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                                               VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 
 

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

 

Milí čtenáři,  

 

máme za sebou další rok plný dobře odvedené práce. Podařilo se nám dokončit rekonstrukci 
skladovacích prostor potravinové banky, zvýšili jsme objem přijímaných a vydávaných potravin  
a jiných komodit o 26 % oproti skutečnosti roku 2016. Naše práce pomohla nasytit 36 990 osob 
ohrožených sociálním vyloučením, které žijí v Moravskoslezském kraji. 

 

Děkuji Vám všem, za to, že pomáháte – má to smysl! 

 

S úctou 

 

 

 

Helena Balabánová 

za předsednictvo Potravinové banky v Ostravě, z. s. 

 

 

 

 

 

 

V roce 2017 se nám, díky podpoře Vás všech, podařilo sesbírat  
301 762 kg potravin v celkové hodnotě 13 107 027 Kč, do jejichž 
distribuce bylo zapojeno 32 organizací působících v Moravskoslezském 
kraji. Sesbírané potraviny posloužily 28 021 potřebným lidem.  
 
V rámci partnerství s MPSV při realizaci projektu „Potravinové  
a materiální pomoci nejchudším osobám II“ jsme distribuovali 82 852 kg 
potravin, drogerie, domácích potřeb a textilu v celkové hodnotě 
3 917 688 Kč.  V tomto projektu jsme podpořili 8 969 potřebných osob.   
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VÝZNAM, PRINCIPY A C ÍLE       

KDO/CO JE TO POTRAVINOVÁ BANKA 

Potravinová banka je neziskovou organizací, která je závislá na vůli dárců potravin (případně jiných 
komodit). Činnost potravinové banky spočívá v ochotě projevit aktivní solidaritu s potřebnými, 
odpovědnost při zacházení s potravinami tak, aby se zamezilo plýtvání. Potravinová banka získává 
bezplatně potraviny od obchodních řetězců, výrobců potravin i soukromých dárců a takto získané 
potraviny rozděluje mezi své členské organizace – místní humanitární nebo charitativní organizace, 
které darované potraviny rozdělují konkrétním lidem v nouzi – matkám samoživitelkám, lidem 
v azylových domech, lidem bez domova, lidem v krizové sociální situaci, starým lidem s minimální 
penzí a dalším.  

PRINCIP POTRAVINOVÉ BANKY 

Potravinová banka v Ostravě, z. s. se, podobně jako ostatní potravinové banky v České republice, 
řídí základními principy Charty evropských potravinových bank, kterými jsou: 

 Zásobování 
 Distribuce 
 Činnost 
 Organizace 

CÍLE POTRAVINOVÉ BANKY 

I v naší zemi žijí lidé mající hlad - je to tak, i když nám to přijde nepravděpodobné, protože žijeme 
v relativně bohaté zemi. Přitom o pár ulic dál se likvidují potraviny, protože jim ráno skončila lhůta 
pro spotřebu. Potravinová banka stojí mezi těmito dvěma jevy. Cílem potravinové banky je bojovat 
proti plýtvání potravinami. Dělit se o ně s těmi, kteří mají hlad a na dostatek potravin vlastními silami 
nedosáhnou. Potravinová banka podporuje solidaritu mezi lidmi, kteří mají dostatek s lidmi, kteří 
hladovějí a učí všechny neplýtvat potravinami. 

 

 

Účelem potravinových bank je pomáhat člověku, aby se mohl najíst 
v duchu sdílení a současně bojovat proti plýtvání. 
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PŘÍJEMCI A DÁRCI POTRAVINOVÉ 
BANKY  

KDO JSOU DÁRCI POTRAVINOVÉ BANKY 

 Výrobci potravin 
 Potravinové řetězce, maloobchodníci 
 Široká veřejnost prostřednictvím potravinových sbírek 
 Evropský program potravinové pomoci 
 Operační program potravinové a materiální pomoci (EU prostřednictvím MPSV) 

 

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 

KDO JSOU ZPROSTŘEDKOVATELÉ POTRAVINOVÉ POMOCI 

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

 

 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA POTRAVINOVÉ BANKY 
V OSTRAVĚ, Z. S. V ROCE 2017 
 

V roce 2017 spolupracovala Potravinová banka v Ostravě, z. s. celkem se 32 organizacemi, 
působícími v Moravskoslezském kraji. Z tohoto počtu bylo, na počátku roku 2017, 23 řádných členů 
zapsaného spolku a 3 nečlenské, spolupracující organizace odebírající potraviny. 

