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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 vyhozených potravin 
a plýtvání jídlem se zároveň stane společensky nepřijatelné. Stát, města a obce budou motivovat 
ke konkrétním opatřením, která zajistí snížení plýtvání.
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Zachraň jídlo v roce 2020

Rok 2020 byl asi pro každého z nás výzvou a ne jinak tomu bylo v týmu Zachraň jídlo. I přes 
ztížené podmínky zaviněné pandemií se nám ovšem podařilo posunout se o kus dál. 

V roce 2019 jsme si na strategickém plánování předsevzali, že se budeme věnovat systémovým 
změnám a že zjednodušíme možnost darování hotových pokrmů z gastro provozů 
potřebným, které v České republice nemá vybudovanou dostatečnou praxi. A pak přišel 
Covid 19 - řada jídelen, fastfoodů a cateringových služeb omezila svůj provoz, hygienické 
stanice byly zahlceny trasováním nakažených a sociální služby řešily existenční situaci svých 
klientů. I přes nepříznivou situaci jsme se rozhodli v našem plánu vytrvat a pojmout projekt 
Darování jídla šetří klima jako investici do budoucna, kdy se podniky znovu otevřou. V mezidobí 
jsme absolvovali desítky schůzek s lidmi z neziskového, komerčního i státního sektoru a věnovali 
se rešerši legislativy darování vařených pokrmů a dobré praxe ze zahraničí. Pronikli jsme do 
problému velmi hluboko a nasbírané informace zúročníme v plánované kampani.  

Finišoval také projekt Redukce plýtvání jídlem ve veřejném stravování, díky němuž jsme se 
dozvěděli mnoho cenných poznatků právě z oblasti gastro provozů. Vytvořili jsme obsáhlou 
brožuru s výsledky měření v terénu a listování jí je skutečný estetický i informační zážitek. Navíc 
jsme brožuru i plakát pro gastro provozy přeložili do angličtiny, takže výsledky projektu budeme 
moci šířit i za hranicemi země.   

Vzhledem k tomu, že jsme už dříve byli zvyklí pracovat na dálku, pro nás nebyl přechod 
z kanceláře do home officů na jaře roku 2020 takovou změnou, i když nebudu lhát, že 
koordinovat tým přes internet a telefon je zrovna jednoduchá disciplína. Přineslo nám to 
ale i řadu výhod, do týmu se totiž zapojily nové kolegyně, které studují v Dánsku a Švédsku, 
a pracujeme odkudkoliv, třeba z chalupy. 

Na dálku jsme také nastartovali individuální fundraising, tedy získávání finančních darů od 
jednotlivců, které nám přináší finanční nezávislost. Už dlouho jsme o tom uvažovali a přestože 
se zdálo, že lockdown zrovna není ideální čas, kdy po lidech žádat příspěvky, naše obavy se 
nepotvrdily. Za rok 2020 jsme získali přes 60 nových dárců a v oslovování úspěšně pokračujeme. 
I nadále chceme 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 na https://zachranjidlo.cz/prispejte-nam. Děkujeme.  

Vaše Anna Strejcová
ředitelka
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Co se dělo v roce 2020

Leden Máme ředitelku 
Hned na začátku roku se Anna Strejcová, jedna ze zakládajících členek 
zachraň jídlo, chopila vedení týmu a stala se oficiálně první ředitelkou.

Leden Návštěva organizace Tafel 
Po dvou letech spolupráce jsme v Praze přivítali tři zástupce organizace 
Tafel, která v Německu funguje jako potravinová banka. Společně jsme 
završili dvouletý projekt Každý z nás může snížit plýtvání potravinami, 
který podpořila německá nadace DBU.

Březen Workshop v rámci festivalu Jeden svět 
Aniž bychom to tušili, na začátku března se odehrál na delší dobu poslední 
fermentační workshop pro veřejnost, který vedla Tereza Havlínková a jenž 
byl součástí doprovodného programu festivalu Jeden svět.
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Březen Ekovýzva od Greenpeace
Zapojili jsme se do Ekovýzvy od organizace Greenpeace a stali jsme se 
garanty témat Plýtvání potravinami a Kvalitní a trvanlivé výrobky. Do výzvy 
se zapojilo více než 2000 lidí. 

