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Potravinové banky v ČR



128 mil.
128 milionů je hodnota 

potravin, které prošly 

potravinovými bankami.

2336
V roce 2017  shromáždily 

potravinové banky více než 

2300 tun potravin, které  

zdarma rozdělily

478
478 neziskových organizací si 

mohlo přijet do skladů 

potravinových bank a získat 

potraviny zdarma.

96 254
Téměř 100 tisíc lidí díky nám 

získalo potravinovou pomoc.

ROK 2017



Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

110/1997 § 11
(novelizován v lednu 2018)

“Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh

potraviny v provozovně s prodejní plochou větší než 400 m2, 

je povinen potraviny, které nejsou v souladu s 

požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky

na potraviny, ale jsou bezpečné, poskytnout bezplatně

neziskové organizaci, která shromažďuje bezplatně

potraviny, skladuje a přiděluje je humanitárním nebo

charitativním organizacím…“



Přínosy
• Profesionalizace potravinových bank

• Zkvalitnění vztahů s donátory (potravinovými řetězci)

• Zlepšení a nastavení procesů darování potravin ve 

všech řetězcích

• Zvýšení počtu odběratelů i konečných příjemců 

• Vysoká variabilita produktů

• PR a marketing boje proti plýtvání potravinami



Negativa
• Vyšší náklady (HR, logistika, sklady)

• Legislativní problémy

• Nižší potřeba v programu PoMPo II

• Neinformovanost „neřetězcových“ obchodů

• Absence koncepčního řešení



2017 1Q 2018 Předpoklad
2018

Distribuce:
2336 t

Shromážděno :
590  t

Distribuce:
> 2600 t

Potravinových bank: 14 Potravinových bank: 15 Potravinových bank: 15

Podporovaných 
organizací : 478

Podporovaných 
organizací : 480

Podporovaných 
organizací : > 500

> 96 000 podpořených 
lidí

> 100 000
podpořených lidí



Výzvy
• Minimalizace odmítání z kapacitních důvodů

• Stabilizace procesů

• Podpora donátorů (komunikace, marketing)

• Podpora přímé distribuce pro čerstvé potraviny

• Mentoring odběratelských organizací

• Zapojení menších obchodů, producentů a zemědělců

• Podpora zpracovávání přebytků



Otázky ???



Děkujeme Vám za pozornost


