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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.
 

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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Zachraň jídlo v roce 2021

Rok 2021 byl doslova nabitý aktivitami, projekty a změnami. Přestože byl vývoj kvůli nepříznivé 
epidemiologické situaci turbulentní, nakonec jsme vše, co jsme si naplánovali, splnili, a to 
i přesto, že se velká část aktivit přesunula z lockdownového jara na podzim roku. Z výsledků naší 
práce máme o to větší radost.

Intenzivně jsme pokračovali s projektem Darování jídla šetří klima, jehož téma (darování 
vařených pokrmů z jídelen a cateringu charitám) se prolínalo téměř do všech aktivit. O darování 
jsme se bavili během našich online diskuzí, tematicky se prolnulo do výstavy v Atriu na Žižkově 
a bylo předmětem přednášek pro veřejnost i happeningu. Nadále jsme se scházeli s představiteli 
charit, jídelen, státní správy a dalších partnerů a zhruba v polovině roku jsme dali dohromady 
důležitý dokument - analýzu legislativy s příklady dobré praxe ze zahraničí. Na teoretické 
znalosti jsme na podzim navázali praktickou zkouškou. Ať už se jednalo o happening Oběd 
v nouzi či praktické zkoušky redistribuce, včetně mikrobiologických zkoušek a predikce růstu 
bakterií. Od teorie jsme se tedy svižným tempem přesunuli do terénu. To vše jsme zvládli také 
díky tomu, že do týmu přibyla nová posila, Denisa Rybářová, která se projektu darování chopila 
s velkou energií. 

Pokračovali jsme i s osvětou spotřebitelů, ať už díky novým luštěninovým a chřestovým 
receptům nebo díky praktickým videím s tipy, jak skladovat v lednici a zpracovávat přebytky. 
Znovu jsme oslavili Mezinárodní den proti plýtvání jídlem, který vyhlásilo OSN, a vypadá to, 
že se z této mezinárodní akce, připadající na 29. září, stane nová tradice. Zájem našeho publika 
a influencerů, které jsme požádali o spolupráci, tomu rozhodně nasvědčuje.    

To vše se nám daří díky podpoře individuálních a firemních dárců. Díky podzimním sbírkám 
na dárcovské platformě Znesnáze21 a webu Slevomat jsme mohli financovat aktivity související 
s převozem vařených pokrmů. 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
zakladatelka Zachraň jídlo 
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Co se dělo v roce 2021

Leden Nové recepty
Za podpory Hellmann‘s jsme vymysleli, uvařili a nafotili deset nových 
záchranářských receptů, které učí spotřebitele zpracovávat luštěniny 
a maso.

Duben Změny v týmu 
Na začátku roku došlo k personálním výměnám. Františka Marčíka 
vystřídala na pozici manažera projektu Darování jídla šetří klima Denisa 
Rybářová. Bára Kebová, autorka receptů a manažerka projektu RedPot 
začala s týmem spolupracovat externě.

Duben Tvoříme Papírovou spižírnu 
Dohromady s papírnictvím papelote jsme se začali podílet na přípravě 
obsahu Papírové spižírny - průvodce vařením beze zbytku.
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Duben Promítáme a diskutujeme
Promítli jsme online film „Trash Empire“, který natočil americký 
dokumentarista William Reid. Po filmu následovala diskuze s ním 
a s Kate Urbank z Food Rescue US. 

Květen Chřestová sezóna v kuchyni
Za podpory Hellmann‘s připravila Zuzana Štěpničková pět chřestových 
receptů. Pro naši komunitu jsou recepty z této sezónní zeleniny k vidění     
na webu. 

Červen Vystoupení na TEDx Národní
V rámci akce TEDx Národní, zaměřené na udržitelnost, vystoupila 
Anna Strejcová s přednáškou na téma darování hotových pokrmů.

Červen Máme výstavu
Od června do října byla k vidění v pražské galerii v Atrium na Žižkově 
interaktivní výstava Zachraň jídlo! Podíleli jsme se na ní společně 
s týmem Atria, kurátorem Fuczikem a umělci Vendulou Chalánkovou 
a Viliamem Slaminkou.



