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Zachraň jídlo v roce 2019

V historii Zachraň jídlo nikdy nebylo tak napilno. Rok 2019 byl z hlediska množství aktivit 
a veřejných akcí nevídaný. A to znamená jediné – více zachráněného jídla, méně plýtvání.

Doufám, že se Vám poštěstilo a do ruky se Vám dostala kuchařka Zachraň jídlo v kuchyni. 
Už její vznik byl přelomový – zájem dárců v crowdfundingové kampani byl tak velký, že se 
během pár dnů podařilo vybrat a poté i překonat cílovou částku. Tím pádem mohla kuchařka 
nabýt o desítky stránek s dalšími recepty. Cílem kuchařky je oslovit širokou veřejnost a přinést 
každému praktické rady, jak správně zacházet s jídlem v domácnosti. Zkušenosti a dovednosti, 
které Vy už pravděpodobně máte zažité, se tak nyní mohou dostat i k ostatním. Pokud ji ještě 
nemáte, nevadí. Objednat si ji můžete na našem e-shopu: https://shop.zachranjidlo.cz. (Určitě 
nám dejte vědět, jak se Vám líbí.)

Dalším nástrojem vedoucím k udržitelné budoucnosti, kterou si Vy i já přejeme, je výzkumný 
projekt Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování. Dat o plýtvání je v českém 
kontextu stále málo, proto je získávání informací z terénu velmi důležité. Čím více argumentů 
a reálných čísel bude k dispozici, tím dřív se podaří přesvědčit rozhodovatele na úřadech a ve 
firmách. V roce 2019 jsme zveřejnili první výsledky a nyní chystáme metodickou příručku. 
Zajímá Vás? Přihlaste se k odběru novinek: https://zachranjidlo.cz/zachranarsky-newsletter.

Paběrkování na čerstvém vzduchu je prostě za odměnu. Úžasní dobrovolníci po celé republice 
sbírali “křivé” ovoce a zeleninu na polích (povedlo se shromáždit 20 tun ovoce a zeleniny) a tahle 
sklizeň pak putovala do potravinových bank. Co by se normálně vyhodilo, se díky odhodlaným 
dobrovolníkům použilo pro pomoc lidem, kteří to nejvíce potřebují. A takhle to má být. Zapojila 
se skupina Paběrkování po Brněnsku, Paběrkování po Budějovicku, dobrovolníci při potravinové 
bance v Litoměřicích a Potravinová banka Praha. Dává Vám paběrkování smysl? Pokud ano, tak 
se prosím neváhejte zapojit na https://zachranjidlo.cz/budte-dobrovolnik.

Úplně na konec mám radostnou zprávu. Zachraň jídlo roste jak v množství aktivit, tak ve 
výnosech – ty se oproti roku 2018 zvýšily téměř dvojnásobně. Díky rozhodnutí valné hromady 
Vám nyní mohu psát z pozice ředitelky na plný úvazek. Co bude mým úkolem pro roky příští? 
Dostat myšlenku o úctě k jídlu mezi širokou veřejnost, k politikům i firmám. Dává Vám tohle 
úsilí smysl? Jestli ano, tak prosím naskočte na palubu a začněte pravidelně darovat: 
https://zachranjidlo.cz/prispejte-nam. Děkujeme.  

Vaše Anna Strejcová
ředitelka

Zachraň jídlo přináší ověřená data o plýtvání klíčovým subjektům, navrhuje konkrétní opatření 
vedoucí k odpovědnému nakládání s jídlem, motivuje ke změně a hledá pro ni podporu. Vizí 
organizace je, že Česká republika sníží mezi lety 2020 a 2030 plýtvání jídlem o polovinu. 
Spotřebitelé, zemědělci, prodejci a restauratéři radikálně sníží množství vyhozeného jídla 
a plýtvání jídlem se zároveň stane společensky nepřijatelné. Stát, města a obce budou motivovat 
ke konkrétním opatřením, která zajistí snížení plýtvání.
 

