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                                               VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním 
chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.  
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SLOVO ÚVODEM  

 

Vážení čtenáři,  

 

dovoluji si Vám na následujících stránkách představit práci Potravinové banky v Ostravě, z. s. 
v uplynulém roce 2016. Byl to pro nás rok velmi náročný a zároveň úspěšný. Díky podpoře Vás 
všech se nám podařilo udržet provoz organizace v neomezené míře a dále jej rozvinout, mohli jsme 
zaměstnat potřebný počet provozních zaměstnanců a mohli jsme tak poskytnout potravinovou 
pomoc širšímu okruhu potřebných lidí. Oproti roku 2015 se zvýšil objem přijatých potravin o více než 
50%. 

Chtěla bych, na tomto místě, poděkovat všem Vám, kteří jste se jakoukoli měrou zasloužili o zajištění 
a rozvoj činnosti naší organizace v roce 2016. 

 

Na tomto čestném místě si dovolím také poděkovat, jménem celého předsednictva Potravinové 
banky v Ostravě, z. s., paní Ireně Mrázkové za několikaletou, obětavou práci pro naši organizaci. 

  

Za předsednictvo Potravinové banky v Ostravě, z. s. 

S úctou 

 

 

Helena Balabánová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2016 se nám, díky podpoře Vás všech, podařilo sesbírat  
238 859 kg potravin v celkové hodnotě 11 878 381 Kč, do jejichž 
distribuce bylo zapojeno 33 odebírajících organizací. Sesbírané 
potraviny posloužily 17 562 potřebným lidem. 
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VÝZNAM, PRINCIPY A C ÍLE       

VÝZNAM POTRAVINOVÉ BANKY 

 Poskytovatelé služeb v oblasti sociálního začleňování získají bezplatně potravinovou pomoc  
pro lidi v sociální nouzi. 

 Cíloví příjemci – lidé v sociální nouzi – získají nepeněžní materiální podporu v podobě 
potravin. 

PRINCIP POTRAVINOVÉ BANKY 

Fungování Potravinové banky v Ostravě, z. s. se řídí Chartou evropských potravinových bank, kterou 
tvoří čtyři základní principy: 

 Zásobování 
 Distribuce 
 Činnost 
 Organizace 

CÍLE POTRAVINOVÉ BANKY 

 Zdarma získávat potravinové a zemědělské přebytky a příspěvky shromážděné 
v potravinových sbírkách. 

 Účelně vydávat takto získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě 
místních organizací. 

 Podporovat solidaritu mezi lidmi a učit je neplýtvat potravinami. 
 
 
 
 

PŘÍJEMCI A DÁRCI POTRAVINOVÉ 
BANKY  

KDO JSOU DÁRCI POTRAVINOVÉ BANKY 

 Výrobci potravin 
 Potravinové řetězce, maloobchodníci 
 Evropský program potravinové pomoci 
 Široká veřejnost prostřednictvím potravinových sbírek 

 

KDO JSOU CÍLOVÉ SKUPINY – PŘÍJEMCI POTRAVINOVÉ POMOCI 

 Lidé bez domova 
 Lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením 
 Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

 Lidé v momentální sociální nouzi 
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KDO JSOU ZPROSTŘEDKOVATELÉ POTRAVINOVÉ POMOCI 

Potravinovou pomoc distribuují konečným příjemcům organizace, většinou neziskové, které jsou 
poskytovateli služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení.  

 

V roce 2016 s Potravinovou bankou v Ostravě, z. s. spolupracovalo 
celkem 33 organizací, z nichž 29 bylo řádných členů zapsaného spolku  
a 4 byly spolupracující organizace odebírající potravinovou pomoc 

 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA POTRAVINOVÉ BANKY 
V OSTRAVĚ, Z. S. V ROCE 2016 
 

V roce 2016 spolupracovala Potravinová banka v Ostravě, z. s. celkem se 33 organizacemi, 
působícími ve dvou krajích České republiky. Z tohoto počtu bylo, na počátku roku 2016, 29 řádných 
členů zapsaného spolku a 4 nečlenské, spolupracující organizace odebírající potraviny. 

