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KDO JSOU PŘÍJEMCI NÁMI 
POSKYTOVANÉ POTRAVINOVÉ POMOCI?

 Lidé bez domova
 Lidé bezprostředně ohrožení sociálním vyloučením 

 Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 Lidé v momentální sociální a hmotné nouzi

POSLÁNÍ
Potravinová banka v Ostravě, z. s. byla založena proto, aby pomáhala 

odstraňovat hlad, mírnit chudobu a bránit plýtvání. 

JAK PRACUJEME
Zdarma získáváme potraviny od obchodních řetězců, výrobců potravin, soukromých dárců a ze sbírek. 
Takto získané potraviny přerozdělujeme mezi naše členské organizace – místní charitativní organizace, 
které darované potraviny rozdělují konkrétním lidem v nouzi.

NAŠE VIZE
Zachraňovat jídlo na místech, kde je ho nadbytek a mohlo by docházet k plýtvání.
Získané dary potravin dostat k lidem, kteří mají nedostatek. 
Chránit životní prostředí snižováním množství potravin k likvidaci.
Budovat partnerství a sociální soudržnost v regionu.

KDO NÁM POTRAVINY DARUJE?
•  Potravinové řetězce: Tesco, Albert, Billa, Makro, Kaufl and, Globus, Lidl, Penny Market, Tempo, 

DM drogerie, Rossmann, Rohlík.cz
• Široká veřejnost prostřednictvím potravinových sbírek
•  Výrobci potravin: E-VITAE ovoce zelenina s.r.o., Pekárna KRÁL s.r.o., Meseverde s.r.o., 

Mondeléz International, PIKANT Ostrava
• Operační program potravinové a materiální pomoci (EU prostřednictvím MPSV)

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT?
 Dobrovolnictvím

 Darováním potravin 
 Sdílením našeho poslání

V ROCE 2019 JSME ZÍSKALI 615,2 TUN POTRAVIN, 
KTERÉ JSME ROZDĚLILI MEZI 102 133 POTŘEBNÝCH LIDÍ

PŘIJATÉ 
POTRAVINY

615,2 

PŘIJATÉ POTRAVINY
A MATERIÁLNÍ 

POMOC OP PMPII

PŘIJA

23,66 

ODBĚRATELSKÝCH
ORGANIZACÍ

ODB

38

VYDANÉ 
POTRAVINY

613,1 

VYDANÉ POTRAVINY
A MATERIÁLNÍ 

POMOC OP PMPII

VYDA

23,66 

54

PŘÍJEMCŮ
POTRAVINOVÉ

POMOCI

102 133



VÝZNAMNÉ 
POTRAVINOVÉ SBÍRKY 

KRAJSKÁ SBÍRKA POTRAVIN 
Sbírka potravin v Moravskoslezském kraji se konala v roce 2019 již devátým rokem v měsíci říjnu u příležitosti Mezinárodního 
dne za vymýcení chudoby. Tuto krajskou sbírku  Potravinová banka v Ostravě, z. s. pořádá a organizuje tradičně ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem.  Do sbírky se aktivně zapojili zaměstnanci různých institucí působících v Moravskoslezském kraji, 
zejména krajské příspěvkové organizace. jednotlivé městské obvody Statutárního města Ostravy, Statutární město Havířov, 
Statutární město Opava, Statutární město Frýdek Místek  a zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Do sbírky se 
zapojilo celkem 146 institucí a vybralo se krásných 16,07 tun potravin a drogerie! 

SBÍRKA POTRAVIN  
Celorepubliková Sbírka potravin 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, Globus, Kaufl and, Lidl, 
MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco a Rohlik.cz. Hlavním přepravním partnerem je Raben Logistics Czech. Hlavními 
přispěvateli v této sbírce jsou lidé, kteří v den konání sbírky nakoupí ve svém obchodě a nákup darují dobrovolníkům do Sbírky potravin.

Sbírka potravin je realizována pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a Evropské federace potravinových bank.
V roce 2019 byla Sbírka potravin organizována ve dvou termínech – 18. května (jarní sbírka potravin) a 23. listopadu 2019 
(podzimní sbírka potravin).

V Moravskoslezském kraji se 18. května 2019 do sbírky zapojilo 26 marketů a 24 charitativních organizací. Ve sbírce se vybralo 
12,09 tun potravin a drogerie. V podzimním termínu 23. listopadu 2019 se do sbírky zapojilo 39 marketů a 34 charitativních 
organizací. Ve sbírce se vybralo 28,62 tun potravin a drogerie.