6

Červenec Pořádáme mezinárodní diskuzi 
Uspořádali jsme diskuzi Food Donation in Europe o darování hotových 
pokrmů v Evropě, které se zúčastnili zástupci z Norska, Itálie a Portugalska.

Srpen Tipy a triky
Natáčeli jsme nová videa s tipy, jak neplýtvat, konkrétně jak skladovat 
potraviny v lednici a správně krájet ovoce.

Září Happening Oběd v nouzi
Září jsme odstartovali happeningem Oběd v nouzi.   Převezli jsme desítky 
nevydaných porcí pokrmů z jídelen do charit. Zároveň jsme spustili sbírku 
na pilotní projekt na platformě Znesnáze21 a přispět mohli i zákazníci na 
portálu firmy Slevomat.
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Září Shrnujeme podmínky pro darování pokrmů
Vydali jsme dokument Darování hotových pokrmů - Analýza současného 
stavu a příklady dobré praxe, který shrnuje legislativní podmínky pro 
darování a pozitivní příklady ze zahraničí.   

Září Potravinová pomoc v Praze 
V polovině září jsme na online diskuzi přizvali zástupce českých 
neziskových organizací Naděje, Jako doma, Místní místním a Potravinová 
banka Praha. Tématem bylo, kdo v Praze potřebuje potravinovou pomoc 
a jak ji získat.

Září Workshopy se znevýhodněnými 
V rámci workshopů se znevýhodněnými klienty charitativních organizací 
jsme zapojili 39 lidí a naučili jsme je 4 nové recepty proti plýtvání.
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Září Mezinárodní den povědomí o plýtvání jídlem 
Oslavili jsme 2. ročník Mezinárodního dne povědomí o plýtvání 
jídlem. Vydali jsme tiskovou zprávu a na kampani jsme spolupracovali 
i s influencery. 

Září Zrod Papírové spižírny 
Papírová spižírna je na světě. Sešit plný inspirace, rad, tipů a výzev je 
navržený tak, aby vydržel v rodinách léta. 

Říjen Výstava sklízí úspěch 
Výstava Zachraň jídlo! v Atriu na Žižkově celkem přilákala téměř dva 
tisíce návštěvníků a 334 dětí, které se zúčastnily i našich 21 doprovodných 
workshopů.

Říjen Nová strategie Prahy
Praha chce šetřit přírodní zdroje a životní prostředí. Jedním z prvních 
kroků je schválení její Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární 
ekonomiku, jejíž přípravu koordinoval Pražský inovační institut a na níž 
jsme se také podíleli.
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Listopad Zkoušíme darovat
Abychom zjistili, jak nejlépe distribuovat vařené jídlo z jídelen, 
provedli jsme za pomoci profesionálů modelové způsoby redistribuce 
a mikrobiologické zkoušky nezávadnosti pokrmů. 

Listopad Rodí se darovací příručka
Pracujeme na tvorbě příručky Jak darovat hotové pokrmy?, která shrnuje 
legislativu i praktické kroky, jak správně darovat. 

Prosinec Šťastné a udržitelné
Na sociálních sítích jsme komunikovali téma udržitelných Vánoc a sdíleli 
tipy,  jak vytvořit jedlé udržitelné dárky na Vánoce. 
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Jak správně darovat hotové pokrmy? 

V roce 2021 jsme pokračovali v aktivitách týkajících se darování hotových pokrmů. Na 
začátku roku jsme k tomuto tématu vydali obsáhlou rešerši s názvem Analýza současného 
stavu a příklady dobré praxe, která obsahuje výčet české a evropské legislativy ovlivňující 
darování pokrmů, ale také příklady dobré praxe ze zahraničí. 
 
Během celého roku jsme následně absolvovali nespočet schůzek se zástupci státní správy, 
jako například s hlavní hygieničkou, Ministerstvem zemědělství a financí či Státní země-
dělskou a potravinářskou inspekcí a s charitativními organizacemi jako jsou Naděje, Ar-
cidiecézní charita i Armáda spásy. Navázali jsme také spolupráci s dalšími gastro provozy 
a s Českým gastronomickým institutem, jehož jsme se stali členy. To vše s cílem, abychom 
vyjasnili podmínky pro správné darování a dali dohromady příručku, která shrnuje, jak 
legálně a hygienicky správně darovat hotové pokrmy z jídelen a cateringů.
 