Zachraň jídlo, z.s.    Číslo účtu: 2101410665/2010
Ortenovo náměstí 448/9  IČ: 02723778
170 00, Praha 7   www.zachranjidlo.cz
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Květen Kuchařka na Hithitu
Ve sbírce na Hithitu jste nám pomohli vybrat 346 919 Kč na tvorbu naší 
první kuchařky. Cílovou částku 200 000 se nám podařilo vybrat už 17 dní 
před koncem, proto jsme ji navýšili a rozšířili obsah knihy o více receptů, 
než bylo plánováno. 

Květen Promítání v Brně a Litoměřicích
Pokračovali jsme v rozšiřování paběrkování do regionů. Uspořádali jsme 
promítání a setkání dobrovolníků v Litoměřicích a v Brně.

Červen Poznáte, co je prošlé?
I jídlo po minimální trvanlivosti může být chutné. Na to upozornili 
naši dobrovolníci happeningem v ulicích Prahy. Testovali jsme, jestli 
náhodní kolemjdoucí poznají rozdíl mezi jídlem před a po datu minimální 
trvanlivosti (a „překvapivě“ nepoznali).

Červenec Letní sezóna paběrkování
I přes malou úrodu ovoce se v roce 2019 podařilo z polí a sadů zachránit 
přes 20 tun jídla. Kromě dobrovolníků z Prahy se totiž ke sběru připojili 
i dobrovolníci z Brna, Českých Budějovic a Litoměřic.

Co se dělo v roce 2019

Leden Promítání filmu Wasted! Jídlo na vyhození 
Film a diskuze se zaměřila na problematiku plýtvání potravinami očima 
slavných kuchařů, kteří dokáží využít jídlo na maximum a přeměnit zbytky 
do nových pokrmů. 

Únor Fermentační workshopy
V průběhu zimy a jara jsme uspořádali osm workshopů pod vedením 
zkušených lektorek. Jejich smyslem bylo naučit účastníky fermentovat 
a kreativně zpracovávat přebytky zeleniny. 

Březen Spotřebuj mě 
Březen a duben jsme zasvětili tématu označování trvanlivosti na obalech 
potravin. Lidé totiž významy „spotřebujte do“ a „minimální trvanlivost“ 
zaměňují. V rámci kampaně Spotřebuj mě jsme provedli výzkum, vytvořili 
web, uspořádali dva kulaté stoly a happening. 



6 7

Prosinec Spolupracujeme s firmami
V průběhu roku 2019 se nám podařilo uskutečnit celkem 15 spoluprací 
s firmami, ať už se jednalo o workshopy, přednášky nebo paběrkování. Naše 
služby nabízíme v rámci Záchranářských balíčků pro firmy.  

Prosinec Tým opouští Adam Podhola
Jeden ze zakladatelů a motorů dosavadního dění v Zachraň jídlo - Adam 
Podhola - se po sedmi letech od první akce rozhodl opustit tým a vydal se 
vstříc dalším výzvám v oblasti udržitelnosti. Díky za spoustu nápadů a léta 
skvělé spolupráce! 

Prosinec Máme ředitelku a správní radu 
Na konci roku se konala valná hromada spolku, na níž jsme zvolili ředitelku 
Annu Strejcovou a členy nově vzniklé správní rady: Kateřinu Písačkovou, 
Marii Plojharovou, Ivu Ulmannovou, Davida Hájka 
a Vladimíra Víška.

Červenec Zveřejnili jsme první výsledky projektu RedPot
Máme první data o tom, kolik jídla se vyhodí v oblasti závodních jídelen 
a rychlého občerstvení. Vyplývá z něj, že z 1 kilogramu připraveného jídla 
v průměru přijde nazmar 11 %.

Říjen Vydali jsme naši první kuchařku
“100 receptů, rad a tipů, jak využít jídlo až do posledního kousku” je 
podtitul kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni, jejímž smyslem je snížit 
plýtvání v domácnostech. Zároveň jsme spustili vlastní e-shop.

