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Základní údaje 
Název organizace

PRO-BIO LIGA pobočný spolek 

IČO: 75030586

Organizační zařazení
Spotřebitelská pobočka PRO-BIO Svazu ekologických 
zemědělců

Zřizovatel: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.,  
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Právní forma
Pobočný spolek 

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

Statutární zástupce pobočky v roce 2018 
Mgr. Jan Valeška

Výbor pobočky v roce 2018
Mgr. Jan Valeška
Ing. Miloslava Hilgertová
Ing. Kateřina Čapounová
Mgr. Tereza Jursová
Ing. Andrea Hrabalová

Členská základna - k 31.12.2018 sdružuje 47 členů.

PRO-BIO LIGA v roce 2018 realizovala v souladu se 
svým dlouhodobým zaměřením aktivity směřující 
k environmentálnímu vzdělávání, propagaci a 
poradenství.

Osvěta spotřebitelů prostřednictvím webu 
www.lovime.bio 

Během roku 2018 se nám podařilo zprovoznit 
inovované webové stránky pro osvětu a vzdělání o 
ekologickém zemědělství www.lovime.bio, a také 
zcela nový adresář ekologických zemědělců kde.
lovime.bio, které se staly hlavními komunikačními 
kanály naší organizace. 

Publicita ekologického zemědělství v ČR 
Profil facebook.com/biospotrebitel.cz byl 
pravidelně aktualizován novinkami z oblasti zejména 
z vlastních zdrojů (tedy vlastní články, články 
partnerů). Počet fanoušků stránky dosáhl 3554 
uživatelů. 

V roce 2018 jsme pravidelně krmili i YouTube 
kanál Lovime.bio, který v současné době obsahuje 
množství videí k tématu ekologického zemědělství a 
biopotravin (https://www.youtube.com/channel/
UC0h2PGcwAxDXeqCGd1RTXRw/featured).

Realizované aktivity
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Ekoporadny Praha 
V rámci projektu Ekoporadny Praha jsme v roce 
2018 ve spolupráci s konsorciem dalších organizací 
zrealizovali následující poradenské aktivity: 2 
poradenské akce o městském zahradničení (ve 
spolupráci s Kokozou) a o KPZ (ve spolupráci 
s AMPI) 2 osvětové akce o přístupu k půdě a 
komunitním zahradničení.  
www.ekoporadnypraha.cz

EVVO pro děti

Exkurze na farmy a komunitní zahrady 
Ve spolupráci s konsorciem organizací Ekodomov, 
Koniklec a Kokoza jsme v roce 2018 zrealizovali 74 
exkurzí pro přibližně 1500 žáků základních škol do 
rodinných hospodářství a komunitních zahrad či 
sadů v Praze a nejbližším okolí.  
www.exkurzezahrady.cz.

Podzim na ekofarmě
Na podzim 2018 jsme zrealizovali 11 exkurzí pro 
děti základních škol napříč ČR na certifikované 
ekologické farmy. Celkem se exkurzí zúčastnilo 
přes 250 žáků z 9 škol. Exkurze jsme realizovali ve 4 
různých krajích (Středočeském, Ústeckém, Zlínském 
a Královehradeckém). Projekt byl propagován pod 
názvem Podzim na ekofarmě prostřednictvím našich 
webových stránek www.lovime.bio/clanky/skolaci-
vyrazi-na-ekofarmy, na Facebooku a ve fotogalerii 
www.zonerama.com/Lovimebio/640628, a také 
prostřednictvím kanálů zapojených škol. 

Osvětové a vzdělávací akce
 
Biostyl
Blok osmi odborných přednášek na téma EZ a 
biopotravin u příležitosti veletrhu Biostyl představil 
různé pohledy na ekologické zemědělství a 
biopotraviny. Obsahoval přednášky z pohledu 
zemědělců a producentů, odborníků a statistiků, 
firem a zpracovatelů.

Pražský biojarmark
V roce 2018 jsme navázali na obnovený biojarmark 
ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem. 
Biojarmark tedy proběhl dne 9.10.2018 na dvoře 
Národního zemědělského muzea. Bylo využito 
synergie s akcí „Za tajemstvím potravin“, za kterou 
proudilo do muzea množství návštěvníků. Pozvání k 
účasti přijalo 25 zemědělců a prodejců a čtyři firmy 
zajišťující občerstvení. Zajištěn byl doprovodný 
program jak zábavní, tak vzdělávací. V zábavní oblasti 
lidé měli možnost slyšet několik kapel, pro děti byly 
zajištěny aktivity ve spolupráci s Českým svazem 
ornitologickým, Ekodomovem a Kokozou.  
www.biojarmark.info. 

Zájezd na veletrh Biofach 
Došlo ke zprostředkování návštěvy veletrhu BioFach 
pro novináře z pěti různých médií a agentur, díky 
které se do těchto a dalších médií dostala zpráva o 
veletrhu a spolu s tím i propagace domácích výrobců 
biopotravin zde vystavujících.
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Dále byla vytvořena 2 propagační videa z 
realizovaných exkurzí. Videa jsou šířena 
prostřednictvím kanálu youtube a webových stránek,  
Facebook profilu.

Mezinárodní spolupráce
PRO-BIO LIGA spolupracuje intenzivně se světovým 
hnutím ekologického zemědělství IFOAM Organics 
International a jeho evropskou sekcí IFOAM EU-
Group.  