VÝVOJ ČINNOSTI POTRAVINOVÉ BANKY 
V OSTRAVĚ, Z. S. V LETECH 2010 - 2019
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Celkový výtěžek sbírek potravin v Moravskoslezském kraji 
za rok 2019 činil 56,78 tun potravin a drogérie.
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OPERAČNÍ PROGRAM POTRAVINOVÉ 
A MATERIÁLNÍ POMOCI OP PMP II 

Potravinová banka v Ostravě, z. s. je partnerem Ministerstva práce a sociálně věcí při realizaci projektu „Potravinová 
a materiální pomoc nejchudším osobám II“.
Projekt je fi nancován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), prostřednictvím Operačního 
programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké životní období poskytnutím potravinové či 
materiální pomoci a současně je prostřednictvím doprovodných opatření vhodně nasměrovat a motivovat ke snaze 
dlouhodoběji řešit své problémy.  

Za dobu realizace projektu (od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2019) pomohla Potravinová banka v Ostravě, z. s., v rámci 
tohoto projektu, 10 757 osobám potravinovou pomocí a 8 481 osobám materiální pomocí. Nejchudším 
obyvatelům Moravskoslezského kraje byly rozdány komodity v celkové hodnotě Kč 6.760.328,-.

Mezi potřebné obyvatele Moravskoslezského kraje jsme distribuovali celkem 47 druhů potravin (např. mouka, cukr, 
těstoviny, masové konzervy, dětská výživa). Materiální pomoc se skládala ze tří částí – hygienické potřeby, základní 
domácí potřeby a textil. Rozdáno bylo 32 druhů hygienických potřeb (např. mýdla, zubní kartáčky, prací prášky, 
dětské plenky), dále 20 druhů základních domácích potřeb (např. prostředky k vaření, stolování a úklidu) a 24 druhů 
textilních výrobků (např. čepice, rukavice, šály, ručníky). 

Ze skladu Potravinové banky v Ostravě, z. s. se potravinová a materiální pomoc k potřebným dostává prostřednictvím 
osmi partnerských, charitativních organizací, které působí v Moravskoslezském kraji a poskytují sociální služby. 
Pomoc se tak může dostat k většímu okruhu potřebných osob. Partnerské organizace mají možnost, ze seznamu 
distribuovaných komodit, objednat právě ty potraviny, hygienické potřeby a další komodity, které jejich uživatelé 
sociálních služeb potřebují, a tím nedochází k plýtvání.

8
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• Liga, o. p. s. Bruntál
• MENS SANA, z.ú.
• Nová šance, z. s.
• Romodrom, o. p. s.
• RUBIKON Centrum, z.ú
• Sdružení na ochranu ohrožených 
 dětí, z.s.– pobočka Ostrava
• SKP – CZ, z.s.
• Slezská diakonie
• Sociální služby Karviná, p. o.
• SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s
• S.T.O.P., z. s.
• Šance podaná ruka, z.ú.
• Vzájemné soužití o. p. s.

KDO NAŠI ČINNOST 
PODPORUJE

KOHO POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ, Z. S. 
SDRUŽUJE A S KÝM SPOLUPRACUJE

V roce 2019 realizovala Potravinová banka v Ostravě, z. s. jeden investiční a dva neinvestiční projekty, které byly 
fi nančně podpořeny Ministerstvem zemědělství a Statutárním městem Ostravou.

Projekt: Potravinová banka v Ostravě 2019 - vybavení skladu 
Náš investiční projekt byl podpořený v roce 2019 dotací Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu „Podpora 
rekonstrukce a výstavba skladovacích prostor pro skladování potravin, včetně technologického vybavení v rámci 
potravinových bank“. 
Pro zkvalitnění práce ve skladu a efektivnější obslužnost, jsme mohli v roce 2019 zakoupit nový vysokozdvižný vozík 
značky TOYOTA – model 8FBE15T s orientační váhou. 
Protože stoupá množství darovaných chlazených i mražených potravin, zakoupili jsme novou chladící skříň o objemu 
1 600 l. 

Projekt: Potravinová banka v Ostravě 2019 
Provozní náklady jsme v roce 2019 fi nancovali ze dvou neinvestičních dotací, které jsme obdrželi od Ministerstva 
zemědělství a Statutárního města Ostravy.