Říjen 300 žemlovek zdarma
Večer 16. října byl ve znamení záchranářských receptů. V Pražském 
kreativním centru jsme oslavili vznik nové kuchařky Zachraň jídlo 
v kuchyni. Během happeningu dobrovolníci rozdali 300 porcí luxusních 
žemlovek ze surovin, které by se jinak nevyužily. 
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Kuchařka Zachraň jídlo v kuchyni Jak probíhal vznik kuchařky? 

V říjnu jsme vydali kuchařku Zachraň jídlo v kuchyni s podtitulem 100 receptů, rad a tipů, 
jak využít jídlo až do posledního kousku. Naše recepty se zaměřují na suroviny, které v čes-
kých domácnostech nejčastěji zbývají: v knize se dočtete, jak zpracovat sezónní ovoce 
a zeleninu nebo opomíjené části potravin či masa. Nejenom, že zde najdete praktické tipy, 
jak efektivně nakupovat nebo jak se vyznat v datech na obalech potravin, ale také spous-
tu informací o tom, kde se plýtvá a proč. Recepty jsme vybírali tak, aby si je mohl uvařit 
skutečně každý, a suroviny jsou přizpůsobeny tomu, co obvykle Češi nakupují. Kapitoly 
se zaměřují na jídlo, které se nejvíc vyhazuje: maso a mléko, ovoce, zelenina, přílohy a 
pečivo. 
 
Předmluvu knihy speciálně pro nás napsal světoznámý kuchař Massimo Bottura. Autor-
kami receptů jsou členky našeho týmu Bára Kebová a Zuzana Štěpničková a kuchařka 
obsahuje i recepty od osobností české gastro scény: blogerky Smooth&Cooking, pekařky 
Juliany Fischerové, cukráře Josefa Maršálka a kuchařů Michala Hromase, Martina Škody, 
Petra Peška a Jana Horkého. Úvodní „teoretická” část se věnuje plýtvání v širším kontex-
tu, tomu, kde se jídlem plýtvá a jaká je vlastně hodnota jídla. Tuto část jsme se rozhodli 
doplnit ilustracemi, které texty odlehčují a zpřehledňují.  

→ https://zachranjidlo.cz/kucharka

Kuchařka by nevznikla bez podpory našich fanoušků. Abychom ji totiž mohli dokončit, 
rozhodli jsme se spustit crowdfundingovou kampaň na Hithitu. Té předcházelo nové tý-
mové focení, vymýšlení odměn a sepisování potřebných textů. Nakonec se nám podařilo 
kampaň odstartovat 24. dubna. Podporovatelé si mohli v kampani pořídit nejen kuchařky 
a balíčky produktů od našich partnerů, ale i zážitky. Do nabídky jsme přidali například 
workshop pečení chleba s Julianou „Maškrtnicou“ Fisherovou, kurz fermentace a poukáz-
ku na brunch v restauraci V Zátiší. Ti odvážnější si pak mohli pořídit 50litrový sud piva 
z chleba, které uvařila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
 
Během 13 dní se nám podařilo vybrat cílovou částku 200 000 Kč a to nás nakoplo do práce 
ještě víc. Rozhodli jsme se, že pokud se podaří vybrat 300 000 korun, přidáme k 80 recep-
tům dalších 20 a rozšíříme počet stran knihy na 256. A povedlo se. Za 30 dní jsme nakonec 
vybrali neuvěřitelných 346 919 Kč.

Celé léto jsme fi nišovali přípravy kuchařky - fotili jsme poslední recepty, pilovali tex-
ty a zkoušeli různé varianty grafi ckého zpracování. Kniha vyšla v nákladu 4 660 kusů 
a kromě knihkupectví jsme se rozhodli ji nabídnout i po vlastní ose. V září jsme spustili 
nový e-shop shop.zachranjidlo.cz, kde si mohou lidé kuchařku pořídit. Kromě toho knihu 
nabízíme i fi rmám jako dárek pro partnery či zaměstnance, v roce 2019 se nám podařilo 
takto prodat 1 538 kusů. 
 
