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Základní údaje 
Název organizace

PRO-BIO LIGA, pobočný spolek 

IČO: 750 30586

Organizační zařazení
Spotřebitelská pobočka PRO-BIO Svazu 
ekologických zemědělců

Právní forma
Pobočný spolek 

Aktuální kontakty a adresa pobočky
Sokolovská 50, 186 00 Praha 8
Tel.: +420 774 683 833
e-mail: info@biospotrebitel.cz 
www.www.biospotrebitel.cz 

Statutární zástupce pobočky v roce 2016 
Mgr. Jan Valeška

Výbor pobočky v roce 2016
Mgr. Jan Valeška
Ing. Miloslava Hilgertová
Ing. Kateřina Čapounová
Mgr. Tereza Jursová
Ing. Lenka Sehnalová 

Členská základna 
K 31.12.2016 sdružuje 70 členů.

PRO-BIO LIGA v roce 2016 realizovala v 
souladu se svým dlouhodobým zaměřením 
aktivity směřující k environmentálnímu 
vzdělávání, propagaci a poradenství.

Informační servis 
Provoz a inovace webových stránek www.
biospotrebitel.cz, www.bedynky.cz, www.
kpzinfo.cz a www.potravinovasuverenita.
cz a jejich pravidelná aktualizace a obnova 
statických textů webů. Dále byl pravidelně 
vytvářen Zpravodaj KPZ a potravinové 
suverenity dostupný na www.kpzinfo.cz s 
téměř 700 odběrateli. 

Poradna
Poradna pro spotřebitele fungovala v roce 
2016 zejména online formou prostřednictvím 
e-mailu a webového formuláře, nicméně 
využívali jsme i další kanály jako poradenství 
na akcích pro veřejnost, telefon a osobní 
konzultace. Poradenství bylo propagováno na 
webových stránkách www.biospotrebitel.cz a 
webu www.kpzinfo.cz, pomocí sociálních sítí, 
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 
103. Dále bylo řešeno celkem 15 poradenských 
kauz, zejména poradenství při tvorbě 
partnerství KPZ.

Realizované aktivity
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Významné akce roku
Mezi významné akce roku 2016 patří také 
organizace 3. Evropského setkání KPZek, 
kterého se zúčastnilo téměř 100 účastníků 
z 25 evropských zemí a která se uskutečnila 
v Ostravě. Na akci byla schválena Evropská 
deklarace KPZ, a je z ní pořízena kompletní 
zpráva. K této akci byla mimo jiné vytvořena 
stránka www.ostrava.urgenci.net/cz. 

Mezi další důležité akce roku 2016 patřilo 
také Fórum potravinové suverenity (19.12. 
- 60 účastníků). Akce na níž se představily 
zásadní témata spojená s potravinovou 
suverenitou.  Jedním z výstupů Fóra byla také 
konsolidace Iniciativy potravinové suverenity, 
kde se pravidelně setkávají aktivisté z různých 
organizací nad naplňováním Evropské 
deklarace potravinové suverenity. Více 
informací na www.potravinovasuverenita.cz/
ips.

EVVO pro děti a dospělé
Ve spolupráci s konsorciem organizací 
Ekodomov, Koniklec a Kokoza jsme v roce 
2016 zrealizovali 54 exkurzí pro přibližně 
tisícovku žáků základních škol do rodinných 
hospodářství a komunitních zahrad či sadů 
v Praze a nejbližším okolí. Tato aktivita 
pokračuje i v roce 2017. www.exkurzezahrady.
cz. 

Publikace
V roce 2016 jsme vydali čtyři osvětové a 
vzdělávací materiály pro dospělou veřejnost a 
děti: 
• Příběh komunitou podporovaného 

zemědělství - soubor fotografií a výstava
• Zapoj se do KPZ - příručka k zakládání a 

budování potravinových komunit
• Zapoj se do KPZ - příručka lektora 

metodika k vzdělávacímu programu o KPZ
• Leták - Přístup k půdě o našem 

přistupování k půdě a jak k ní přistupovat 
lze

Vzdělávání dospělých
Cílem bylo podpořit vytváření dlouhodobějších 
partnerských vztahů mezi spotřebiteli a 
zemědělci prostřednictvím systému komunitou 
podporovaného zemědělství, a také vzdělávat 
širší veřejnost v oblasti biopotravin a 
ekozemědělství, přírodních zahrad a nově 
také propojovat aktéry potravinového systému 
a posilovat rozvoj potravinové suverenity. 
To vše prostřednictvím organizace exkurzí 
na ekofarmy a přednášek, a také propagací 
ekozemědělství na nejrůznějších veřejných 
akcích.

Celkem bylo v roce 2016 realizováno 15 akcí, 
kterých se zúčastnilo více než 200 osob.
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Mezinárodní spolupráce
PRO-BIO LIGA je stále aktivním členem 
sítě URGENCI, zejména její Evropské sekce, 
která pracuje na lobbyingu, šíření informací, 
propojování evropských KPZ, atd. V roce 
2016 jsme zejména připravovali výše zmíněné 
3. Evropské setkání KPZ a zúčastnili jsme se 
několika mezinárodních pracovních setkání.

Uskutečněné projekty a 
zakázky

Informování spotřebitelské veřejnosti 
o ekologickém a komunitou 
podporovaném 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. 

Ekoporadny Praha
Organizace v roce 2016 realizovala zakázku 
v rámci projektu Ekoporadny Praha, v jejímž 
rámci organizovala vzdělávací a poradenské 
aktivity pro veřejnost v Praze o ekozemědělství, 
přírodních zahradách, potravinové 
soběstačnosti, apod.