Březen Akce samolepky
V rámci podpory prodeje kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni jsme našim 
fanouškům nabídli možnost získat ke knize zdarma speciální samolepky, 
které vtipnou formou zabraňují plýtvání v lednici. 

Duben Jsme členy Klimatické koalice
Jako přidružení členové jsme se připojili ke Klimatické koalici, která 
koordinuje české neziskové subjekty působící v oblasti ochrany klimatu.

Duben Startuje projekt Darování jídla šetří klima
V rámci programu Active Citizens Fund jsme získali dvouletou  
podporu projektu na zjednodušení darování přebytečného vařeného jídla 
z jídelen potřebným.
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Duben Pomáháme v lockdownu
V souvislosti s první celostátní uzávěrou jsme informovali naše fanoušky 
o možnosti pomoci zemědělcům na polích a zveřejnili jsme tipy, jak 
zužitkovat velké množství jídla, které mnoho lidí impulzivně nakoupilo.

Duben Šlapeme do individuálního fundraisingu
Ve spolupráci s odborníkem Jiřím Krupou jsme vymysleli strategii pro 
individuální fundraising, tedy získávání finančních prostředků přímo od 
jednotlivých dárců. Štafetu po něm přebrala Martina Neradová.

Květen Získali jsme podporu v rámci Advokačních konzultací
Pro projekt Darování jídla šetří klima jsme získali zdarma přes 30 hodin 
konzultací s profesionály Petrem Machálkem a Štěpánem Drahokoupilem. 
Pomáhají nám proniknout do světa lobbingu a komunikace s politiky 
a úředníky.
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Červen Měsíc podcastů
Během června jsme dostali pozvání do podcastu Zpátky k jídlu, REDLINE 
a podcastu společnosti IKEA. V červenci jsme také vystoupili na panelové 
diskuzi Budoucnost jídla v pražském Impact Hubu a v srpnu jsme 
uspořádali workshop na Prague Pride.  

Červen Natáčíme video návody 
Natočili jsme pět nových videí s recepty a návody na omezení plýtvání 
jídlem doma. Dvě z nich vznikla ve spolupráci s IKEA Česká republika. 
Následná vlna pozitivních ohlasů nám udělala obrovskou radost. 

Červenec Předáváme paběrkování 
Svěřili jsme paběrkování do rukou sester Katky a Kláry Peřinových, které na 
našich předchozích paběrkovacích výjezdech načerpaly zkušenosti a nyní 
pokračují se skupinou DobroPolníků v zachraňování tun ovoce a zeleniny 
z polí a sadů.
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Srpen Spolupracujeme s Hellmann’s a Biopekárnou Zemanka 
Ve spolupráci s Hellmann’s jsme připravili 10 nových záchranářských receptů, 
ve kterých jsme zužitkovali dochucovadla, která v českých domácnostech 
často zbývají. Firma Hellmann’s na plýtvání potravinami upozornila 
i soutěží o 100 našich kuchařek. Na dlouhodobé spolupráci jsme se dohodli 
s Biopekárnou Zemanka, která začala vyrábět sušenky ze zbytkových surovin.

Září Mezinárodní den povědomí o plýtvání jídlem 
V roce 2020 bylo 29. září poprvé označeno za Mezinárodní den povědomí 
o plýtvání jídlem. Připojili jsme se osvětovou kampaní, ve které jsme 
veřejnosti představili nejrůznější dopady plýtvání na životní prostředí, 
podpořily nás také známé osobnosti. 

Říjen Dotisk kuchařky 
Vzhledem k velkému zájmu o naši kuchařku Zachraň jídlo v kuchyni jsme 
dotiskli dalších 2000 kusů, které prodáváme na e-shopu i v kamenných 
knihkupectvích.