Jelikož je téma darování hotových jídel složité, navázali jsme také spolupráci se soukromý-
mi subjekty, jako například KPMG Česká republika, kteří nám poskytli konzultační služby 
v oblasti práva a odpočtu DPH, nebo s firmou Logio, která pro nás vytvořila logistický 
model, abychom lépe pochopili, jak může fungovat převoz jídla v praxi. Spolupracovali 
jsme také s Advokačním fórem Nadace OSF, se kterými jsme měli schůzky zaměřené na 
prosazování systémových změn. 
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Happening, modelové převozy a zchlazování

V září 2021 jsme uspořádali happening s názvem “Oběd v nouzi”, během něhož jsme na 
problém plýtvání pokrmy ve veřejném stravování a následnou možnost jejich darování 
upozornili veřejnost. Spolu s touto akcí jsme spustili crowdfundingovou sbírku, ve které 
se nám podařilo vybrat přes 200 tisíc Kč. Také díky těmto financím jsme mohli provést 
redistribuci darovaných pokrmů v praxi.
 
Abychom věděli, jak může darování pokrmů probíhat, vyzkoušeli jsme si v listopadu 
tento proces na vlastní kůži. Během jednoho odpoledne jsme společně s kurýrní službou 
Dáme jídlo převezli 70 porcí zbylých pokrmů z 5 jídelen do Azylového domu sv. Terezie 
v pražském Karlíně. V rámci tohoto převozu jsme také testovali různé druhy obalových 
materiálů, ve kterých by mohlo být jídlo v budoucnu převáženo. Navázali jsme spolupráci 
s firmou REkrabička, která nám poskytla vratné krabičky zdarma.
 
Jelikož legislativa z hygienických důvodů neumožňuje zchladit vařené jídlo na konci 
výdeje, zajímalo nás, jestli se v něm vyskytují škodlivé mikroorganismy. Mikrobiologické 
zkoušky nezávadnosti jsme provedli ve spolupráci s Ústavem pro vyšetřování potravin. 
Nechali jsme otestovat 16 vzorků různých pokrmů, které byly zchlazeny po 4 hodinách 
od uvaření a testování proběhlo po 72 hodinách od zchlazení. V 15 typech pokrmů nebyly 
odhaleny žádné mikroorganismy, v jednom případě došlo ke kontaminaci. Tento výsledek 
mohlo ovlivnit špatné zacházení se vzorkem či špatná příprava pokrmu.
 
Na Výzkumném ústavu potravinářském jsme si poté nechali vyhotovit studii Predikce 
růstu mikroorganismů. Ta dokázala, že zchlazení pokrmu po ukončení výdeje není rizi-
kové. U všech 16 vzorků byla doba, při které nedochází k množení nebezpečných bakterií 
(i když jsou v pokrmu přítomny) delší než 72 hodin.
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Interaktivní výstava Zachraň jídlo!

Tématu produkce a spotřeby jídla se věnujeme už řadu let. Tentokrát jsme ho spojili s umě-
ním a tím mu dali nový rozměr, který vzdělává i baví. 

Od června do konce října probíhala v galerii Atrium na Žižkově naše interaktivní výstava 
Zachraň jídlo! Výstava ukazovala, kolik vody a jiných zdrojů přijde vniveč s každým vyhoze-
ným jídlem. Zároveň zábavnou formou učila, jak takovému plýtvání zamezit. Po dobu téměř 
pěti měsíců jsme umožnili návštěvníkům výstavu nejen vidět, ale i do ní zasahovat, dopl-
ňovat ji a obohacovat její poselství o vlastní zkušenosti. Ukázali jsme, jaké vzdálenosti musí 
jídlo urazit, než se dostane na náš stůl, nebo jak na snadné recepty beze zbytků. Program byl 
zaměřen na děti i dospělé a dostupné byly i komentované prohlídky. Celkem přilákal výstav-
ní projekt téměř dva tisíce návštěvníků a 334 dětí, které se zúčastnily našich 21 doprovod-
ných workshopů. Navzdory náročným přípravám, které byly ovlivněné protiepidemickými 
opatřeními, se projekt povedl a sklidil pozitivní reakce od dětí, rodičů i pedagogů.
Na výstavním projektu jsme spolupracovali s  kurátorem Fuczikem a umělci Vendulou Cha-
lánkovou a Viliamem Slaminkou. Na výstavě figurovala i díla legendy českého surrealismu 
Jana Švankmajera, slovenského umělce Petra Králika nebo studentů Mirka Koudely a Danii-
la Masagutova. 
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Papírová spižírna

