
   Vím, co jím a piju o.p.s. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 



ÚVOD 

Obecně prospěšná společnost Vím, co jím a piju (dále jen VCJ) vznikla v roce 2010 

s hlavním cílem šířit myšlenku zdravé, resp. nutričně vyvážené stravy. 

  

Velký vliv na činnost obecně prospěšné společnosti má správní rada, která rozhoduje o 

zvlášť významných aktivitách a schvaluje klíčové dokumenty společnosti. Členové správní 

rady v roce 2012 byli velmi důležitou oporou – jak formou konzultací a odborného 

poradenství, tak poskytováním a zprostředkováním pomoci a podpory celému projektu. 

Patří jim za to upřímné poděkování. 

  

V roce 2012 naše společnost zaznamenala významný posun, kterým bylo zapojení několika 

významných partnerů do projektu. S jejich přispěním se nám podařilo uvést do života 

několik nových projektů.  

 



VCJ – vznik a vize 

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 

 

Hlavní vizí společnosti je, aby se logo Vím, co jím stalo široce  uznávaným,  respektovaným, 

transparentním a důvěryhodným  symbolem  nutričně hodnotných potravin a symbolem 

pro  snadný výběr potravin vhodných pro zdravý životní styl. 

 

 

 



Poslání společnosti 

Hlavním posláním iniciativy Vím, co jím a piju o.p.s. je šířit myšlenku zdravé, resp. 

nutričně vyvážené stravy.  Iniciativa VCJ sleduje a pravidelně reaguje na nejnovější 

poznatky v oblasti výživy a zdraví. 

  

Společnost Vím, co jím a piju usiluje o šíření osvěty zdravého životního stylu směrem k 

široké veřejnosti, ale též směrem k odborné veřejnosti potravinářského sektoru, lékařů a 

vzdělávacích institucí.  

  

Program „Vím, co jím a piju“ je otevřenou iniciativou, do které mohou vstoupit 

výrobci potravin, distributoři, řetězce, průmyslové asociace, cateringové společnosti, 

restaurace a hotely. Všichni se tak mohou přihlásit do programu, deklarovat zájem na 

budování značky a pomáhat spotřebitelům s výběrem vhodné stravy. 

 

 

 

 



Hlavní druhy obecně prospěšných činností (I.) 

Hlavními druhy obecně prospěšných služeb jsou služby informačního, vzdělávacího a 

poradenského typu a jsou poskytovány především spotřebitelům, výrobcům, distributorům 

a dodavatelům potravin. 

  

Směrem ke spotřebitelům je to především poskytování informací a poradenství  

pro snazší orientaci a rozhodování při výběru zdravějších potravin. 

 

Hlavním cílem je  

 posílit ochranu zdraví spotřebitelů 

 posílit prevenci nemocí,  

 zlepšit výživu a výživové návyky spotřebitelů 

 podpořit zdravější životní styl 

 

  



Hlavní druhy obecně prospěšných činností (II.) 

Směrem k výrobcům, dodavatelům a distributorům potravin je to především 

poskytování informací a poradenství o Programu The Choices Programme a 

poskytování práva (sublicence) užívat ochranné známky Choices výrobcům, 

dodavatelům a distributorům potravin. 

 

Hlavním cílem je:   

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

vhodnějších, majících vliv na prevenci chorob a podporujících zdravý životní styl 

 

 působit, aby výrobci, dodavatelé a distributoři potravin dbali o dodržování zdravějšího 

poměru a množství některých živin v potravinách (např. cukrů, sodíku resp. soli, 

nasycených mastných kyselin a trans mastných kyselin) s přihlédnutím ke zdraví a výživě 

spotřebitelů.  

 

  



Obecně prospěšná činnost VCJ uskutečněná v r. 2012 (1.) 

Poskytování služeb směrem k široké veřejnosti 

 

www.vimcojim.cz 

z původní webové prezentace se podařilo vybudovat nový webový portál o zdravém 

životním stylu, který slouží široké veřejnosti k získávání informací a praktických rad.  Díky 

novému portálu se nám daří posilovat povědomí spotřebitelů o nutričně vyvážené stravě a 

podpořit zdravý životní styl. 

   

Zdroj informací: Portál poskytuje široké spektrum informací o nutričně hodnotných 

potravinách, o zdravém životním stylu, o prevenci civilizačních chorob, o aktuálním dění v 

iniciativě.  

Poradna: Součástí portálu je i Poradna, která je bohatě využívána ze strany široké 

veřejnosti k hledání odpovědí na otázky spojené s problematikou zdravého  životního stylu,  

stravy, životosprávy apod.  

The Choices Programme: Zdroj informací o The Choices Programme pro veřejnost, 

výrobce i odbornou veřejnost 

 

 

 

 

http://www.vimcojim.cz/
http://www.vimcojim.cz/


Obecně prospěšná činnost VCJ uskutečněná v r. 2012 (I1.) 