→ https://shop.zachranjidlo.cz/
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Happening spojený se křtem kuchařky Workshopy a exkurze

Celkem 300 porcí voňavé žemlovky, příjemné prostory Pražského kreativního centra 
a oslava naší vůbec první knížky - taková byla středa 16. října ve zkratce. Náš podzimní 
happening se samozřejmě nesl v duchu plýtvání jídlem.
 
Návštěvníkům jsme zdarma rozdali 300 porcí žemlovky, kterou jsme upekli spolu 
s Fresh&Tasty ze zachráněných jablek a croissantů. Tenhle tradiční záchranářský recept 
si lidé mohli vychutnat během prohlídky výstavy o plýtvání jídlem.
 
Během večera jsme také promítli dokument Theater of Life o šéfkuchaři Massimu Bottu-
rovi a jeho aktivitách zaměřených proti plýtvání. Po filmu jsme o tématu ještě diskutovali 
s kuchařem Martinem Škodou a Yanou Panchevou z Potravinové banky Praha.
 
Jak minimalizovat zbytky v kuchyni si zkusili i sami návštěvníci. Na workshopech zaměře-
ných na zpracování jídla, které se často vyhazuje, jsme je učili, jak ze zbytků po odšťavňo-
vání upéct sušenky. Zbylou dužinu z workshopů pak využili barmani z baru Cobra 
do speciálních drinků.
 
Žemlovkový happening jsme doplnili křtem naší nové kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni. 
Její patronkou se stala moderátorka akce Iva Pazderková. Do příprav se zapojilo 30 oběta-
vých dobrovolníků, kteří pomohli s přípravami i hladkým průběhem akce.
 
→ https://zachranjidlo.cz/krest-a-happening

V roce 2019 jsme uspořádali 8 workshopů pro veřejnost, které se věnovaly technikám 
zpracovávání ovoce, zeleniny nebo často vyhazovaných surovin. Pod vedením zkušených 
lektorek se účastníci workshopů naučili zpracovávat zbylá velikonoční vajíčka, kvasit zele-
ninu, houby a ovesné vločky. Také během říjnového happeningu k oslavě vzniku kuchařky 
Zachraň jídlo v kuchyni jsme uspořádali workshopy výroby sušenek z dužiny po odšťav-
nění ovoce. Workshopy vedly Tereza Havlínková, Klára Petříková, Zuzana Štěpničková 
a lektorky z Dobře naloženy.  
 
Spolu s našimi dobrovolníky jsme absolvovali 4 exkurze, během nichž jsme se podívali 
na místa, která jsou zajímavá z hlediska produkce potravin nebo jejich zpracování. Cílem 
této aktivity bylo vzdělávat užší tým Zachraň jídlo a aktivní dobrovolníky v oblastech en-
vironmentální politiky, předcházení vzniku odpadů a udržitelného rozvoje. Exkurze jsme 
využili jako podklad pro tvorbu autorských článků/reportáží na našem webu. Navštívili 
jsme areál společnosti Hortim, která se od roku 1993 zabývá dovozem ovoce a zeleniny. 
V aquaponické farmě jsme se dozvěděli víc o principu produkce potravin, které nepotře-
bují přímé sluneční světlo ani půdu, což je považované za budoucnost produkce. Zúčast-
nili jsme se třídění směsného odpadu v malešické spalovně a navštívili jsme provoz sítě 
jídelen Compass Group (Eurest).
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Spotřebuj mě Happening Spotřebuj mě

Až 8,8 milionů tun jídla v EU se ročně vyhodí kvůli datům na obalech potravin. Jedním 
z důvodů je, že lidé zaměňují pojmy „spotřebujte do“ a „minimální trvanlivost“. Zbytečně 
tak vyhazují nejen jídlo, ale i peníze. V rámci kampaně „Spotřebuj mě” jsme se zaměřili na 
plýtvání jídlem kvůli datům spotřeby. Cílem bylo zmapovat praxi označování trvanlivosti 
potravin v ČR, zjistit, jak moc označování přispívá k plýtvání, a identifikovat možnosti, jak 
tomu předejít. 

