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1.

Úvod

Obecně prospěšná společnost Vím, co jím a piju se od svého vzniku v roce 2010 zabývá kvalitou potravin s ohledem na
jejich nutriční složení a pomáhá s výběrem potravin vhodných pro zdravý životní styl.
Jednou z hlavních oblastí činnosti Vím, co jím a piju o.p.s. je edukace, osvěta a poradenství směrem k široké veřejnosti i
k zástupcům odborné veřejnosti. Hlavním cílem Vím, co jím a piju o.p.s. je motivovat veřejnost k aktivní péči o zdraví,
šířit myšlenku zdravé, resp. nutričně vyvážené stravy, vyvolat u veřejnosti zájem o zdravý životní styl, podporovat
veřejnost ve výběru potravin, které vyhovují parametrům zdravé výživy a pomáhat v prevenci chronických onemocnění
souvisejících s výživou.
Prostředkem k dosažení cílů je logo (ochranná známka) „Vím, co jím“ umísťované na potravinách, recepturách či v
dalších materiálech. Vím, co jím a piju o.p.s. rovněž působí na výrobce potravin a jejich subdodavatele, podporuje
inovace v potravinářství s cílem zlepšování výživové hodnoty výrobků.
V roce 2014 společnost realizovala a rozvíjela osvětové a edukativní projekty, jejichž cílem byla podpora nutričně
vyvážené stravy, změna stravovacích návyků a posílení primární prevence civilizačních chorob souvisejících s výživou.
Velký vliv na činnost Vím, co jím a piju o.p.s. má správní a dozorčí rada, které rozhodují o významných aktivitách a
schvalují klíčové dokumenty společnosti. Podpora ze strany jednotlivých členů správní a dozorčí rady v podobě
konzultací a odborného poradenství je velkým přínosem pro každodenní činnost společnosti a všem členům za to
patří upřímné poděkování.

2.

Vznik a vize společnosti

Vznik společnosti
Obecně prospěšná společnost Vím, co jím a piju o.p.s. byla založena dne 19. 7. 2010 a do Rejstříku obecně
prospěšných společností zaregistrována (Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 764) dne 22. 7. 2010.

Vize společnosti
Vím, co jím a piju o.p.s. se chce stát respektovaným partnerem státních i nestátních organizací na poli
výživy, nutričně vyváženého stravování a zdravého životního stylu. Společnost chce přispívat
k celospolečenské diskuzi a podílet se na tvorbě politik směřujícím ke zlepšení stravovacích návyků, životního stylu a
prevence nemocí souvisejících s výživou.
Usilujeme o to, aby se logo Vím, co jím stalo respektovaným, transparentním a důvěryhodným symbolem pro kvalitní,
nutričně hodnotné potraviny a bylo pomocníkem při výběru potravin vhodných pro zdravý životní styl.

3.

Proč vznikla Vím, co jím a piju o.p.s.

Životní styl představuje z hlediska ovlivnění zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů.
Nemoci způsobené špatnou výživou a nevhodným životním stylem jsou stále častější a dotýkají se čím dál tím mladších
skupin obyvatelstva. Na druhou stranu až 80 % civilizačních onemocnění může být ovlivněno změnou životního stylu.
Podle WHO by bylo možné správnou stravou, přiměřenou fyzickou aktivitou a nekouřením zabránit vzniku ischemické
choroby srdeční z 80 %, diabetu mellitu 2. typu z 95 %, nádorů z 30 %. Například pro snížení rizika výskytu diabetu o
58 % stačí 30 minut tělesné aktivity denně a snížení hmotnosti o 10 %.
Hlavním impulsem pro založení společnosti Vím, co jím a piju o.p.s. byla snaha zakladatelů představit českým
zákazníkům logo, které pomáhá s výběrem potravin vhodných pro zdravý životní styl a které je založené na jasně
stanovených a vědecky podložených kritériích. Důležitým motivem byla též alarmující situace zdraví obyvatel v České
republice. Česká republika zaujímá v rámci Evropy přední, tzn. nejhorší, místa u většiny rizikových faktorů, které
přispávají k rozvoji neinfekčních chronických onemocnění i v rámci výskytu neinfekčních chronických onemocnění.
STAV ZDRAVÍ POPULACE V ČR
Obezita dospělých
1. místo
Obezita dětí
1 dítě ze 3 s nadváhou nebo obezitou
Příjem soli
5. místo
Spotřeba ovoce a zeleniny
4. nejnižší
Sedavý styl života u 15 letých
4. nejhorší
Spotřeba alkoholu u 15letých
1. nejvyšší míra
Diabetes Mellitus II.typu
1 člověk z 8

(v rámci EU)
(v rámci EU)
(v rámci celé Evropy)
(v rámci celé Evropy)
(v rámci celé Evropy)
(v rámci celé Evropy)
(850.000 osob v ČR)

4.

