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Představení 
ProVeg



ProVeg je mezinárodní organizace zvyšující 
povědomí o výběru potravin, která pracuje na 
transformaci globálního potravinového systému 
nahrazením konvenčních živočišných produktů 
rostlinnými a kultivovanými alternativami.

ProVeg spolupracuje s mezinárodními rozhodovacími 
orgány, vládami, výrobci potravin, investory, 
sdělovacími prostředky a širokou veřejností, aby 
pomohla světu přejít na společnost a ekonomiku, 
které jsou méně závislé na živočišném zemědělství a 
udržitelnější pro lidi, zvířata a planetu.

Představení ProVeg



Snížení celosvětové spotřeby živočišných 
produktů o 50 % do roku 2040.

NAŠE MISE 
Svět, ve kterém si každý vybírá lahodné a 
zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, 
zvířata a naši planetu.

NAŠE VIZE
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ProVeg US

ProVeg 
South Africa

ProVeg Asia

ProVeg DE, NL, UK, PL, ES, CZ 
ProVeg Incubator (Berlin)
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Tým 
ProVeg 
Česko



Oblasti působnosti ProVeg

Public Education 
& Media

We reach people where 
they are, providing 
inspiration and support for 
people to reduce and 
eliminate animal products 
from their diets. 

Tvorba a 
prosazování 
politik

Inovace 
v oblasti 
rostlinného a 
kultivovaného 
jídla

Institucionální 
a korporátní 
angažovanost

Budování 
hnutí

Veřejné 
vzdělávání a 
média

Spolupracujeme s 
vládními a mezivládními 
agenturami, nevládními 
organizacemi a 
výzkumnými 
pracovníky*cemi na 
vytváření politik a 
postupů 
upřednostňujících 
rostliny.

Podporujeme a 
propojujeme startupy a 
globální partnery při 
prosazování inovací v 
oblasti rostlinných a 
kultivovaných potravin.

Ovlivňujeme a 
podporujeme podniky, 
osoby s rozhodovací 
pravomocí a instituce 
při vývoji, poskytování 
a propagaci zdravých, 
etických a udržitelných 
rostlinných alternativ.

Budujeme silné 
kolaborativní sítě tím, 
že posilujeme a 
podporujeme další 
nevládní organizace, 
aliance, skupiny a 
komunity.

Poskytujeme inspiraci 
a podporu ke snížení a 
vyloučení živočišných 
produktů z lidské 
stravy.
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Aktivity, které ProVeg Česko realizuje, naplňují 
několik Cílů udržitelného rozvoje:

Jsme členy
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5 důvodů,
proč být ProVeg



● Pro chuť – stravovat se rostlinně a zároveň přitom nepřijít o oblíbené 
chutě nebylo nikdy jednodušší než v současnosti.

● Pro zdraví – správně sestavená a vyvážená rostlinná strava je nejen 
bezpečná, ale může též pomoci při prevenci či léčbě některých 
nemocí.

● Pro spravedlivější svět – s růstem světové populace souvisí i otázka 
toho, jak můžeme svět nasytit spravedlivěji a udržitelněji.

● Pro zvířata – průměrný člověk stravující se “západní dietou” sní za 
svůj život tisíce zvířat a většina z nich pochází z velkochovů.

● Pro životní prostředí – rostlinná strava má řadu pozitivních dopadů 
na životní prostředí včetně boje proti klimatické změně, udržitelnějšího 
využívání zdrojů i zachování biodiverzity.

Více rostlinné stravy? 5x lepší 
svět pro všechny
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● Sledujeme a analyzujeme nejnovější trendy - u 
nás i v zahraničí

● Pořádáme odborné webináře a celodenní 
konferenci New Food Forum

● Certifikujeme české výrobky ochrannou známkou 
V-Label (čistě rostlinný původ)

● Realizujeme komunikační či jiné kampaně              
s mezinárodním přesahem (př. Veggie Challenge)

● Vzděláváme odborníky*ice v oblasti výživy
● Provádíme spotřebitelské průzkumy
● Poskytujeme poradenství včetně testování 

výrobků

Čemu se věnujeme v ProVeg Česko?

http://kurzproodborniky.cz/


13

Spolupracujeme s:
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 Odborné webináře

Vzděláváme v oblasti nejnovějších trendů a 
akcelerovaném vývoji v rostlinném sektoru na 
webinářích určených pro B2B publikum 
(výrobci potravin, retail), média či vysoké 
školy.
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Jak snižovat uhlíkovou stopu 
potravin ve výrobě a retailu
Na webináři například vystoupili: 
● Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA 

(Fakulta technologie ochrany prostředí,VŠCHT Praha)
● Ing. Lucie Mádlová Ph.D. 