V průběhu jara jsme podnikli mnoho aktivit: nejdříve jsme vyslali dobrovolníky do 5 
obchodních řetězců, aby zmapovali, jak se označuje 15 druhů potravin (například jogurty, 
sušenky, těstoviny, maso apod.).

Zároveň jsme prováděli výzkum tzv. od stolu a přečetli jsme české i zahraniční studie, 
které se tématu věnují. Poté jsme domluvili rozhovory s výrobci, prodejci a dalšími aktéry 
potravinového řetězce, kteří mají na označování potravin vliv. Následovaly 2 kulaté stoly 
s celkem 19 účastníky. Společně jsme se bavili o hlavních důvodech plýtvání. Lepší vhled 
do chování zákazníků nám přinesly i dvě fokusní skupiny pod vedením Sociologického 
ústavu Akademie věd.  

Naše zjištění jsme veřejnosti komunikovali díky dvěma brožurám, speciální stránce na 
našem webu, 10 článkům a také přímo v ulicích Prahy během happeningu, ze kterého 
vzniklo i video. 

→ https://zachranjidlo.cz/spotrebuj-me

Prošlé, ale pořád dobré. Na to, že i jídlo po minimální trvanlivosti může být chutné, jsme 
upozornili happeningem  ve  středu  26.  června  v  ulicích  Prahy.  Dobrovolníci testovali,  
jestli  náhodní  kolemjdoucí  poznají  rozdíl  mezi  jídlem  před  a  po  datu  minimální 
trvanlivosti. Během ochutnávky jsme se také ptali na rozdíl mezi daty na obalech a rozdá-
vali vysvětlující letáky.
 
Jak probíhala ochutnávka? Dobrovolníci na podnosech nabízeli sladkosti i slané sušenky 
s prošlou dobou trvanlivosti společně se stejnými, ale čerstvějšími kousky. Smyslem akce 
bylo upozornit na to, že chuťový rozdíl mezi nimi není znatelný.
 
Průzkum v terénu nám udělal radost. Většina ze 100 lidí, které jsme oslovili, rozdíl mezi 
pojmy “minimální trvanlivost” a ”spotřebujte do” znala. A jak dopadla ochutnávka jídla 
před a po datu minimální trvanlivosti? Chuťový rozdíl poznala jen třetina dotázaných. 
I přesto se obchody prošlých potravin zbavují. Část z nich putuje do potravinových bank, 
odkud pocházely i sušenky a sladkosti použité během happeningu.
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Redukce plýtvání potravinami 
ve veřejném stravování

Paběrkování  

V projektu zaměřeném na plýtvání v jídelnách a fast foodech jsme zveřejnili první data 
o tom, kolik jídla se vyhodí. Z výzkumu vyplynulo, že více než polovina vyhozených po-
travin (56 %) vzniká v kuchyních při přípravě, 14 % se vyhodí ve výdeji jídel a za 30 % jsou 
zodpovědní konzumenti. Z 1 kilogramu připraveného jídla v průměru přijde na zmar 11 %. 
Na projektu financovaném Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) spolu-
pracujeme s Technologickým centrem Akademie věd, společností Median a s Ústavem 
zemědělské ekonomiky a informací.
 
Po úvodní fázi projektu, která se věnovala měření, probíhala v roce 2019 debata se zapo-
jenými podniky o příčinách vzniku potravinového odpadu a ztrát a konkrétních možnos-
tech, jak plýtvání potravinami redukovat.
 