Poslání společnosti

Hlavním posláním společnosti Vím, co jím a piju o.p.s. je:
 motivovat veřejnost k aktivní péči o zdraví
 šířit myšlenku zdravé, resp. nutričně vyvážené stravy
 vyvolat u veřejnosti zájem o zdravý životní styl
 podporovat veřejnost ve výběru potravin, které vyhovují parametrům zdravé výživy
 pomáhat v prevenci chronických onemocnění souvisejících s výživou
 podporovat rozšíření značky kvality (loga) „Vím, co jím“
 působit na výrobce potravin a jejich subdodavatele s cílem stimulovat inovaci výroby, aby
docházelo ke zlepšování výživové hodnoty výrobků
Sledujeme a pravidelně reagujeme na nejnovější poznatky v oblasti výživy. Usilujeme o šíření osvěty zdravého
životního stylu směrem k široké veřejnosti, ale též směrem k odborné veřejnosti z oblasti potravinářství, výživy,
zdravotnictví či vzdělávání.
Program „Vím, co jím a piju“ je součástí globálního iniciativy "The Choices Programme"
(www.choicesprogramme.org ), který umožňuje spotřebitelům lepší orientaci v nabídce potravin. Program vznikl na
základě výzvy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Právě
tyto organizace upozornily na vybrané živiny, jejichž nadměrná konzumace výrazně zvyšuje riziko vzniku civilizačních
chorob. Program je otevřenou iniciativou, do které mohou vstoupit výrobci potravin, distributoři,
řetězce, průmyslové asociace, cateringové společnosti, restaurace či hotely. Všichni se tak mohou
přihlásit do programu, deklarovat zájem na budování značky a pomáhat spotřebitelům s výběrem vhodné stravy.

5.

Hlavní obecně prospěšné činnosti
Oblasti působení:





zdravý životní styl
výběr výživově hodnotných potravin a zásady správného stravování
prevence chronických onemocnění souvisejících s výživou
technologie výroby potravin a inovace potravin

Hlavní obecně prospěšné činnosti:
 poskytování informací
 vzdělávání a osvěta
 poradenství
 certifikace logem Vím, co jím
Tyto služby jsou poskytovány jak široké veřejnosti, tj. spotřebitelům, tak odborné veřejnosti
potravinářského sektoru, především výrobcům, distributorům, dodavatelům potravin, restauracím, hotelům,
vzdělávacím institucím či obchodníkům.

Cíle obecně prospěšné činnosti

6.

Směrem k široké veřejnosti je hlavním cílem





posílit ochranu zdraví spotřebitelů
posílit prevenci nemocí
zlepšit výživu a výživové návyky spotřebitelů
podpořit zdravější životní styl

Směrem k výrobcům, dodavatelům a distributorům potravin je hlavním cílem


stimulovat zájem o výrobu a distribuci potravin, které jsou po zdravotní stránce výživové
vhodnější, mají vliv na prevenci civilizačních onemocnění spojených s výživou a které podporují
zdravý životní styl



působit, aby výrobci, dodavatelé a distributoři potravin dbali o dodržování zdravějšího poměru a
množství rizikových živin v potravinách (především cukrů, sodíku resp. soli, nasycených mastných
kyselin a trans mastných kyselin) s přihlédnutím ke zdraví a výživě spotřebitelů.

7.

Obecně prospěšná činnost společnosti 2014

2.
Online
komunikace
a
www.vimcojim
.cz

1.
Poradenství a
odborná
spolupráce

3.
Mediální
komunikace

4.
Edukace

Naplňování
vize
a hlavních
cílů

5.
Logo Vím, co
jím

6.
Osvětové akce,
spotřebitelské
průzkumy,
poskytování
informací

7. 1. Poradenství a odborná spolupráce
Společnosti Vím, co jím a piju o.p.s. staví na odborných vědecky podložených informacích.

V mezinárodním měřítku spolupracuje iniciativa Choices s renomovanými odborníky na výživu (prof. J.P. Seidel, VU
University Amsterdam, prof. R. Uauy, University of Chile; prof. B. M. Popkin, University of North Carolina, USA).
V České republice iniciativu po odborné stránce podporují přední čeští odborníci z oblasti výživy,
potravinářských technologií i lékařství. Iniciativa spolupracuje s odbornými společnostmi a státními
institucemi. V roce 2014 se tým rozšířil o nové tváře a byly navázány nové formy spolupráce s odbornými
společnostmi.
Prof. Ing.
Jana
Dostálová,
CSc.

PhDr. Iva
Málková

PhDr.
Karolína
Hlavatá,
Ph.D.

Bc.
Veronika
Hrázská,
DiS.

MUDr.
Václava
Kunová

Mgr. Zuzana
Douchová

Doc. MUDr.
Michal
Vrablík,
Ph.D.

MUDr. Petr
Hlavatý,
Ph.D.

Mgr.
Martina
Karasová

MUDr. Otto
Herber

Ing. Petr
Havlíček

Mgr. Dita
Šípková

Doc. Ing.
Jiří Brát,
CSc.