• Armáda spásy v České republice, z. s.  
• Asociace TRIGON, o.p.s.
• Centrom, z.s
• Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
• Ekipa, z. s.
• Elim Opava, o.p.s.
• EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
• Charita Bohumín 
• Charita Český Těšín
• Charita Frenštát pod Radhoštěm
• Charita Nový Jičín
• Charita Ostrava
• Charita sv. Alexandra, chráněné bydlení
• Komunitní dům ALBINNA – Chráněné bydlení

Členské organizace Potravinové banky v Ostravě:

Spolupracující organizace Potravinové banky v Ostravě:

• Česká Provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 
 – Denní stacionář Domovinka
• Diecézní charita ostravsko-opavská
• FOKUS – Opava, z.s.
• Charita Hlučín
• Ledax Ostrava o.p.s.
• Poradna pro občanství, Občanská a lidská práva, z.s. 
 – pobočka Ostrava 

• Renarkon, o. p. s
• Rozkoš bez Rizika, z.s.
• Řeholní dům Misionářek Lásky
• Salesiánské středisko volného času Don Bosco
• Svaz tělesně postižených v ČR z.s.
 - místní organizace Hrabyně
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POTRAVINOVÉ BANKY 
V OSTRAVĚ, Z. S. A LIDSKÉ ZDROJE

FINANČNÍ ZPRÁVA 2019

Organizační struktura Přehled nákladů a výnosů

Lidské zdroje v roce 2019

ČLENSKÁ SCHŮZE

PROVOZNÍ
MANAŽERKA

PŘEDSEDNICTVO

ADMINISTRATIVA SKLADNÍK ÚČETNÍ

V roce 2019 hospodařila Potravinová banka v Ostravě, z. s.
s hospodářským výsledkem Kč + 144 689,--
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ZPRÁVA 
AUDITORA

Pozn.: Členové kontrolní komise byli seznámeni se zprávou auditora dne  25. 6. 2020 a její obsah vzali na vědomí.
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PŘÍLOHA 
V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Potravinová banka v Ostravě, z. s.
ke dni 31. 12. 2019
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1) Základní údaje o účetní jednotce

Název účetní jednotky:   Potravinová banka v Ostravě, z.s. 
Sídlo:   se sídlem Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava-Jih.
IČO:  26559951
Právní forma:  zapsaný spolek
Datum vzniku:   28. 4. 2009
Datum zápisu do spolkového rejstříku: 1. 1. 2014
Účetní období:  1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Rozvahový den:  31. 12. 2019
Okamžik sestavení účetní závěrky: 11. 5. 2020 
Měna sestavení účetní závěrky: tis. Kč (pokud není uvedeno jinak)

Účel a poslání: Účelem a cílem Potravinové banky je získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky 
 produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny ale také 
 příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách potravin v supermarketech, ve školách apod., 
 jejich skladování a bezplatná distribuce.

 Posláním Potravinové banky v Ostravě (dále jen PB) je boj proti hladu a proti plýtvání 
 potravinami. Ve svém poslání respektuje Chartu evropských potravinových bank (dále jen 
 Charta), která je nedílnou součástí stanov.

Orgány spolku: Členská schůze – nejvyšší orgán
 Předsednictvo
 Statutární orgán – předseda 
 Kontrolní komise
 Pobočné spolky nejsou

Statutární orgán:
Předseda: Mgr. Helena Balabánová
Způsob jednání:  Předseda jedná jménem spolku samostatně

Kontrolní komise:
Předseda kontrolní komise: Ing. Barbora Zedníková
Člen kontrolní komise:  Veronika Bučková
Člen kontrolní komise:  Lenka Suchánková

2) Základní východiska pro sestavení účetní závěrky 

Účetnictví účetní jednotky je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví v platném změní, vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a českými účetními standardy pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, zejména pak zásadu oceňování majetku historickými cenami (není-li 
dále uvedeno jinak), zásadu věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky 
pokračovat ve svých aktivitách i v budoucím účetním období (going – concern).

2.1  Způsoby oceňování, odpisování a inventarizace majetku

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem rozumíme majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč a doba jeho 
použitelnosti převyšuje jedno účetní období. 
Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou shodné s daňovými předpisy stanovenými podle § 26-32 
zákona č.586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek 
oceňuje účetní jednotka v pořizovacích cenách. Součástí vedlejších pořizovacích nákladů jsou zejména doprava, 
pojistné, clo, provize.

Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč je přímo účtován do nákladů na účet spotřeby materiálu a dále je sledován 
v operativní evidenci, mimo majetky, o kterých účetní jednotka rozhodne, že je bude evidovat na rozvahových 
účtech majetku.

