
Zakládací listina 

obecně prospěšné společnosti 

Vím, co jím a piju o.p.s. 

 

 
Čl. I 

 
1.1 Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je:  

Lea Zídková, r.č. 785804/0520, trvale bytem: Oravská 1897/6, Praha 10, Strašnice, 11000. ---------  

 
Čl. II 

 
2.1 Název obecně prospěšné společnosti: Vím, co jím a piju o.p.s. --------------------------------------------  

 
 

Čl. III 
 
3.1 Sídlem obecně prospěšné společnosti je: České Budějovice, Jeremiášova 1927/14, PSČ: 370 01. 

 
 

Čl. IV 
 
4.1 Obecně prospěšná společnost bude na území České republiky realizovat neziskový mezinárodní 

zdravotně a nutričně zaměřený programu „Healthy Choices“ (v překladu: program „Zdravých 

výběrů“), který celosvětově koordinuje nadace Stichting „Choices International Foundation“, 

registrovaným sídlem v Haagu, 2518 AD, Nizozemské království, Zeestraat 84 (dále jen jako 

„Stichting“) a který si klade za cíl (i) šířit informace a osvětu mezi spotřebiteli, výrobci a distributory 

o zdravějších potravinách, potravinových výrobcích a nápojích a jejich složení a (ii) zvyšovat tak 

povědomí, informovanost a znalosti spotřebitelů, výrobců, distributorů a dodavatelů potravin o jejich 

zdravějším složením a vlivu některých prvků na lidské zdraví, životní styl a prevenci nemocí, (iii) 

usnadňovat spotřebitelům posuzování a výběr zdravějších potravin a orientaci ve složení potravin a 

nápojů z pohledu zdravotní a nutriční prospěšnosti a vydatnosti a (iv) stimulovat u výrobců zájem o 

produkci potravin s přihlédnutím ke zdraví a výživě spotřebitelů, a to vše za účelem zvýšení ochrany 

zdraví spotřebitelů, vyvolání zájmu spotřebitelů o vlastní zdraví, zlepšení jejich výživy a vyvolání 

zájmu o výživu, podpory zdravějšího životního stylu a prevence nemocí, především cestou 

prosazování kritérií doporučených Světovou zdravotnickou organizací ve vztahu k potravinám, jejich 

složení, výživě lidí, a šířením ochranných známek označujících potraviny a nápoje, které tato kritéria 

splní, a to vše pod dohledem a metodikou vědecké komise sestavené z odborníku a zřízené u 

Stichtingu jako poradního orgánu (dále jen jako „Program Healthy Choices“). 

 



4.2 Obecně prospěšná společnost bude v rámci realizace Programu Healthy Choices (viz bod 4.2 výše) 

poskytovat tyto druhy obecně prospěšných služeb: 

 

(A) Poskytování informací a poradenství spotřebitelům/konzumentům potravin, potravinových 

výrobků a nápojů (dále jen „potravin“) pro snazší orientaci a rozhodování při výběru 

zdravějších potravin s cílem posílit ochranu jejich zdraví a prevenci nemocí, zlepšit výživu a 

výživové návyky spotřebitelů a podpořit zdravější životní styl, a to cestou (i) šíření publikačních 

a propagačních materiálů, pořádání a realizace edukačních, informačních a osvětových kampaní 

zaměřených na informovanost o kritériích, které musí potraviny označené ochrannou známkou 

„Vím, co jím“, „Vím, co piju“, p řípadně dalších označení patřících nadaci Stichting a sloužících 

stejnému účelu (dále také jen jako „ochranné známky Choices“) po stránce zdravotní a výživové 

prospěšnosti splňovat, prevenci chorob, zdravý životní styl, vliv některých prvk ů a jejich 

množství obsažených v potravinách na zdraví a výživu (např. cukrů, sodíku (soli), nasycených 

mastných kyselin a trans mastných kyselin), a (ii) upozorňování na potraviny, které taková 

kritéria spl ňují, prostřednictvím ochranných známek Choices umísťovaných na potravinách či 

jejich obalech. 