V průběhu roku 2016 došlo ke změnám ve členské základně Potravinové banky v Ostravě, z. s. 
V důsledku vzniku Potravinové banky v Olomouckém kraji, z. s., ukončilo členství 5 organizací,  
jejichž sídlo je na území Olomouckého kraje, a které se od 1. 7. 2016 staly členy nově vzniklé 
potravinové banky.  

Novým členem zapsaného spolku se stala organizace CENTROM, z. s., která požádala, v průběhu 
roku 2016, o změnu statutu ze spolupracující organizace na řádného člena Potravinové banky 
v Ostravě, z. s., této žádosti bylo předsednictvem zapsaného spolku vyhověno. 

Nově začala s Potravinovou bankou v Ostravě, z. s. spolupracovat organizace Svaz tělesně 
postižených, pobočka Hrabyň – zatím jako spolupracující organizace.   

S některými členy zapsaného spolku jsme se museli v roce 2016 rozloučit. Ke dni  20. 7. 2016 bylo, 
v souladu s ustanovením čl. V, bodu 4 stanov zapsaného spolku o vyloučení člena pro neplacení 
členských příspěvků, ukončeno členství organizaci  Astrid o.p.s. Členství v zapsaném spolku 
ukončila také organizace Fond ohrožených dětí, z. s., která ukončila plošně svou činnost.  

ČLENSKÉ A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM 
KRAJI  

 Armáda spásy v České republice, z. s. 
 Astrid, o. p .s. 
 Centrom, z. s 
 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 
 Dživipen, o. p. s. 
 Ekipa, z. s. 
 Elim Opava, o. p. s. 
 Fond ohrožených dětí, z. s.  
 Charita Český Těšín 
 Charita Frenštát pod Radhoštěm 
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 Charita Nový Jičín 
 Charita Ostrava 
 Charita sv. Alexandra, chráněné bydlení 
 Křesťanské společenství, z. s. (Český Těšín) 
 Liga, o. p. s. (Bruntál) 
 Mens Sana, z.ú. 
 Nová šance, z. s. 
 Poznání, o. p. s. 
 Renarkon, o. p. s 
 Romodrom, o. p. s. 
 Řeholní dům Misionářek Lásky 
 Sdružení křesťanských pomocníků (Orlová) 
 Slezská diakonie 
 Sociální služby Karviná, p. o. 
 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.  
 S.T.O.P., z. s. 
 Svaz tělesně postižených, pobočka Hrabyň 
 Vzájemné soužití o. p. s. 

ČLENSKÉ A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OLOMOUCKÉM 
KRAJI  

 Člověk v tísni, o. p. s. 
 Darmoděj, z. ú. 
 Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice 
 ESTER Javorník, z. s. 
 Charita Šternberk  

 

Do roku 2017 vstupuje Potravinová banka v Ostravě, z. s.   
s 23 organizacemi, které jsou řádnými členy zapsaného spolku a se 3 
spolupracujícími organizacemi. 

 

 

ČINNOST POTRAVINOVÉ BANKY        
V OSTRAVĚ ,  Z .  S .  V ROCE 2016  

SPOLUPRÁCE S DÁRCI POTRAVIN A JINÝCH KOMODIT 

 Pravidelná spolupráce s již tradičními dárci potravin byla v roce 2016 rozšířena, na základě 
darovacích smluv, o pět hypermarketů TESCO (Frýdek Místek, Havířov, Kopřivnice, Opava, 
Třinec) a jedno TESCO Expres (Třinec Sosnová). Předmětem darování je neprodané pečivo, 
ovoce a zelenina, které si spolupracující organizace průběžně odvážejí přímo z obchodů. 
 

 Uzavřena byla smlouva o darování potravin s firmou Mondeléz International s .r. o., která darovala 
Potravinové bance v Ostravě, z. s. v roce 2016 celkem 29 783 kg sušenek,  dále s firmou PIKANT 
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Ostrava, s.r.o. která  darovala 235 kg hořčice, s firmou KORÁLEK s. r. o., která  darovala 102 kg 
medových řezů a s farmou LIČKA, která darovala 724 kg zeleniny.  
  