V průběhu roku 2017 došlo ke změnám ve členské základně Potravinové banky v Ostravě, z. s. – 
od března do června 2017 byly za nové členy zapsaného spolku přijaty tyto organizace: 

 Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z. s. (pobočka Ostrava) 
 EUROTOPIA. CZ, o. p. s., Krnov 
 Sociální služby Orlová, příspěvková organizace 
 Charita Hlučín 

Nově s Potravinovou bankou v Ostravě, z. s. začaly spolupracovat jako odebírající organizace: 

 Komunitní dům ALBINNA – chráněné bydlení 
 Rozkoš bez rizika, z. s. 

 

 



 

 

    Stránka 4 

Na vlastní žádost ukončily členství v Potravinové bance v Ostravě, z. s. dvě organizace: 

 Poznání, o. p. s. 
 Dživipen, o. p. s.  

 
 

V roce 2017 s Potravinovou bankou v Ostravě, z. s. spolupracovalo 
celkem 32 organizací, z nichž 27 bylo řádných členů zapsaného spolku  
a 5 bylo spolupracujících organizací odebírajících potravinovou pomoc. 

 

ČLENSKÉ A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM 
KRAJI  

 

Členské organizace Potravinové banky v Ostravě, z. s. 

 Armáda spásy v České republice, z. s. 
 Centrom, z.s 
 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 
 Dživipen, o. p. s. 
 Ekipa, z. s. 
 Elim Opava, o.p.s. 
 EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 
 Charita Český Těšín 
 Charita Frenštát pod Radhoštěm 
 Charita Hlučín 
 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. 
 Romodrom, o. p. s. 
 S.T.O.P., z. s. 
 Sdružení křesťanských pomocníků (Orlová) 
 Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s.– pobočka Ostrava 
 Slezská diakonie 
 Sociální služby Karviná, p. o. 
 Sociální služby Orlová, p.o. 
 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. 
 Vzájemné soužití o. p. s. 

Organizace, které s Potravinovou bankou v Ostravě, z. s. spolupracují 

 Komunitní dům ALBINNA – chráněné bydlení  
 Renarkon, o. p. s 
 Rozkoš bez Rizika, z.s. 
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 Řeholní dům Misionářek Lásky 
 Svaz tělesně postižených, pobočka Hrabyně 

 

Do roku 2018 vstupuje Potravinová banka v Ostravě, z. s. s 25 
organizacemi, které jsou řádnými členy zapsaného spolku a s 5 
spolupracujícími organizacemi. 

 

 

 

ČINNOST POTRAVINOVÉ BANKY        
V OSTRAVĚ ,  Z .  S .  V ROCE 2017  

SPOLUPRÁCE S DÁRCI POTRAVIN A JINÝCH KOMODIT 

 Pravidelná spolupráce s již tradičními dárci potravin byla v roce 2017 rozšířena, na základě 
darovacích smluv, o 15 hypermarketů TESCO, 1 hypermarket GLOBUS (Ostrava) a 9 obchodů 
Albert obchodního řetězce AHOLD. Předmětem darování bylo hlavně neprodané pečivo, ovoce 
a zelenina, ale také suché potraviny, mléčné a masné výrobky, které si spolupracující organizace 
průběžně odvážely přímo z obchodů. Oproti roku 2016 se také zvýšil objem potravin, které sváželi 
z obchodů sami zaměstnanci potravinové banky. 
 

