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Bojujeme proti hladu

a plýtvání potravinami

Milí podporovatelé, obchodní partneři, kolegové a přátelé,

na několika stranách tohoto dokumentu je vyhodnocena celoroční práce desítek 
lidí z 15 potravinových bank a federace. Rok 2019 byl velmi úspěšný a rozvojový. 
Podařilo se dosáhnout meziročního navýšení zachráněných potravin, zajistit nové 
skladovací kapacity a rozšířit týmy o řadu nových kolegů. Čeho si velmi cením je 
to, že při každodenní práci jsme také zahájili proces řízeného rozvoje potravinových 
bank v ČR a společně jsme vytvořili a zahájili realizaci strategie rozvoje do roku 2023. 
Jak by řekl filmový klasik: „opět jsme o krok napřed“. Ze vzájemné podpory a snahy  
o rozvoj mám velikou radost.
Za celoroční práci a podporu bych chtěl poděkovat všem kolegům, dobrovolníkům, 
dárcům, obchodním a sociálním partnerům, donátorům a také řadě politiků z různých 
politických stran. Největší poděkování pak patří Ministerstvu zemědělství za finanční 
a metodickou podporu, bez které by Potravinové banky nemohly fungovat. 
 

Aleš Slavíček, předseda

slovo úvodem



Česká federace potravinových bank je nevládní a apolitický zapsaný spolek. 
Zastupujeme na národní úrovni všech 15 českých potravinových bank, hájíme 
jejich zájmy, pomáháme s přípravami celonárodních smluv, standardů i metodik. 
Federace potravinové banky neřídí, ale koordinuje jejich činnost a dbá na dodržování 
základních pravidel. Česká federace je zřízena potravinovými bankami a každá v ní 
má jeden hlas. Potravinové banky tvoří komplexní síť a zajišťují 100% územní pokrytí.

Členství v mezinárodních a celorePuBlikových organizacích

FeBa – Evropské federace potravinových bank

gFn – Celosvětové sítě potravinových bank

a-csr – Asociace společenské odpovědnosti

socr Čr – Sdružení obchodního a cestovního ruchu

anno Čr – Asociace nestátních neziskových organizací

P10 – neformální sdružení největších NNO v ČR

o nás

Potravinová banka central, z.s.
Potravinová banka džbánsko, z.s
Potravinová banka hradec králové, z.s.
Potravinová banka Jihočeského kraje, z.s.
Potravinová banka karlovarského kraje, z.s.
Potravinová banka libereckého kraje, z. s.
Potravinová banka ostrava, z.s.
Potravinová banka Pardubice, z.s.
Potravinová banka Plzeň, z.s.
Potravinová banka Praha a středočeský kraj, z.s.
Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.
Potravinová banka v olomouckém kraji, z.s.
Potravinová banka v Ústeckém kraji, z.s.
Potravinová banka ve zlínském kraji, z.s.
Potravinová banka vysočina, z.s.

Potravinové banky

Je nás 15 v celé Čr



Členové ČFPB:
 15 potravinových bank

 3 fyzické osoby

Přidružení členové: 
 Armáda Spásy v České republice

 Charita Česká republika

 NADĚJE

 Slezská diakonie.

orgány organizace
Předsednictvo ČFPB
Aleš Slavíček, předseda a ekonomický ředitel

Veronika Láchová, místopředsedkyně a ředitelka

Členové předsednictva: 
Helena Balabánová
Věra Doušová
Ilja Hradecký
Fabrice Martin-Plichta
Daniel Svoboda 

kontrolní komise
Vedoucí kontrolní komise: 
Olga Merglová

Členové:
Václav Sojka
Jana Tallová

naše poslání
Podporovat potravinové banky v boji proti hladu a podvýživě pomocí distribuce 
potravinových darů a přebytků. Pomocí komunitní spolupráce a solidarity 
podporovat trvale udržitelný rozvoj v oblasti hospodaření s potravinami.

historie
Česká federace potravinových bank byla založena v roce 1994 za účelem podpory 
vzniku a fungování potravinových bank v České republice. Za 25 let fungování 
podpořila vznik 15 regionálních potravinových bank.

Poslání
Podporuje regionální potravinové banky v jejich boji s plýtváním a hladem. Zastupuje 
jejich zájmy na národní i mezinárodní úrovni.

vize
Jsme stabilní, důvěryhodnou, respektovanou a politicky nezávislou organizací  
s jedinečným posláním v oblasti potravinové pomoci. Aktivně neseme myšlenku 
boje proti plýtvání potravinami. Společně zajišťujeme stabilní nabídku potravin  
a dostatečnou síť odběratelských organizací. Aktivně vytváříme vhodné podmínky 
pro členské organizace a podporujeme nástroje k jejich růstu, jejich vzájemnou 
podporu a rozvoj, kvalitu a vzájemnou ochranu dobrého jména. Jako aktivní člen FEBA 
sdílíme mezinárodní zkušenosti, zavádíme osvědčené metody v ČR a podporujeme 
příhraniční spolupráci.



