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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.: +420 774 683 833
e-mail: info@biospotrebitel.cz 
www.www.biospotrebitel.cz 

Správce pobočky v roce 2014: 
Mgr. Jan Valeška

Výbor pobočky v roce 2014: 
Mgr. Jan Valeška
Mgr. Jana Průšová
Ing. Lenka Sehnalová

Členská základna: 
K 31.12.2014 sdružuje 148 členů – fyzických i 
právnických osob.

PRO-BIO LIGA v roce 2014 realizovala v sou-
ladu se svým dlouhodobým zaměřením aktiv-
ity směřující k environmentálnímu vzdělávání, 
propagaci a poradenství.

Informační servis 
V roce 2014 bylo na webu www.biospotrebi-
tel.cz celkem zveřejněno 59 článků a 65 akcí 
tedy 124 článků. Stránka biospotřebitele na 
facebooku má aktuálně 2309 fanoušků a dosah 
příspěvků 200 čtenářů. FB Komunita KPZ-
ky měla ke konci roku 173 fanoušků. Www 
stránky biospotrebitel.cz měly v roce 2014 
celkem 42 501 unikátních a 74 229 návštěv 
celkem. Další webové stránky provozované 
spolkem: www.kpzinfo.cz, www.zeskolyna-
statek.cz, www.biacek.cz a www.bedynky.cz 

Poradna
Poradna funguje v on-line podobě na 
www stránkách a klienti se na ni obraceli 
buď přímou návštěvou, e-mailem, on-line 
formulářem nebo telefonicky. Celkový počet 
řešených dotazů byl v průběhu roku 2014 pro-
jektu 56 k tomu bylo vyřešeno celkem 5 po-
radenských kauz.

Publikace
V roce 2014 jsme vydali tři osvětové a 
vzdělávací publikace pro dospělou veřejnost a 

Realizované aktivity
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Lokálka Praha 
V roce 2014 jsme provozovali online tržiště 
místní ekologické produkce pro míst-
ní zemědělce a spotřebitele, které přináší 
možnost drobným zemědělcům nabízet svou 
produkci široké komunitě zákazníků kolem 
Toulcova dvora a spotřebitelům získat obtížně 
dostupnou msítní ekologickou produkci za 
spravedlivé ceny. 

Komunitou podporované zemědělství 
V roce 2014 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 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 fungování občanského sdružení 
KomPot, které provozuje komunitní 
zelinářskou zahradu v obci Středokluky u 
Prahy. www.kom-pot.cz 

• Podpora rozvoje občanského sdružení 
Kuchyňka, které vytváří komunitní zahradu 
a potravinovou komunitu založenou na KPZ 
na Praze 8. www.kzkuchynka.cz 

• Iniciace vzniku a podpora rozvoje komu-
nitních odbytových skupin v Praze  (KPZka 

děti: 
• Leták - Ovoce, zelenina, pesticidy - 1 000
• Leták - Rodinné zemědělství - 2 000 kusů, 
• Omalovánky pro děti -  1 000 kusů - 3 
typy omalovánek s tématem ekologického 
zemědělství. 

Akce pro dospělou veřejnost
Cílem bylo podpořit vytváření dlouhodobější 
vazby mezi spotřebiteli a farmáři v duchu ko-
munitou podporovaného zemědělství, a také 
vzdělávat širší veřejnost v oblasti biopotravin 
a ekozemědělství, a to prostřednictvím orga-
nizace exkurzí na ekofarmy a přednášek, a také 
propagací ekozemědělství na nejrůznějších 
veřejných akcích. Celkem bylo v rámci projektu 
realizováno 23 akcí, kterých se zúčastnilo více 
než 700 osob.

EVVO pro děti a dospělé
Ve spolupráci s Asociací místních potra-
vinových iniciativ jsme spolurealizovali 
celkem 95 programů pro 35 MŠ a ZŠ na území 
Hlavního města Praha  pro 2058 žáků. Do 
realzace bylo zapojeno 6 lektorů. V nabídce 
programů na školní rok 2014/2015 bylo 
zařazeno celkem 34 programů pro MŠ a 39 
programů pro ZŠ.

Ve spolupráci se sdružením Ekodomov jsme 
zrealizovali Pražskou konferenci EVVO pro 
učitele 2014, jíž se zúčastnilo na 100 pedagogů 
z celé čR. Více na www.ekodomov.cz/
evvo2014.
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Modřany, Potravinová komunita Praha 8, 
Bohnické bedýnky).

Mezinárodní spolupráce
PRO-BIO LIGA v roce 2014 spolupořádala 
mezinárodní konferenci 2nd European Meet-
ing of CSAs, která se uskutečnila ve fran-
couzske La Bergerie Villarceux. Třídenní 
konference se zúčastnilo na 100 zástupců 
KPZek a KPZ sítí z celé Evropy, kteří sdíleli své 
zkušenosti, vyměňovali si poznatky a plánovali 
společný postup v prosazování KPZ jako cesty 
k zemědělství a spotřebitelství pro 21. století.