 Uzavřena byla smlouva o darování potravin s firmou PIKANT Ostrava, s. r. o, která darovala 
Potravinové bance v Ostravě, z. s. v roce 2017 hořčice v celkové váze 688 kg  
za  Kč 48 137. Dalšími významnými dárci potravin byly v roce 2017 firma Dr. Oetker, s. r. o., která 
darovala 1 243 kg suchých směsí v hodnotě Kč 18 243,-, M.O.Z. družstvo pěstitelů, Sedlnice, 
které darovalo 1 900 kg čerstvé zeleniny a firma ALTIN JM GROUP, s. r. o., která darovala  
263 kg instantních polévek v hodnotě Kč 39 312,-.  
 

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 2017 jsme spolupracovali 
s Potravinovou bankou Praha, z. s. a s  Potravinovou bankou ve  Zlínském kraji, z. s. 
 

 Českou federací potravinových bank nám byla nabídnuta možnost zúčastnit se, ve dnech  
18. 10. 2017 – 20. 10. 2017, setkání potravinových bank států Visegrádské čtverky v polském 
Krakově. Setkali se zde zástupci potravinových bank Polska, Maďarska, Slovenska a České 
republiky za účelem rozvoje vzájemné spolupráce, seznámení se s fungováním jednotlivých 
národních federací potravinových bank, předávání a výměny zkušeností z místně realizovaných 
projektů. Setkání bylo přínosné jak pro inspiraci, tak pro zavádění ověřených zkušeností 
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zahraničních kolegů do praxe naší potravinové banky. Setkání se, za Potravinovou banku 
v Ostravě, z. s., zúčastnil člen předsednictva pan Lubomír Stoklasa.  

 

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

 
V roce 2017 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, 1 investiční 
projekt.  
 

 Investiční projekt podpořený v roce 2017 dotací Ministerstva zemědělství „Potravinová banka  
v Ostravě – rozšíření, modernizace a vybavení stávajících skladovacích prostor, skladové 
techniky a služebního vozidla II“. Rekonstrukce skladovacích prostor potravinové banky 
proběhla, s finanční podporou dotace Ministerstva zemědělství už v roce 2016. Poslední stavební 
úpravou, kterou jsme chtěli v prostorách skladu provést, byla výměna starých, plechových, 
dvoukřídlých vrat vedoucích do skladiště za nová, průmyslová, sekční na dálkové ovládání. 
Jednalo se o prostou výměnu s drobnou stavební úpravou. Výměna byla nutná vzhledem 
k častému používání starých vrat a k usnadnění manipulace nakládky a vykládky potravin, která 
se uskutečňuje pomocí vysokozdvižného vozíku.  
 
Rekonstrukci skladovacích prostor jsme ukončili instalací elektronického zabezpečovacího 
systému, který je instalován ve všech prostorách skladu. 

     V rámci realizace investičního projektu podpořeného Ministerstvem zemědělství jsme mohli 
v roce 2017 zakoupit také novou techniku a technologii pro skladování a převoz potravin: 

Přívěsný vozík s chladicí technikou – v rámci realizace projektu jsme zakoupili brzděný, 
jednonápravový přívěs na 1300 kg nákladu s chladicí technikou značky VZ 26 BK od českého 
výrobce VEZEKO s. r. o. Zakoupením přívěsného vozíku jsme rozšířili kapacitu převozu 
chlazených nebo mražených potravin. Přívěs chceme také půjčovat spolupracujícím organizacím. 

Elektronický systém pro skladovou evidenci „hpbanka“ (hardware i software). Pro moderní 
a operativní skladovou evidenci jsme pořídili speciálně na míru potravinové banky vyvinutý 
elektronický systém pro skladovou evidenci „hpbanka“, který umožní rychle a přehledně 
zaevidovat přijatý dar, podle druhu komodity a typu dárce. Součástí vybavení jsou čtečky 
čárových kódů. 

Průmyslový čistící stroj sloužící k povrchové údržbě skladových ploch. Zakoupili jsme čistící 
stroj Wirbel Rapid 380BC s příslušenstvím od firmy TPC Bohman s. r. o., který nám pomůže 
zkvalitnit pravidelnou údržbu skladovacích ploch a tím snížit riziko kontaminace skladovaných 
potravin.   
 
 

 Provozní náklady jsme v roce 2017 financovali ze tří neinvestičních dotací, které jsme obdrželi 
od Ministerstva zemědělství, Moravskoslezského kraje a od Statutárního města Ostravy 
k realizaci projektu „Potravinová banka v Ostravě v roce 2017“. 
 