Poskytování služeb směrem k široké veřejnosti 

 

Video seriál Vím, co jím 

V roce 2012 jsme natočili pilotní sérii šesti edukativních videí o výběru potravin.  Tato videa 

jsou určena široké veřejnosti, účinkují v nich Ing.  Petr Havlíček a PhDr. Karolína Hlavatá, 

Ph.D.  Videa byla prezentována na serveru iDnes za mediální podpory magazínu Ona Dnes 

počátkem roku 2013.  Celková sledovanost se vyhoupla téměř ke 250.000 zhlédnutí. Videa 

budeme dále prosazovat prostřednictvím spřátelených webů. 

 

Video seriál se ukázal být vynikajícím prostředkem k edukaci spotřebitelů v oblasti volby 

nutričně vhodných potravin. 

 

Osvěta v médiích 

V roce 2012 se nám úspěšně dařilo podporovat myšlenku zdravého životního stylu a 

informovat o iniciativě VCJ v celé řadě médií včetně  celoplošné TV, rozhlasu, denního tisku 

či na různých relevantních webových portálech. 

 

 



Obecně prospěšná činnost VCJ uskutečněná v r. 2012 (1II.) 

Poskytování služeb směrem k  výrobcům, dodavatelům a distributorům potravin 

(I.) 

 

Rozšíření loga VCJ, nárůst partnerů 

 

V nárůstu partnerů zaznamenala iniciativa VCJ v roce 2012 významný posun. Během roku 

2012 se k iniciativě VCJ přidalo 10 nových společností a celkový počet partnerů tak vzrostl 

na 15 partnerů. Počet výrobků schválených pro užití loga VCJ vzrostl v roce 2012 z 59 

(leden 2012) na 164 (prosinec 2012).   

 

Několik partnerů navíc upravilo receptury svých produktů tak, aby odpovídaly kritériím VCJ. 

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.  
 



Obecně prospěšná činnost VCJ uskutečněná v r. 2012 (1II.) 

Poskytování služeb směrem k  výrobcům, dodavatelům a distributorům potravin 

(II.) 
 

Odborné setkání s panelovou diskuzí Jak zdravě vyrobit a prodat 

V září proběhlo první odborné setkání na téma Jak zdravě vyrobit a prodat, kterého se 

zúčastnilo zhruba 80 zástupců z různých oblastí potravinářského a gastronomického 

sektoru,  akademické sféry,  odborných organizací a vybraných iniciativ. 

Cílem bylo poskytnout platformu pro výměnu informací mezi oborovými a příbuznými 

skupinami a dále bylo cílem odborné veřejnosti přiblížit iniciativu VCJ a její záměry včetně 

motivace firem k účasti v projektu.  Odborné setkání bylo ze strany partnerů hodnoceno 

kladně, přínosem byl i nárůst zájmu nových společností o program VCJ. 

 

Zpravodaj Vím, co jím 

VCJ zahájila v roce 2012 rozesílání pravidelného měsíčního elektronického zpravodaje, 

který je určen odborné potravinářské 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 VCJ.  

 



Další aktivity obecně prospěšné činnosti (I.) 

 Navázání spolupráce s Bureau Veritas Czech Republic 

 V roce 2012 jsme v rámci podpory transparentnosti programu The Choices navázali 

spolupráci s mezinárodní korporací Bureau Veritas Czech Republic (dále jen BV). BV 

poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, životního prostřední a společenské odpovědnosti. VCJ využívá služeb BV jako 

nezávislého certifikovaného hodnotitele, který posuzuje shodu potravinářských výrobků 

s produktovými kritérii Vím, co jím a piju. Tuto spolupráci považujeme za zásadní, 

jelikož nám garantuje nestrannost a nezávislost certifikace v rámci programu The 

Choices.  

 V rámci podpory šíření myšlenky nutričně vyvážené stravy a zdravého životního stylu 

směrem k výrobcům a odborné veřejnosti jsme dále navázali spolupráci s těmito 

společnostmi : 

- Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) 

- Fórum zdravé výživy 

 



Další aktivity obecně prospěšné činnosti (II.) 

 

 Podpora projektů 

 Účast na níže uvedených projektech slouží k informování veřejnosti o zdravém životním 

stylu a k informování o iniciativě VCJ. 

- Piknikování s Albertem (osloveno celkem 1300 osob – předány pexesa VCJ) 

- Odborné konference o výživě (7x) 

 

 Aktualizace pexesa Vím, co jím 

 Pro účely edukace na školách při akcích našich partnerů jsme distribuovali Pexesa VCJ. 

Toto pexeso je koncipované pro žáky základních škol s několika možnostmi použití v 

rámci výuky. Pexeso je dětmi i rodiči přijímáno kladně a je naší snahou v distribuci této 

učební pomůcky pokračovat i nadále. 

 

 



Finanční zajištění činnosti 

Finanční zdroje nutné pro zajištění činnosti jsou získávány z hlavní činnosti – ze 

sublicenčních poplatků za poskytnutí ochranné známky Choices (Vím, co jím a Viem, čo 

jem). Další doplňkové příjmy získala iniciativa VCJ od Nadace Choices a od některých 

partnerů. V roce 2012 nebyla VCJ příjemcem darů, dotací či grantů. 