Zásoby
Účetní jednotka účtovala zásoby metodou A, jsou vedeny na programu sestaveném speciálně pro Potravinové 
banky. Ocenění těchto potravin je v reprodukční pořizovací ceně. 

Pohledávky
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou, dohadné účty se oceňují na základě odborných 
odhadů a propočtů. 
Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců včetně) a dlouhodobé 
(splatnost nad 12 měsíců), s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne.
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4) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

a) Hmotný majetek zatížený zástavním právem účetní jednotka nemá.
b) Pohledávky 
 •  pohledávky jsou ve výši 0 Kč,
 •  účetní jednotka neeviduje pohledávky se splatností nad 5 let,
 •  účetní jednotka nevlastní žádné pohledávky určené k obchodování oceněné reálnou hodnotou,
 •  účetní jednotka neúčtovala o odložené daňové pohledávce,
 •  žádné pohledávky nejsou kryté podle zástavního práva ani jištěny jiným způsobem.
c) Vlastní jmění
 •  Na účtech vlastního jmění eviduje hodnotu přijatých darů (potravin), které jsou darovány potřebným osobám, 
  dále investiční dotace ze státního rozpočtu a výsledky hospodaření minulých let.
d) Závazky
 •  závazky jsou ve výši 1876 Kč,
 •  účetní jednotka neeviduje závazky se splatností nad 5 let,
 •  žádné závazky nejsou kryté podle zástavního práva ani jištěny jiným způsobem,
 •  účetní jednotka neměla v uplynulém účetním období doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období, 
 •  účetní jednotka neúčtovala o odloženém daňovém závazku,
 •  rezervy účetní jednotka netvořila,  
 •  účetní jednotka nepřijala žádné dlouhodobé bankovní úvěry, 
 •  účetní jednotka nevykazuje neuhrazené splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek 
  na státní politiku zaměstnanosti a splatné závazky veřejného zdravotního pojištění (úhrady odvodů z mezd 
  za 12/2019 byly provedenyv řádném termínu 9. 1. 2020),
 •  účetní jednotka nevykazuje daňové nedoplatky (úhrady daní z příjmů z mezd za 12/2019 byly provedeny 
  v řádném termínu 9. 1. 2020).

Členům řídících a kontrolních orgánů nebyly poskytnuty zálohy, závdavky ani zápůjčky.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců podle zákona upravujícího státní statistickou službu a souvisejících zvláštních 
předpisů činil v roce 2019  3,41. Z celkových mzdových nákladů za rok 2019 (Kč 1 219 363,--) činily jednorázové 
odměny členům předsednictva částku Kč 40 000,--.

Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také 
hodnoty zjištěné v důsledku ocenění fi nančních derivátů reálnou hodnotou.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé závazky 
k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která je splatná do jednoho 
roku od rozvahového dne.

Dohadné účty pasivní jsou oceňovány na základě odborných odhadů a propočtů. Rozdělují se na krátkodobé 
a dlouhodobé. 

Operace s cizí měnou
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách. Účetní jednotka v cizí měně neúčtovala.

Účtování nákladů a výnosů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu 
nákladů se účtuje do výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně technického zhodnocení 
a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořizovací cenu nebo vlastní náklady na pořízení.

3) Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období

V uplynulém účetním období došlo k těmto změnám:

Členská schůze Potravinové banky v Ostravě z.s. zvolila 27. 5. 2019 kontrolní komisi PBVO ve složení:

Ing. Barbora Zedníková, Veronika Bučková, Lenka Suchánková
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5) Přidělené státní dotace v roce 2019:

Statutární město Ostrava – provozní dotace ve výši 350 tis. Kč
Ministerstvo zemědělství – provozní dotace ve výši 2 035 tis. Kč
Ministerstvo zemědělství – investiční dotace ve výši 945 tis. Kč

V rámci investiční dotace byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek – VZV TOYOTA 8FBE15T a chladící skříň RAPA 
SCH-Z-1600.

6) Přijaté příspěvky v roce 2019:

OPPMP – příspěvek ve výši 103 tis. Kč.

7) Předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky 

Za rok 2019 dosáhla společnost čistého obratu 2 940 tis. Kč. Účetní závěrka k 31. prosinci 2019 byla sestavena 
za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které 
by mohly z této nejistoty vyplývat.

8) Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Společnost si není vědoma žádných událostí po rozvahovém dni, které by měly vliv na údaje v účetní závěrce.

V Ostravě dne 11. 5. 2020  
    

 Mgr. Helena Balabánová
 předsedkyně předsednictva 
 Potravinové banky v Ostravě, z. s.
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