
Potravinová banka pro Brno
a Jihomoravský kraj, z.s.



NAŠE POSLÁNÍ Získávat bezpečné 

potraviny a dodávat je 

pomáhajícím organizacím. 

Podporovat uvědomělý 

vztah k jídlu a přispívat ke 

snižování plýtvání 

potravinami.



LEGISLATIVNÍ 
RÁMEC

Legislativní rámec činnosti potravinových 
bank
Zákon 110/1997 O potravinách §11

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, které poskytují 
potravinovou pomoc klientům sociálních služeb; tyto 
organizace určí ministerstvo rozhodnutím vydaným z 
moci úřední. Potraviny určené klientům sociálních 
služeb musí být následně uváděny na trh pouze 
bezplatně.



VÝSLEDKY NAŠÍ 
ČINNOSTI VE 2020
V ČÍSLECH

425 tun zachráněných 
potravin v celkové hodnotě 
18 328 510 Kč
101 odběratelských 
organizací

6187 koncových klientů



PLÝTVÁNÍ
POTRAVINAMI 
JE PROBLÉM

Studie: Plýtvání potravinami je velký 

problém, myslí si to většina Čechů

Češi považují plýtvání jídlem za problém, což 

ukázaly výsledky průzkumu společnosti Bayer, 

která se specializuje na výživu a péči o zdraví. 

Odpovědělo tak 97 % dotázaných. Polovina z 

nich pak plýtvání označila jako velmi závažné. 

Devět z deseti respondentů dává při nákupu 

pozor na trvanlivost a kupuje kvalitní potraviny. 

Průzkum Bayer Barometr realizovala agentura 

Median v září a říjnu roku 2020. Zúčastnilo se ho 

510 respondentů ve věku 15–79 let.



HISTORIE 
MYŠLENKY 
POTRAVINOVÝCH 
BANK

USA
1967 – ve Phoenixu (Arizona) vzniká koncept potravinových bank, John 
van Hengel si všiml matky od dětí jak hledá něco v popelnicích za 
obchodem s potravinami. Pomohl jí a uvědomil si, že vyhazování jedlých 
potravin je něco divného. Dokázal přesvědčit obchodníky, aby potraviny 
nevyhazovali ale dali mu je. Tak vznikla první potravinová banka St. 
Mary’s Food Bank.
Van Hengel nevydával jídlo přímo hladovým lidem, ale distribučním 
střediskům, charitativním organizacím a komunitním centrům. (2005 van 
Hengel umírá a potr. Banky nabízejí denně jídlo 23 mil. lidem)
Chudé budeme mít mezi námi vždycky, ale proč hlad? (van Hengel)

Evropské potravinové banky
1984 Secours Catolique a Armáda spásy otevírají první evropskou 
potravinovou banku v Paříži
1986 vznik potravinové banky v Bruselu, Evropská federace 
potravinových bank (FEBA)

Česká republika
1994 vznik České federace potravinových bank
2021 potravinové banky jsou v každém kraji ČR
2014 vznik Potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.
Právní forma: zapsaný spolek
Zakladatelé: Armáda spásy, Naděje Brno, Křesťanský sbor, Oblastní charita 
Vyškov (prostřednictvím pověřených ředitelů)
Důvod vzniku: materiální podpora projektu ukončování bezdomovectví v 
Brně
Sídlo/sklad: Brno-Slatina, Řípská 9a



NAŠI PARTNEŘI ZAKLADATELÉ: 

Armády spásy, Naděje, Charita Vyškov a 

Křesťanský sbor Brno. 

DONÁTOŘI: Statutárního města Brna, 

Jihomoravského kraje a Ministerstva 

zemědělství.

POTRAVINOVÉ ŘETĚZCE: Tesco, Kaufland, 

Albert, Makro, Globus, Penny…

STŘEŠNÍ ORGANIZACE: Česká federace 

potravinových bank

VEŘEJNOST A MÉDIA (sbírky)



PROJEKT POMPO
Operační program je financovaný z Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám. 
Vyhlašovatelem výzev je Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR. V roce 2020 v rámci tohoto 
projektu Potravinová banka Brno spolupracovala v 
Jihomoravském kraji se sedmi subpartnery, kterým 
byla díky tomuto programu pravidelně poskytována 
nejen potravinová pomoc, ale také textil, či domácí 
potřeby.

Díky tomuto programu jsme schopni rozšířit 
nabídku materiální pomoci spolupracujícím 
partnerským organizacím.

Celková hodnota potravinové pomoci:  590 627kč 
(10, 94 t).
Celková hodnota materiální pomoci (textil, domácí 
potřeby, hygiena): 1 306 376kč (24, 19 t)

Program POMPO poběží do roku 2023.



SBÍRKY POTRAVIN *celostátní

*od roku 2013

*dvakrát ročně (jaro, podzim)

*výsledek Sbírky potravin v 
rámci ČR duben 2021:

318t potravin a drogerie



FOODBOXY Foodboxy jsme vymysleli proto, aby lidé 
nemuseli čekat na potravinovou sbírku, 
která se donedávna konala jen jednou za 
rok a mohli podpořit charitativní 
organizace tehdy, kdy se jim to hodí. 

Rádi bychom přispěli k vyšší kultuře 
nákupního chování běžných lidí tak, aby 
se součástí velkých nákupů stal malý dar 
v podobě trvanlivé potraviny, kterou za 
pokladnou vhodí do našeho foodboxu. 
Věřím, že do roku 2030 bude foodbox 
běžnou součástí všech hyper a 
supermarketů v Jihomoravském kraji.



KONTAKT Bc. Pavel Kosorin, ředitel 

tel: +420 774 526 777
reditel@foodbankbrno.cz

Potravinová banka pro Brno a 
Jihomoravský kraj, z.s.
Řípská 9a
627 00 Brno
Česká republika
IČ: 030 103 76

www.foodbankbrno.cz
www.potravinovebanky.cz
www.sbirkapotravin.cz

mailto:reditel@foodbankbrno.cz