SPOLUPRÁCE S JINÝMI POTRAVINOVÝMI BANKAMI 

 Potravinová banka v Ostravě, z. s. je členem České federace potravinových bank, z. s. V rámci 
tohoto členství spolupracujeme s dalšími potravinovými bankami. Vzájemná spolupráce  
je zaměřena zejména na výměnu informací, zkušeností a také na přerozdělování přebytků, které 
nenajdou využití přímo v kraji, kde banka působí. V roce 2016 jsme spolupracovali 
s Potravinovou bankou Praha, z. s., Potravinovou bankou ve  Zlínském kraji, z. s., Potravinovou 
bankou pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., Potravinovou bankou v Olomouckém kraji, z. s.  
a s Potravinovou bankou Slovenska.  

 
 V roce 2016 jsme nastartovali vzájemnou mezinárodní spolupráci s Potravinovou bankou 

Slovenska. Člen předsednictva Potravinové banky v Ostravě, z. s. pan L. Stoklasa se, na pozvání 
předsedy Potravinové banky Slovenska pana M. Urdzika, zúčastnil semináře s mezinárodní 
účastí s názvem „Ludia, ktorí robia věci inak III“, která se uskutečnila 7. 12. 2016 v Kláštore pod 
Znievom na Slovensku a byla věnovaná problematice prevence plýtvání potravinami a sdílení 
zkušeností z realizace  projektu realizovaného v rámci Operačního programu potravinové  
a materiální pomoci nejchudším (FEAD). 
 

PROJEKTY A DALŠÍ AKTIVITY POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ, Z. S.  

 
V roce 2016 realizovala potravinová banka v Ostravě, z. s. celkem 5 projektů, z nichž 3 byly 
zaměřené na stabilizaci organizace, udržení a rozvoj jejího provozu, 1 pilotní projekt a 1 investiční 
projekt.  
 

 Zásadní význam pro budoucí fungování Potravinové banky v Ostravě, z. s. měl v roce 2016 
investiční projekt „Rozšíření a modernizace skladovacích prostor Potravinové banky 
v Ostravě“, který byl plně finančně podpořen investiční dotací Ministerstva zemědělství ČR. Díky 
jeho realizaci se nám podařilo zvětšit skladovací plochu, vybavit skladovací prostory potřebnou 
chladicí technikou k udržování stále teploty pro skladování netrvanlivých výrobků a výrobků 
vyžadujících nižší teploty pro uskladnění. Podařilo se nám vybudovat také dostatečně prostorné 
a dobře vybavené zázemí pro práci personálu potravinové banky. Mohli jsme také nechat vybavit 
služební vozidlo sloužící k převozu potravin chladící technikou.  
 

 Díky neinvestičním dotacím poskytnutým v roce 2016 naší organizaci Ministerstvem zemědělství 
ČR, Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava jsme byli schopni udržet provoz 
v neomezené míře a dále ho rozvinout. 
 

 Naším pilotním projektem je projekt „První veřejná lednice v Ostravě“, na jehož realizaci jsme 
získali grant Nadace ČEZ koncem roku 2016. Projekt bude fyzicky realizován až v průběhu roku 
2017. 

Co je to „veřejná lednice“? (aneb projekt „sdíleného jídla“) 
Projekt veřejné lednice je o tom, že se na veřejně přístupném místě a ve vhodné lokalitě postaví 
lednice, zabezpečí se proti vandalismu a připojí se k elektřině. Lidé, kteří mají doma plné lednice, 
nakoupené jídlo nejsou schopni zkonzumovat, mohou do lednice své přebytky nosit  
a naopak, potřební lidé, kteří z finančních důvodů mají jídla nedostatek, si z veřejné lednice 
mohou vzít, co potřebují. Obsah lednice je každodenně kontrolován, lednice se udržuje v čistotě, 
a jídlo, které se do ní ukládá,  musí splňovat minimální hygienickou normu (tzn.: nesmí mít prošlé 
datum spotřeby, nesmí mít poškozený obal a musí být originálně zabaleno).  
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Projekt „sdíleného jídla“ (foodsharing) funguje běžně v různých zemích Evropy, v České republice 
jsou již veřejné lednice umístěny v Praze, v Českých Budějovicích a v Plzni. V Ostravě bude 
realizátorem projektu „sdíleného jídla“ Potravinová banka v Ostravě, z. s. 
 