 

Podmínky poskytování této služby:  ------------------------------------------------------------------------------------  

Jedná se o službu informačního, vzdělávacího a poradenského typu. Tato služba se poskytuje 

bezplatně a je určena pro všechny spotřebitele/konzumenty potravin za stejných podmínek. --------------  

Tato služba se poskytuje ve dvou formách:  

(a) hromadně a neadresně, nebo 

(b) individuálně a adresně.  

Je-li služba poskytována hromadně a neadresně, je přístupná všem spotřebitelům/konzumentům 

potravin, avšak vyžaduje se, aby potencionální uživatel služby projevil zájem o službu tím, že: (i) 

využije nebo použije ten z prostředků hromadné komunikace (médium), kterým je služba v daném 

případě poskytována, tj. tím, že sleduje nebo používá média, ve kterých konkrétní propagační, 

informační, edukační nebo osvětová kampaň probíhá, nebo prohlíží webové stránky, prostřednictvím 

kterých bude tato informační služba poskytována, nebo převezme propagační či informační materiál 

obecně prospěšné společnosti, nebo (ii) že si při výběru potravin bude všímat, zda je potravina 

označena některou z ochranných známek Choices. 

Je-li služba poskytována individuálně a adresně, je poskytnuta každému zájemci, který se na obecně 

prospěšnou společnost obrátí nebo ji kontaktuje se žádostí či požadavkem o informace, ať již písemně, 

ústně nebo elektronicky, a to za stejných podmínek. Obecně prospěšná společnost poskytne tuto 

službu žadateli (uživateli) nejpozději do 14 pracovních dnů ve formě sdělení nebo poskytnutí 

příslušných materiálů. 

 



(B) Poskytování informací a poradenství výrobcům, dodavatelům a distributorům potravin o 

Programu Healthy Choices a podmínkách pro udělování práva (sublicence) na užívání 

ochranných známek Choices na potravinách cestou publikačních a propagačních materiálů, 

informačních, edukačních a osvětových kampaní, seminářů či konferencí se zaměřením na 

doporučená kritéria a měřítka Světové zdravotnické organizace ve vztahu k potravinám, jejich 

složení a výživě lidí, prevenci chorob, zdravý životní styl, vliv některých prvk ů a jejich množství 

obsažených v potravinách na zdraví (např. cukrů, sodíku (soli), nasycených mastných kyselin a 

trans mastných kyselin), s cílem působit na výrobce, dodavatele a distributory potravin a 

stimulovat u nich zájem o výrobu a distribuci potravin po stránce zdravotní a výživové pro 

spotřebitele zdravějších, vhodnějších pro jejich výživu, majících vliv na prevenci chorob a 

podporujících zdravý životní styl a aby dbali o dodržování zdravějšího poměru a množství 

některých prvk ů v potravinách (např. cukrů, sodíku (soli), nasycených mastných kyselin a trans 

mastných kyselin) s přihlédnutím ke zdraví a výživě spotřebitelů. 

 

Podmínky poskytování služby: ------------------------------------------------------------------------------------------  

Jedná se o službu informačního, vzdělávacího a poradenského typu. Tato služba se poskytuje 

bezplatně a je určena výrobcům, distributorům a dodavatelům potravin, a to za stejných podmínek.  ---  

Tato služba se poskytuje ve dvou formách:  

(a) hromadně a neadresně, nebo 

(b) individuálně a adresně.  

Je-li služba poskytována hromadně, vyžaduje se, aby potencionální uživatel projevil zájem o službu 

tím, že: (i) využije nebo použije ten z prostředků hromadné komunikace (médium), kterým je služba 

v daném případě poskytována, tj. tím, že sleduje nebo používá média, ve kterých konkrétní 

propagační, informační, edukační nebo osvětová kampaň probíhá, nebo prohlíží webové stránky, 

prostřednictvím kterých bude tato informační služba poskytována, nebo převezme propagační či 

informační materiál obecně prospěšné společnosti. Je-li služba poskytována prostřednictvím 

konferencí a seminářů, vyžaduje se, aby zájemce podal u obecně prospěšné společnosti přihlášku 

k účasti v písemné nebo elektronické podobě; služba je pak poskytována v závislosti na kapacitních 

možnostech a obsazenosti daného semináře či konference podle toho, která přihláška dojde obecně 

prospěšné společnosti dříve.  