V červnu jsme spustili předprodej a na podzim pak prodej Papírové spižírny, která byla 
vytvořena ve spolupráci s českým designovým papírnictvím papelote. Spižírna volně 
navazuje na existující kuchařku Zachraň jídlo v kuchyni vydanou v roce 2019 a je cílena 
na spotřebitele.

Její základ obsahuje množství receptů i praktických tipů, jak lépe hospodařit s jídlem, 
přehledně rozdělené do čtyř ročních období. Na rozdíl od kuchařky ale více pracuje 
s aktivním zapojením - čeká na to, že si ji majitel upraví na míru. Je to sešit plný inspira-
ce, rad a výzev, který v rodině vydrží po generace. Svou Spižírnu může spotřebitel každý 
rok doplňovat o své zkušenosti a vychytávky a do kroužkové vazby přikládat recepty.  Její 
kroužková vazba, a tím pádem variabilita obsahu, z ní dělá i vhodný firemní dárek, který 
lze doplnit vlastním obsahem.

Papírovou spižírnu je možné zakoupit přes e-shop firmy papelote za 589 Kč. Spižírnu lze vy-
lepšovat přidáním papírové kapsy na výstřižky, ročního plánovače nebo barevných samole-
pek, které je možné využít při plnění výzev uvnitř spižírny, ale také v lednici nebo jako ozna-
čení domácích zavařenin a krabiček v mrazáku. Krásné ilustrace vytvořil Jakub Bachorík.

→ https://zachranjidlo.cz/shop
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Informujeme o plýtvání

Zachraň jídlo je silné na sociálních sítích a daří se nám přilákat pozornost návštěvníků 
i na webu. Mezi nejúspěšnější příspěvky na sociálních sítích v roce 2021 patřily nové 
recepty a videa, která jsme sami natáčeli. Byla to například italská polévka minestrone, 
rýžový pilaf, video na zpracování hub nebo správné skladování v lednici. Zaujal také
happening, zpráva o bedýnkách zbytkové zeleniny v Lidlu nebo vánoční tipy na jedlé 
dárky. Rozšířit povědomí o plýtvání jídlem nám pomohli i infl uenceři v rámci Meziná-
rodního dne proti plýtvání potravinami a happeningu Oběd v nouzi. Příspěvky na svých 
sociálních sítích sdílely například Jitka Nováčková, Iva Pazderková, Hana Michopulu, 
Zásadně zdravě nebo Tea Olivová. 



15

Zachraň jídlo v médiích

V roce 2021 se informace o naší iniciativě objevila celkem ve 309 mediálních výstupech. 
Problematika plýtvání jídlem zajímá čím dál širší veřejnost. Informovala tak o nás růz-
norodá média jako například Aktuálně.cz, Denik.cz, iDNES.cz, Nova, Artmap, Blesk.cz, 
ale i heroine.cz, HARPER‘S BAZAAR, Svět ženy nebo apetit.cz, F.O.O.D a Společenská 
odpovědnost.

V tomto roce jsme také začali spolupracovat s videoportálem Stream, na jejichž stránkách 
publikujeme záchranářská videa. Pokračovali jsme ve tvorbě článků pro Svět bedýnek 
a Bára Kebová připravila speciální přílohu pro D-Test s tipy pro záchranu jídla.
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Workshopy proti plýtvání s klienty charit 

Jak s jídlem nakládat šetrně a neplýtvat? Týká se to nás všech, i sociálně znevýhodněných 
lidí, kteří mnohdy neví, jak vařit chutně a za málo peněz. Proto jsme se rozhodli uspořá-
dat 4 praktické workshopy: naše lektorka Bára Kebová vařila s klienty Potravinové banky, 
se zaměstnankyněmi Kuchařek bez domova a s klienty hostelu Melounova a Azylového 
domu Šromova. 