Na podzim se uskutečnila konference nejen se zapojenými subjekty, ale také s dalšími 
klíčovými aktéry. Konference se zúčastnily více než tři desítky odborníků ze státní správy, 
podnikatelského sektoru, místních samospráv i neziskových organizací. Její součástí byly 
workshopy, na nichž účastníci hledali možná řešení problematiky plýtvání potravinami. 
Výstupy konference jsou důležitým podkladem pro finální výstup projektu: metodickou 
příručku, kterou plánujeme vydat v roce 2020. Bude určena pro podnikatele ve veřejném 
stravování a zainteresované vládní a nevládní organizace.

→ https://zachranjidlo.cz/redpot

I přes malou úrodu ovoce se z polí a sadů podařilo zachránit přes 20 tun jídla, které puto-
valo do potravinových bank v České republice. Šlo o úrodu, která neodpovídá estetickým 
standardům nebo se ji už nevyplatí sklízet. Díky dobrovolníkům a štědrým zemědělcům 
se podařilo nasbírat nejvíc ovoce a zeleniny od začátku projektu v roce 2015. Sbírali jak 
dobrovolníci z Prahy, tak i lidé z Brna, Českých Budějovic a Litoměřic, kteří paběrkovali 
pro místní potravinové banky.  

Podařilo se najít koordinátorku výjezdů v Brně pro skupinu Paběrkování po Brněnsku, 
která mimo jiné uspořádala sběr krásných broskví i jablek. Ve sběru pokračovaly také 
zaměstnankyně Potravinové banky v Jihočeském kraji, které si odvezly díky štědrým 
zemědělcům i netradiční plodiny jako je rakytník nebo pastiňák. Díky nadšeným za-
městnancům Potravinové banky v Ústeckém kraji se k lidem dostaly hrušky ze sadu pod 
Milešovkou i příliš velké a tudíž neprodejné cibule z Lysé nad Labem.

Podle bývalé ředitelky Potravinové banky v Ústeckém kraji Radky Brychtové je čerstvé 
ovoce a zelenina pro klienty přínosem. “Přestože od roku 2018 platí novela zákona, podle 
které musí obchody s plochou nad 400 m² nabídnout vyřazené jídlo potravinovým bankám, 
mnoho ovoce a zeleniny se k nám touto cestou nedostává. Proto vítáme paběrkování jako dob-
rý způsob, jak zpestřit jídelníček 7 000 klientů, které zásobujeme jídlem. Letos se nám podařilo 
zapojit lidi bez domova z Litoměřic, kteří pomohli se sběrem zeleniny.“

→ http://zachranjidlo.cz/paberkovani
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Informujeme veřejnost

Pokračujeme v naší dlouhodobé snaze přiblížit téma plýtvání jídlem a jeho důsledky
veřejnosti. V roce 2019 jsme na webu www.zachranjidlo.cz, na sociálních sítích Facebook,
Instagram a Twitter a také prostřednictvím pravidelně rozesílaných newsletterů informo-
vali o zajímavých zprávách a projektech ze zahraničí i z České republiky.

Na webu jsme zveřejnili celkem 33 článků, vybrané příspěvky jsme překládali a část jsme 
sami vytvořili. Psali jsme o nových technologiích, politických změnách, inspiraci a život-
ních příbězích. Kromě toho jsme se zaměřili také na praktické rady a tipy, jak může každý 
snížit svůj podíl na plýtvání. Právě tyto praktické rady patří mezi nejúspěšnější příspěvky 
informační kampaně, proto jsme se rozhodli upravit některé stránky na webu tak, aby 
si z nich návštěvníci odnesli co nejvíce informací. Aktualizovali jsme stránku s tipy, jak 
správně skladovat potraviny, a skrze osobní příběhy lidí z branže jsme přiblížili, jak a proč 
se plýtvá jídlem u zemědělců, distributorů nebo v pohostinství.

Jen na facebookové stránce jsme průběžnou komunikací oslovili 1 471 478 uživatelů
a na Instagramu 232 313 uživatelů. Na těchto sociálních sítích jsme pak během roku získali 
4 000 nových fanoušků a to i díky podpoře populárních osobností.