Říjen 10 tun ovoce a zeleniny
Tolik se dostalo k potřebným díky 11 paběrkovacím výjezdům pod vedením 
sester Kateřiny a Kláry Peřinových. Přebytečnou úrodu z pole obdržely 
potravinové banky.
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Listopad Výstupy projektu RedPot
Na závěr projektu Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování jsme 
vydali příručku Jak šetřit jídlem? a plakát s praktickými radami určený pro 
gastro provozy. Oba výstupy jsou ke stažení na webu. 

Listopad Nové stránky na webu
Dat o plýtvání potravinami přibývá, a tak jsme se rozhodli aktualizovat 
některé údaje na webu tak, aby co nejvíce reflektovaly situaci v ČR a v EU. 
Kromě úprav stránky Kolik se plýtvá vznikly také zcela nové stránky 
s praktickými tipy pro spotřebitele. Představují, jak zacházet s lednicí 
a mrazákem i co dělat s přebytky jídla. 

Prosinec Tipy na udržitelné Vánoce a kampaň pro kuchařku
Zimní měsíce se nesly ve znamení nejistoty, jak budou kvůli pandemii 
probíhat svátky. Mnoho lidí navíc muselo značně ořezat svůj rozpočet na 
jídlo i na dárky. Rozhodli jsme se sdílet pár rad, jak o Vánocích šetřit jídlem 
i penězi. A měli jsme úspěch, naše rady se objevily v mnoha médiích.

Prosinec Vánoční bramborový salát 
Zúčastnili jsme se přípravy předvánočního bramborového salátu pro 
potřebné pod vedením společnosti Hellmann’s. V salátu se využila zbytková 
zelenina z obchodů Tesco.
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Redukce plýtvání potravinami ve veřejném 
stravování (RedPot)

Dvouletý výzkum zaměřený na plýtvání v provozovnách veřejného stravování finišoval 
na podzim roku 2020. Na vůbec prvním takovém projektu v ČR jsme se podíleli společně 
s Technologickým centrem AV ČR, Ústavem zemědělské ekonomiky a informací a agen-
turou Median. 

Projekt se zaměřil na restaurace s rychlou obsluhou, tedy na jídelny, menzy, kantýny a tzv. 
fast foody. V jeho úvodní fázi probíhalo terénní měření odpadu přímo v provozovnách. 
Poté se uskutečnila debata se zapojenými řetězci a odborníky z oblasti gastronomie a hy-
gieny o příčinách vzniku potravinového odpadu a ztrát.

A výsledky? Ročně se v restauracích s rychlou obsluhou vyprodukuje 27 000 tun potra-
vinového odpadu a ztrát. Celkem 56 % se vyhodí v kuchyni, 30 % zbývá na talířích po 
zákaznících a 14 % tvoří hotové, nevydané jídlo. 

V roce 2020 jsme se zaměřili na shrnutí celé problematiky do praktické příručky a plaká-
tu, který jsme přeložili i do angličtiny. O výsledcích projektu RedPot informovala díky naší 
tiskové zprávě jak odborná média z odvětví ekologie, odpadového hospodářství, zeměděl-
ství či HORECA segmentu, tak zpravodajská média jako iDnes nebo Česká televize. 

→ https://zachranjidlo.cz/redpot
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Plakát a příručka Jak šetřit jídlem

V poslední fázi projektu RedPot jsme všechna zjištění z terénního výzkumu i z worksho-
pů se stakeholdery shrnuli do publikace Jak šetřit jídlem? Jde o praktickou příručku, která 
slouží provozovatelům gastro podniků, státní správě i neziskovým a jiným organizacím, 
které chtějí omezit plýtvání jídlem v gastro sektoru. V příručce na zhruba 30 stranách 
shrnujeme postup a výsledky terénního šetření, popisujeme kritická místa, kde dochází 
k plýtvání jídlem v provozu, a představujeme konkrétní kroky, jak v těchto oblastech 
plýtvání minimalizovat. 

Protože ne každý provozovatel gastro podniku má kapacity na to pročítat celou publikaci, 
vytvořili jsme také speciální motivační plakát určený přímo do provozů jídelen a rychlého 
občerstvení. Ilustrovaný plakát stručně představuje dvanáct rad, jak je možné snížit plýt-
vání v provozu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. 

