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Bojujeme proti hladu

a plýtvání potravinami



Milí podporovatelé, obchodní partneři, kolegové a přátelé,

pokud čtete tyto řádky, dostala se k Vám Výroční zpráva naší činnosti za rok 2021. 
Pro nás všechny ve federaci jde o důležité shrnutí celoroční práce a musím hned 
na úvod vyjádřit radost, protože se naše společná činnost opět výrazně posunula. 
Významné v roce 2021 bylo to, že pokračovala pandemická situace v několika dalších 
vlnách, byl to čas velmi složitý, ale již nyní víte, že k nám aktuálně od východu přišla 
ještě větší lidská katastrofa a pro nás nastala další velká výzva, jak pomoci lidem  
v nouzi. Radostnou událostí loňského roku byla realizace dvou potravinových sbírek, 
nákup několika nových skladů, dary od lidí i firem a také to, že jsme získali prestižní 
ocenění Neziskovka roku 2021 v kategorii střední organizace. V této zprávě není jen 
souhrn federační práce, ale naleznete zde výsledky za všechny Potravinové banky, 
které opět výrazně navýšily množství zachráněných potravin a za posledních pět 
let navýšily banky obrat o neskutečných 300 %.
Za celoroční nasazení, 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, Ministerstvu životního prostředí a SOCRu za finanční a metodickou 
podporu, bez které by Potravinové banky nemohly fungovat. 
 

Za celý federační tým 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

Platforma 10 – neformální sdružení největších NNO v ČR

o nás



Potravinová banka džbánsko, z.s., Liběšice u Loun
Potravinová banka central, z.s., Modletice u Prahy
Potravinová banka hradec králové, z.s.
Potravinová banka Jihočeského kraje, z.s., České Budějovice
Potravinová banka karlovarského kraje, z.s., sokolov
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., Litoměřice
Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s., otrokovice
Potravinová banka vysočina, z.s., Ledeč nad sázavou

Potravinové banky

Je nás 15 v celé Čr



Členové ČFPB:
 15 potravinových bank

 3 fyzické osoby

Přidružení členové: 
 Armáda Spásy v České republice z.s.

 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 (PB Ostrava)
Věra Doušová (PB Praha a SČK)
Ilja Hradecký
Fabrice Martin-Plichta
Jiří Lodr (PB Plzeň) 

kontrolní komise
vedoucí kontrolní komise: 
Olga Merglová (PB Liberec)

Členové:
Kristýna Škabradová (PB Jihočeského kraje)
Lenka Mališková (PB Central)



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 2021 v číslech

9 340

200 949

425 mil.

1 175

V roce 2021 shromáždily 
potravinové banky více 
než 9 340 tun potravin, 
které zdarma rozdělily.

Přes 200 000 osob díky 
nám získalo potravinovou 

pomoc.

425 milionů korun je 
hodnota potravin, které 
zachránily potravinové 

banky.

1 175 neziskových organizací 
si mohlo přijet do skladů 

potravinových bank  
a získat potraviny zdarma.



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

Ve Sbírce potravin se během obou kol, jarního i podzimního, vybralo 985 tun potravin 
a drogistického zboží. Každého z kol se účastnilo přes 3500 dobrovolníků. Celkem se 
povedlo získat přes 1,7 milionu porcí jídla.

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

leden 
Pokračujeme v distribuci 
potravin z programu 
Mléko, ovoce a zelenina 
do škol. Tuny potravin, 
které se nemohou dostat 
ke školákům rozvážíme 
do odběratelských 
organizací, ale i měst  
a obcí. Během prvních 
tří měsíců roku přesáhne 
objem těchto potravin 
500 tun.

Březen 
Společnost Albert se 
zavazuje zdvojnásobit počet 
darovaných potravin na 
celkem 1 600 tun.  
U příležitosti toho daruje 
ČFPB první dvě chlazená 
auta z budoucí flotily

Březen 
Společnost Zentiva 

věnuje přes 200 
tisíc litrů desinfekce 

v příručních 
baleních. 

