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Slovo úvodem
Milí podporovatelé a obchodní partneři, kolegové a přátelé, na
několika stranách tohoto dokumentu je v číslech vyjádřena
celoroční práce desítek lidí z 15 potravinových bank. V roce 2018 se
plošně povedlo výrazně navýšit množství potravin i počet
podpořených lidí, současně se také intenzivně pracovalo na dalším
rozvoji bank v regionech, zahájili jsme odběr potravin podle nové
úpravy zákona o potravinách, realizovali potravinovou sbírku,
intenzivně jsme vyjednávali finanční zajištění činnosti všech bank v
dalších letech a také dofinancování, které se nakonec podařilo až v
závěru roku.

Vznikla nová Potravinová banka Central, která má zajistit pomoc v
jižní části Středočeského kraje a odlehčit tak pražské bance; ve
spolupráci s Penny Market s.r.o. vzniklo nové logistické centrum v
Modleticích. Byl to tedy rok náročný a plný změn, ale dovolím si
tvrdit, že opět velmi úspěšný. Za tento úspěch bych chtěl
poděkovat všem kolegům, dobrovolníkům, dárcům, obchodním a
sociálním partnerům a také řadě politiků z různých politických stran
za jejich zájem o náš projekt. V neposlední řadě patří velké
poděkování Ministerstvu zemědělství ČR za finanční a metodickou
podporu.

Aleš Slavíček, předseda



O NÁS
Česká federace potravinových bank je zastřešující organizací potravinových bank v naší zemi. Zastupujeme na
národní úrovni všech 15 fungujících potravinových bank. Hájíme jejich zájmy na národní úrovni, pomáháme s
přípravami celonárodních smluv i metodik. Federace potravinové banky neřídí, ale koordinuje jejich činnost a dbá
na dodržování základních pravidel – Charty Potravinových bank. Česká federace je zřízena potravinovými bankami,
každá v ní má jeden hlas. Působíme v celé České republice, protože v současné době mají potravinové banky již
komplexní síť a 100% územní pokrytí v případě potřeby.
Česká Federace potravinových bank je nevládní, apolitická a je členem Evropské federace potravinových bank FEBA
a členem Celosvětové sítě potravinových bank GFN.



01. 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.

02. MISE

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

03. VIZE

Podporovat potravinové banky v jejich 
činnosti, tak aby se mohly maximálně 
věnovat shromažďování a distribuci 
potravin. Rozvíjet vzdělávací osvětové 
projekty a zapojit se do tvorby 
strategií boje proti plýtvání 
potravinami. Podporovat spolupráci 
potravinových bank a dalších 
stakeholderů.



Rok 2018 v číslech

4200
V roce 2018 shromáždily 

potravinové bank více než 4200 
tun potravin, které zdarma 

rozdělily.

100 000
Sto tisíc osob díky nám získalo 

potravinovou pomoc.

282
282 milionů korun je hodnota 

potravin, které zachránily 

potravinové banky

617
617 neziskových organizací si 

mohlo přijet do skladů 
potravinových bank a získat 

potraviny zdarma.



Zákon o potravinách

Začala platit novela Zákona o 
potravinách, která ukládá 
povinnost darování 
neprodejných, ale 
plnohodnotných potravin všem 
obchodům s plochou nad 400m2.

400 m2

LED
1.

LED
10.

BŘE
6.

Memorandum

Bylo uzavřeno Memorandum o 
spolupráci ČFPB a Tesco ČR, které 
zakládá dlouhodobou spolupráci 
a podporu.

PB Central

Byla zaregistrována nová 
Potravinová banka Central se 
sídlem v Modleticích.

Valná hromada

Proběhla Valná hromada
ČFPB v Ledči nad Sázavou.

Důležité momenty roku 2018

BŘE
23.



Annual Convention
FEBA

Annual Convention FEBA –
tradiční výroční setkání 
evropských potravinových bank, 
tentokrát v Budapešti.

BŘE
21.

LIS
10.

Logistické centrum 
ČFPB

Ve spolupráci s PENNY MARKET 
s.r.o. bylo slavnostně otevřeno 
Logistické centrum ČFPB 
v Modleticích.

Kaufland sbírka

Byla realizována první Kaufland 
potravinová sbírka, jako pilotní 
projekt oddělené sbírky. Při 
sbírce, která pokrývala celou síť 
obchodů Kaufland se vybralo přes 
57 tun potravin a drogistického 
zboží.

Národní potravinová 
sbírka

Proběhla Národní potravinová 
sbírka s výsledkem přes 300 tun 
vybraných potravin a 
drogistického zboží.

Důležité momenty roku 2018

KVĚ
26.

ZÁŘ
8.



VĚRA DOUŠOVÁ, ředitelka PB Praha
Nadace Karla Janečka udělila v roce 2018 
cenu „Laskavec“ Veře Doušové za její 

celoživotní práci a pomoc lidem.

Vzácní lidé v našich řadách

ILJA HRADECKÝ, zakladatel ČFPB
Nadace Charty 77 udělila Cenu Františka 
Kriegla pro rok 2018 našemu zakladateli Iljovi 

Hradeckému za vytrvalou a občansky 

statečnou pomoc lidem v nouzi.



Plány pro rok 2019

Zvýšíme množství 
zachráněných potravin

Chceme být i nadále transparentní
organizací s jedinečným posláním. Budeme
usilovat o rozšíření naší činnosti, společné
navýšení zachráněných potravin a
podpořených osob meziročně o 20 %, jako
hlavní organizátor realizovat novou
potravinovou sbírku ve dvou termínech a
postupně zapojit více dobrovolníků a e-
shopů, budeme jednat o systémovém
financování činnosti bank, prohlubovat
zahájenou příhraniční spolupráci a
pokračovat v rozvoji vzdělávacích
programů. Chceme také nastavit
vzájemnou kontrolu bank s ohledem na
transparentnost, kvalitu a efektivitu.



Spolupráce, členství v mezinárodních a 
celorepublikových organizacích



Podpořili nás v roce 2018



@federacepotravinovychbankK Brance 11/19e, 
155 00 Praha 5

ADRESA
info@potravinovabanka.cz

EMAIL
www.potravinovabanka.cz

WEBSITE

Schválila VH, dne 9. dubna 2019