 V září 2016 se naše organizace stala partnerem MPSV ČR k realizaci projektu „Potravinové  
a materiální pomoci nejchudším osobám II“, který je podpořen finančními prostředky z Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního 
programu potravinové a materiální pomoci. Potravinová banka v Ostravě, z. s. přijímá od konce 
roku 2016, v rámci tohoto projektu, centrálně dodávky potravin a dalších komodit, zakoupených 
MPSV a toto zboží dále rozděluje svým subpartnerům, organizacím poskytujícím sociální služby, 
které získané potraviny a jiné zboží přerozdělují mezi potřebné osoby. Do projektu  
se v Moravskoslezském kraji zapojilo 11 nestátních, neziskových organizací, 1 příspěvková 
organizace zřizovaná městem a 1 městská část Ostravy. Celkem bude, za dobu trvání projektu – 
od  října  2016 do září 2017, rozdáno nejchudším obyvatelům kraje potravin, hygienických potřeb, 
základních potřeb do domácnosti a textilu v hodnotě za Kč 4. 820 000,-.  

 
             Kancelář Potravinové banky v Ostravě, z. s. po rekonkstrukci 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Stránka 7 

PREZENTACE PRÁCE POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ, Z. S. 

 Měli jsme možnost prezentovat práci Potravinové banky v Ostravě, z. s. v rámci každoroční 
přehlídky organizací poskytujících sociální služby na území statutárního města Ostravy Lidé 
lidem dne 23. 6. 2016 na Masarykově náměstí v Ostravě. 
 

 Projektový záměr Potravinové banka v Ostravě, z. s. „První veřejná lednice v Ostravě“  
byl prezentován na známém ostravském hudebním festivalu Colours of Ostrava. Realizace 
projektu byla podpořena finančním grantem Nadace ČEZ. 

 

 Předsedkyně předsednictva Potravinové banky v Ostravě Mgr. H. Balabánová byla 3. 8. 2016  
hostem televizního pořadu  Dobré ráno (ČT), který byl zaměřen na potraviny a nakládání s nimi. 
Prezentovat práci organizace jsme měli možnost v průběhu roku 2016 opakovaně  
i v různých diskuzních pořadech Českého rozhlasu.   

 

 Práci Potravinové banka v Ostravě, z. s. prezentoval člen předsednictva pan L. Stoklasa  
a provozní manažerka banky paní S. Keprdová v listopadu 2016 na festivalu dokumentárních 
filmů s názvem "Země na talíři" v Opavě. 

 

 Průběžně aktualizujeme webové stránky a facebookový profil organizace, pomocí kterého se 
Vám chceme ještě více přiblížit a na kterém Vás budeme informovat  o novinkách, zajímavých 
akcích a dalších našich aktivitách. 

 
 

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 Tvořili jsme různé metodiky v oblasti nakládání s přijatými potravinami a jejich distribuci, jak  
pro vnitřní potřebu organizace, tak pro potřebu a využití spolupracujících organizací (Manuál pro 
skladování potravin a nakládání s nimi). 
 

 Od února 2016 byla, pro zjednodušení a zpřehlednění administrativy příjmu a výdeje potravin  
a jejich třídění podle jednotlivých komodit, spuštěna nová internetová aplikace hpbanka. Tuto „on 
line“ aplikaci používají již všechny členské i odebírající organizace Potravinové banky v Ostravě, 
z. s. 

 
 

PERSONÁL POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ, Z. S.  

V průběhu roku 2016 měla Potravinová banka v Ostravě, z. s. tři zaměstnance na hlavním 
pracovním poměru (jednoho vždy na zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost) s přepočteným 
pracovním úvazkem 1,83  na pracovní pozici provozní manažer. Pracovní pozici zastávali paní Irena 
Mrázková, paní Sabina Keprdová a pan Jiří Neusser. 