Příručky a plakáty jsme distribuovali do vybraných gastro provozů a zainteresovaných 
úřadů. Oba materiály jsou k dispozici na webu Zachraň jídlo v sekci Ke stažení nebo fyzic-
ky v kanceláři Zachraň jídlo v omezeném počtu výtisků. 

→ https://zachranjidlo.cz/ke-stazeni/brozury
→ https://zachranjidlo.cz/ke-stazeni/plakaty 
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Darování jídla šetří klima

Na projekt RedPot jsme tematicky navázali projektem Darování jídla šetří klima, díky němuž 
chceme snížit množství znehodnoceného jídla v jídelnách a cateringu, které by bylo možné 
darovat. Cílem projektu je zpřehlednit podmínky, za jakých je možné legálně hotové jídlo 
darovat, a usnadnit darování.

V roce 2020 jsme se zaměřili na rešeršní práce: absolvovali jsme desítky rozhovorů se 
zástupci neziskových organizací, gastro podniků a státní správy. Provedli jsme také rešerši 
českého právního prostředí, které má vliv na darování hotových pokrmů, a dobré praxe ze 
zahraničí. Pracovali jsme na tvorbě analýzy současného stavu a ve spolupráci s Advokačním 
fórem Nadace OSF jsme vytvářeli mapu aktérů, kteří do problému vstupují, a na to naváza-
nou advokační strategii. 

Podle výsledků projektu RedPot se v segmentu rychlého občerstvení a jídelen vyhodí přibliž-
ně čtyři tisíce tun teplého jídla ročně, což se rovná osmnácti tisícům tun CO2 vypuštěným 
do atmosféry zbytečně. Darováním přebytečných porcí charitám můžeme negativní ekolo-
gický dopad snížit a navíc pomůžeme matkám s dětmi, seniorům a dalším, pro které není 
teplé jídlo každodenní samozřejmostí.

Partnery dvouletého projektu Darování jídla šetří klima jsou Česká federace potravinových 
bank, Potravinová banka Praha, společnost Compass Group a nezisková organizace R-Mos-
ty. Projekt byl podpořen v rámci programu Active Citizens Fund z Fondů EHP a Norska. 

→ https://zachranjidlo.cz/darovani-jidla-setri-klima
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Předávka paběrkování

První sběr plodin, které zůstaly kvůli svému vzhledu na polích či v sadech v okolí Prahy, 
jsme zorganizovali v roce 2015. Už tehdy jsme všechno předali potravinové bance, která 
jídlo rozdala svým klientům v nouzi. Během dalších let se touto aktivitou inspirovaly také 
další skupiny dobrovolníků, například Paběrkování po Brněnsku nebo Paběrkování po 
Budějovicku. 

Po pěti letech jsme se rozhodli předat paběrkování v okolí Prahy dál, do dobrých rukou, 
abychom se mohli věnovat systémovým změnám, které si žádá projekt Darování jídla šetří 
klima. Během roku jsme postupně svěřili výjezdy sestrám Kateřině a Kláře Peřinovým. 
Katka i Klára se našich výjezdů účastnily dlouhodobě, a tak dobře věděly, oč běží. Sestry 
vytvořily novou skupinu DobroPolníků, a budou tak pokračovat v zachraňování tun jídla 
a zásobování potravinových bank čerstvým ovocem a zeleninou. V roce 2020 jsme jejich 
výjezdy podpořili finančním příspěvkem na pohonné hmoty.

Během první sezóny se jim podařilo zorganizovat neuvěřitelných 11 výjezdů za zemědělci 
v okolí Prahy a Litoměřic, u kterých nasbírali přes 10 tun ovoce a zeleniny. Spolu s těmito 
výjezdy se od začátku projektu Paběrkování v roce 2015 dosud podařilo nasbírat úctyhod-
ných 63,5 tun jídla.

→ https://dobropolnici.mailchimpsites.com
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Spotřebitelé mění své návyky

Naší snahou je zviditelňovat téma plýtvání jídlem a jeho důsledky mezi veřejností. V roce 
2020 jsme na webu www.zachranjidlo.cz, na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twi-
tter a také prostřednictvím pravidelně rozesílaných newsletterů informovali o zajímavých 
zprávách a projektech ze zahraničí a z České republiky.