naše aktivity
interní vzdělávání a podpora
Potravinové banky jsou registrovanými potravinářskými podniky a podléhají 
kontrolním orgánům SVS a SZPI. Jako takové jsou průběžně kontrolovány, tak 
aby byly dodržovány zásady správného zacházení s potravinami. Česká federace 
potravinových bank poskytuje nejen metodickou podporu, ale organizuje semináře 
pro pracovníky potravinových bank.

mezinárodní spolupráce
Jsme součástí Evropské federace potravinových bank – FEBA a mezinárodní sítě 
potravinových bank – GFN. Díky členství v mezinárodních organizacích je klíčovou 
organizací pro mezinárodní spolupráci a vzdělávání v oblasti potravinových bank 
(foodbanking). Manažeři a zaměstnanci potravinových bank mají možnost účastnit 
se mezinárodních seminářů, workshopů a konferencí na nichž mohou sdílet své 
poznatky a navázat spolupráci s kolegy z jiných zemí. Sdílení informací a dobré praxe 
je důležitým prvkem v rozvoji potravinových bank na celém světě.

obchodní vztahy na národní úrovni
Česká federace poskytuje svým bankám záštitu a administrativní servis při obchodních 
vztazích na národní úrovni, zejména pak s nadnárodními obchodními řetězci, ale  
i s mnohými národními dodavateli a producenty.

Pr a kontakt s medii
Česká federace potravinových bank centrálně zastupuje regionální potravinové 
banky a vede národní marketingovou kampaň.

vzdělávání a osvěta
Jedním z důležitých úkolů je i soustavné informování veřejnosti o činnostech 
potravinových bank a jejich boji proti hladu a plýtvání. Koncept environmentálního 
vzdělávání týkající se těchto témat je nyní v přípravách. V současné době působí 
federace jako poradce některých projektů a konzultant informačních materiálů.

komunikace se státní správou
Potravinové banky jako koncept jsou zastupovány Českou federací potravinových 
bank v jednání s ministerstvy a vládou ve věcech rozvoje a podpory. Hlavními 
komunikačními partnery jsou zejména Ministerstvo zemědělství poskytující 
pravidelnou dotační podporu, dále pak Ministerstvo práce a sociálních věcí  
a Ministerstvo životního prostředí.

národní koordinace potravinových sbírek
Na národní úrovni jsme koordinátory všech potravinových sbírek realizovaných  
na národní úrovni potravinovými bankami. 



rok 2019 v číslech

4 700

100 000

282 mil.

680

V roce 2019 shromáždily 
potravinové bank více než 

4700 tun potravin, které 
zdarma rozdělily.

Sto tisíc osob díky nám 
získalo potravinovou 

pomoc.

282 milionů korun je 
hodnota potravin, které 
zachránily potravinové 

banky.

680 neziskových organizací si 
přijelo do skladů potravinových 

bank a obdrželo potraviny 
zdarma.



Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším 
způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie.

V roce 2019 se poprvé konala 2x ročně a to 18. května a 23.listopadu. V obou kolech se 
vybralo rekordních 698 tun potravin a drogistického zboží. Ve více než 750 obchodech 
pomáhalo přes 4 500 dobrovolníků.

Je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací 
potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací 
společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda 
spásy, NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními řetězci Albert, Billa, dm drogerie 
markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco a Rohlik.cz.

Hlavním přepravním partnerem je Raben Logistics Czech.
Sbírka potravin je realizována pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana  
a Evropskou federací potravinových bank (FEBA).

www.sbirkapotravin.cz



důležité momenty

Únor

Březen

duBen

květen

květen

Otevření první 
komunitní 
kuchyně  
v PB Praha

Mezinárodního 
setkání 
potravinových bank 
v Londýně

Sbírka potravin 
– jarní kolo

Začátek 
spolupráce s Tafel 

Sachsen e. V. 
v Drážďanech 

1. konference 
potravinových 
bank v ČR 
v Ledči nad Sázavou

Březen
25. výročí založení 

ČFPB

květen

květen

Annual Convention FEBA  
v Římě, jehož součástí byla 
i soukromá audience  
u papeže Františka II. 

Vítězíme 
v Cenách 
SDGs 

září

říJen

listoPad

FEBA – Skill 
sharing sesion na 
téma Potravinové 
sbírky v Praze

Sbírka potravin 
– podzimní kolo 

Setkání potravinových 
bank v Hustopěčích 

u Brna 



Plány pro rok 2020 

udržení transparentnosti naší činnosti,

meziroční navýšení zachráněných potravin  
a podpořených osob o 15 %,

realizace dvou celostátních sbírek potravin,

nastavení standardů potravinových bank v ČR,

příprava projektů, které pomohou dostat potraviny 
k dalším chudobou ohroženým lidem

příprava investičních projektů pro vybudování 
nových skladovacích kapacit

pokračování v realizaci strategie rozvoje 2020–2023, 
včetně strategie vícezdrojového financování



Poděkování za spolupráci

a finanční podporu
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Zpracovali:
Veronika Láchová, ředitelka

Aleš Slavíček, předseda

Schválila VH, dne 30. března 2020

Plné znění výroční zprávy včetně ekonomické rozvahy a výsledovky naleznete na justice.cz.

www.potravinovebanky.cz

 federacepotravinovychbank

info@potravinovabanka.cz



Česká Federace 
Potravinových Bank


