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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 2019
Mgr. Jan Valeška
Výbor pobočky v roce 2019
Mgr. Jan Valeška
Ing. Miloslava Hilgertová
Ing. Andrea Hrabalová
Členská základna - k 31.12.2019 sdružuje 47 členů.
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Realizované aktivity
PRO-BIO LIGA v roce 2019 realizovala v souladu se
svým dlouhodobým zaměřením aktivity směřující
k environmentálnímu vzdělávání, propagaci a
poradenství.

Osvěta spotřebitelů prostřednictvím webu
www.lovime.bio
Během roku 2019 se nám dařilo aktualizovat a plnit
obsahem webové stránky pro osvětu a vzdělání
o ekologickém zemědělství www.lovime.bio, a
také zprovoznit a zejména dostat mezi širší okruh
návštěvnníků mapu českých biopotravin kde.
lovime.bio. Webové stránky i mapa jsou spolu se
sociálními sítěmi hlavními komunikačními kanály
naší organizace.

Publicita ekologického zemědělství v ČR

Profil facebook.com/lovime.bio byl pravidelně
aktualizován novinkami z oblasti zejména z vlastních
zdrojů (tedy vlastní články, články partnerů). Počet
fanoušků stránky dosáhl 5 000 osob.
V roce 2019 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).
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V roce 2019 byly dále vydány následující materiály:
• Leták Je nám bio drahé - www.lovime.bio/
knihovna/je-nam-bio-drahe-2.
• Samolepka lovime.bio
• Online publikace “Jak na PGS” - www.lovime.bio/
projekty/pgs.
• Leták Tajemná loga na potravinách (reedice) www.lovime.bio/knihovna/tajemna-loga-napotravinach-vyznate-se-v-nich

Osvětové a vzdělávací akce
Pražský biojarmark
Pražský Biojarmark se stal již tradicí a proběhl dne
19.10.2019 na dvoře Národního zemědělského
muzea. Bylo využito synergie s akcí „Za tajemstvím
potravin“, za kterou proudilo do muzea množství
návštěvníků. Pozvání k účasti přijalo 19 zemědělců
a prodejců a 4 firmy zajišťující občerstvení v
biokvalitě a 6 informačních stánků, dále byl v rámci
biojarmarku zajištěn také doprovodný program v
podobě přednášek biozemědělců a vaření pod širým
nebem, jak jinak než z biomasa, zeleniny a bylin.
www.biojarmark.info.
Ekoporadny Praha
V rámci projektu Ekoporadny Praha jsme v roce
2019 ve spolupráci s konsorciem dalších organizací
zrealizovali následující poradenské aktivity: 1
osvětovou akci Den Země na Praze 12 ve spolupráci
s AMPI a vydali jsme letáky Tajemství značek na
potravinách .
www.ekoporadnypraha.cz
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EVVO pro děti
Projektové dny ve školách
V roce 2019 jsme realizovali programy jak pro žáky
MŠ a ZŠ, tak pro studenty středních odborných škol
gastronomického zaměření. V průběhu roku 2019 byl
realizován jeden program pro MŠ Pohádka v Praze
pro celkem 150 dětí a rodičů, dále série workshopů
pro základní školy, kterých se zúčastnilo na 120 žáků.
www.lovime.bio/projekty/na-bio-do-mesta
Realizována také byla série 4 osvětových aktivit pro
studenty dvou vybraných pražských středních škol
gastronomického zaměření. V roce 2019 se těchto
akcí zúčastnilo 78 studentů SŠ. Podrobnosti na www.
lovime.bio/knihovna/knihovna-clanky/ucime-sevarit-bio-2019-2020
Jídlo s příběhem
V roce 2019 jsme navázali na v loňském roce
zahájené exkurze pro děti základních škol napříč
ČR na certifikované ekologické farmy. Celkem se
exkurzí zúčastnilo přes 300 žáků z 9 škol, proběhlo
celkem 12 exkurzí. Exkurze jsme realizovali ve 4
různých krajích (Středočeském, Ústeckém, Zlínském
a Královehradeckém). Projekt byl propagován pod
názvem Jídlo s příběhem prostřednictvím našich
webových stránek www.lovime.bio/projekty/jidlos-pribehem a na Facebooku www.facebook.com/
Lovime.bio.
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Mezinárodní spolupráce