V prvním čtvrtletí roku 2016 jsme vyhlásili výběrové řízení na pozici provozního manažera 
organizace, ze kterého vzešla jako nejvhodnější kandidátka paní Sabina Keprdová, se kterou byla 
uzavřena pracovní smlouva dne 2. 3. 2016. K 31. 12. 2016 ukončila pracovní poměr v naší 
organizaci paní Irena Mrázková. 

V roce 2016 vyvstala také potřeba rozšířit tým zaměstnanců o pracovní pozici skladník. Pozici 
skladníka na dohodu o provedení práce zastávali pan Jiří Neusser a pan Jiří Tabrea. 
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PŘEDSEDNICTVO POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ, Z. S. 

V roce 2016 pracovalo předsednictvo Potravinové banky v Ostravě, z.s. v pětičlenném složení. 
Předsedkyní předsednictva Potravinové banky v Ostravě, z. s. byla dne 27. ledna 2016 zvolena paní 
Mgr. Helena Balabánová, která vedla organizaci do řádných voleb předsednictva (květen 2016)  
a nahradila tak ve funkci paní PhDr. Marii Monsportovou, která, z osobních důvodů, na funkci 
rezignovala. Na členské schůzi Potravinové banky v Ostravě, z. s, která se uskutečnila dne 25. 5. 
2016 proběhly také řádné volby do předsednictva. Členy předsednictva byli nově zvoleni:  

 

 Mgr. Helena Balabánová, předsedkyně  (SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.) 
 Mgr. Renata Větrovcová, členka              (Slezská diakonie) 
 Ladislav Solana, člen    (Armáda spásy v ČR) 
 Lubomír Stoklasa, člen   (Ekipa, z.s.) 
 Jiří Linart, člen    (Charita Ostrava) 

 
 

KONTROLNÍ KOMISE POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ, Z. S. V ROCE 
2016 

Členská schůze Potravinové banky v Ostravě, z. s. si nově zvolila na členské schůzi konané dne  
25. 5. 2016 také tříčlennou kontrolní komisi ve složení:   

 Ing. Barbora Zedníková, vedoucí kontrolní komise (Diakonie ČCE)  
 Ing. Renata Toporčáková        (Nová šance, z. s.)  
 Mgr. Antonín Liška     (Mens Sana, o. p. s.) 

 

 

 

         Nový skladovací prostor Potravinové banky v Ostravě, z. s. po rekonstrukci  

 

 

 



 

 

    Stránka 9 

VÝZNAMNÉ POTRAVINOVÉ SBÍRKY    
V ROCE 2016  

 NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2016  

Čtvrtý ročník Národní potravinové sbírky proběhl 12. 11. 2016. Sbírka byla organizována Českou 
federací potravinových bank, z. s. ve spolupráci s Bysnysem pro společnost a Armádou spásy ČR. 
V okruhu působnosti Potravinové banky v Ostravě, z. s. se do sbírky zapojilo 35 super a hyper 
marketů  a  27  organizací, které rozdělovaly získanou potravinovou pomoc potřebným. 

V rámci Národní potravinové sbírky v roce 2016 jsme získali 24 741 kg 
potravin v celkové ceně 1 101 732 Kč. 

 KRAJSKÁ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2016  

U příležitosti Dnů boje proti chudobě (říjen 2016) jsme organizovali, ve spolupráci 
s Moravskoslezským krajem, krajskou sbírku potravin, do které se aktivně zapojily různé instituce 
působící v Moravskoslezském kraji – krajské příspěvkové organizace, zaměstnanci krajského úřadu, 
Magistrátu města Ostravy, Magistrátu města Opavy, Magistrátu města Karviné, Magistrátu města 
Frýdku-Místku, školy různých zřizovatelů a další instituce.Do sbírky se aktivně zapojilo 99 
organizací.   

Výtěžek Krajské potravinové sbírky činil 10 107 kg potravin v celkové 
hodnotě  490 016 Kč. 