Únor
Potravinové banky 

distribuovaly
7,5 miliónů roušek  

a 3 miliony respirátorů  
z fondu Státních 

hmotných rezerv.  

duBen 
24. dubna se konala jarní Sbírka 
potravin za zvýšených proti 
epidemiologických opatření.  V 
jarním kole Sbírky potravin se i 
přes náročné pandemické období 
vybralo 405 tun zboží v 800 
obchodech

duBen 
Sdružení jiho-asijských států ASEAN 
projevilo zájem přispět pomoci 
potravinovým darem, který byl předán  
u příležitosti jarní sbírky



květen
Zavádíme nový systém 
pro delegované svozy. 
Bude sloužit nejen pro 
svozy od partnerů ČFPB, 
ale může být využit i pro 
svozy odběratelskými 
organizacemi. 

květen
Od Nadace ČEZ 

získáváme dar ve 
výši 240 000 Kč na 

nákup potravin. 
Nakupujeme 

paštiky a masové 
konzervy na 

doplnění našich 
zásob. 

květen
Květen – ředitelka ČFPB 

Veronika Láchová byla 
jako první zástupce ČR 

zvolena do Board of 
Directors v Evropské 

federaci potravinových 
bank (FEBA).

duBen 
Společnost Penny 
Market ČR se zavázala 
pomoci rozvoji 
potravinových bank 
účelným darem 
na investice do 
infrastruktury ve výši 
4.000.000 Kč 

Červen
Získáváme rozhodnutí o přidělení dotace 

na koupi vlastního skladu v části Praha 
Dubeč. Současně je podpořeno dalších 

7 projektů potravinových bank, které 
umožní vlastnictví nových skladů a 

investiční podporu infrastruktury.

Červen
Podporujeme virtuální roadshow společnosti 

Albert, jejímž účelem je motivace zaměstnanců 
v boji proti plýtvání. Tato akce vyústí 

návštěvami zaměstnanců obchodů v lokálních 
potravinových bankách.

Červen 
Při  dobročinné akci s názvem „Kde 
srdce pomáhá“ spol. ROSSMANN 
jsme získali 153 581 Kč na nákup 
ochranných pomůcek pro potřebné

Od společnosti ESSOX získáváme 
kancelářský nábytek, kterým plánujeme 

vybavit naše budoucí sklady.   



srPen
Společnost Tesco spouští 
měsíční Potravinovou 
sbírku Tesco, aby 
i v průběhů léta  
podpořila potřebné

Červenec 
Potravinové banky směřují 
obrovské množství pomoci do 
obcí poškozeným tornádem na 
jižní Moravě. 

srPen
Ve volnějších letních 
dnech natáčíme  
s Martinem Škodou 
a společností PENNY 
MARKET ČR další 
kuchařská videa 
zaměřená na boj proti 
plýtvání potravinami. 

září
Delegace ČFPB se účastní 
oslav k založení Evropské 
federace potravinových 
bank (FEBA) v Bruselu. 

září
Díky projektu Škoda auto 
pomáhá jsme se získali 10 nových 
vozů Škoda Fabia Combi  

září
Konají se kvůli pandemii 
dlouho odkládaná setkání 
s německými kolegy  
z TAFEL Sachsen, 
tentokrát za účasti 
generální konzulky ČR  
v Drážďanech. 



listoPad
21. 11. - do podzimního 
kola Sbírky potravin se 
zapojilo rekordních 1318 
prodejen a vybralo se 
580 tun zboží. 

listoPad
•	

Potravinové banky 
se zapojují do boje 
proti „menstruační 

chudobě“. Pro 
distribuci do 

odběratelských 
organizací přebírají 

první dodávku  
67 palet ženských 

hygienických 
potřeb. 

říJen 
Zúčastnili jsme 
se workshopu na 
téma „City food 
recovery vs. food 
poverty“ v Miláně. 

Prosinec
Ve všech 322 obchodech Albert proběhla 

potravinová sbírka na podporu lidí v 
nouzi. Společnost Albert podpořila tuto 

sbírku milionem porcí jídla navíc pro 
potřebné. 