Na webu jsme zveřejnili 15 článků, psali jsme o plýtvání ve vyspělých i rozvojových ze-
mích, o nových technologiích a o paběrkování. Na webu jsme také aktualizovali některé 
stránky a přidali nové. Zaměřili jsme se na zveřejnění nejnovějších údajů o plýtvání (důraz 
jsme kladli na uvedení dat z České republiky a EU) a na zviditelnění praktických rad, jak 
předcházet plýtvání v domácnostech (vznikly stránky věnované správnému skladování 
v lednici a v mrazáku a návrhy, co dělat s přebytečným jídlem). 

V roce 2020 také vůbec poprvé proběhl Mezinárodní den povědomí o plýtvání jídlem. Ten 
vyhlásila OSN a připadl na 29. září. Na podporu tohoto významného dne jsme v týdnu od 
28. září naplánovali speciální příspěvky na našich sociálních sítích. Zaměřili jsme se při 
tom na zvýšení povědomí o reálných dopadech plýtvání jídlem na životní prostředí. Naše 
fanoušky jsme seznámili s tím, jaký vliv má plýtvání jídlem na kvalitu půdy, ovzduší i na 
zásoby vodních zdrojů.   

Na Facebooku a Instagramu jsme prů-
běžnou komunikací oslovili 1 218 000 
uživatelů a získali 6 773 nových fanouš-
ků, a to i díky podpoře populárních 
osobností. Myšlenku boje proti plýtvání 
jídlem podpořily známé infl uencerky, 
např. Iva Pazderková, Jitka Nováčková, 
Weef, Holka z Letné, Made by Kristina 
či Surová dcerka. 

Do osvětových aktivit jsme se zapoji-
li také na přednáškách, promítáních 
a diskuzích, které se během roku 2020 
odehrávaly převážně v online prostoru.
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Média

V roce 2020 vyšlo o Zachraň jídlo 212 zmínek v médiích a tématu plýtvání potravinami se 
média pravidelně věnovala v průběhu celého roku. Psalo a mluvilo se o tom, jak omezit 
plýtvání v domácnostech, jak vařit beze zbytku, o nově vydané příručce Jak šetřit jídlem?
z projektu RedPot i o způsobech, jak prožít vánoční svátky šetrněji k přírodě a bez plýtvání 
jídlem. V roce 2020 jsme také byli jako hosté zváni do nejrůznějších podcastů, např. do 
podcastu IKEA Česká republika, do série Potraviny od Hanky Michopulu či do podcastu 
Zpátky k jídlu. 

Objevili jsme se také v televizním vysílání. Velký divácký úspěch zaznamenala reportáž 
o Zachraň jídlo v pořadu Gejzír na České televizi. O plýtvání jídlem jsme mluvili také na 
TV Nova v magazínu Víkend nebo v Dobrém ránu s Českou televizí. O udržitelné hostině 
na Vánoce jsme hovořili v Sama doma na České televizi.
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Přinášíme tipy díky videím 

Na jaře roku 2020, kdy v České republice začala první vlna koronaviru, jsme zaznamenali 
několikanásobně zvýšenou návštěvnost našich webových stránek. Lidé hledali návody, jak 
správně uchovávat a zpracovávat množství jídla, které si nakoupili do zásoby během loc-
kdownu. Zároveň se zajímali o to, jak prostřednictvím záchrany jídla ušetřit fi nance v ne-
lehké době. Rozhodli jsme se jim pomoct prostřednictvím nových instruktážních videí.  
Díky podpoře Magistrátu Hlavního města Prahy vznikla tři videa, která poskytla jednodu-
ché tipy, jak správně odměřit porce příloh, jak využít láky a nálevy sýrů, oliv apod., a uká-
zala, co všechno lze zmrazit. Na ně navázala další dvě videa, která vznikla ve spolupráci 
s IKEA Česká republika. Věnovala se návodům, jak prodloužit trvanlivost surovin a jak 
zpracovat ovoce a zeleninu tak, že nezbyde žádný odpad.