V rámci workshopů se znevýhodněnými klienty charitativních organizací jsme zapojili 39 
lidí a naučili jsme je 4 nové recepty proti plýtvání: ovesné placičky, luštěninové karbanát-
ky, zeleninovou polévku a nakládanou zeleninu. Recepty jsme zvolili co nejjednodušší 
a brali jsme v potaz i jejich náročnost a cenu. Suroviny na workshopy jsme buď nakoupili, 
nebo jsme využili suroviny, které dostávají v rámci potravinové pomoci. Díky tomu jsme 
pracovali skutečně s potravinami, které klienti běžně používají. Workshopy a následné 
společné hodování nad výsledky vaření sklidily úspěch.
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Online diskuze a vystoupení

Rok 2021 byl rokem online přednášek. Sice jsme se nemohli vídat osobně, ale virtuální 
prostor umožnil šíření osvěty o plýtvání mnohem širšímu publiku a zapojit i zahraniční 
hosty. První z takových akcí bylo promítání filmu „Trash Empire“ od dokumentaristy 
Williama Reida. Režisér se dva roky živil výhradně potravinami, které obchody běžně 
vyhazují do koše. Po filmu následovala diskuse s ním a s Kate Urbank z Food Rescue US. 
V červenci jsme uspořádali diskuzi Food donation in Europe o darování hotových pokrmů 
v Evropě, které se zúčastnili zástupci z Norska, Itálie a Portugalska. V polovině září jsme 
na online diskuzi přizvali zástupce českých neziskových organizací Naděje, Jako doma, 
Místní místním a z Potravinové banky Praha. Hlavním tématem byla analýza potřeb po-
travinové pomoci v Praze a její zajištění.

Vystoupili jsme i na několika konferencích a přednáškách: 
• V říjnu se naše ředitelka Anna Strejcová zúčastnila kulatého stolu od společnosti 
TESCO Česká republika. 
• Odborná konference Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR se věnovala plýtvání jídlem 
a jeho prevenci. Zachraň jídlo a naše snahy o zjednodušení darování hotových pokrmů 
z jídelen charitám představily Anna Strejcová a Denisa Rybářová. 
• Eliška Sojková se ujala přednášky v rámci projektu studentů Vysoké školy 
chemickotechnologické v Praze, který se zaměřuje na téma udržitelného vaření.
• V rámci akce TEDx Národní promluvila Anna Strejcová a představila aktuální aktivity organizace.
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Instruktážní videa

Instruktážní videa jsme začali natáčet už v roce 2019 a od té doby se řadí mezi vůbec 
nejúspěšnější příspěvky na našich sociálních sítích. Mají velký potenciál získávat nové 
fanoušky. Díky grantové podpoře Ministerstva životního prostředí jsme mohli v roce 
2021 k původním pěti videím přidat další pětici a zpracovat tak řadu dalších tipů a rad, jak 
efektivně zacházet s jídlem.

V nové sérii videí jsme se zaměřili na tipy, jak skladovat potraviny v lednici a ve spíži tak, 
aby vydržely co nejdéle a v co nejlepší kvalitě. Dále jsme se rozhodli refl ektovat přicháze-
jící podzimní a zimní sezónu. Zpracovali jsme téma hub, jejich správného čištění, sklado-
vání, sušení, mrazení či konzervování. Věnovali jsme se i tématu Vánoc, konkrétně výrobě 
jedlých vánočních dárků. Pátým tématem byly tipy, jak efektivně a beze zbytku krájet 
ovoce.

Videa vznikla díky stejnému týmu tvůrců, který stál za první sérií. Scénáře a náměty roz-
pracovala Barbora Kebová, hlavní hvězdou, která videím propůjčila své ruce, se stala Petra 
Čížková a veškerou natáčecí a technickou práci zastal Michal Klukan.
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Nové recepty

Recepty jsou v repertoáru aktivit Zachraň jídlo oblíbenou stálicí a rok 2021 jich přinesl 
hned dvaadvacet. Nové recepty vznikaly ve spolupráci se společností Hellmann‘s i díky 
grantové podpoře Ministerstva životního prostředí.