Prosinec 
ČFPB byla nominována do finále 
v anketě Neziskovka roku v sekci 
„střední neziskovka“. Toto ocenění 
získala. 

Zástupci všech 
potravinových bank se 
setkali na dvoudenní 
interní konferenci ve 

Valticích. Po více než roce 
došlo k prioritizaci cílů 

pro další období i sdílení 
„dobré praxe“ v osobní 

rovině.   





Plány pro rok 2022 

udržení transparentnosti naší činnosti,

meziroční navýšení zachráněných potravin  
a podpořených osob o 10 %,

realizace dvou celostátních sbírek potravin,

pilotní kontroly nastavení standardů potravinových 
bank v ČR,

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

začlenění podpory MPSV do práce potravinových 
bank,

realizace investičních projektů a jejich podpora  
v regionech.





sklad potravinové pomoci v Čr

V  roce 2021 byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí projekt „Sklad potravinové pomoci v ČR“  
CZ.05.3.29/0.0/0.0/20_153/0015191.  

Cílem projektu je vybudování nového logistického centra České federace 
potravinových bank (ČFPB) a skladů pro regionální potravinové banky pro Prahu  
a Středočeský kraj a Central. Sklad bude uveden do provozu v průběhu roku 2022.

Realizace projektu je významně podpořena formou spolufinancování generálním 
partnerem ČFPB společností Penny market.



Poděkování za spolupráci

a finanční podporu
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dárci a podporovatelé:

ALIMPEX FOOD a.s.

Amazon Logistic Prague s.r.o.

AMfood healthy spol. s r.o.

Batlička s.r.o.

BONAVITA, spol. s r.o.

BOVYS, s.r.o.

CDK Global (Česká Republika) s.r.o.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

COME vending s.r.o.

COUNTRY LIFE s.r.o.

de Miclén Trading, s.r.o.

Dr.Staněk spol. s r.o.

ESPRIT plus s.r.o.

Ferrero Česká s.r.o.

Flow Thru Health s.r.o.

FOODISH s.r.o.

FOODSIA s.r.o.

GoodMills Česko s.r.o.

Gornicky, s.r.o.

Happy Snack s.r.o.

HAVI Logistics s.r.o.

HENKEL ČR, spol. s r.o.

dárci a podporovatelé:



HERO CZECH s.r.o.

Hipp Czech s.r.o.

HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.

Hügli Food s.r.o.

CHIPITA CZ, s.r.o.

J.J. Darboven s.r.o.

Jan Burda

La Lorraine, a.s.

Lactalis CZ, s.r.o.

LAKTEA,o.p.s.

LAKTOS, a.s.

MARESI Foodbroker s.r.o.

Marks and Spencer Czech 

Republic, a.s.

Mlékárna Hlinsko, a.s.

MP Krásno, a.s.

Mrazírny Eurofrost s.r.o.

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.

OVOCENTRUM V+V s.r.o.

OZ BRÁZDA s.r.o.

PAJERO s.r.o.

Pěkný - Unimex s.r.o.

PENAM, a.s.

Procter  & Gamble Czech 

Republic s.r.o.

PROfreight CZ, s.r.o.

PT servis konzervárna spol. s r.o.

Raben Logistics Czech s.r.o.

RiceFood s.r.o.

Sodexo 

Správa státních hmotných rezerv

T-Mobile Czech Republic a.s.

Tafeln

TENET Marketing s.r.o.

Tchibo Praha, spol. s r.o.

TITBIT, s.r.o.

TRAVEL FREE, s.r.o.

TZMO Czech Republic s.r.o.

UNILEVER ČR, spol. s r.o.

UNITED BAKERIES a.s.

Upfield ČR, spol. s r.o.

Vandemoortele Europe NV

Viterra Czech s.r.o.













Zpracovali:
Veronika Láchová, ředitelka

Aleš Slavíček, ekonomický ředitel

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

www.potravinovebanky.cz

 Potravinové banky 

potravinovebanky

info@potravinovabanka.cz
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