Videa jsme zveřejnili na YouTube, Facebooku a ve zkrácených sekvencích i na Instagramu. 
Nový formát videí měl nejen mezi našimi fanoušky velký úspěch. Během prvních 6 měsí-
ců je vidělo na 540 000 uživatelů. Videa navíc oslovila širší cílovou skupinu a nám se tím 
podařilo získat nové fanoušky. V tvorbě podobných videí pokračujeme i v roce 2021. 

→ https://www.facebook.com/zachranjidlo/videos
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Recepty

Stránky s recepty patří na našem webu mezi ty vůbec nejnavštěvovanější, a proto se je 
snažíme pravidelně aktualizovat. Ve spolupráci se společností Hellmann’s jsme v roce 
2020 vytvořili 10 nových záchranářských receptů, které postupně zveřejňujeme na našem 
webu a jsou k vidění také v rámci kampaně #bezezbytku od Hellmann’s. 

Zaměřili jsme se v nich na využití nejen zbylých příloh a zeleniny, ale také na zpracování 
omáček, kečupů a hořčic. Tyto produkty se často dají koupit jen ve větším balení, které 
pak zůstává otevřené v lednici ještě dlouhé měsíce. Proto všechny nové recepty obsahují 
tipy na využití dochucovadel. Mezi zatím nejúspěšnější patří zeleninový burger z mangol-
du, domácí krokety ze zbylých brambor či mrkvové kofty. 

Recepty vymyslela Barbora Kebová a focení se ujal Štěpán Lohr, který už dříve vytvořil 
velkou část obsahového materiálu do kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni. Focení probíhalo 
ve venkovském prostředí na chalupě a zároveň jsme ho pojali jako malý teambuilding. 

→ http://zachranjidlo.cz/recepty
→ https://www.hellmanns.cz/bezezbytku
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Spolupráce s firmami

Doposud patřily mezi naše nejčastější formy spolupráce s firmami prodej kuchařky 
a osvětové workshopy a přednášky. Omezení pohybu a setkávání kvůli pandemii značně 
změnilo obvyklou situaci. Veškerá naplánovaná školení a workshopy jsme museli zrušit 
či přesunout na neurčito. Proto jsme si vytipovali konkrétní firmy jako možné zájemce 
o téma neplýtvání jídlem a ty jsme napřímo oslovovali jako potenciální partnery pro právě 
realizované nebo plánované projekty.  

I přes nepříznivou situaci se nám podařilo navázat několik velmi přínosných partner-
ství. IKEA Česká republika podpořila vznik videí pro spotřebitele. Firmy Košík.cz a Nano 
Energies vybraly v rámci kampaně pro tarif čistě zelené elektřiny tři neziskové projekty, 
kterým mohli noví zákazníci pomoci. Mezi nimi bylo i Zachraň jídlo. 

S Hellmann‘s jsme spolupracovali na kampani Beze zbytku, v rámci níž vznikly webo-
vé stránky se snadnými tipy, triky a také recepty, které pomáhají zákazníkům předejít 
plýtvání potravinami. O Vánocích jsme pak společně vařili bramborový salát z neprodané 
zeleniny z řetězce Tesco. Salát byl rozdán lidem v nouzi a charitám.

KPMG nám od roku 2020 
poskytuje právní poradenství 
k projektu Darování jídla še-
tří klima a společně řešíme 
otázku odvodu DPH z darova-
ného jídla.

Dlouhodobou spolupráci jsme 
navázali také s Biopekárnou 
Zemanka, která se usilovně 
věnuje projektu cirkulárních 
produktů, jako jsou krekry 
z mláta a sušenky z ovocné 
dužiny či kávové sedliny. 