MUDr.
Bohuslav
Procházka

+
odborné
společnosti

7. 2. Spolupráce s odbornými společnostmi
V roce 2014 se podařilo Vím, co jím a piju o.p.s. navázat vztahy s vybranými institucemi, které jsou
důležité pro další směřování iniciativy.

V červenci 2014 uzavřela iniciativa Dohodu o spolupráci se Státním zdravotním ústavem.
Iniciativa Vím, co jím a piju o.p.s. a SZÚ se rozhodly spojit své síly na poli podpory zdravého životního
stylu. Oběma organizacím jsou společná témata zvýšení ochrany zdraví osob, vyvolání zájmu lidí o
vlastní zdraví, zlepšení stravovacích zvyklostí, podpory zdravějšího životního stylu a prevence nemocí
s důrazem na nepřenosné neinfekční nemoci.
Současně se společnost zapojila do diskuze k přípravám Akčního plánu Národní strategie Zdraví
2020 v pracovní skupině Výživa a zdraví, kam byla iniciativa přizvána jako jeden ze zástupců
aktivních složek společnosti. Společnost Vím, co jím a piju je dále členem Kulatého stolu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na téma „Zdravý životní styl“.
Pro Hygienickou stanici Hlavního města Prahy byl zpracován materiál Výživa a zdravý životní styl
očima spotřebitelů pro Zprávu o zdraví obyvatel Hlavního města Prahy (publikace jaro 2015).
I nadále pokračuje spolupráce s odbornými společnosti Stop obezitě (STOB,) Technologickou
platformou Potravinářské komory ČR, certifikační společností Bureau Veritas, Fórem
zdravé výživy, Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin a akreditovanými laboratořemi.
Jako významnou skutečnost vnímáme i účast ředitelky Kanceláře WHO v ČR, zástupců Ministerstva
zdravotnictví ČR, Ministerstva zemědělství ČR i SZÚ na odborném setkání iniciativy v listopadu 2014.

7. 3. Online služby: www.vimcojim.cz
V roce 2014 jsme pokračovali v rozvoji webového portálu o zdravém životním stylu pro širokou veřejnost i
pro odborníky z oblasti výživy a potravinářství. Portál, který byl spuštěn v prosinci 2012, se v průběhu let 2013 a
2014 stal vyhledávaným místem, kde široká veřejnost nalezne informace o zdravém životním stylu, nutričně vyváženém
stravování a souvisejících tématech. V roce 2014 navštívilo portál celkem 265.168 unikátních návštěvníků, což
představovalo o 92 % více ve srovnání s rokem 2013.
Díky portálu se daří posilovat povědomí spotřebitelů o nutričně vyvážené stravě, zvyšovat zájem o zdravý životní styl a
díky spolupráci s odborníky poskytujeme informace o výživě a souvisejících tématech. Výborně také funguje poradna,
kam registrovaní uživatele zasílají své dotazy. Na ně jim odpovídají vždy spolupracující odborníci. Odpovědi jsou
publikovány a archivovány na webových stránkách a mohou sloužit i jiným čtenářům.

7. 3. Online služby: www.vimcojim.cz
Jako zdroj informací:
Na portálu jsme ve spolupráci s odbornými garanty v roce
2014 publikovali celkem 241 původních článků a 18
edukativních videí.
Jako rádce:
Součástí portálu je Poradna, kterou mohou zdarma používat
registrovaní čtenáři. V roce 2014 jsme za pomoci odborných
garantů iniciativy zodpověděli a publikovali odpovědi na 347
dotazů od široké veřejnosti.

7. 3. Online služby: Google Ad Grants, Facebook
Ad Grants
Vím, co jím a piju o.p.s. se v červenci 2014 stala příjemcem grantu z programu Google Ad Grants.
Program Google Ad Grants podporuje organizace, které sdílejí filozofii společnosti Google pomáhat světu
prostřednictvím veřejných služeb v odvětvích, jako je například věda a technika, vzdělávání, zdravotnictví, životní
prostředí, umění či pomoc dětem a mládeži. Jedná se o jedinečný nepeněžní reklamní program, pomocí kterého
získávají charitativní organizace po celém světě zdarma přístup k inzerci AdWords.
Tento grant umožňuje zvýšit dosah osvětových aktivit a má přímý vliv na nárůst povědomí o logu a osvětových
aktivitách společnosti.
Facebook
Webový portál a další aktivity Vím, co
jím a piju o.p.s. podporujeme také
prostřednictvím
sociálních
sítí,
především v prostředí Facebooku.
K 31. 12. 2014 dosáhl profil společnosti
na Facebooku více než 23.000
fanoušků. Také v rámci Facebooku
reaguje iniciativa na dotazy spojené s
problematikou zdravého
životního
stylu a stravovacích návyků či
vhodného výběru potravin.

7.4.