PRO-BIO LIGA spolupracuje intenzivně se světovým
hnutím ekologického zemědělství IFOAM Organics
International a jeho evropskou sekcí IFOAM EUGroup.
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 zveřejňujeme 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
2019 podpořen dotací Ministerstva zemědělství ČR
částkou 761 900,- Kč, společností KEZ, o.p.s. částkou 150
000,- Kč, a společností ABCert částkou 75 000,-Kč.
Ekoporadny Praha. Organizace i v roce 2019 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 2019 v částce 58 500,- Kč.
Učíme se vařit bio. Projekt zaměřený na vzdělávací
aktivity v pražských odborných školách zaměřených
na gastronomii byl podpořen hlavním městem Praha
celkovou částkou 300 000,- Kč (v roce 2019 čerpáno 23
600,- Kč).
Biojarmark Praha. Projekt na realizaci pražského
biojarmarku (www.biojarmark.info) byl v roce 2019
podpořen hlavním městem Praha v částce 89 400,- Kč.
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Na bio do města. Projekt zaměřený na realizaci
vzdělávacích aktivit o zařazování biopotravin do
veřejného stravování. Hlavní část projektu byla
realizována v roce 2019. Projekt byl podpořen hlavním
městem Praha celkovou částkou 350 000,- Kč (v roce
2019 čerpáno 281 800,- Kč).
EatingCRAFT. Projekt zaměřený na osvětu a vzdělávání
v oblasti rozvoje systému PGS (Systémy vzájemného
ručení) byl v roce 2019 podpořen grantem EU v rámci
programu Erasmus+ v částce 492 600,- 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 200 000,Kč.
Pozn.: částky jsou zaokrouhleny na celé stokoruny.

Spolupracující organizace
Děkujeme všem, s nimiž jsme měli tu čest v roce 2019 spolupracovat.
Jednalo se zejména o (řazeno abecedně):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
Bionebio s.r.o.
Bioinstitut, o.p.s.
Biostatek Valeč
CooLand, z.s.
Country Life
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
PRO-BIO Staré město, s.r.o.
Slušná firma
Svobodný statek na soutoku
TVE
URGENCI
Zelený kruh

a mnoho dalších zemědělců, organizací i jednotlivců.
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Donoři a dárci
Aktivity organizace PRO-BIO LIGA
v roce 2019 podpořili:
Ministerstvo zemědělství ČR
(částkou 961 900 Kč)
Hlavní město Praha
(částkou 425 480 Kč)
Evropská komise v rámci programu
Erasmus+
(částkou 492 600 Kč)
KEZ, o.p.s.
(částku 150 000 Kč)
ABCERT AG
(částkou 75 000 Kč)
Drobní dárci (částkou 6 610 Kč) a členové
spolku PRO-BIO LIGA
...a další. Všem donorům a dárcům
srdečně děkujeme za podporu v roce
2019!
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Výsledky hospodaření
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k . . . . . . .3. . .1
. . . ... . .1. . .2. . . ... . .2. . .0. . .1
...9
.........
Od:

1.1.2019

Do:

31.12.2019

7 5 0 3 0 5 8 6

otisk podacího razítka

Označ.

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Náklady

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

002

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

003

2.

Prodané zboží

004

4.

Náklady na cestovné

006

5.

Náklady na reprezentaci

007

6.

Ostatní služby

008

Osobní náklady

013

A. III. 10. Mzdové náklady

014

A. III.

11. Zákonné sociální pojištění
A. V.

015

Ostatní náklady

021

17. Odpis nedobytné pohledávky

023

19. Kursové ztráty

025

22. Jiné ostatní náklady

028

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

035

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

036

Náklady celkem

039

B.

Výnosy

040

B. I.

Provozní dotace

041

B. I. 1.

Provozní dotace

042

B. II.

Přijaté příspěvky

043

Přijaté příspěvky (dary)

045

Tržby za vlastní výkony a za zboží

047

Výnosy celkem

061

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

062

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

063

3.
B. III.

Okamžik sestavení: 4.4.2020
Právní forma
účetní jednotky:

Sokolovská 129/50
Praha 8
................................................
186 00
................................................
................................................

................................................

A.
A. I. 1.

................................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

. PRO-BIO
. . . . . . . . . . . . . LIGA
. . . . . . . pobočný
. . . . . . . . . . . .spolek
...............

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

2 205
933
64
4
43
12
810
1 250
1 124
126
21
5
13
3
1
1
2 205
2 375
1 650
1 650
82
82
643
2 375
170
170

Celkem

2 205
933
64
4
43
12
810
1 250
1 124
126
21
5
13
3
1
1
2 205
2 375
1 650
1 650
82
82
643
2 375
170
170

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Mgr. VALEŠKA JAN

Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
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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. 2020
Zpracoval:
Jan Valeška, správce
©Praha 2020
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