Projekt EatingCraft

V  rámci evropského mezinárodního projektu EATing 
Craft  se podílíme na přípravě školícího programu a 
metodiky tzv. participativního způsobu certifikace 
kvality potravin, která se již používá v Evropě i 
ve světě (PGS – participatory guarantee system). 
Výstupy projektu zveřejnňujeme průběžně na www.
lovime.bio/projekty/pgs.

Uskutečněné projekty a 
zakázky

Vzdělávání a osvěta o ekologickém zemědělství a 
biopotravinách v ČR. Projekt zaměřený na provoz 
informačního centra, poskytování poradenství, 
aktualizaci a provoz webu, publikační činnost a realizaci 
vzdělávacích a osvětových akcí, atd. Projekt byl v roce 
2018 podpořen dotací Ministerstva zemědělství ČR 
částkou 850 000,- Kč a společností KEZ, o.p.s. částkou 
160 000,- Kč a společností ABCert částkou 50 000,- Kč. 

Ekoporadny Praha. Organizace v roce 2018 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. Zakázka 
byla v roce 2018 v částce 86 000,- Kč.

Učíme se vařit bio. Projekt zaměřený na vzdělávací 
aktivity v pražských odborných školách zaměřených na 
gastronomii, pokračoval i v roce 2018 a byl podpořen 
hlavním městem Praha v celkové částce 150 000,- Kč. 

Biojarmark Praha. Projekt na realizaci pražského 
biojarmarku (www.biojarmark.info) byl v roce podpořen 
hlavním městem Praha v částce 180 000,- Kč (v roce 2018 
čerpáno 144 000,- Kč). 
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Na bio do města. Projekt zaměřený na realizaci 
vzdělávacích aktivit o zařazování biopotravin do 
veřejného stravování. Hlavní část projektu bude 
realizována v roce 2019. Projekt byl podpořen částkou 
350 000,- Kč (v roce 2018 čerpáno 68 000,- Kč).

Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem. 
Zakázka od Hlavního města Prahy, která zajišťovala 
vzdělávací aktivity pro pražské školy v terénu o 
zemědělství a životním prostředí (www.exkurzezahrady.
cz) byla v roce 2018 ve výši 391 000,- Kč. 

EatingCRAFT. Projekt zaměřený na osvětu a vzdělávání 
v oblasti rozvoje systému PGS (Systémy vzájemného 
ručení) byl v roce 2018 podpořen grantem EU v rámci 
programu Erasmus+ v částce 345 000,- Kč. 

Exkurze na ekologické farmy - Veřejná zakázka 
Ministerstva zemědělství na zajištění 10 exkurzí pro žáky 
ZŠ na ekologicky hospodařící statky, zaijštění publicity 
a tvorba dvou videospotů o exkurzích v částce 165 000,- 
Kč.

Spolupracující organizace
Děkujeme všem, s nimiž jsme měli tu čest v 
roce 2018 spolupracovat. Jednalo se zejména o 
(řazeno abecedně): 

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

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

a mnoho dalších zemědělců, organizací i jednotlivců. 
Děkujeme. 
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Aktivity organizace PRO-BIO LIGA  
v roce 2018 podpořili:

Ministerstvo zemědělství ČR  

 Hlavní město Praha 

 
Evropská komise v rámci programu 
Erasmus+ 

KEZ, o.p.s.

ABCert AG

Členové spolku PRO-BIO LIGA

 ...a další. Všem donorům a dárcům 
srdečně děkujeme za podporu v roce 

2018!

Donoři a dárci
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Výsledky hospodaření

1 x příslušnému fin. orgánu

PRO-BIO LIGA  pobočný spolek
Sokolovská 50
Praha 8
186 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

75030586

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
ROZVAHA

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 985941
7Zásoby celkem 15 10B. I.
8Pohledávky celkem 31 384B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 895 591B. III.

10Jiná aktiva celkemB. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 985941

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 9152

13Jmění celkemA. I.
14Výsledek hospodaření celkem 52 91A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 894889
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkem 171 148B. III.
19Jiná pasiva celkem 718 746B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 985941

pobočný spolek
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 27.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

osvěta a propagace zdravého životního stylu

IČO
příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

75030586

PRO-BIO LIGA  pobočný spolek
Sokolovská 50
Praha 8
186 00

Název a sídlo účetní jednotky
( v celých tisících Kč )

ke dni 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ve zkráceném rozsahu
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

1 0182 1 018Spotřebované nákupy a nakupované službyA. I.

3Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II.

1 3114 1 311Osobní nákladyA. III.

5Daně a poplatkyA. IV.

556 55Ostatní nákladyA. V.

7Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položekA. VI.

308 30Poskytnuté příspěvkyA. VII.

9Daň z příjmůA. VIII.

Náklady celkem 2 4142 41410Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

1 20612 1 206Provozní dotaceB. I.

913 9Přijaté příspěvkyB. II.

1 23614 1 236Tržby za vlastní výkony a za zbožíB. III.

315 3Ostatní výnosyB. IV.

16Tržby z prodeje majetkuB. V.

Výnosy celkem 2 4542 45417Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 4040C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř. 9)

Výsledek hospodaření po zdanění 4040D. 19ř. 18 - ř. 9

pobočný spolek
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 27.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

osvěta a propagace zdravého životního stylu
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PRO-BIO LIGA  
pobočný spolek

Sokolovská 50, 186 00 Praha 8 
Tel.: 774 683 833
info@lovime.bio
www.lovime.bio

Datum zpracování zprávy 
20.6. 2019

Zpracoval:
Jan Valeška, správce

©Praha 2018