→ https://zachranjidlo.cz/pro-firmy
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Individuální fundraising a e-shop

Granty jsou nyní většinovým a zásadním zdrojem fi nancí organizace. Díky nim pokrý-
váme platy a odměny členů týmu, bohužel ale trvají obvykle rok či dva, jsou spojené 
s náročnou operativou a toto fi nancování není dlouhodobě udržitelné. Pokud chceme 
systematicky pracovat na dlouhodobých změnách, potřebujeme dlouhodobou pomoc – 
tedy pravidelné měsíční dárce. Z toho důvodu jsme v dubnu nastartovali projekt individu-
álního dárcovství, který spočívá v oslovování lidí zajímajících se o naši organizaci. Každý 
pravidelný dar v libovolné výši nás posune ke společnému cíli zastavit plýtvání jídlem. 
Za polovinu uplynulého roku mluvily naše telefonistky zhruba se čtyřmi stovkami lidí, 
z nichž 59 se stalo pravidelnými dárci. Kumulativní příjem z pravidelných darů byl do 
konce roku 60 444 Kč, z jednorázových darů to bylo 28 710 Kč.

Komunikace přes telefon je nejosobnější formou, jak mluvit s našimi příznivci. Hovory 
vedeme lidsky a naše brigádnice navíc rozšiřují povědomí o aktivitách a projektech, kterým 
se Zachraň jídlo věnuje. Hovoříme i s lidmi, kteří si zakoupili kuchařku a sbíráme tím cen-
nou zpětnou vazbu. V roce 2020 jsme prodali celkem 515 kusů kuchařky přes náš e-shop.

Staňte se i vy pravidelným dárcem nebo si kupte kuchařku:
→ https://zachranjidlo.cz/prispejte-nam
→ https://shop.zachranjidlo.cz
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Přehled výnosů 2020 (v tis.)

Provozní dotace - Technologické centrum Akademie věd České republiky  225

Provozní dotace - Active citizens fund 733 

Granty Hlavní město Praha 324

Nadační příspěvek - Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU 328

Nadační fond Zeměkvět - na podporu projektů organizace 250

Martin Ducháček (prostřednictvím Nadace VIA) 89

Dary individuálních dárců 110

Tržby z prodeje služeb 656

Kurzové zisky 1

Celkem  2 717 

 

Finanční část 
Přehled hospodaření organizace

35 %
Provozní dotace

44+35+21 24 %
Tržby z prodeje 

služeb a úroky

41 %
Dary a nadační příspěvky
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Kompletní účetní uzávěrku jsme zveřejnili ve Sbírce listin ve spolkovém rejstříku na adrese www.or.justice.cz.
50+46+2+2

Přehled nákladů 2020 (v tis.) 

 
Osobní náklady  1 182  

Nákup služeb  1 379

Materiál, ostatní náklady  64 

Odpisy 5 

Kurzové ztráty 117 

Výroba zboží  264

Celkem  3 011

46 %
Nákup služeb

39 %
Osobní náklady

2 %
Materiál, ostatní náklady

4 % 
Kurzové ztráty

9 %
Prodej zboží

0 %
Odpisy

 
Hlavní město Praha – projekt Mluvme o plýtvání jídlem 84 287 Kč

Hlavní město Praha – projekt Jídlo není odpad 240 071 Kč

Technologická agentura České republiky  224 800 Kč 
- projekt Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování

  

Přehled nadačních příspěvků

Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU 328 179 Kč

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

Nadační fond Zeměkvět - na podporu projektů organizace 250 000 Kč

Active Citizens Fund - projekt Darování jídla šetří klima 733 553 Kč

 

Přehled dotačních prostředků
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Poděkování

Na realizaci projektů a akcí se v roce 2020 podíleli:

Michaela Číhalíková, Petra Čížková, David Hájek, Bára Kebová, Jiří Krupa, František 
Marčík, Veronika Mejkalová, Lucie Müllerová, Martina Neradová, Adam Pešek, Lucie 
Přibylová, Vendy Řehounková, Bára Slaběňáková, Eliška Sojková, Anna Strejcová, Katarína 
Vezérová a Mariana Zavadil.

Děkujeme Pražskému kreativnímu centru za možnost mít kancelář na krásném a inspira-
tivním místě v centru Prahy.  

Zachraň jídlo fi nančně podpořili: 

Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU, Active Citizens Fund, Hlavní město 
Praha, Nadace Via, Nadační fond Zeměkvět, Technologická agentura České republiky.

Zachraň jídlo finančně podpořili