Mediální komunikace

V roce 2014 byl kladen velký důraz na osvětu
celospolečensky důležitých témat související s výživou
prostřednictvím tištěných médií, webových portálů s
vysokou návštěvností, celoplošných TV a rozhlasu.
S podporou odborných garantů se podařilo prosadit
témata související s vyváženým stravováním a prevencí
civilizačních chorob v celé řadě médií.
Výsledky:
5
výstupů v TV
9
výstupů v rozhlase
78
výstupů v tisku
216
výstupů na webových serverech

7.4.

Mediální komunikace: vzorové výstupy

7. 5. Edukace a edukativní materiály
Informovaná a edukovaná veřejnost, která aktivně pečuje o své zdraví, je základním předpokladem pro zlepšení
stravovacích návyků, životního stylu i základem prevence neinfekčních civilizačních onemocnění souvisejících
s výživou. Tímto směrem proto společnost Vím, co jím a piju o.p.s. napíná své síly a aktivity.

Od roku 2012 realizujeme osvětové a edukativních projekty, jejichž cílem je podpora nutričně vyvážené stravy,
změna stravovacích návyků a posílení primární prevence civilizačních chorob souvisejících s výživou. Působíme i
na potravinářské společnosti tak, aby zlepšovali nutriční složení výrobků.
V roce 2014 jsme se soustředili především na tyto edukativní aktivity:
•
•
•
•

natáčení edukativních videí
Akademie zdravého životního stylu pro veřejnost
Akademie zdravého životního stylu pro novináře
distribuce tištěných materiálů

V roce 2014 jsme též byli příjemci dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci Projektů podpory zdraví
2014. Neinvestiční dotace byla určena na edukativní projekt podpory prevence nadváhy a obezity.

7. 5. Edukativní videoseriály Vím, co jím

7. 5. Edukativní videoseriály Vím, co jím
Projekt edukativních videí, který odstartoval již v roce 2013, rozvíjela společnosti i v roce 2014. Od samého počátku jsme
se rozhodli jít pozitivní seriózní cestou. Odborníci ve spotech nekritizují, jak moc nekvalitní potraviny může český
spotřebitel pořídit. Naopak radí, jak si kvalitní potraviny vybírat, a to právě s ohledem na výživovou hodnotu. Pozitivní
reakce od široké veřejnosti i od oborníků je důkazem správně zvolené formy edukace, která odpovídá moderním
trendům.
V roce 2014 jsme natočili a publikovali další 3 šestidílné série videí o výběru potravin a problematice zdravého životního
stylu. Hlavními aktéry jsou odborní garanti iniciativy, PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. a Ing. Petr Havlíček. Videa jsou určená
pro publikaci v online prostředí. Díky podpoře významných webových portálů je možné videa Vím, co jím a piju o.p.s.
nalézt například na:

Dále jsou videa umístěna na
kanálu Vím, co jím a piju o.p.s. či na zhruba 1250 LCD obrazovkách
v čekárnách u lékařů a v čekárnách vybraných nemocnic.
Celková sledovanost lze určit s jistou dávkou nepřesnosti, jelikož nejsou k dispozici všechna data o sledovanosti.
Dle dostupných údajů byl od počátku publikace videí do konce prosince 2014 celkem 433 874 zhlédnutí na Youtube
kanálu Vím, co jím. Celkový počet zhlédnutí, pokud započítáme i zhlédnutí v čekárnách lékařů, v nemocnicích či na
jiných webových serverech, přesahuje 1 milion zhlednutí za období 1.1.2013 – 31.12.2014. Velmi čtenářsky
oblíbené jsou i průvodní články k dané tématice, které každé video v online prostředí provází.

7. 5. Edukativní videoseriály Vím, co jím
– přehled realizovaných témat 2014
IV. série
Živiny (6 dílů)
Publikace leden – únor 2014
Sacharidy / Nasycené mastné kyseliny / Trans nenasycené mastné kyseliny / Sůl / Energie / Vláknina

V. série
Mýty o potravinách (6 dílů)
(publikace duben - květen 2014)
Mýty o drahých rybách / … o zubní hygieně / … o rostlinných tucích /
… o biopotravinách / … o cukrovce/ … o pohybu
VI. série
Zdravě jíst a hýbat se – to je oč tu běží ( 3 díly)
(publikace září 2014)
Naučte se nakupovat / Naučte se netloustnout / Rozhýbejte se
Z dotace MZČR – Projekt podpory zdraví

7. 5. Prevence nadváhy a obezity – dotace MZČR
Iniciativě Vím, co jím a piju, o.p.s. se pro rok 2014 podařilo získat dotaci v rámci Projektů podpory zdraví Ministerstva
zdravotnictví ČR na podporu prevence nadváhy a obezity.
Identifikační číslo projetu:
Název projektu:
Řešitel:
Celková výše dotace:
Spoluúčast Vím, co jím a piju o.p.s.:
Celkové náklady projektu:

10438
Zdravě jíst a hýbat se – to je oč tu běží
MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D.
73.000,- Kč
62.143,- Kč
135.143,- Kč