S Hellmann‘s jsme se zaměřili na šetrné vaření a využívání surovin v domácnosti. Z něko-
lika surovin jsme sestavili 2 týdenní jídelníčky, které dané suroviny šikovně kombinovaly 
den po dni. První jídelníček se zaměřoval na bezezbytkové zpracování kuřete, zatímco 
druhý pracoval s fazolemi. S Hellmann‘s jsme rovněž podchytili chřestovou sezónu a při-
nesli dalších pět receptů z chřestu. Díky grantu od Ministerstva životního prostředí jsme 
se mohli více zaměřit na záchranářské recepty z masa, jehož produkce a plýtvání zane-
chává největší uhlíkovou stopu. Přinesli jsme i nové nápady, jak pracovat se zbytky i jak 
zpracovávat opomíjené suroviny, například vnitřnosti.

Autory receptů byla Zuzana Štěpničková, Barbora Kebová a Petr Linka. O fotky se posta-
rali Štěpán Lohr a Michal Klukan. 
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Spolupráce s firmami

Také v roce 2021 ovlivňovala pandemická situace možnost pořádat workshopy ve firmách. 
Během celého roku tak proběhly dva kulinářské workshopy v Sociologickém ústavu AV 
a Magistrátu hl.m. Prahy, na kterých jsme účastníky učili zpracovávat nadbytečnou úrodu 
cuket a mrkvovou nať. 

→ https://zachranjidlo.cz/pro-firmy

Další firemní spolupráce pak přinesly rozvoj konkrétních projektů:

Papelote
Přivedli jsme na svět nadčasový produkt: Papírovou spižírnu, která volně navazuje na 
vydanou kuchařku.

Unilever
Ve spolupráci se značkou Hellmann‘s jsme zhotovili 10 nových záchranářských receptů, 
které inspirují spotřebitele k přípravě nových jídel ze zbytků. Pro retailový segment jsme 
vytvořili záchranářské pexeso, které téma neplýtvání potravinami přibližuje dětem.

KPMG
Pomoc s posouzením nutnosti odvodu DPH z darovaných pokrmů.

Compass Group
Vhled do zákulisí závodního stravování, možnost rozjet pilotní rozvozy darovaného jídla 
a pomoc s realizací mikrobiologických zkoušek na zchlazování pokrmů a predikci růstu 
bakterií.

Logio
Logistika převozu darovaného hotového jídla.

Dáme jídlo
Možnost rozvézt darované hotové jídlo lidem v nouzi v rámci pilotního převozu.

Bosch
Navázání PR spolupráce a tvorba vlastní “záchranářské” brožury pro retail, jejíž obsah 
vycházel z kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni.
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Spolupráce s firmami na projektu Darování jídla šetří klima

KPMG Česká republika
Pomoc s posouzením nutnosti odvodu DPH z darovaných pokrmů.

Compass Group
Vhled do zákulisí závodního stravování, možnost rozjet pilotní rozvozy darovaného jídla 
a pomoc s realizací mikrobiologických zkoušek na zchlazování pokrmů a predikci růstu 
bakterií.

Logio
Logistika převozu darovaného hotového jídla.

Dáme jídlo
Možnost rozvézt darované hotové jídlo lidem v nouzi v rámci pilotního převozu.

Bosch
Navázání PR spolupráce a tvorba vlastní “záchranářské” brožury pro retail, jejíž obsah 
vycházel z kuchařky Zachraň jídlo v kuchyni.