Je-li služba poskytována individuálně, je poskytnuta za stejných podmínek každému žadateli z řad 

subjektů, kterým je služba určena, pokud se na obecně prospěšnou společnost obrátí nebo ji kontaktuje 

se žádostí či požadavkem o informace ať již písemně, ústně nebo elektronicky. Obecně prospěšná 

společnost poskytne tuto službu žadateli (uživateli) nejpozději do 14 dnů ve formě sdělení nebo 

poskytnutí příslušných materiálů. 

 



c) Poskytování práva (sublicence) užívat ochranné známky Choices výrobcům, dodavatelům a 

distributor ům potravin s cílem zajistit šíření ochranných známek Choices umísťováním na 

potravinách a jejich obalech, které splní kritéria Programu Healthy Choices, s cílem 

upozorňovat spotřebitele na zdravější potraviny, usnadňovat jim orientaci při jejich 

výběru z hlediska zdravotní a nutriční prospěšnosti a zvyšovat povědomí a informovanost 

spotřebitelů o zdravějších potravinách a vlivu některých prvk ů a jejich množství obsažených 

v potravinách na zdraví (např. cukrů, sodíku (soli), nasycených mastných kyselin a trans 

mastných kyselin) a přispívat k ochraně a zájmu o zdraví spotřebitelů, zdravějšímu životnímu 

stylu a působit při prevenci nemocí, zlepšení výživy a výživových návyků spotřebitelů.  

 

Podmínky poskytování služby jsou následující: ---------------------------------------------------------------------  

Tato služba je určena výrobcům, dodavatelům a distributorům potravin, kteří projeví zájem o užívání 

ochranných známek Choices (nebo některé z nich) na svých potravinách či jejich obalech, a to vždy za 

stejných podmínek. Základní podmínkou je, že potraviny, které se mají označovat ochrannými 

známkami Choices (nebo některou z nich), musí splnit předepsaná kritéria a měřítka, která globálně 

stanoví nadace Stichting v rámci Programu Healthy Choices. Kritéria se zveřejňují pro každý 

kalendářní rok na webových stránkách obecně prospěšné společnosti jakožto i způsob a forma jejich 

ověření, které jsou pro všechny zájemce stejné.  ---------------------------------------------------------------------  

Pokud potraviny zájemce o tuto službu splní výše uvedenou základní podmínku, platí tyto další 

podmínky (a) tato služba se poskytuje za licenční poplatek, jehož výši stanovuje pro každý kalendářní 

rok správní rada obecně prospěšné společnosti, přičemž výše licenčního poplatku na příslušný 

kalendářní rok se zveřejňuje na webových stránkách obecně prospěšné společnosti a je pro všechny 

uživatele stejná (b) k poskytnutí této služby se dále vyžaduje, aby zájemce (uživatel) uzavřel s obecně 

prospěšnou společností licenční smlouvu ohledně práva užívání ochranných známek Choices (nebo 

některé z nich), která stanoví práva a povinnosti obecně prospěšné společnosti a uživatele. Vzor 

licenční smlouvy se zveřejňuje na webových stránkách obecně prospěšné společnosti, přičemž práva a 

povinnosti jsou pro všechny uživatele stejné, rovné a nediskriminační.  ----------------------------------------  

  

Čl. V 
 

5.1 Obecně prospěšná společnost se zakládá na dobu neurčitou. -------------------------------------------------  

 
Čl. VI 

 
4.1 Správní rada je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti. ---------------------------------------  

4.2 Správní rada má tři členy.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

4.3 Prvními členy správní rady jsou: -----------------------------------------------------------------------------------  

Robert Svoboda, r.č. 770510/0271, trvalý pobyt: Praha 5, Jinonice, Šternova 14, PSČ: 158 00, ----------  



