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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
Pobočný spolek 

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 2015 
Mgr. Jan Valeška

Výbor pobočky v roce 2015
Mgr. Jan Valeška
Mgr. Jana Průšová
Ing. Lenka Sehnalová

Členská základna 
K 31.12.2015 sdružuje 123 členů – fyzických i 
právnických osob.

PRO-BIO LIGA v roce 2015 realizovala v sou-
ladu se svým dlouhodobým zaměřením aktiv-
ity směřující k environmentálnímu vzdělávání, 
propagaci a poradenství.

Informační servis 
Provoz a inovace webových stránek www.
biospotrebitel.cz, www.bedynky.cz, www.kpz-
info.cz a www.potravinovasuverenita.cz a je-
jich pravidelná aktualizace a obnova statických 
textů webů. Dále byl pravidelně vytvářen Zpra-
vodaj KPZ a potravinové suverenity dostupný 
na www.kpzinfo.cz s téměř 500 odběrateli. 
Popis dosažených výskedků aktivity: 

Poradna
Poradna pro spotřebitele fungovala v roce 2015 
zejména online formou prostřednictvím e-mai-
lu a webového formuláře, nicméně využívaly 
jsme i další kanály jako poradenství na akcích 
pro veřejnost, telefon a osobní konzultace (ze-
jména u procesního poradenství). Poradenství 
bylo propagováno na webových stránkuch, 
pomocí sociálních sítí (Facebook), a také 
prostřednictvím konsorcia Ekoporadny Praha 
na webu www.ekoporadnypraha.cz a akcích 
konsorcia.Celkový počet řešených dotazů se na 
konci roku 2015 zastavil na čísle 100. Dále bylo 
řešeno celkem 15 poradenských kauz, zejména 
poradneství při tvorbě partnerství KPZ.

Realizované aktivity
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Součástí vzdělávání bylo také vytváření 
vzdělávacího programu neformálního 
vzdělávání o komunitou podporovaném 
zemědělství, v jehož rámci byly vytvořeny ob-
sahy dvou výukových seminářů pro dospělé, 
které byly testovány na výše uvedených akcích. 
Tato aktivita bude pokračovat i v roce 2016. 

Mezi významné akce roku 2015 patří Kurz 
Pěstuj ekologicky, který byl zcela nově 
vytvořen a testován, jednalo se o sérii 6ti celo-
denních pracovních seminářů, které i úplným 
laikům proniknout do základních principů 
ekologického pěstování rostlin, pochopit jeho 
souvislosti a ukáže jim příklady dobré praxe 
ekologického zemědělství. Více na www.
biospotrebitel.cz/eppz.

Mezi další důležité v roce 2016 bylo také 
Fórum potravinové suverenity dvouden-
ní (24.-25.9. - 92 účastníků) akce na níž se 
představily zásadní témata spojená s potra-
vinovou suverenitou (např. globální prob-
lémy potravinového systému, monopoli-
zace zemědělství, osiva, zdravotní dopady, 
ale i řešení např. permakultura, KPZky či 
družstevní prodejny).  Jedním z výstupů Fóra 
bylo také založení Iniciativy potravinové su-
verenity, kde se pravidelně setkávají aktivisté z 
různých organizací nad naplňováním Evropské 
deklarace potravinové suverenity. Více infor-
mací na http://potravinovasuverenita.cz/ips.

Publikace
V roce 2015 jsme vydali tři osvětové a 
vzdělávací materiály pro dospělou veřejnost a 
děti: 
• Leták - Komunitou podporované 

zemědělství  - 3 000 kusů, jehož vydání 
podpořilo Ministerstvo zemědělství a Hlavní 
město Praha

• Plakát - Komunitou podporované 
zemědělství - 100 kusů jehož vydání 
podpořila Evropská Unie v rámci programu 
Erasmus+

• Skripta - Ekologické pěstování pro 
začátečníky - 110 kusů, jejichž vydání 
podpořilo Ministerstvo zemědělství.

Vzdělávání dospělých
Cílem bylo podpořit vytváření dlouhodobějších 
partnerských vztahů spotřebiteli a zemědělci 
prostřednictvím systému komunitou pod-
porovaného zemědělství, a také vzdělávat 
širší veřejnost v oblasti biopotravin a 
ekozemědělství, přírodních zahrad a nově 
také propojovat aktéry potravinového sys-
tému a posilovat rozvoj potravinové suveren-
ity. To vše prostřednictvím organizace exkurzí 
na ekofarmy a přednášek, a také propagací 
ekozemědělství na nejrůznějších veřejných ak-
cích.