22

Individuální fundraising 

V předchozím roce pokračoval projekt na budování dárcovské základny. Čím více pravi-
delných dárců organizace bude mít, tím méně bude závislá na grantech a dotacích. Naši 
brigádníci komunikují možnost dárcovství skrze telefon s lidmi, kteří o organizaci a téma 
záchrany jídla projevili zájem, a často jsou úspěšní. Díky lidsky vedeným hovorům, kte-
rých naše kolegyně zvládly přes 500, nyní máme 112 pravidelných dárců. Za rok 2021 jsme 
dosáhli kumulativního příjmu 221 797 Kč. Hlavní výhodou pravidelných měsíčních darů 
je dlouhodobost a předvídatelnost. Pomáhají nám ale i jednorázové dary. Primárně díky 
sbírce „Oběd v nouzi“ spojené s kampaní proti vyhazování hotových pokrmů jsme získali 
90 593 Kč od jednorázových dárců. 

Zásadním počinem během podzimu byla implementace CRM (Customer Relationship 
Management) systému péče o dárce, který umožňuje spravovat kontakty nejen na přízniv-
ce, ale také na spolupracující subjekty jako jsou firmy, orgány státní správy, hygienické 
stanice, novináři apod. Hlavní výhodou je možnost systematické práce s dárci a automati-
zace procesů, což velmi usnadňuje rozvoj fundraisingu organizace a systematickou péči o  
stávající pravidelné dárce. 
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Přehled výnosů 2021 (v tis.)

Provozní dotace  2 215

Tržby z prodeje služeb a úroky 760 

Dary a nadační příspěvky  622 

Ostatní výnosy  1 

Celkem  3 598 

Finanční část 
Přehled hospodaření organizace

62 %
Provozní dotace

21 %
Tržby z prodeje 

služeb a úroky

17 %
Dary a nadační příspěvky

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

Přehled nákladů 2021 (v tis.) 

 
Osobní náklady  1 126 

Nákup služeb  1 954

Prodané zboží  296 

Spotřeba materiálu 30 

Kurzové ztráty 27 

Ostatní náklady  19 

Celkem  3 452

57 %
Nákup služeb

33 %
Osobní náklady

1 %
Materiál

1 % 
Kurzové ztráty

9 %
Prodej zboží

1 %
Ostatní náklady
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Hlavní město Praha – projekt Mluvme o plýtvání jídlem 265 713 Kč

Hlavní město Praha – projekt Redistribuce nevydaných hotových pokrmů 73 805 Kč

Ministerstvo životního prostředí - projekt Jak darovat hotové pokrmy 245 545 Kč 

Ministerstvo životního prostředí - projekt Praktické rady, jak neplýtvat jídlem 249 948 Kč 

Embassy of the United States of America - projekt Darování hotových pokrmů pomáhá 214 468 Kč 

  

Přehled nadačních příspěvků a darů

Active citizens fund - projekt Darování jídla šetří klima  1 079 929 Kč

Martin Ducháček (prostřednictvím Nadace VIA) 51 421 Kč 
- projekt Rozvoj fundraisingu organizace Zachraň jídlo, z.s.

Nadační fond rodiny Orlických - projekt Lepší darovat než vyhazovat 100 000 Kč

Nadační fond Zeměkvět - na podporu projektů organizace 200 000 Kč 

Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU - projekt  Lépe darovat než vyhazovat 3 876 Kč

Slevomat.cz, s.r.o.  165 100 Kč 
- projekt zjednodušení darování zbylých obědů ze stravovacích zařízení pro znevýhodněné skupiny

Nadační fond pomoci  - projekt redistribuce hotových pokrmů 215 038 Kč 

Drobní individuální dárci 311 240 Kč 

Firemní dárci 133 100 Kč 

 

Přehled dotačních prostředků
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Poděkování

Na realizaci projektů a akcí se v roce 2021 podíleli:  
Michaela Číhalíková, Petra Čížková, David Hájek, Bára Kebová, František Marčík, Veroni-
ka Mejkalová, Lucie Müllerová, Martina Neradová, Denisa Rybářová, Eliška Sojková, Anna 
Strejcová, Zuzana Štěpničková. 

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

Zachraň jídlo finančně podpořili

Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU
Active Citizens Fund
Hlavní město Praha, 
Ministerstvo životního prostředí
Velvyslanectví USA v České republice
Nadační fond rodiny Orlických
Nadační fond Zeměkvět
Martin Ducháček (prostřednictvím Nadace VIA)
Slevomat.cz, s.r.o.
Nadační fond pomoci






