
1

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2014

AMPI
ASOCIACE MÍSTNÍCH 
POTRAVINOVÝCH INICIATIV



Asociace místních 
potravinových iniciativ, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2014

Cílem organizace je podporovat 
blízký vztah lidí ke krajině, 
kde žijí, a převzetí odpovědnosti 
za místní produkci potravin. 





Základní údaje
Název | Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Sídlo | Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10

Registrace: | Městský soud v Praze, spisová značka O 1431, 
             datum zápisu 11. února 2014
      
Datum zpracování výroční zprávy
1.5. 2015

Období výroční zprávy: 11. února 2014 - 31. prosince 2014

Kontaktní údaje 
telefon: 774683833
e-mail: info@asociaceampi.cz
web: www.asociaceampi.cz 



Kdo jsme?
Jsme organizace, která propojuje místní  
producenty potravin a spotřebitele, a to  
bez dalších prostředníků. Naším posláním  
je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,  
ve které žijí.
 Důležitými principy jsou pro nás  
sdílení, udržitelnost, otevřenosti novým  
podnětům a respekt k prostředí, ve  
kterém žijeme.

Proč?
Chceme lidem přinášet i jiné možnosti,  
než potraviny produkovat a získávat skrze 
převládající potravinový systém.
 Místní ekologicky šetrná produkce  
a spotřeba potravin nevyčerpává půdu 
a krajinu, potraviny jsou hodnotné a spotře-
bitel zná svého zemědělce, ví, odkud pochá-
zí jeho jídlo, a má možnost jeho produkci 
ovlivnit. Drobný ekologický producent se 
udrží v krajině, má schopnost čelit sílícímu 
tlaku velkovýrobců, má jistotu odbytu a ví, 
pro koho pěstuje.
 Chceme posilovat vzájemnou  
důvěru mezi lidmi.

Jak to děláme?
Pracujeme s odbornými informacemi  
a vytváříme příklady jiného životního stylu.
Máme mnoho zkušeností, jak vytvářet hod-
notnější potravinové systémy, a to jak díky 
dlouhodobě fungujícím příkladům dobré 
praxe ze zahraničí, tak také již i u nás - tyto 
zkušenosti sdílíme.
 Inspirujeme a propojujeme. Nabízíme 
možnosti, rady a podporu.Tvoříme síť míst-
ních potravinových iniciativ. 

Co děláme?
Rozvíjíme místní potravinové systémy  
založené na šetrném zacházení s krajinou  
a férových vztazích mezi lidmi - přispíváme 
ke vzniku a fungování skupin komunitou 
podporovaného zemědělství, komunitních 
zahrad a dalších.
 Pomáháme propojovat spotřebite-
le se zemědělci, poskytuje jim informace, 
inspiraci a energii pro jejich činnost.
 Vzděláváme a informujeme děti  
i dospělé o skutečném jídle a dobrém  
zemědělství.



Činnosti AMPI v rámci 
obecně prospěšných  
služeb v roce 2014
Radili jsme zemědělcům a spotřebitelům, zejména jsme pomáhali s 
facilitací vzniku environmentálně a sociálně odpovědných místních 
potravinových systémů a pomohli jejich vzájemnému propojování

Popularizovali jsme místní potravinové systémy

Vytváření Sítě místních potravinových iniciativ - Síť MPI (SiMPI) je živnou půdou 
pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu a spolupráci různých místních potravinových inici-
ativ. Vzájemné propojování místních potravinových iniciativ vnímáme jako nezbytné pro jejich 
další rozvoj.

 Poradenství pro zemědělce a spotřebitele - zodpovězení 50 ti dotazů a řešení 
5 poradenských kauz při vzniku potravinových komunit.

Webové stránky www.kpzinfo.cz, které posyktují informace o fungování systému  
komunitou podporovaného zemědělství, mapu fungujících KPZek a aktuální články. 

Zpravodaj potravinové suverenity a KPZ | 4 čísla elektronického zpravodaje  
dostupné na www.kpzinfo.cz. 

Provoz fanouškovské stránky na síti Facebook na www.facebook.com/KPZky 

Pořádali jsme fóra potravinové suverenity a spolurealizovaali konferenci 
 Jídlo z blízka Ostrava!!!, které se zúčastnilo na 50 účastníků.



 Realizovali jsme environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

Rozvíjeli jsme vědecko-výzkumnou činnost v oblasti udržitelného 
zemědělství a místních potravinových systémů se zaměřením na 
zvyšování kvality lidského života a životního prostředí.

Ekologické výukové programy
>> podnikli jsme celkem 95 programů pro 35 MŠ a ZŠ na území  
      Hlavního města Praha  pro 2058 žáků

>> do programů jsme zapojili  6 lektorů

>> do nabídky programů na školní rok 2014/2015 jsme zařadili celkem  
      34 programů pro MŠ a 39 programů pro ZŠ

>> Spoluprácovali jsme se studenty na jejich diplomových a bakalářských pracích
>> Spoluprácovali jsme s univerzitami (Katedra environmentálních studiíí Masarykovy  
      Univerzity v Brně, Fakulta Humanitních studií UK) při zadávání studentských prací.

Ekodivadlo a akce pro veřejnost
>> uspořádali jsme celkem 8 akcí pro veřejnost: Biodožínky Nenačovice,  
      Jablkobraní Praha 12-Libuš, Dýňobraní KomPot , Biojarmark Říčany

>> pořádali jsme také 4 zábavně osvětové akce pro MŠ, kterých se zúčastnilo  
     cca 800 účastníků



Lidé v AMPI
Správní rada  | Miloslava Hilgertová (předsedkyně), Veronika Frélichová, Kateřina Pařízková
Dozorčí rada | Jana Průšová (předsedkyně), Eva Fraňková, Alena Malíková
Ředitel | Jan Valeška
Zaměstnanci | Petr Dolenský, koordinátor vzdělávacích aktivit pro školy, lektor 
Matej Špalek  lektor vzdělávacích aktivit pro školy 

Externí spolupracovníci
Vratislava Janovská, Tereza Jursová, Anna Plošková, Kateřina Rezková,  Hana Vacková

Hospodaření AMPI
Všechny výnosy a náklady v hospodaření společnosti pocházejí  
z plnění obecně prospěšných cílů společnosti. 

Výsledovka součtovaná za období 1.1.2014 – 31.12.2014

Náklady

Spotřeba materiálu - kancelář 3 420 Kč

Spotřeba materiálu – akce 7 888 Kč

Cestovné 3 179 Kč

Ostatní služby 4 785 Kč

Mzdové náklady - koordinátor a lektor EVP 78 875 Kč



Daň silniční 225 Kč

Náklady celkem 98 372 Kč

Náklady na obecně prospěšné služby 98 372 Kč

Výnosy

Tržby z prodeje služeb EVP 113 145 Kč

Tržby z prodeje služeb – divadlo 21 480 Kč

Výnosy celkem 134 625 Kč

Výnosy z obecně prospěšných služeb 36 253 Kč

Hospodářský výsledek

Zisk 36 253 Kč

Rozvaha součtovaná ke dni 31.12.2014

Aktiva

Pokladna 31 278 Kč

Bankovní účty 29 700 Kč

Celkem 60 978 Kč

Pasiva

Zaměstnanci 20 000 Kč

Ostatní daně a poplatky 225 Kč

Výdaje příštích období 4 500 Kč

Hospodářský výsledek 36 253 Kč

Celkem 60 978 Kč



Za společnost zpracovali Jan Valeška a Petr Dolenský
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Praha 2015

info@asociaceampi.cz
www.asociaceampi.cz