Cílem projektu bylo vytvořit a publikovat trojdílný edukativní videoseriál pro širokou veřejnost, který
provede diváky třemi hlavními zásadami zdravého života: principy vyváženého stravování, pravidly nákupu potravin a
motivací pro pravidelný pohyb.
Seriál byl publikován na webovém portálu www.vimcojim.cz a na 10 dalších portálech pro širokou
veřejnost (ona.idnes.cz, zena-in.cz, muzemejiszdraveji.cz, vitalnisenior.cz, vlasta.cz, zena.centrum.cz, vitalia.cz,
zeny.iprima.cz, gastrotv.cz, vasedeti.cz). Celkový počet zhlédnutí v online prostředí v období od publikace videí do 31. 12.
2014 byl celkem 30 571 zhlédnutí. Vybrané díly série byly též odvysílány na LCD monitorech, které jsou umístěny
v čekárnách praktických lékařů, pediatrů a v nemocnicích napříč ČR. Např. v prosinci 2014 byl díl "Naučte se
netloustnout" umístěn do vysílání na LCD monitorech u 500 praktických lékařů a 400 pediatrů, a to s frekvencí 1x v
hodině. Došlo tak cca k 108 tisícům odvysílání a cca 780 tisícům zhlédnutí.
Projekt byl ze stran recenzentů i ministerstva zdravotnictví ČR hodnocen kladně a v rámci závěrečného hodnocení
získal hodnocení 1 – projekt splněn vynikajícím způsobem, efektu plně dosaženo.

7. 5. Prevence nadváhy a obezity – dotace MZČR
Vzorové publikace

7. 5. Prevence nadváhy a obezity – dotace MZČR

7. 5. Edukace: Akademie zdravého životního stylu

7. 5. Edukace: Akademie zdravého životního stylu
Akademie zdravého životního stylu je cyklus přednášek a workshopů o zdravém životním
stylu, o výživě, o složení potravin, o civilizačních chorobách a jejich prevenci či o pohybových
aktivitách pro širokou veřejnost. Cílem je za pomoci odborných garantů iniciativy
edukovat širokou veřejnost a umožnit zájemcům osobní kontakt s odborníky.

Akademie byla pilotně otestovaná již v roce 2013 a jelikož se tato forma edukace široké
veřejnosti osvědčila (zájem veřejnosti, pozitivní ohlasy, kladná hodnocení ze strany účastníků),
rozhodli jsme se pokračovat v přednáškách a workshopech i v roce 2014, navíc v širším
měřítku a též mimo Prahu.

V roce 2014 jsme realizovali celkem 10 workshopů, z toho 6 v Praze, 3 v Brně a 1 v Ostravě
Celkem se workshopů v roce 2014 zúčastnilo 318 účastníků.
3x
3x
2x
2x

Chytré nakupování - PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.
Jak si sestavit vyvážený jídelníček - PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.
Výživa dětí - PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.
Strava a pohyb při sedavém zaměstnání - PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., Mgr. Martina Karasová

7. 5. Edukace: Novinářská akademie
V roce 2014 jsme se v rámci Akademie zdravého životního stylu rozhodli otestovat pilotní
sérii neformálních setkání s novináři lifestylových časopisů, zdravotních rubrik některých
periodik a internetových serverů s vysokou návštěvností či rozhlasových stanic.

Prostřednictvím neformálních setkání novináře vzděláváme, motivujeme je k zájmu o zdravý
životní styl a poskytujeme jim kvalitní podklady pro tvorbu článků.
Cílem je zlepšit a posílit kvalitu i množství informací, které jsou o výživě a
zdravém životním publikovány v médiích a podpořit šíření informací založených
na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích.
Témata:
• Jak nastartovat změnu životního stylu a na co si dát pozor; ing. Petr Havlíček
• Chytré nakupování a jak sestavit jídelníček; PhDr. K. Hlavatá, Ph. D.
• Mýty o potravinách, Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
• Zdravé vaření (nejen) o svátcích, MUDr. Václava Kunová
• Víte, co jíte? Aneb rizikové složky potravin; doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Výsledky:
články v tištěných i internetových médiích, ze strany novinářů pozitivní ohlasy

7. 6. Logo Vím, co jím
Rozšíření nabídky nutričně hodnotných potravin
V nárůstu partnerů zaznamenala iniciativa Vím, co jím a piju o.p.s. v roce 2014 další posun. Během roku 2014 se
k iniciativě Vím, co jím a piju o.p.s. přidalo 6 nových společností. Celkový počet partnerů dosáhl 24. V roce 2014 jsme
udělili 132 nových licencí, počet výrobků označených logem Vím, co jím tak vzrostl z 296 v prosinci 2013 na 356
v prosinci 2014. Aktuální seznam certifikovaných produktů je k dispozici na www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/databazepotravin/.
Několik partnerů navíc upravilo výživové složení svých produktů tak, aby produkty splňovaly požadavky pro udělení loga
Vím, co jím. Toto považujeme za velmi přínosné v rámci naší snahy působit na výrobce, dodavatele a distributory
potravin tak, aby dbali o dodržování zdravějšího poměru a množství některých živin v potravinách, především s ohledem
na zdravý životní styl a prevenci neinfekčních civilizačních onemocnění.