V roce 2019 nás a myšlenku boje proti plýtvání jídlem podpořili známí infl uenceři, např. 
Iva Pazderková, Jitka Nováčková, Josef Maršálek, Martin Škoda, A Cup Of Style, Weef 
nebo Maškrtnica.

→ https://www.facebook.com/zachranjidlo
→ https://www.instagram.com/zachranjidlo

Zachraň jídlo v médiích

V roce 2019 opět narostl zájem médií o plýtvání potravinami. Novináři se na nás často 
obraceli s dotazy a konzultacemi a lze říci, že nás vnímají jako odborníka v tématu. Větši-
na výstupů v médiích se týkala vydání kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni, plýtvání jídlem 
ve veřejném stravování a informační kampaně „Spotřebuj mě“ o označování trvanlivosti 
potravin. Ve spolupráci s redaktory online magazínu iDnes Hobby, který podle agentury 
Monitora denně navštíví přes milion a půl uživatelů, jsme vytvořili interaktivní kvíz na 
téma trvanlivost, doba spotřeby a skladování. Dlouhodobě populární téma paběrkování 
se v roce 2019 prosadilo především v regionálních redakcích Ústecka a Brněnska, kde jsme 
pomáhali rozjíždět tamní paběrkovací iniciativy.

Objevili jsme se v médiích nejrůznějšího žánru – od zpravodajských (Česká televize, Český 
rozhlas, Aktuálně.cz, Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny) přes společenská a li-
festylová média (Refl ex, Respekt, Apetit, Katka, Chvilka pro tebe, F.O.O.D.) až po odborná 
(Odpadové fórum, Agris, Průmyslová ekologie).      
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Záchranářské balíčky pro firmy Jak přispět

Co může každý z nás pro snížení plýtvání jídlem udělat? Odpovědi na tyto otázky jsme se 
snažili i v roce 2019 rozšířit mezi širokou veřejnost skrz individuální programy ve firmách. 
Téma plýtvání jídlem rezonovalo u širší skupiny lidí a tak byla ze strany firem i větší po-
ptávka po zařazení našich programů do jejich interních aktivit.
 
Největší oblibě se těšila kombinace přednášky s následným workshopem, ať už pesta 
z mrkvových natí nebo fermentace. Zapojily se dohromady stovky lidí z firem, spolupra-
covali jsme s firmami O2, HUB HUB, Edenred, Česká spořitelna, ČSOB nebo Euro Pool 
System. Se zaměstnanci některých společností jsme navštívili i místní zemědělce a v rám-
ci firemního teambuildingu jsme paběrkovali cibuli, brambory a mrkev.
 
Těší nás také uzavření strategického partnerství a podpory naší kuchařky ze strany firem 
a to zejména od společností Unilever, Compass Group a IKEA Česká republika. Kuchařku 
používají firmy i jako inspirativní dárek pro své obchodní partnery a přes tento kanál se 
nám podařilo prodat 1 538 výtisků.
 
I nadále chceme v oblasti firemních spoluprací pokračovat - ať už ve formě interních 
přednášek, workshopů či teambuildingů nebo prodejem kuchařky, která je pro zaměst-
nance užitečným dárkem. Strategická partnerství pomůžou úsilí snížit množství vyplýtva-
ného jídla. 

→ https://zachranjidlo.cz/pro-firmy

Plýtvat jídlem se prostě a jednoduše nemá, na tom se spolu shodneme. Pojďme to vysvětlit 
dalším. Zodpovědným nákupem, chováním v domácnosti, nebo inovacemi v zemědělství, 
pohostinství či retailu můžeme mezi lety 2020 a 2030 snížit plýtvání jídlem o polovinu.

Ozvěte se nám s nápadem
 
Spojíme síly a zapřemýšlíme, jak společně 
měnit věci? Můžeme vás také nasměrovat 
k dalším iniciativám nebo firmám, které se 
podobnými tématy zabývají.

Máte firmu? 
Vzdělejte vaše zaměstnance

V mnoha korporacích i středně velkých 
podnicích jsme už realizovali vzdělávací 
workshopy a přednášky, staňte se leaderem 
v tomto tématu a ukažte svým zaměstnan-
cům, že společenská odpovědnost není 
prázdný pojem. 