(Asociace společenské odpovědnosti)
● Ing. Barbora Geršlová, M.A. 

(IKEA Česká republika, Maďarsko, Slovensko)

Záznam zde

(Ukázka jednoho z předešlých webinářů)

https://ftop.vscht.cz/
https://www.spolecenskaodpovednost.cz/
https://www.ikea.com/cz/cs/
https://www.youtube.com/watch?v=xkRtBQpSrJ8
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Záznam zde Záznam zde

https://proveg.com/cz/webinar-mlecne-alternativy/
https://proveg.com/cz/webinar-sportovni-vyziva/
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 Nadcházející webináře

Více informací a registrace zde: proveg.com/cz/b2b-webinare

 Již tento čtvrtek

https://proveg.com/cz/b2b-webinare/


Pojmenovávání
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Média se na nás 
často obracejí

Zprostředkováváme:

● Informace k trendům
● Výsledky spotřebitelských průzkumů
● Komentáře k novinkám na trhu
● Výživová a jiné odborná vyjádření
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Silný komunikační 
partner i pro Vás

Jako jedna z mála organizací 
pokrýváme témata spojená s 
rostlinnou stravou, udržitelností a to 
s B2C i B2B zaměřením.
Měsíčně vidí naše příspěvky 
250-350 tisíc lidí.
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Segment 
rostlinných 
produktů



23

Čistě rostlinná strava
● Veganství
● Rostlinná strava
● Celistvá rostlinná strava

Převážně rostlinná strava
● Vegetariánství
● Pescetariánství

Reduktariánství, flexitariánství, 
semi-vegetariánství

 Základní pojmy



    1) Zdravotní  2) Ekologická    3) Etická

 Motivace k rostlinné stravě
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2019 2020

 Udržitelnější jídelníček

Zdroj: FMCG Gurus - The Impact of Sustainability Before & During COVID-19 (únor 2021)
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 Způsoby stravování ve světě

Zdroj: FMCG Gurus - The Impact of Sustainability Before & During COVID-19 (únor 2021)



Češi a jídlo: měnící se 
stravovací návyky

● V Česku rychle roste počet osob stravujících se 
flexitariánsky. Lidí, kteří konzumují maso jen 
příležitostně, je už bezmála 40 %.

● Lidé maso nejčastěji omezují ze zdravotních 
důvodů (86 %), z obav o životní prostředí (78 %), 
obav o dobré životní podmínky zvířat (63 %).

27
Zdroj: FMCG Gurus - Czech Republic Meat & Plant-Based Survey (Q3/2020, N: 1000), FMCG Gurus - Czech Republic Meat & Plant-Based Survey (duben 2022, N: 1000)
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29 % vs. 39 %

Zdroj: FMCG Gurus - Czech Republic Meat & Plant-Based Survey (Q3/2020, N: 1000), FMCG Gurus - Czech Republic Meat & Plant-Based Survey (duben 2022, N: 1000)

 Způsoby stravování v Česku



29

Motivace 
& bariéry

✔ ✖

Zdroj: IPSOS - Češi a rostlinné alternativy (květen 2020, N: 1015)
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Zdroj: Plant-based foods in Europe: How big is the market? Smart Protein Plant-based Food Sector Report by Smart Protein Project, European Union’s Horizon 2020 research and development programme (2021)  

Prodeje rostlinných produktů v Evropě

€ € €
Diskonty: 

v průměru 11% podíl

 *Total market incl. discounters, AU (Plant-based (PB) meat, milk, yoghurt)+BE (PB meat, milk, yoghurt)+DK (PB meat, milk, yoghurt, cheese, ice cream)+FR (PB meat, milk, yoghurt)+GER (PB meat, milk, yoghurt,  
cheese, ice cream, fish)+IT (PB meat, milk, yoghurt, cheese, ice cream)+NL (PB meat, milk, yoghurt, cheese)+PL (PB milk)+RO (PB meat, milk)+SP (PB meat, milk, yoghurt)+UK (PB meat, milk, yoghurt, cheese, 
bakery), sales value in €, MAT Sep/Oct (between CW39 and CW42 depending on country) 2018 vs. 2019 vs. 2020
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Prodeje rostlinných alternativ masa

*Total market incl. discounters, AU+BE+DK+FR+GER+IT+NL+RO+SP+UK, sales value in € and growth rates, plant-based (vegan and vegetarian) meat, MAT Sep/Oct (between CW39 and CW42 depending on country) 
2018 vs 2019 vs 2020; Spain only MAT Sep/Oct 2019 and 2020.