Společnosti se také daří průběžně zvyšovat povědomí o logu Vím, co jím. Z povědomí 18,6 % v dubnu 2013
vzrostlo na 36,1 % v říjnu 2014, což představuje v daném období nárůst o 94 %.
Průzkum spotřebitelského chování, který realizovala společnost Sanep v říjnu 2014, též ukazuje, že:

 69,4 %
 62,8 %
 58,3 %

pozitivně vnímá logo kvality, která hodnotí, zda potravina odpovídá výživovým
doporučením pro správné stravování
rozumí, co znamená logo Vím, co jím
souhlasí, že výběr potravin označených logem “Vím, co jím” přispívá k udržení
dobrého zdraví

7. 6. Logo Vím, co jím
Povědomí o značce Vím, co jím: 36,1 %
CS 20-60 let, 51 % ženy, 49 % muži
10/2014
N=8.316

36,1 %
říjen 2014

18,6 %
duben 2013

<8 %
březen 2012

7. 6. Logo Vím, co jím
Vnímání značky kvality: 69,4 % pozitivně
Jak byste vnímal/a značku (logo) kvality, která by vám ukázala, že potravina odpovídá výživovým
doporučením pro správné stravování?

velmi pozitivně (uvítal bych takovou značku, ulehčila by
mi nákup)

spíše pozitivně

taková značka není třeba

nedokáži posoudit

SANEP, n=8.316, říjen 2014
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7. 6. Logo Vím, co jím
Identifikace značky Vím, co jím: 62,8 %
Znáte kritéria, podle kterých je značka “Vím, co jím” potravinám udělována? Tato kritéria posuzují:
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0
složení potravin s
složení potravin s
důrazem na nutriční důrazem na přídatné
hodnotu
látky

způsob výroby a
zpracování

původ potravin

nevím

SANEP, n=3.002, říjen 2014

7. 6. Logo Vím, co jím
24 partnerských společností

7. 6. Logo Vím, co jím
Receptury pokrmů
Cílem iniciativy „Vím, co jím a piju“ je pomáhat spotřebiteli snižovat příjem některých rizikových živin jako jsou nasycené a
trans mastné kyseliny, sůl a přidaný cukr. Vysoká konzumace potravin s významným podílem těchto živin má vliv na vznik
některých civilizačních onemocnění souvisejících s výživou. S logem „Vím, co jím“ se můžeme setkávat na výrobcích, které
splňuji kritéria pro dany typ produktu. V roce 2014 rozšířila iniciativa „Vím, co jím a piju“ svou působnost i na
certifikované receptury pokrmů a hlavních jídel. V průběhu prvního roku bylo certifikováno celkem 42
receptur, které splňují kritéria projektu Vím, co jím a piju.
Účel:
 Rozšíření působnosti loga Vím, co jím do provozoven závodního a školního stravování
 Možnost dalšího zviditelnění a podpory produktů s logem Vím, co jím a piju o.p.s.
 Podpora vyváženého stravování
 Celospolečenské diskuze o školním stravování a zvažované regulaci doplňkového prodeje
 Přidaná hodnota ve srovnání s jinými logy kvality
Výstupy:
 Přednášky
 Edukační materiál Zdravá školní svačina aneb Uzdravme školní automat (SZÚ / MZČR / Spol. pro výživu –
doporučení pro vhodné svačení)
 2 odborné články ve Zpravodaji pro školní stravování (součást časopisu Výživa a potraviny, doc. Ing. Jiří Brát, CSc.)
 Brožura pro školní stravování (Unilever)
 Příprava na zapojení do projektu Zdravá školní jídelna (SZÚ)

7. 6. Logo Vím, co jím
vzor certifikované receptury

7. 7. Osvětové akce
Odborné setkání
V roce 2014 jsme zorganizovali 1 odborné setkání s cílem umožnit odborníkům výměnu informací o novinkách
v oboru a vytvořit vhodnou platformu pro diskuzi nad zvolenými tématy. Mezi přednášejícími byli zástupci
WHO ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zdravotního ústavu
i Choices International Foundation.
Téma:
Termín:
Počet účastníků:

Podpora zdraví – dobrá volba pro všechny
Praha, Hotel Diplomat, 11. 11. 2014
112 účastníků

Cíl
Posilování povědomí o principech fungování
iniciativy a zapojení do odborné diskuze v
rámci podpory prevence chronických
onemocnění spojených s výživou a vlivu výživy
na zdraví.
Cílová skupina
 Výrobci, distributoři a obchodníci potravin
 Odborníci z oblasti potravinářství a výživy
 Lékaři
 Zástupci státních organizací
 Zástupci vzdělávacích institucí