 

 OSTATNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY 2016  

Slezská diakonie ve spolupráci se Slezskou církví evangelickou, 
a. v. uspořádala pod záštitou Potravinové banky v Ostravě 
potravinovou sbírku při příležitosti Dne Díkuvzdání za úrodu, 
která se konala ve farních sborech SCEAV. Celkový výtěžek této 
potravinové sbírky činil 418 kg. Vysbírané potraviny byly předány 
do služeb Slezské diakonie, které se zapojily do spolupráce 
s místním farním sborem. 
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PLÁN ČINNOSTI  NA ROK  2017  

PRO ROK 2017 PLÁNUJEME TYTO AKTIVITY: 

 Navazování nových kontaktů s potencionálními dárci potravin.  
 

 Pokračování v přípravách skladovacích ploch, techniky, vybavení a personálu potravinové banky 
na příliv darovaných potravin v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 110/1997 Sb.,  
o potravinách a tabákových výrobcích, která počítá se zákonnou povinností pro všechny prodejny 
potravin s plochou nad 400m2 odevzdat všechny neprodané potraviny potravinovým bankám (od 
roku 2018).  
 

 Budeme usilovat o zajištění provozních prostředků na zajištění bezproblémového chodu   
Potravinové banky v Ostravě, z. s. v roce 2017. Jde nám zejména o získání finanční podpory 
pro vytvoření stálého pracovního místa pro pracovní pozici skladníka. 
 

 Budeme pokračovat v propagaci práce Potravinové banky v Ostravě, z. s. V této souvislosti 
chceme vytvořit nové propagační materiály organizace. 

 

 Plánujeme pokračování investičního projektu s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR. 
Chceme dokončit rekonstrukci skladovací plochy o instalaci nových sekčních vrat, instalaci 
zabezpečovacího zařízení, zřízení elektronického systému pro zautomatizování výdejů  
ze skladu a chceme také zakoupit průmyslový čisticí stroj k pravidelné údržbě podlahových ploch 
ve skladu.  

 

 Chceme v praxi ověřit fungování projektu „sdíleného jídla“ První veřejná lednice v Ostravě. 
Veřejná lednice bude umístěna  v blízkosti střediska Armády spásy ČR  Sociální služba pro 
ženy a matky s dětmi v Ostravě, ul. Gen. Píky 25/2980, Ostrava – Fifejdy.  

 
 

               První závoz potravin do skladu Potravinové banky v Ostravě, z. s. v rámci OP PMP  
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PŘEHLED POTRAVINOVÉ POMOCI V ČÍSLECH 
PŘÍJEMCI POTRAVINOVÉ POMOCI V ROCE 2016 

NÁZEV ORGANIZACE - členové 
Množství v 

kg 
Cena v Kč Procento z 

množství  

Armáda Spásy v České republice, z. s. 51 910 2 567 501 23,63% 

Astrid, o.p.s. 0 0 0,00% 

CENTROM, z.s. 7 082 285 539 3,22% 

Člověk v tísni, o. p. s. 376 24 281 0,17% 

DARMODĚJ, z.ú 0 0 0,00% 

DIAKONIE ČCE – středisko v Ostravě 5 613 215 379 2,56% 

DŽIVIPEN, o.p.s. 1504 89 924 0,68% 

Ekipa, z.s. 23 794 894 817 10,83% 

Elim Hranice, o.p.s. 144 12 732 0,07% 

Elim Opava, o.p.s. 1 699 99 557 0,77% 

Ester Javorník, z.s. 0 0 0,00% 

Fond ohrožených dětí, z.s. 0 0 0,00% 

Charita Český Těšín 2 924 174 682 1,33% 

Charita Frenštát pod Radhoštěm 1 027 67 236 0,47% 

Charita Ostrava 15 350 561 903 6,99% 

Charita Nový Jičín 5 515 338 923 2,51% 

Charita sv. Alexandra - ChB 140 12 740 0,06% 

Charita Šternberk 0 0 0,00% 

Křesťanské společenství, z.s. 2 140 137 511 0,97% 

LIGA, o.p.s.  (Bruntál) 443 39 653 0,20% 

MENS SANA, z.ú. 14 185 547 038 6,46% 

NOVÁ ŠANCE. z.s. 7416 300 058 3,38% 

Poznání, o.p.s. 3166 222 782 1,44% 

Romodrom, o. p. s. 2031 113 418 0,92% 

S.T.O.P., z. s. 2 818 139 792 1,28% 

Sdružení křesťanský pomocníků Orlová 2171 124 791 0,99% 

Slezská diakonie 32 502 1 680 455 14,80% 

Sociální služby Karviná, p. o. 1 003 65 572 0,46% 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 11 268 442 829 5,13% 