+ 68 %

Zdroj: Plant-based foods in Europe: How big is the market? Smart Protein Plant-based Food Sector Report by Smart Protein Project, European Union’s Horizon 2020 research and development programme (2021)  
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Nejprodávanější alternativy masa

Velké prodeje:

● Chlazené alternativy masných výrobků

○ Klobásy

○ Burgery

Nejrychleji rostoucí:

● Mražené alternativy masných výrobků

○ Burgery

○ Hotové produkty 
(nugetky, kousky, mleté, atp.)

○ Klobásy

Zdroj: Plant-based foods in Europe: How big is the market? Smart Protein Plant-based Food Sector Report by Smart Protein Project, European Union’s Horizon 2020 research and development programme (2021)  
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Prodeje rostlinných alternativ ryb
Nejrychleji rostoucí rostlinná 
kategorie - v Německu narostla 
za poslední dvě sledovaná 
období o 623 %

obrovský potenciál

Zdroj: Plant-based foods in Europe: How big is the market? Smart Protein Plant-based Food Sector Report by Smart Protein Project, European Union’s Horizon 2020 research and development programme (2021)  
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Prodeje rostlinných alternativ mléka

*Total market incl. discounters, AU+BE+DK+FR+GER+IT+NL+PL+RO+SP+UK, sales value in €, plant-based milk (plain and flavoured), MAT Sep/Oct (between CW39 and CW42 depending on country) 2018 vs 2019 vs 2020.

+ 36 %

Zdroj: Plant-based foods in Europe: How big is the market? Smart Protein Plant-based Food Sector Report by Smart Protein Project, European Union’s Horizon 2020 research and development programme (2021)  
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Prodeje rostlinných alternativ jogurtů

*Total market incl. discounters, AU+BE+DK+FR+GER+IT+NL+SP, sales value in €, MAT Sep/Oct (between CW39 and CW42 depending on country) 2020

● Sója

● Kokos

● Ostatní 
(př. oves, mandle, kešu, 
lupina…)

+ 37 %

Zdroj: Plant-based foods in Europe: How big is the market? Smart Protein Plant-based Food Sector Report by Smart Protein Project, European Union’s Horizon 2020 research and development programme (2021)  
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Prodeje rostlinných alternativ sýrů

*Total market incl. Discounters, DK+GER+IT+NL+UK, sales value in €, MAT Sep/Oct (between CW39 and CW42 depending on country) 2018 vs 2019 vs 2020.

+ 112 %

Nejžádanější jsou 

plátkové varianty

Zdroj: Plant-based foods in Europe: How big is the market? Smart Protein Plant-based Food Sector Report by Smart Protein Project, European Union’s Horizon 2020 research and development programme (2021)  
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#1: Doporučení pro výrobce 
a prodejce

Růst segmentu rostlinných produktů

- Evropa: 49% růst kategorie (za 2 sledovaná období)

- Využijte této příležitosti - můžete očekávat velké prodeje
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#2: Doporučení pro výrobce 
a prodejce

Nejvýznamnější kategorie rostlinných produktů

- Rostlinné alternativy masných a mléčných výrobků - největší rostlinné 

kategorie

- Zvažte vývoj/výrobu dalších variant těchto výrobků - využijte mezer na trhu
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Rostlinné alternativy masných výrobků

- Rychle rostoucí kategorie - zejména mražené výrobky a “hotovky”

- Soustřeďte se na vývoj/výrobu celých kusů “masa” a produktů nenáročných 

na přípravu (ideálně s dlouhou trvanlivostí)

#3: Doporučení pro výrobce 
a prodejce
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Rostlinné alternativy mléčných výrobků

- Kategorie stále není saturovaná - zejména výrobky z ovsa a nových zdrojů 

vykazují nejrychlejší růst

- Při vývoji rostlinných mléčných alternativ zvažte nové suroviny, např. špaldu 

nebo ořechy a semínka

#4: Doporučení pro výrobce 
a prodejce



41

#5: Doporučení pro výrobce 
a prodejce

Rostlinné alternativy sýrů

- Rychle rostoucí kategorie (Holandsko: 140 %, Německo: 77%) - trh 

rostlinných alternativ sýrů v podstatě teprve vzniká

- Soustřeďte se na vývoj a prodej přesvědčivých variant, kterých je na stále 

nedostatek
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Rostlinné alternativy ryb

- V Německu tato kategorie za sledované období vzrostla o 623 % 

- Rostlinná kategorie s aktuálně největším potenciálem - zařaďte rybí 

alternativy do svého produktového portfolia

#6: Doporučení pro výrobce 
a prodejce
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V-Label
Rostoucí význam certifikace
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V-Label
Mezinárodní ochranná známka, kterou zná každý pátý Čech.