7. 7. Osvětové akce
Aktivní účast odborníků na odborných konferencích
Výběr nejdůležitějších akcí, na kterých odborní garanti iniciativy Vím, co jím a piju aktivně účastnili:
 Porada vedoucích školních jídelen Kraj Vysočina, Havlíčkův Brod, březen 2015
 Porada vedoucích školních jídelen Kraj Vysočina, Žďár nad Sázavou, březen 2015
 seminář „ZDRAVĚJŠÍ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ “, Senát, duben 2014
 Konference Školní stravování - Společnost pro výživu, květen 2014
 Round table FOP positive logos in Europe Copenhagen, Denmark, květen 2014
 Kulatý stůl MŠMT - zdravý životní styl, Praha, červen 2014
 Efektivní strategie podpory zdraví II., Státní zdravotní ústav, Praha, červen 2014
 indc 2014, Praha, září 014
 Výživa a zdraví 2014 - Budoucnost výživy člověka, Teplice, září 2014
 Kulatý stůl MŠMT - zdravý životní styl, Praha, září 2014

 Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2014, Poděbrady, říjen 2014
 Pracovní skupina Zdraví 2020 – MZČR, listopad 2014

7. 8. Spotřebitelské průzkumy
V roce 2014 jsme ve spolupráci se společností SANEP realizovali dva průzkumy spotřebitelského chování. S výsledky
pracujeme v rámci webového portálu, poskytujeme je médiím, účastníkům odborných setkání a státním institucím. Slouží
též jako základ pro plánování aktivit, k tvorbě odborných prezentací a ke sdílení získaných informací s odbornou
veřejností.
Jídlem ke zdraví – Umíme to?
SANEP, únor 2014 , 8316 respondentů
20-60 let, osoby zodpovědné za nákup v domácnosti

Co ovlivňuje výběr zdravějších potravin?
SANEP, říjen 2014, 8082 respondentů
20-60 let, osoby zodpovědné za nákup v domácnosti

Průzkum zaměřený na znalost zásad správného
výběru potravin, mýty o potravinách a na
porozumění výživovým hodnotám uváděných na
potravinách.

Cíle průzkumu bylo zjistit, jaký důraz kladou
respondenti na nutriční hodnoty a zda zohledňují
zdravotní aspekty související s nevhodnou volbou potravin

Vybrané výsledky:
66,1 %
považuje ryby za sice zdravé, ale drahé maso
39,2 %
mylně považuje slunečnicový olej za zdraví
prospěšnější než řepkový.
68,2 %
si mylně myslí, že margaríny jsou umělé tuky
80,5 %
vůbec neví, kde zdraví nebezpečné trans tuky
hledat
42,2 %
se při výběru pečiva mylně orientuje podle
barvy
60,3 %
upřednostňuje
světlé
pečivo
před
celozrnným nebo složení pečiva nesleduje

Vybrané výsledky:
25,4 %
sleduje při nakupování složení potravin a
tato informace je pro ně důležitá při
rozhodování o koupi výrobku.
18,9 %
rozumí nutričním hodnotám na obalech
potravin
27,4 %
se snaží co nejvíce zařazovat či zvyšovat
příjem trans mastné nenasycené kyseliny
(TFA)

7. 9. Další aktivity
Zpravodaj Vím, co jím
Vím, co jím a piju o.p.s. v roce 2014 pokračovala v rozesílání
pravidelného měsíčního elektronického zpravodaje, který je
určen odborné potravinářské veřejnosti a nově též
registrovaným fanouškům iniciativy z řad široké veřejnosti.
Naším cílem je, aby se tento Zpravodaj stal vyhledávaným
zdrojem informací z oblasti potravin, výživy a stravování. Cílem
Zpravodaje je též informovat stávající a potenciální partnery o
novinkách ve Vím, co jím a piju o.p.s.
Tištěné a propagační materiály
Brožury, nákupní tašky, Pexeso a letáky pro širokou veřejnost
byly distribuovány v rámci akcí našich partnerů,
spolupracujících organizací a v rámci soutěží na webu
www.vimcojim.
Den zdraví STOB (říjen 2014)
Každoroční akce určená všem, kteří se chtějí zbavit
nadbytečných kilogramů a nevědí, jak na to. Stánek iniciativy
Vím, co jím a piju o.p.s. nabídl informace o programu, o
aktivitách pro veřejnost a také ochutnávku vybraných
produktů s logem Vím, co jím.

Financování společnosti

8.

Finanční zdroje nutné pro zajištění činnosti jsou získávány z hlavní obecně prospěšné činnosti – především ze
sublicenčních poplatků za poskytnutí ochranné známky loga Vím, co jím, partnerských příspěvků a z certifikace receptur.
Další doplňkové příjmy získala společnost od některých partnerů. V roce 2014 nebyla společnosti Vím, co jím a piju
o.p.s. příjemcem darů a grantů.
Společnosti byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 prostřednictvím dotačního
programu Ministerstva zdravotnictví ČR (Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví 2014, id. číslo projektu
10438) ve výši 73.000,- Kč. Tento projekt byl řádně ukončen k 31.12.2014. Čerpání dotace probíhalo v souladu s
Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu č. SOZ/10438/6306/2014/2 vydaným MZ dne 5. 12. 2014 a také
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a usnesením vlády ČR ze dne 1. 2. 2010 č. ve znění usnesení vlády ČR ze dne 19.
6. 2013 č. 479 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím
ústředními orgány státní správy.
Významní partneři, společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. a UNILEVER ČR, spol. s r.o., podpořili marketingové
aktivity Vím, co jím a piju o.p.s.. Na základě smlouvy o spolupráci byly těmito partnery poskytnuty finanční prostředky
přímo společnosti Focus Agency s.r.o., která z nich realizovala veškeré marketingové aktivity Vím, co jím a piju o.p.s.
Dary
Fondy

