ČESKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK z.s.
STANOVY PŘIJATÉ DNE 31. BŘEZNA 2021
1. Název, sídlo a působnost
(1) Název spolku je Česká Federace potravinových bank, z.s.
(2) Sídlo je v Praze.
(3) Působnost je celostátní.
2. Poslání, účel a cíl
(1) Posláním České Federace potravinových bank (dále jen Federace) je boj proti hladu a proti
plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektuje Chartu evropských potravinových bank
(dále jen Charta), která je nedílnou součástí stanov.
(2) Účelem a cílem Federace je sdružit potravinové banky působící v České republice,
koordinovat jejich činnost, hájit jejich společné zájmy ve vztahu k třetím osobám, dbát
o jejich rozvoj a reprezentovat je před státem a zahraničím a svou činností přispívat k rozvoji
získávání a distribuce potravin v národním měřítku. Federace provozuje logistické centrum
pro skladování velkých a národních darů. Federace soustřeďuje soubory informací
z potravinových bank. Federace není řídícím orgánem potravinových bank, ale koordinuje
jejich činnost. Federace dbá, aby potravinové banky dodržovaly Chartu a standardy
potravinových bank.
(3) Federace může zřizovat nové potravinové banky a podporovat jejich vznik v místech, kde
jsou pro to vhodné podmínky.
(4) Federace navazuje a udržuje styky i spolupráci s fyzickými a právnickými osobami
podobného zaměření doma i v cizině.
(5) Federace není založena za účelem podnikání a svých cílů dosahuje v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.
3. Ochrana názvu a logotypu
(1) Název Potravinová banka je ochrannou známkou. O právu používat českou verzi rozhoduje
předsednictvo Federace.
(2) Logotyp – kruh se dvěma ptáčky zobajícími z misky je evropskou ochrannou známkou. O
právu používat rozhoduje Evropská federace potravinových bank, na území České republiky
spravuje tuto ochranou známku ČFPB. Bez jejího vědomí nelze tento logotyp využít.
4. Vznik členství, druhy členství
(1) Řádnými členy jsou potravinové banky reprezentované statutárním zástupcem. Potravinová
banka se může stát členem po zapsání do veřejného rejstříku za podmínky, že má Chartu
jako nedílnou součást svých stanov. O přijetí rozhoduje Valná hromada.
(2) Řádnými členy se mohou stát fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj potravinových bank,
a které o členství požádají. O jejich přijetí rozhodne předsednictvo.
(3) Členy přidruženými s hlasem poradním se mohou stát fyzické osoby, které o to požádají. O
přijetí rozhodne předsednictvo.
(4) Členy přidruženými s hlasem poradním se mohou stát také jiné právnické osoby, zejména
příjemci potravin z potravinových bank, reprezentované pověřeným zástupcem. O jejich
přijetí rozhoduje předsednictvo.
(5) Jako čestný člen může být přijata fyzická osoba, která se dlouhodobě angažuje pro rozvoj
potravinových bank. Čestný člen má hlas poradní, není-li současně členem řádným. O přijetí
rozhodne valná hromada.
(6) Federace vede seznam svých členů v elektronické podobě. Vedením seznamu členů je
pověřen předseda, který odpovídá za jeho aktuálnost a zápisy i výmazy týkající se členství.
V případě vzniku nebo zániku členství provede předseda neprodleně příslušné záznamy.
Seznam členů je neveřejný.
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5. Práva a povinnosti členů
(1) Každý člen má právo aktivně se účastnit činnosti Federace, zvláště valné hromady.
(2) Povinností všech členů je podporovat rozvoj potravinových bank. Vítaná je dobrovolná
činnost ve prospěch rozvoje potravinových bank.
(3) Povinností řádných členů je účast na valné hromadě.
(4) Povinností řádných členů je zaplatit členský příspěvek, jehož výši pro každý rok určí valná