Česká výprava na konferenci čítala 5 osob, 
včetně gastronomického novináře T. Uhnáka, 
který z celé akce natočil videoreportáž a nap-
sal sérii článků pro časopis A2. Konference 
se pořádají od roku 2012 s dvouletou period-
icitou. Konference v roce 2016 se uskuteční v 
České republice.

PRO-BIO LIGA je také aktivním členem sítě 
URGENCI, zejména její Evropské sekce, která 
pracuje na lobbyingu, šíření informací, propo-
jování evropských KPZ, atd.

Uskutečněné projekty a 
zakázky

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 a realizaci vzdělávacích a osvětových 
akcí, atd. Projekt podpořen Ministerstvem 
zemědělství ČR částkou 362 000,- Kč. 

Ekoporadny Praha
Organizace v roce 2014 realizovala zakáz-
ku v rámci projektu Ekoporadny Praha, v 
jejímž rámci organizovala vzdělávací a po-
radenské aktivity pro veřejnost v Praze o 
ekozemědělství, přírodních zahradách, potra-
vinové soběstačnosti, apod.

Learning Towards Solidarity-based 
Food Systems
Mezinárodní projekt partnerství založený 
na výměnných vzdělávacích akcí v 7mi part-
nerských zemích zaměřený na neformální 
vzdělávání dospělé veřejnosti v oblasti potra-
vinových alternativ, ekologického zemědělství 
a potravinové suverenity. Projekt byl podpořen 
v rámci Programu celoživotního učení Grundt-
vig. Projekt je relizován občanským sdružením 
KomPot ve spolupráci s PRO-BIO LIGOU. Po-
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Aktivity organizace PRO-BIO LIGA byly v 
roce 2013 podpořeny:

Ministerstvem zemědělství ČR  
částkou 362 000,- Kč

  

Ministerstvo životního prostředí částkou 
140 000,- Kč

 

Hlavní město Praha částkou 41 800,- Kč

 

Program Erasmus+ částkou 31 997,- Kč

 
...a další. Všem donorům a dárcům 

srdečně děkujeme za podporu v roce 
2014!

drobnosti anglicky na http://www.urgenci.net/
en-gb/content/letsfs 

Podporujme svého sedláka i v Praze
Projekt zaměřený na rozvoj potravinových 
komunit v hlavním městě, které podporují 
konkrétní ekologické zemědělce, informu-
jí o konceptu komunitou podporovaného 
zemědělství a šíří osvětu o problematice drob-
ného ekologického zemědělství. Podrobnosti 
na www.kpzinfo.cz. Projekt byl podpořen Min-
isterstvem životního prostředí částkou 140 
000,- Kč a Hlavním městem Praha částkou 120 
000.

Solidarity Food-Disrtibution Systems 
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 €. 

Be part of CSA / Zapoj se do KPZ. 
Mezinárodní partnerský projekt 4 Evrop-
ských partnerů byly zahájen v listopadu 
2014. Jeho cílem je vytvoření inovativního 
vzdělávacího programu pro dospělou veřejnost 
zaměřenou na rozvoj komunitou podporo-
vaného zemědělství a komunitních dovedností 
dospělých. Projekt byl podpořen v rámci pro-
gramu Erasmus+ 

Donoři a dárci
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Aktiva a pasiva organizace v roce 2014 nedoznaly 
vážnějších změn oproti roku předcházejícímu. 

Rozvaha 2014

Aktiva Částka
Zásoby celkem 48 000 Kč
Pohledávky celkem 12 000 Kč
Krátkodobý fin. majetek celkem 610 000 Kč

Aktiva celkem 670 000 Kč

Pasiva Částka
Výsledek hospodaření 129 000 Kč
Krátkodobé závazky 141 000  Kč
Jiná pasiva 400 000 Kč

Pasiva celkem 670 000 Kč

V roce 2014 organizace hospodařila v souladu 
s rozpočtem schváleným valnou hromadou 
sdružení. Hospodářským výsledkem roku 2014 
byla ztráta v hodnotě 255 000,- Kč, která bude 
pokryta z výnosů let předchozích. 

Výsledovka roku 2014     
     
Náklady Částka
Spotřebované nákupy 79 000 Kč
Služby 312 000 Kč
Osobní náklady 669 000 Kč
Daně a poplatky  000 Kč
Ostatní náklady 109 000 Kč
Náklady celkem 1 169 000 Kč

Výnosy Částka
Tržby za vlastní výkony a zboží 833 000 Kč
Ostatní výnosy (úrok) 9 000 Kč
Dary 0 Kč
Příspěvky 0 Kč
Provozní dotace 72 000 Kč
Výnosy celkem 914 000 Kč

Hospodářský výsledek (ztráta) -255 000 Kč

Hospodaření roku 2014
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Mezinárodní workshop o komunitou podporovaném 
zemědělství na zahradě KomPot, červen 2014