Vzájemné soužití, o. p. s. 20 899 793 363 9,51% 

CELKEM ČLENOVÉ 217 120 9 952 476 98,84% 

Renarkon, o.p.s. 211 21 782 0,10% 

Řeholní dům Misionářek Lásky 2 084 93 288 0,95% 

Svaz tělesně postižených, pobočka Hrabyně 257 15 278 0,12% 

CELKEM ODEBÍRAJÍCÍ ORGANIZACE 2 552 130 348 1,16% 

C E L K E M 219 672 10 082 824 100,00% 
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PARTNERSKÉ POTRAVINOVÉ BANKY       

Potravinová banka Praha,z.s. 7 291 729 133 44,31% 

Potravinová banka ve Zlínském kraji,z.s. 910 91 010 5,53% 

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský 
kraj, z.s. 538 53 856 3,27% 

Potravinová banka v Olomouckém kraji,z.s. 1 126 112 648 6,84% 

Potravinová banka Slovenska 6 589 658 856 40,04% 

C E L K E M 16 454 1 645 503 100,00% 
 

 

DARY POTRAVINOVÉ POMOCI 2016 
DÁRCE  Množství v 

kg 
Cena v Kč Procento z 

množství  

ALBERT  29 606 1 454 679 12,39% 

TESCO 126 154 4 353 960 52,82% 

GLOBUS 14 477 1 266 226 6,06% 

MAKRO Cash& Carry ČR 1 130 113 677 0,47% 

Korálek s.r.o. 102 0  0,04% 

PIKANT Ostrava 235 0  0,10% 

Mondelez Czech Republic  29 783 2 978 367 12,47% 

Farma Lička  724 0  0,30% 

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 24 741 1 101 732 10,36% 

KRAJSKÁ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 10 107 490 016 4,23% 

Ostatní sbírky 1 800 119 724 0,75% 

C E L K E M 238 859 11 878 381 100,00% 

 

 

Přijaté potraviny byly v roce 2016 rozděleny členskými a odebírajícími 
organizacemi mezi 17 562 osob ohrožených sociálním vyloučením. 
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PŘEHLED PŘIJATÉ POTRAVINOVÉ POMOCI 
V LETECH 2010 – 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meziroční nárůst přijatých potravin se oproti roku 2015 zvýšil v roce 2016 
o více než 50%! 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2016 
 
 

CELKOVÉ NÁKLADY  CELKOVÉ VÝNOSY  

Spotřeba materiálu 152 362 
Dotace Statutární město 
Ostrava 

173 237 

Spotřeba energie 12 939 
Dotace Ministerstva 
zemědělství ČR 

464 550 

Služby 300 025 
Dotace Moravskoslezského 
kraje 

150 285 

Ostatní náklady   53 574 Přijaté dary 100 000 

Osobní náklady 409 098 Členské příspěvky 102 600 

  Tržby z prodeje služeb    5 160 

Investice do majetku 
určená k odpisu v roce 
2016 

119 993 Úroky a odpisy 120 162 

Celkem 1 047 991 Celkem 1 115 994 

 

V roce 2016 hospodařila Potravinová banka v Ostravě, z. s. 
s hospodářským výsledkem  + 68 003 Kč ! 
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REVIZNÍ ZPRÁVA 2016 
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DŮLEŽITÉ  KONTAKTY  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘEDSEDNICTVO POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ 
 
