých látek v přípravku. Platí, že největší 
část obsahu tvoří látka, která je uvedena na prvním místě.

Do tohoto letáku jsme vybrali pouze nejrozšířenější a nejkomplex-
nější certifikáty pro kosmetiku. Existuje však samozřejmě celá řada 
dalších kosmetických certifikátů, které Vám mohou při nákupu na-
povědět. Naleznete je na http://biospotrebitel.cz/bio-poradna.

V případě dotazů na téma udržitelné spotřeby, značení potravin, 
ekologického či komunitou podporovaného zemědělství se můžete 
obrátit na naši bioporadnu:

tel.: 272 660 501
mail: infocentrum@biospotrebitel.cz
web: biospotrebitel.cz/bio-poradna
či osobně na adrese Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10. 

Vydala PRO-BIO LIGA v rámci projektu Ekoporadny Praha

WWW.EKOPORADNYPRAHA.CZ
Vydání tohoto letáku finančně podpořilo Hlavní město 
Praha a Ministerstvo zemědělství ČR.

Ohleduplnost vůči zvířatůmOhleduplnost vůči zvířatům

Následující symboly, odkazující na šetrnost vůči 

Jak na přírodní 
kosmetiku?

Podporujme svého 
sedláka v Praze

Skutečné jídlo znamená skutečnou možnost 
ovlivnit a dlouhodobě se podílet na tom 
jak, kde a kdo produkuje naše potraviny. 
Skutečné jídlo získáte díky komunitou po-
dorovanému zemědělství (KPZ), je to: 

 Partnerství mezi sedláky a spotřebite-
li, které vede ke sdílení odpovědnosti, 
přínosů a rizik zemědělství.

 Přístup k lokálním, čerstvým, ekolo-
gickým potravinám ze známého a jistého 
zdroje.

 Stabilnější a jistější příjem a bližší 
kontakt se svými spotřebiteli pro sedlá-
ky.

 Cesta od závislosti na zemědělsko-po-
travinářském průmyslovém komplexu.

 Cesta ke spolupráci, sdílení, vzdělává-
ní a zábavě při pěstování a produkci 
našich potravin.

www.kpzinfo.cz

Kam pro 
skutečné jídlo

Leták_Kam pro KPZ v Praze.indd   1 11.6.2013   12:22:16
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Aktivity organizace PRO-BIO LIGA byly v 
roce 2013 podpořeny:

Ministerstvem zemědělství ČR  
částkou 350 000,- Kč

  

Program celoživotního učení DG EDU 
částkou 13 200 €

 

Nadace Fondation Terre Humaine částkou
23 903 €

 
Členy sdružení PRO-BIO LIGA částkou 44 
228,- Kč

 
Všem donorům a dárcům srdečně 
děkujeme za podporu v roce 2014!

for Food Sovereignty in Czech Republic
Projekt zaměřený na rozvoj iniciativ komuni-
tou podporovaného zemědělství v ČR, jehož 
cílem je podnítit vznik 10 místních potra-
vinových iniciativ a propagovat potravinovou 
suverenitu mezi širokou veřejností. Projekt byl 
podpořen nadací Fondation Terre Humaine 
částkou 23 903 €. 

Vzdělávání za účelem vytvoření komu-
nity sedlák-spotřebitel
Zakázka Střední zemědělské a přírodovědné 
školy v Rožnově pod Radhoštěm jehož cílem 
bylo vytvoření vzdělávacího programu pro 
zemědělce a vytvoření vzdělávacích mateirálů 
na téma odbytování zemědělské produkce 
prostřednictvím systému komunitou podporo-
vaného zemědělství. Náklady zakázky činily 21 
800,- Kč.

Komunitní zahrada Středokluky
Cílem projektu bylo komunitní plánování a 
tvorba ukázkové přírodní zahrady na komunit-
ní zahradě v obci Středokluky. V rámci projek-
tu byl vytvořen architektonický plán zahrady a 
vytvořeny některé z navrhovaných prvků (brá-
na, kompostovací toaleta, výsadby). Náklady 
projektu činily v roce 2013 40 843,- Kč.

Donoři a dárci
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Aktiva a pasiva organizace v roce 2013 nedoznaly 
vážnějších změn oproti roku předcházejícímu. 

Rozvaha 2013

Aktiva Částka
Zásoby celkem 46 000 Kč
Pohledávky celkem 143 000 Kč
Krátkodobý fin. majetek celkem 290 000 Kč

Aktiva celkem 479 000 Kč

Pasiva Částka
Výsledek hospodaření 384 000 Kč
Krátkodobé závazky 95 000  Kč
Jiná pasiva 0 Kč

Pasiva celkem 479 000 Kč

V roce 2013 organizace hospodařila v souladu 
s rozpočtem schváleným valnou hromadou 
sdružení. Hospodářským výsledkem roku 2013 
byl zisk v hodnotě 171 000,- Kč, který bude 
použit na další rozvoj organizace. 

Výsledovka roku 2013     
     
Náklady Částka
Spotřebované nákupy 69 000 Kč
Služby 300 000 Kč
Osobní náklady 591 000 Kč
Daně a poplatky 1 000 Kč
Ostatní náklady 3 000 Kč
Náklady celkem 964 000 Kč

Výnosy Částka
Tržby za vlastní výkony a zboží 748 000 Kč
Ostatní výnosy (úrok) 1 000 Kč
Dary 0 Kč
Příspěvky 65 000 Kč
Provozní dotace 321 000 Kč
Výnosy celkem 1 135 000 Kč

Hospodářský výsledek (zisk) 171 000 Kč

Hospodaření roku 2013



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 2014

Takhle jsme budovali na hospodářství KomPot kompostovací 
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