Významní partneři, společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. a UNILEVER ČR, spol. s r.o., 

podpořili marketingové aktivity VCJ. 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 VCJ. 
 

Dary – VCJ nebyla v roce 2012 příjemcem darů 

Fondy  – VCJ 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 VCJ v roce 2012 podpořilo mnoho dalších lidí svými nápady a osobní 

pomocí. Pomoci všech si velmi vážíme a děkujeme za ni. 



PŘEHLED MAJETKU A ZÁVAZKŮ—ROZVAHA  

k 31. 12. 2012 (v tisících Kč) 

AKTIVA Počáteční 

stav 

Konečný 

stav 

Dlouhodobý majetek 

celkem 0 0 

Krátkodobý majetek 

celkem 227 37 

Zásoby celkem 0 0 

Pohledávky celkem 65 18 

Krátkodobý finanční 

majetek celkem 162 19 

Jiná aktiva celkem 0 0 

Aktiva celkem 227 37 

PASIVA Počáteční 

stav 

Konečný 

stav 

Vlastní zdroje celkem -24 -297 

Jmění celkem 0  0  

Výsledek hospodaření 

celkem -24 -297 

Cizí zdroje celkem 251 334 

Krátkodobé závazky 

celkem 17 106 

Jiná pasiva celkem 234 228 

Pasiva celkem 227 37 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2012 (v tis. Kč) 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  v r. 2012   -273 tis Kč 

  

HLAVNÍ 

ČINNOST 

DOPLŇK. 

ČINNOST CELKEM 

NÁKLADY       

Služby celkem  988 0  988 

Osobní náklady celkem  69 0  69 

Ostatní náklady celkem  2 0  2 

NÁKLADY CELKEM 1 059 0  1 059 

VÝNOSY       

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem  786 0  786 

VÝNOSY CELKEM 786 0  786 

Výsledek hospodaření před zdaněním -273 0  -273 

Výsledek hospodaření po zdanění -273 0  -273 



Doplňující informace  

Výsledek hospodaření v roce 2012 je ztráta ve výši 273 tis. Kč. Tato ztráta bude 

kompenzována příjmy v průběhu ledna 2013, jelikož v lednu se pravidelně fakturují licenční 

poplatky partnerským organizacím na celý následující rok. 
 

V roce 2012 byl správní radou jmenován statutární orgán – ředitelka VCJ. Změna byla 

zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností ke dni 22. 11. 2012. 
 

VCJ v roce 2012 nezaměstnávala nikoho v trvalém pracovním poměru. Vzhledem k 

velikosti společnosti a způsobu jejího ”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 nebyly v účetním období poskytnuty členům správní 

rady ani zakladatelům. Členové správní rady nejsou za svou činnost odměňováni. 

 

 

 

 

 

 



Plán aktivit v roce 2013 

 

 

 

 

 

 

Kalendářní plán větších akcí v roce 2013 

 

Realizace průzkumu spotřebitelského chování  (březen 2013) 

Odborné setkání s panelovou diskuzí   (22. 4. 2013 a říjen 2013) 

Tisková konference     (24. 4.  2013) 

Akademie Zdravého životního stylu   (duben až prosinec 2013 - pilot) 

Realizace video seriálu Vím, co jím   (3 série – květen a srpen 2013) 

 

Organizační plán v roce 2013 

 

Zasedání Správní a dozorčí rady VCJ   (duben 2013) 

Vydání Výroční zprávy VCJ za rok 2012   (duben 2013)  

Zasedání Správní a dozorčí rady VCJ   (září 2013) 

Zasedání Správní a dozorčí rady VCJ   (listopad 2013) 

 

 

 



Kontakty a základní údaje o společnosti 
Sídlo organizace: 

Vím, co jím a piju o.p.s. 

Drtinova 10 

150 00 Praha 5 

 

Právní forma:  

obecně prospěšná společnost 

  

Zakladatelka společnosti: 

Lea Zídková 

 

Správní rada : 

Robert Svoboda (předseda správní rady) 

Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. (člen) 

MUDr. Otto Herber (člen) 

 

 

  

 

 

 

Kontakt: 

Tel.: 227018445 

Fax: 277018425 

E-mail: info@vimcojim.cz 

http://www.vimcojim.cz 

 

IČ: 28126181 

DIČ: CZ26126181 

Číslo běžného účtu: 

2530586319/0800 

 

Statutární orgán: 

Ing. Lucie Gonzálezová, ředitelka 

 

http://www.vimcojim.cz/


Poděkování 

Děkujeme členům správní rady VCJ, spolupracujícím externím osobám i dobrovolníkům. S 

jejich podporou zde iniciativa Vím, co jím a piju je a může i nadále šířit myšlenku zdravého 

životního stylu a vyvážené stravy. 

 

Děkujeme všem, kteří přispěli ke stabilitě a rozvoji iniciativy Vím, co jím a piju v roce 

2012. 

  

 

Ing. Lucie Gonzálezová,  ředitelka společnosti 

V Praze dne 14. 4. 2013 

 

 

 

 

 

 

 