Be part of CSA / Zapoj se do KPZ 
Mezinárodní partnerský projekt 4 Evropských 
partnerů byly zahájen v listopadu 2014. Jeho 
cílem je vytvoření inovativního vzdělávacího 
programu pro dospělou veřejnost zaměřenou 
na rozvoj komunitou podporovaného 
zemědělství a komunitních dovedností 
dospělých. Projekt byl podpořen Evropskou 
komisí v rámci programu Erasmus+, 
Ministerstvem životního prostředí a 
Visegradským fondem. 

Exkurze do komunitních zahrad a 
rodinných farem pro žáky základních 
škol hl.m. Prahy 
Zakázka hlavního města Prahy na přípravu a 
realizaci 54 exkurzí pro žáky základních škol 
do rodinných hospodářství a komunitních 
zahrad. Součástí zakázky bylo vytvoření 
výukového programu a pracovních listů pro 
každé z 20 míst, kde se exkurze realizovaly.
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Aktivity organizace PRO-BIO LIGA v roce 
2016 podpořili:

Ministerstvo zemědělství ČR  

  
Hlavní město Praha 

 

Evropská komise v rámci programu 
Erasmus+ 

Visegrad Fund

Ministerstvo životního prostředí

Členové spolku PRO-BIO LIGA

 
...a další. Všem donorům a dárcům 

srdečně děkujeme za podporu v roce 
2016!

Spolupracující organizace
Děkujeme všem, s nimiž jsme měli tu čest 
v roce 2016 spolupracovat. Jednalo se 
zejména o (řazeno abecedně): 

• Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
• Bioinstitut, o.p.s.
• CooLand, z.s.
• Česká zemědělská univerzita, FAPPZ
• Česká Technologická platforma pro ekologické 

zemědělství
• Ekocentrum Koniklec 
• Ekodomov, z.s. 
• Ekumenická akademie, z.s
• Hnutí Duha
• Kokoza, o.p.s.
• KomPot, z.s.
• Kuchyňka, z.s.
• Svobodný statek na soutoku
• TVE
• URGENCI

a mnoho dalších zemědělců, organizací i 
jednotlivců. Děkujeme. 

Donoři a dárci
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Rozvaha 2016
Aktiva a pasiva organizace v roce 2016 nedoznaly 
vážnějších změn oproti roku předcházejícímu. 

Aktiva Částka
Zásoby celkem 24 000 Kč
Pohledávky celkem 51 000 Kč
Krátkodobý fin. majetek celkem 284 000 Kč

Aktiva celkem 359 000 Kč

Pasiva Částka
Výsledek hospodaření -156 000 Kč
Krátkodobé závazky 245 000 Kč
Jiná pasiva 270 000 Kč

Pasiva celkem 359 000 Kč

Dotační příspěvky v roce 2016

Donor: Ministerstvo životního prostředí 
Název projektu: Zapoj se do KPZ
Dotace: 200 000,- Kč
Čerpáno 2016: 200 000,- Kč
Účel: Realizace osvětových aktivit v oblas-
ti komunitou podporovaného zemědělství v 
mimopražských regionech ČR.

V roce 2016 organizace hospodařila v souladu 
s rozpočtem schváleným valnou hromadou 
sdružení. Hospodářským výsledkem roku 2016 
byla ztráta v hodnotě 281 000,- Kč, která vznikla 
v důsledku předfinancování projektu Zapoj se do 
KPZ z vlastních zdrojů, a která bude vyrovnána 
jakmile získáme doplatek prostředků od donora. 

Výsledovka roku 2016     
     
Náklady Částka
Spotřebované nákupy a služby 1 355 000 Kč
Osobní náklady 770 000 Kč
Ostatní náklady 8 000 Kč
Náklady celkem 2 133 000 Kč

Výnosy Částka
Provozní dotace 1 278 000 Kč
Přijaté příspěvky 3 000 Kč
Tržby za vlastní výkony a zboží 571 000 Kč
Výnosy celkem 1 852 000 Kč

Hospodářský výsledek (ztráta) -281 000 Kč

Hospodaření roku 2016
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3. Evropské setkání KPZek v Ostrava, září 2016

Donor: Ministerstvo zemědělství
Název projektu: Informování o ekologickém a 
komunitou podporovaném zemědělství 
Dotace: 400 000,- Kč
Čerpáno 2016: 400 000,- Kč
Účel: Poradenské, osvětové a vzdělávací aktiv-
ity v oblasti ekologického a komuitou podpo-
rovaného zemědělství v čR.

Donor: Evropská Komise (program Erasmus+)
Název projektu: Be part of CSA! 
Dotace celkem: 1 732 069,- Kč 
Čerpáno 2016: 1 051 775,- Kč
Účel: Mezinárodní projekt zaměřený 
na vytvoření a otestování inovativního 
vzdělávacího modulu vzdělávání pro dospělé.

Donor: Visegrad Fund
Název projektu: European CSA Meeting 
Dotace celkem: 162 140,- Kč
Čerpáno 2016: 162 140,- Kč
Účel: Zajištění účasti delegací Polska, 
Maďarska a Slovenska na 3. Evropském set-
kání KPZ v Ostravě.

Donor: Hlavní město Praha 
Název projektu: Zapoj se do KPZ
Dotace celkem: 150 000,- Kč 
Čerpáno 2016: 0,- Kč
Účel: Osvětové aktivity o KPZ v hlavním 
městě Praze budou realizovány v roce 2017.