Celkem bylo v roce 2015 realizováno 27 akcí, 
kterých se zúčastnilo více než 1100 osob.
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EVVO pro děti a dospělé
Ve spolupráci s Asociací místních potra-
vinových iniciativ jsme spolurealizovali celkem 
157 programů pro 4482 žáků na celkem 59 MŠ 
a ZŠ na území Hlavního města Praha a dalších 
krajů ČR.

Mezinárodní spolupráce
PRO-BIO LIGA je stále aktivním členem sítě 
URGENCI, zejména její Evropské sekce, která 
pracuje na lobbyingu, šíření informací, pro-
pojování evropských KPZ, atd. V roce 2015 se 
zástupce PRO-BIO LIGY stal součástí evrop-
ské delegace na 6th International CSA Sympo-
sium, které se konalo v říjnu 2015 v Pekingu, 
a kde jsme prezentovali rozvoj tuzemského 
systému KPZ v evropských souvislostech. 
Zároveň jsme se v roce 2015 zapojili do evrop-
ského projektu Common Ground, jehož cílem 
bylo vytvoření Evropské deklarace komuni-
tou podporovnaného zemědělství a současně 
provést celoevropský výzkum systému KPZ, na 
čemž jsme spolupracovali s iniciativou CooL-
and.

Uskutečněné projekty a 
zakázky

Informování spotřebitelské veřejnosti 
o ekologickém a komunitou podporo-
vaném 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 450 000,- Kč. 

Ekoporadny Praha
Organizace v roce 2015 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.

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 
Hlavním městem Praha částkou 68 199,-.
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Aktivity organizace PRO-BIO LIGA byly v 
roce 2013 podpořeny:

Ministerstvem zemědělství ČR  
částkou 362 000,- Kč

  

Hlavní město Praha částkou 68 199,- Kč

 

Program Erasmus+ částkou 646 261,- Kč

Úřad práce Ústeckého kraje částkou 140 
290,- na úhradu nákladů spojených se stáží 
nezaměstnaného do 30ti let.

 
...a další. Všem donorům a dárcům 

srdečně děkujeme za podporu v roce 
2015!

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+ 

Spolupracující organizace
Asociace místních potravinových 
iniciativ 
Naším posláním je podporovat blízký 
vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a 

to prostřednictvím rozvoje místních potra-
vinových systémů v České republice. www.
asociaceampi.cz

CooLAND
Cesta do krajiny vede kolem vás.  
www.cooland.cz

Ekumenická akademie
V Ekumenické akademii pro-
sazujeme alternativní přístupy 

při řešení současných ekonomických, sociál-
ních a ekologických problémů. Zároveň je 
přenášíme do praxe v podobě konkrétních 
projektů.  
www.ekumakad.cz

Donoři a dárci
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Aktiva a pasiva organizace v roce 2015 nedoznaly 
vážnějších změn oproti roku předcházejícímu. 

Rozvaha 2015

Aktiva Částka
Zásoby celkem 26 000 Kč
Pohledávky celkem 41 000 Kč
Krátkodobý fin. majetek celkem 820 000 Kč

Aktiva celkem 887 000 Kč

Pasiva Částka
Výsledek hospodaření 125 000 Kč
Krátkodobé závazky 349 000  Kč
Jiná pasiva 413 000 Kč

Pasiva celkem 887 000 Kč

V roce 2015 organizace hospodařila v souladu 
s rozpočtem schváleným valnou hromadou 
sdružení. Hospodářským výsledkem roku 2015 
byla ztráta v hodnotě 4 060,- Kč, která bude pok-
ryta z výnosů let předchozích. 

Výsledovka roku 2015     
     
Náklady Částka
Spotřebované nákupy 74 000 Kč
Služby 370 000 Kč
Osobní náklady 1 029 000 Kč
Daně a poplatky  0 Kč
Ostatní náklady 5 000 Kč
Náklady celkem 1 478 000 Kč

Výnosy Částka
Tržby za vlastní výkony a zboží 686 000 Kč
Ostatní výnosy (úrok) 9 000 Kč
Dary 0 Kč
Příspěvky 1 000 Kč
Provozní dotace 787 000 Kč
Výnosy celkem 1 474 000 Kč

Hospodářský výsledek (ztráta) -4 000 Kč

Hospodaření roku 2015
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