–
–

Vím, co jím a piju o.p.s. nebyla v roce 2014 příjemcem darů
Vím, co jím a piju o.p.s. nemá zřízen žádný fond

Mnoho aktivit jsme mohli uskutečnit díky podpoře našich partnerů i díky mediální podpoře některých tištěných,
rozhlasových a tv médií. Činnost iniciativy Vím, co jím a piju o.p.s. v roce 2014 podpořilo mnoho dalších lidí svými
nápady a osobní pomocí. Pomoci všech si velmi vážíme a děkujeme za ni.

8.1. Přehled majetku a závazků
– rozvaha k 31.12. 2014 *

8.2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014 *

8.3. Doplňující informace
Výsledek hospodaření v roce 2014 je zisk ve výši 11 tis. Kč. Tato částka bude převedena do roku 2015 a použita na
financování obecně prospěšných činností v roce 2015.
Vím, co jím a piju o.p.s. v roce 2014 nezaměstnávala žádného zaměstnance v hlavním pracovním poměru. Vzhledem k
velikosti společnosti a způsobu projektového provozu společnost pouze najímá externí spolupracovníky na realizaci
jednotlivých úkolů. S pracovníky byly uzavírány dohody o provedení práce, o pracovní činnosti nebo pracovali jako
dobrovolníci. Ředitelka společnosti vykonává funkci ve smluvním poměru na základě mandátní smlouvy, z této smlouvy
neplyne ředitelce společnosti žádná odměna.
Žádné půjčky, úvěry a ostatní plnění nebyla v účetním období poskytnuty členům správní rady, dozorčí rady ani
zakladatelům. Členové správní rady ani dozorčí rady nejsou za svou činnost v orgánech společnosti odměňováni.

Společnosti v roce 2014 nepořídila žádné zásoby, dlouhodobý hmotný či finanční majetek.

9. Plán aktivit v roce 2015
Kalendářní plán větších akcí v roce 2015
Kampaň Solte méně!
Kampaň/festival Zdraví mě baví!
Projekt Zdravé nakupování
Realizace průzkumu spotřebitelského chování
Odborné setkání s panelovou diskuzí
Tisková konference
Akademie Zdravého životního stylu
Akademie Zdravého životního stylu pro novináře
Realizace videoseriálu Vím, co jím

(březen 2015)
(září 2015)
(září 2015)
(říjen 2015)
(listopad 2015)
(březen, září 2015)
(celoročně, 10 workshopů)
(celoročně, 10 setkání)
(tři šestidílné série)

Organizační plán v roce 2015

Zasedání Správní a dozorčí rady Vím, co jím a piju o.p.s.
Vydání Výroční zprávy Vím, co jím a piju o.p.s. za rok 2014
Zasedání Správní a dozorčí rady Vím, co jím a piju o.p.s.
Zasedání Správní a dozorčí rady Vím, co jím a piju o.p.s.

(leden 2015)
(květen 2015)
(květen 2015)
(listopad 2015)

10. Kontakty a základní údaje o společnosti
Sídlo organizace
Vím, co jím a piju o.p.s.
Drtinova 10
150 00 Praha 5

Správní rada
Robert Svoboda
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
MUDr. Otto Herber

- předseda
- člen
- člen

Právní forma
obecně prospěšná společnost

Dozorčí rada
MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D.
Dana Chylíková
Ing. Pavel Mikoška, CSc.

- předseda
- člen
- člen

Zakladatel společnosti
Robert Svoboda
Statutární orgán
Ing. Lucie Gonzálezová, ředitelka

Kontakt
Tel.: +420-602 259 365, e-mail: info@vimcojim.cz, www.vimcojim.cz
IČ: 28126181, DIČ: CZ26126181, Bankovní spojení: 2530586319/0800

11. Poděkování
Děkujeme členům správní rady a dozorčí rady společnosti, spolupracujícím odborným garantům, partnerům
společnosti a externím spolupracovníkům. S jejich podporou zde iniciativa Vím, co jím a piju je a může i nadále šířit
myšlenku zdravého životního stylu a vyvážené, nutričně hodnotné, stravy.

Děkujeme všem, kteří přispěli ke stabilitě a rozvoji iniciativy Vím, co jím a piju v roce 2014.
Ing. Lucie Gonzálezová,
ředitelka společnosti
V Praze dne 10.4. 2015