Doc. Ing. Jiří Brát CSc., r.č. 580617/1470, trvalý pobyt: Jívenská 8, Praha 4, PSČ: 140 00, ---------------  

Mgr. Peter Compeľ, r.č. 771114/9039, trvalý pobyt: Z Kopečka 142, Sibřina, PSČ: 250 84. --------------  

4.4 Způsob jednání správní rady je následující: Jménem obecně prospěšné společnosti navenek jednají 

vždy alespoň dva členové správní rady, přičemž jedním z nich musí být předseda správní rady. Při 

jednání jménem společnosti navenek jednající osoby připojí ke svému podpisu název společnosti. ------  

4.5 Funkční období členů správní rady je tříleté. --------------------------------------------------------------------  

4.6 Funkční období všech prvních členů správní rady je rovněž tříleté a nedochází k jeho zkrácení.  ----  

4.7 Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. ------  

4.8 Při rozhodování správní rady je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 

většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. -----------------------------  

4.9 Správní radu jmenuje zakladatel.   ---------------------------------------------------------------------------------  

4.10 Do působnosti správní rady náleží: -------------------------------------------------------------------------------  

a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se 

podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v 

souladu s údaji v zakládací listině, --------------------------------------------------------------------------------------  

b) schvalování změn zakládací listiny v souladu s § 4 odst. 3 a 4 zákona,--------------------------------------  

c) rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které 

nabídne likvidační zůstatek, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

d) dbát na zachovávání účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, -----------------------  

e) schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní 

činnost (správu) obecně prospěšné společnosti, ----------------------------------------------------------------------  

f) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti, -------------------------  

g) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec 

vymezený v zakládací listině [§ 4 odst. 2 písm. c)], -----------------------------------------------------------------  

 h) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo s 

jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší, ----------------------------  

 i) jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu 

mzdu, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 j) rozhodovat o dalších otázkách, a to: --------------------------------------------------------------------------------  

- schvalování veškerých výdajů obecně prospěšné společnosti nad 50 000,- Kč před jejich 

vynaložením, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- určování strategie rozvoje obecně prospěšné společnosti a služeb, --------------------------------------------  

- rozhodování o uzavření exkluzivní smlouvy s dodavatelem marketingových a propagačních služeb a 

služeb v oboru public relations (vztahů s veřejností). ---------------------------------------------------------------  

 

Čl. VII 



 
7.1 Jediný zakladatel nevkládá do společnosti žádné vklady. -----------------------------------------------------  

 

 
Čl. VIII 

 
8.1 Obecně prospěšná společnost zveřejňuje svoji výroční zprávu o činnosti a hospodaření na svých 

webových stránkách (www.vimcojim.cz). ----------------------------------------------------------------------------  

 

Čl. IX 
 
9.1 Obecně prospěšná společnost nesmí použít hospodářský výsledek (zisk) ve prospěch zakladatele, 

členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, 

pro které byla obecně prospěšná společnost založena. --------------------------------------------------------------  

9.2  Správní rada bude dbát v rámci hospodaření a použití zisku společnosti především o to, aby se 

zisk použil na šíření povědomí o ochranných známkách Choices a Programu Healthy Choices, šíření 

toho, co tato značka reprezentuje, posilování jejího jména ve společnosti (např. prostřednictvím 

propagačních, osvětových, edukačních a jiných kampaní) a umožňování tak cílů obecně prospěné 

společnosti vyjádřených v této zakládací listině.  --------------------------------------------------------------------  

 

Čl. X 

 

10.1 Zřizuje se funkce ředitele. ------------------------------------------------------------------------------------------  

10.2  Ředitele jmenuje a odvolává správní rada, která dohlíží na jeho činnost a stanovuje mu mzdu. ----  