Kuchařka jako dárek

Smysluplný dárek na Vánoce i během roku? 
Kuchařka Zachraň jídlo v kuchyni shrnuje 
naše znalosti a praktické nápady. Kupte si 
ji na našem e-shopu pro sebe, vaši rodinu 
nebo zaměstnance, ať každý ví, jak ušetřit 
peníze i přírodní zdroje.

Pravidelné dary
 
Jedině vy nám můžete pomoct měnit názo-
ry veřejnosti, firem i politiků. Staňte se na-
ším pravidelným dárcem a posilte náš hlas. 
I malý měsíční příspěvek zajistí naši větší 
nezávislost na grantech a umožní nám lépe 
plánovat budoucí aktivity. Děkujeme.

→ https://zachranjidlo.cz/prispejte-nam

→ https://zachranjidlo.cz/budte-dobrovolnik
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Přehled výnosů 2019 

Provozní dotace  1 014 000 Kč

Tržby z prodeje služeb a úroky 1 692 000 Kč 

Dary a nadační příspěvky  2 120 000 Kč

Celkem  4 826 000 Kč

 

 

 
Hlavní město Praha – projekt Mluvme o plýtvání potravinami 262 011 Kč

Hlavní město Praha – projekt Paběrkování  238 266 Kč

Hlavní město Praha – projekt Jídlo není odpad 189 929 Kč

MČ Praha 1 - projekt Spotřebuj mě 30 000 Kč 

Technologická agentura České republiky  152 000 Kč 
- projekt Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování 

Ministerstvo zemědělství - projekt Paběrkování v regionech 558 919 Kč

Ministerstvo životního prostředí - projekt Mluvme o plýtvání potravinami 103 182 Kč

Ministerstvo životního prostředí - projekt Spotřebuj mě 199 800 Kč

  

Přehled nadačních příspěvků

Martin Ducháček (prostřednictvím Nadace VIA) 91 298 Kč 
- projekt Rozvoj fundraisingu organizace Zachraň jídlo, z.s. -

Nadační fond Zeměkvět - na podporu projektů organizace 160 000 Kč
 
 

Finanční část 
Přehled hospodaření organizace Přehled dotačních prostředků

Kompletní účetní uzávěrku jsme zveřejnili ve Sbírce listin ve spolkovém rejstříku na adrese www.or.justice.cz.

21 %
Provozní dotace

35 %
Tržby z prodeje 

služeb a úroky44+35+21

50
+46+2+2

Přehled nákladů 2019 

 
Osobní náklady  2 071 000 Kč 

Nákup služeb  1 922 000 Kč 

Materiál, ostatní náklady  98 000 Kč

Daň z příjmu  84 000 Kč

Celkem  4 175 000 Kč

44 %
Dary a nadační příspěvky

46 %
Nákup služeb

50 %
Osobní náklady

2 %
Materiál, ostatní náklady

2 % 
Daň z příjmu
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Poděkování

Na realizaci projektů a akcí se v roce 2019 podíleli:

Jana Brišová, Michaela Číhalíková, Petra Čížková, David Hájek, Inka Jurková, Bára Kebová, 
Ondřej Macků, Lucie Müllerová, Adam Pešek, Adam Podhola, Vendy Řehounková, Bára 
Slaběňáková, Anna Strejcová, Tereza Šimunović, Zuzana Štěpničková a Mariana Zavadil.

Ke vzniku kuchařky Zachraň jídlo přispěli partneři:
 
Česká spořitelna – penzijní společnost, společnosti Compass Group, Tesco,
IKEA Česká republika, Hellman’s, Rohlik.cz, Grundig a S&P Media.
 
Děkujeme Pražskému kreativnímu centru za možnost mít kancelář na krásném a inspira-
tivním místě v centru Prahy.  
 

Zachraň jídlo finančně podpořili