Mgr. Helena Balabánová, předsedkyně 

Kontakt:  SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s., U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava 

  reditel@jekhetane.cz, +420 724 065 799 

Mgr. Renáta Větrovcová, člen 

Kontakt:  Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín 

  r.vetrovcova@slezskadiakonie.cz, +420 558 764 357, + 420 737 204 720 

Jiří Linart, člen 

Kontakt: Charitní Dům sv. Františka, Sirotčí 683/41, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

  jiri.linart@charita.cz, + 420 599 527 496; + 420 737 553 171 

Ladislav Solana, člen  

Kontakt: Armáda spásy v ČR, Azylový dům pro muže, Na spojce 807/2, 736 01Havířov 

  ladislav_solana@armadaspasy.cz, +420 737 215 413, + 420 773 770 146 

Lubomír Stoklasa, člen  

Kontakt: EKIPA, z. s., Kylešovská 818/26, 746 01 Opava  

  100klasa@atlas.cz; +420 603 777 742,  +420 720 318 015 

PŘEDSEDNICTVO vykonává svoji činnost pro Potravinovou banku bez nároku na honorář. 

 
ZAMĚSTNANCI POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ 
 

Sabina Keprdová, provozní manažerka Potravinové banky v Ostravě,z.s., +420 734 510 147 

Miroslav Imrich, skladník Potravinové banky v Ostravě, z.s.,  

Kontakt: Potravinová banka v Ostravě, z. s., Hasičská 550/50, 700 30 OSTRAVA  
  www.potravinovabanka.cz,   potravinovabanka@seznam.cz , +420 591 143 610 
     

mailto:jekhetane@jekhetane.cz
mailto:i.buzkova@slezskadiakonie.cz
mailto:jiri.linart@charita.cz
mailto:ladislav_solana@armadaspasy.cz
mailto:100klasa@atlas.cz
http://www.potravinovabanka.cz/
mailto:potravinovabanka@seznam.cz
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JAK FUNGUJE POTRAVINOVÁ BANKA  
 
 
 

 
 
 
 
 

POMÁHEJTE S NÁMI ! 
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 
 
DONÁTOŘI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 

Statutární město Ostrava (provozní dotace)   173 237,-  Kč 

Moravskoslezský kraj (provozní dotace)   150 285,-  Kč 

Česká federace potravinových bank, z. s. (dar)                   100 000,- Kč 

Ministerstvo zemědělství ČR (provozní dotace)   464 550,- Kč 

Ministerstvo zemědělství ČR (investiční dotace)                  927 088,- Kč 

Nadace ČEZ (projekt Veřejné lednice)                                   50 000,- Kč 

 

 

                                                

  

 

 

                            

 

DONÁTOŘI POTRAVINOVÉ POMOCI 
 

    

 

 

Tesco Stores ČR a.s., AHOLD Czech Republic, a.s., Globus ČR, k. s., PIKANT Ostrava, s.r.o., 

MAKRO Cash& Carry ČR s.r.o., Mondelez Czech Republic s.r.o., DM drogerie markt, s.r.o., Penny 

Market CZ, s.r.o., Kaufland Česká republika v.o.s., Korálek s.r.o., farma Lička, Truhlářství NOBI 

Ostrava a další. 
 

POTRAVINOVÉ SBÍRKY  
 

Instituce: Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace, Statutární město Ostrava, Magistrát 
města Opavy, Magistrát města Karviné, Magistrát města Frýdku-Místku a Česká školní inspekce 
v Ostravě.  

Církve: Slezská církev evangelická. 

Školy a další instituce:  Poděkování patří všem školám a dalším institucím, jejichž zaměstnanci  
a žáci se zúčastnili Krajské potravinové sbírky v roce 2016 – zejména zaměstnancům KÚ 
Moravskoslezského kraje a dalších měst v kraji. 

Široká veřejnost: Náš dík patří všem jednotlivcům, všem malým přispěvatelům.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potravinová banka v Ostravě, z. s. 

Hasičská 550/50, 700 30 OSTRAVA – Hrabůvka 

Tel: +420 591 143 610, Mobil: +420 734 510 147 

IČ: 26559951, DIČ CZ26559951 

Bankovní spojení: 5931800287/2010 (Fio banka a. s.) 

e-mail: potravinovabanka@seznam.cz 

web: www.potravinovabanka.cz    

    Najdete nás i na Facebooku!    

                                  https://www.facebook.com/Potravinova-banka-Ostrava 

 

mailto:potravinovabanka@seznam.cz
http://www.potravinovabanka.cz/
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