hromada.
6. Zánik členství
(1) Členství potravinové banky končí jejím zánikem.
(2) Potravinová banka může být z Federace vyloučena, jestliže porušuje Chartu a nezjedná ve
stanovené lhůtě nápravu. V případě, kdy je vyloučena, je povinna s okamžitou účinností
přestat veřejně vystupovat jako potravinová banka, přestat používat logo potravinových
bank a do 30 dnů oznámit příslušnému soudu změnu názvu, který je ochrannou známkou.
(3) Řádné členství fyzických osob může zaniknout vystoupením, vyloučením nebo úmrtím.
(4) Přidružené členství fyzických osob může zaniknout vystoupením, vyloučením nebo úmrtím.
(5) Přidružené členství právnických osob může zaniknout vystoupením, vyloučením nebo jejich
zánikem.
(6) Vystoupení lze uskutečnit jen písemnou formou do rukou předsedy Federace nebo
elektronickou formou do datové schránky Federace. Účinnosti nabývá dnem následujícím po
dni doručení.
(7) Člen může být vyloučen na návrh jiného člena v případě, že hrubě poruší nebo soustavně
porušuje Chartu potravinových bank nebo dobré jméno potravinových bank.
(8) O vyloučení rozhoduje předsednictvo. Vyloučený člen se může proti vyloučení odvolat
k valné hromadě, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení, písemně do rukou
předsedy nebo elektronickou formou do datové schránky Federace. Odvolání k valné
hromadě má odkladný účinek.
(9) Ukončením členství nezanikají vzájemné závazky.
7. Valná hromada
(1) Nejvyšším orgánem je valná hromada. Neurčí-li tyto Stanovy jinak, má Valná hromada
postavení členské schůze podle zákona. Valná hromada se schází na řádném zasedání
jednou ročně, na mimořádném zasedání podle potřeby. Řádné nebo mimořádné zasedání je
možné realizovat také on-line video formou.
(2) Zasedání valné hromady je uzavřené, pokud je, nebo jeho část, neprohlásí valná hromada
za veřejné. Valné hromady se smí účastnit:
a) zástupci potravinových bank s jedním hlasem rozhodujícím,
b) řádní členové (fyzické osoby) s jedním hlasem rozhodujícím,
c) přidružení členové s hlasem poradním,
d) čestní členové s hlasem poradním, nemají-li současně právo hlasu rozhodujícího,
e) členové předsednictva s hlasem rozhodujícím pouze tehdy, nejsou-li současně nadáni
právem hlasování pod písm. a, b,
f) pozvaní hosté s hlasem poradním.
(3) Valnou hromadu svolává předseda:
a) řádné zasedání v termínu, na kterém se usnese předsednictvo,
b) mimořádné zasedání na návrh nejméně tří potravinových bank, nebo na návrh
předsednictva (v obou případech nejpozději do dvou měsíců), nebo uzná-li to sám za
potřebné.
(4) Valná hromada volí předsednictvo podle návrhů odstupujícího předsednictva a řádných
členů. Valná hromada má právo členy předsednictva odvolat.
(5) V případě neschopnosti usnášení se koná o půl hodiny později na stejném místě zasedání
náhradní Valné hromady za každého počtu přítomných členů. Není-li v pozvánce výslovně
stanoveno jinak, má se zasedání náhradní Valné hromady za takto svolané.
(6) Rozhodnutí Valné hromady jsou přijímána veřejným hlasováním, každý člen má jeden hlas.
Usnesení Valné hromady se přijímají prostou většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou
hlasování o zrušení Federace. Přípustné je rozhodování i mimo zasedání Valné hromady, a
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to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, např. elektronické pošty (per
rollam). Předsednictvo navrhuje a Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady.
(7) Valná hromada schvaluje rozpočet Federace, zprávu o její činnosti, o jejím hospodaření a
zprávu o činnosti předsednictva a strategické a koncepční dokumenty.
8. Předsednictvo
(1)
(2)
(3)
(4)