Přehlednost Důvěra

Standardizovaná 
kritéria

Snadné 
rozhodování 
při nákupu

Spolehlivé 
kontroly 
výrobků

Poradenství
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Příklady využití v praxi

Kyselina mléčná - může být rostlinného nebo živočišného původu
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Příklady využití v praxi



47

Růst V-Label na mezinárodních trzích

● Globálně je certifikováno více než 40 000 produktů 

● Potraviny, nápoje, kosmetika, oděvy, non-food produkty, ale také služby 

● Celkem více než 3 500 držitelů licence

● 25 let zkušeností s označováním produktů a zapojením expertů z oblastí 

quality managementu, technologie potravin, chemie, kosmetologie a 

marketingu

● V-Label dnes podporuje podnikatele, výrobce, retailery, spotřebitele



48

Tuzemské i mezinárodní produkty
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Proces certifikace výrobků
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Seznam kritických složek

● Aminokyseliny, proteiny, vitamíny

● Aromata, enzymy, extrakty 

● Mouky na pekařské a těstovinové výrobky

● Fruktóza, glukóza (včetně sirupů), ovocné šťávy (včetně koncentrátů), 

zpracované ovoce

● Produkty vzniklé biotechnologickým procesem 

● Rafinované rostlinné oleje, škroby, octy 

● Dalších 150 druhů emulgátorů “E”



V-Label a spotřebitelé
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Už jste někdy viděl*a symbol V-Label na 
potravinách a nápojích?

Už jste někdy zakoupil*a nějaký produkt 
se symbolem V-Label?

Zdroj: FMCG Gurus - Czech Republic Meat & Plant-Based Survey (duben 2022, N: 1000)
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Víte, co tento symbol znamená?

Pokud je produkt označen tímto symbolem, 
kontrolujete i přesto jeho složení, abyste 

se ujistil*a, že je veganský nebo 
vegetariánský?

Zdroj: FMCG Gurus - Czech Republic Meat & Plant-Based Survey (duben 2022, N: 1000)

V-Label a spotřebitelé
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Zdroj: FMCG Gurus - Czech Republic Meat & Plant-Based Survey (duben 2022, N: 1000)

S čím si tento symbol 
asociujete?

V-Label a spotřebitelé
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Zdroj: FMCG Gurus - Czech Republic Meat & Plant-Based Survey (duben 2022, N: 1000)

Jste ochotný*á si za 
produkty s tímto 

označením připlatit?

V-Label a spotřebitelé
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Možnosti 
spolupráce



● Poradenství 
- mezery na trhu

● Nezávislé testování 
spotřebiteli*kami 

● Fortifikace

● Pojmenovávání

Vývoj produktů

56

Marketing V-Label New Food Forum 
2023

Veggie Challenge
2023



● Produktový blog, 
autorské fotografie

● Příspěvky sociální sítě 
(FB, IG)

● Podcast 

● Soutěže

Vývoj produktů
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Marketing V-Label New Food Forum 
2023

Veggie Challenge
2023



Vývoj produktů
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MarketingV-Label New Food Forum 
2023

Veggie Challenge
2023

● Certifikace výrobků

● V-Label Awards

● Databáze dodavatelů 
surovin 



Vývoj produktů
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Marketing V-LabelNew Food Forum 
2023

Veggie Challenge
2023

● Networking 
retail/výrobci

● Příspěvek v programu

● Zapojení do diskuse 
v programu

● Interaktivní marketing

● Výrobky v cateringu

● Tiskové výstupy



Vývoj produktů

60

Marketing V-Label New Food Forum 
2023

Veggie Challenge
2023

● Spolupráce na receptech

● Výrobek dne

● Workplace pro zaměstnance 
a zaměstnankyně

● Výpočet úspor, podklady 
pro vaši strategii



ivana.prochazkova@proveg.com

Ivana Procházková
Retail Consultant

+420 608 855 230

proveg.com/cz

jan.vanzura@proveg.com

Jan Vanžura
Sales & Innovation Manager

+420 608 215 649

proveg.com/cz

tereza.travnickova@proveg.com

proveg.com/cz

Food Industry & Retail Consultant

+420 731 508 914

Tereza Trávníčková

Děkujeme za pozornost! Máte nějaké otázky?