Funkční období předsednictva je tříleté.
Předsednictvo má nejméně tři a nejvíce sedm členů.
Předsednictvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
V případě uvolnění místa člena předsednictva může předsednictvo kooptovat nového člena
předsednictva na dobu do nejbližší valné hromady. Valná hromada nového člena potvrdí
nebo zvolí jiného, a to do konce funkčního období předsednictva.
(5) Zasedání předsednictva svolává předseda na návrh dvou členů předsednictva nebo uzná-li to
sám za vhodné, nejméně však třikrát ročně. Účast členů předsednictva na zasedání
je povinná.
(6) Předsednictvo odpovídá za činnost Federace v mezidobí mezi zasedáními valné hromady.
(7) Předsednictvo schvaluje a předseda vydává Organizační řád, kterým se stanoví podrobnosti
a výklad ke Stanovám.
(8) Rozsah pravomocí a podpisového práva jednotlivým členům Předsednictva stanoví
Předsednictvo.
(9) Předsednictvo rozhoduje prostou většinou všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy. Pro rozhodování a jednání Předsednictva vydává Předsednictvo Jednací řád.
Přípustné je rozhodování i mimo zasedání Předsednictva, a to v písemné formě nebo
s využitím technických prostředků, např. elektronické pošty (per rollam) nebo
videokonferencí.
(10) Předsednictvo je nejvyšším výkonným orgánem v období mezi zasedáními Valné
hromady; není-li působnost výslovně svěřena jinému, náleží Předsednictvu. Do pravomoci
předsednictva patří zejména vytváření strategických a koncepčních návrhů, určování
auditora pro ověření účetní závěrky, schvalování účetní závěrky, výroční zprávy a auditu.
Současně vyhodnocuje efektivitu činnosti jednotlivých členů, průběh regionální spolupráce
a vydává metodická doporučení k činnosti členů. V případě podezření na porušování Charty
nebo dalších pravidel ze strany členů nebo jejich odběratelských organizací, může vydávat
nápravná opatření. Další pravomoci Předsednictva stanoví Organizační řád.
9. Předseda a místopředseda
(1) Statutární orgán Federace je individuální. Statutárním orgánem je předseda, který jedná a
podepisuje jménem Federace.
(2) Místopředseda je zástupcem statutárního orgánu. V případě překážky, která brání
předsedovi v jednání, jedná a podepisuje jménem Federace místopředseda, který je pro
tento případ zmocněn k jednání ve všech věcech včetně takových jednání, pro které se
vyžaduje zvláštní plná moc.
(3) Funkční období předsedy a místopředsedy je tříleté.
10. Kontrolní komise
(1) Kontrolním orgánem Federace je Kontrolní komise, která dohlíží, zda jsou záležitosti Federace
řádně vedeny a vykonává-li Federace činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy.
Kontrolní komise je tříčlenná. Člen Kontrolní komise nesmí být současně členem
Předsednictva a nesmí být osobou blízkou člena Předsednictva. Funkční období Kontrolní
komise je tříleté. Kontrolní komise vykonává svou funkci i po vypršení mandátu do nejbližší
Valné hromady.
(2) Členy Kontrolní komise volí Valná hromada. Valná hromada má právo členy Kontrolní komise
odvolat. V případě uvolnění místa člena Kontrolní komise tato kooptuje jiného člena do konce
funkčního období. Valná hromada schvaluje Jednací řád Kontrolní komise.
(3) Zvolení členové Kontrolní komise neprodleně zvolí ze svého středu vedoucího Kontrolní
komise.
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11. Pobočné spolky
(1) Federace se nečlení na pobočné spolky.
12. Hospodaření
(1) Veškeré hospodaření je podřízeno poslání, účelu a cíli, k němuž je Federace založena.
Prostředků, kterých Federace nabyla k určitému účelu, smí být použito jen k tomuto účelu.
(2) Finanční a jiné hmotné prostředky, které Federace potřebuje k dosažení svého poslání, účelu,
cíle a k vlastní existenci, získává z vlastní hlavní činnosti, ze sbírek, dobrovolných darů,
dotací, grantů, příspěvků, dědictví a podobných zdrojů.
(3) Prostředky k financování své hlavní činnosti může Federace získávat také vlastní vedlejší
hospodářskou činností, podrobnosti stanoví Organizační řád.
(4) Všechny prostředky dosažené hospodářskou činností použije Federace k rozvoji práce na
dosažení svého vlastního poslání. Případný zisk po zdanění nesmí být rozdělen členům
Federace, členům orgánů Federace, zaměstnancům Federace ani osobám jim blízkým.
13. Sloučení a zrušení
(1) Federace se nemůže sloučit s jinou právnickou osobou.
(2) Federace může být zrušena podle zákona, nebo rozhodnutím Valné hromady.
(3) K jednání o zrušení Federace musí být svolána mimořádná Valná hromada s jediným
předmětem jednání, to je o zrušení Federace. O zrušení Federace není možné jednat
elektronickou formou. Pozvání musí být prokazatelně doručeno všem členům nejméně měsíc
předem, důvod svolání musí být jednoznačně na pozvání uveden. Mimořádná Valná hromada
svolaná za účelem rozhodnutí o zrušení je usnášení schopná, účastní-li se jí více než polovina
všech členů. K zrušení dojde, rozhodne-li mimořádná Valná hromada jednomyslně.
Potravinové banky jsou povinny do tří měsíců písemně potvrdit svou vůli o zániku Federace
do rukou předsedy.
(4) Federace zaniká při splnění předchozího odstavce v den následující po uplynutí tříměsíční
lhůty po rozhodnutí valné hromady.
(5) Mimořádná Valná hromada rozhodne o majetkovém vypořádání, o způsobu likvidace a o
tom, komu připadne majetek. Majetek smí po likvidaci připadnout jen takové právnické
osobě, která má obdobné poslání, účel a cíl činnosti jako Federace.
(6) Nedojde-li na mimořádné Valné hromadě k jednomyslnému rozhodnutí o zrušení, Federace
trvá ve své existenci.
(7) Rozhodnou-li se aspoň tři potravinové banky Federaci zachovat a oznámí toto rozhodnutí
v tříměsíční lhůtě po rozhodnutí valné hromady předsedovi, Federace trvá. Předseda svolá
do dvou měsíců po doručení žádosti valnou hromadu.
14. Přechodná a závěrečné ustanovení
(1) Spory mezi členy řeší předsednictvo především cestou jednání. Nevede-li jednání
předsednictva k urovnání sporu, rozhodne o způsobu urovnání sporu valná hromada. Valná
hromada může zvolit ze svého středu smírčí komisi.
(2) Tyto Stanovy se považují za zakladatelské právní jednání spolku a Federace je spolkem ve
smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
(3) Stanovy může změnit Valná hromada.
(4) Nesmí být změněno nebo zrušeno nebo jakkoliv uvedeno mimo platnost znění odstavce 1,
článku 2, kterým je stanoveno poslání Federace. Federace se nesmí rozdělit na více
subjektů, majetek nesmí být dělen.
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EVROPSKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK – FEBA

CHARTA
Potravinové banky jsou závislé na DAROVÁNÍ a ROZDĚLOVÁNÍ potravin.
Činnost potravinových bank probíhá ve čtyřech hlavních oblastech.

1.

Zásobování

3.

Základním cílem potravinových bank je předcházet
plýtvání potravinami a nedostatečnému zajišťování
potravin. Zásobování je zajišťováno za přísného
dodržování
hygienických
požadavků
získáváním
přebytečných potravin a darů z následujících odvětví:
§
§
§

Potravinové banky odmítají nadřazenost peněz. Jejich
činnost je založena na ochotě podporovat aktivní a
odpovědnou solidaritu.
Vydávají svědectví o nedostatečném zajišťování
potravin a o plýtvání potravinami a zvyšováním
povědomí širší veřejnosti o těchto problémech
prostřednictvím své závislosti:

zemědělství
potravinářský průmysl a distribuce potravin
pohostinství (hotely – restaurace – jídelny)

§
§

Ačkoli takto získané potraviny již nemusí být prodejné,
musí být stále bezpečné pro spotřebu ve všech fázích
dodavatelského řetězce. Kromě přebytků získávají
potravinové banky potraviny také z následujících zdrojů:
§
§

§

zapojení veřejnosti prostřednictvím speciálních
sbírek v supermarketech, školách apod.,
mezinárodní, evropské nebo národní programy
potravinové pomoci.

4.

Distribuce

Od všech stávajících i nových řádných i přidružených
členů Evropské federace potravinových bank je
vyžadován formální podpis této Charty.
Tato Charta byla formálně přijata valnou hromadou
FEBA konanou dne 17. prosince 2020.

V případech, kdy potravinové banky dodávají potraviny
síti nezávislých charitativních organizací, uzavírá se
smlouva o bezplatných dodávkách potravin takovým
charitativním organizacím mezi každou potravinovou
bankou a jednotlivými členskými charitativními
organizacemi dané distribuční sítě. Potravinové banky
nemusí
být
schopny
plně
uspokojit
potřeby
charitativních
organizací
v
oblasti
zásobování
potravinami.
Charitativní organizace nabízejí potravinovou pomoc
potřebným například formou:

§
§

Existence

Tato Charta představuje formální závazek každého člena
Evropské federace potravinových bank dodržovat tyto
zásady.

Potravinové banky jsou neziskové organizace, jejichž
provozní model se může v jednotlivých zemích lišit.
Slouží nezávislým charitativním organizacím bojujícím
proti potravinové nejistotě nebo tyto charitativní
organizace začleňují do své vlastní organizační
struktury. Organizují distribuci potravin prostřednictvím
své sítě místních charitativních organizací, skupin či
komunit, nebo přímo koncovým příjemcům tam, kde je
to potřebné. Potravinové banky představují most mezi
přebytečnými potravinami a podporou potřebných
jednotlivců.

§

na hmotných darech materiálu či vybavení,
na financování provozu nebo investičních výdajů
třetími stranami,
na příspěvcích dobročinných organizací na provozní
výdaje.

Potravinové banky existují hlavně díky působení
dobrovolníků a charitativních organizací s různou
duchovní a lidskou motivací. Potravinové banky zajistí,
aby ony samy i všichni jejich dobrovolníci nebo placení
pracovníci i celé jejich sítě při své činnosti vyloučili
jakoukoli formu diskriminace příjemců.

Platí zásada, že potraviny musí být potravinovým
bankám dodávány ZDARMA.

2.

Provoz

stravování
v dobročinných
nebo
sociálních
jídelnách,
stravování v polévkových kuchyních v určených
distribučních centrech,
potravinových balíčků.
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