 Provoz první veřejné lednice v Ostravě byl slavnostně zahájen dne 28. června 2017.  
Pro veřejnou lednici jsme, ve spolupráci s Armádou spásy v České republice, z. s., našli místo  
v blízkosti střediska Armády spásy ČR Sociální služba pro ženy a matky s dětmi v Ostravě,  
ul. Gen. Píky 25/2980, v Ostravě – Fifejdách.  
 
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  
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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).  
 

PARTNERSTVÍ S MPSV PŘI REALIZACI PROJEKTU POTRAVINOVÉ  
A MATERIÁLNÍ POMOCI NEJCHUDŠÍM OSOBÁM II V RÁMCI OPERAČNÍHO 
PROGRAMU POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI 

 
 Rok 2017 byl pro Potravinovou banku v Ostravě, z. s. druhým rokem partnerství s MPSV ČR 

v realizaci projektu „Potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám II“ (reg. č.: 
CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008), který je podporován finančními prostředky z Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu ČR 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 
v Moravskoslezském kraji bylo v roce 2017 zapojeno 12 nestátních, neziskových organizací a 1 
městská část Ostravy. Celkem bylo v roce 2017 podpořeno 8 969 nejchudších obyvatel kraje, 
kterým bylo rozdáno potravin, hygienických potřeb, základních potřeb do domácnosti a textilu 
v hodnotě za Kč 3. 917 688,-.  

 

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 22. 6. 2017 na Masarykově náměstí v Ostravě. 
 

 Předsedkyně předsednictva Potravinové banky v Ostravě Mgr. H. Balabánová byla opakovaně 
v průběhu roku 2017 hostem televizního pořadu Dobré ráno (ČT), ve kterém měla možnost 
obeznámit širokou veřejnost s významem a fungováním potravinové banky. Prezentovat práci 
organizace jsme měli možnost v průběhu roku 2017 opakovaně i v různých diskuzních pořadech 
Českého rozhlasu.   

 

 Práci Potravinové banka v Ostravě, z. s. prezentovala Mgr. H. Balabánová 12. 6. 2017 
na festivalu dokumentárních filmů s názvem "Země na talíři" v Ostravě. 

 

 Velký zájem médií sklidil náš pilotní projekt První veřejná lednice v Ostravě. 
 

 V roce 2017 jsme zprovoznili nové, vlastní webové stránky www.pbov.cz, které průběžně 
aktualizujeme. Máme aktivní 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. 

 
 
 
 
 
 

http://www.pbov.cz/
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ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
 Stále rozvíjíme a zdokonalujeme internetovou aplikaci „hpbanka“, která slouží ke zjednodušení 

a zpřehlednění administrativy příjmu a výdeje potravin a jejich třídění podle jednotlivých komodit. 
Tuto „on line“ aplikaci používají již všechny členské i odebírající organizace Potravinové banky 
v Ostravě, z. s. a také několik jiných potravinových bank v ČR. 
 

 V Potravinové bance v Ostravě, z. s. probíhají pravidelně dvakrát ročně kontroly Státní veterinární 
správy pro Moravskoslezský kraj. Předmětem kontroly je veterinárně hygienický dozor, kontrola 
dokumentace – dezinfekce, dezinsekce, deratizace, školení zaměstnanců, ověření teploměrů, 
kontrola data použitelnosti a data min. trvanlivosti skladovaných potravin, nabývací doklady 
k získaným potravinám, evidence, sanitace a teplota. V roce 2017 proběhly kontroly v březnu  
a v listopadu a obě byly uzavřeny bez zjištěných závad a bez udělených nápravných opatření. 

 
 V listopadu 2017 proběhla v Potravinové bance v Ostravě, z. s. kontrola Státní zemědělské  

a potravinářské inspekce, která byla zaměřena na dodržování povinností při uvádění potravin  

na trh. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nebyla udělena žádná nápravná opatření. 
 

 V květnu 2017 proběhl monitoring projektu „Potravinová banka v Ostravě 2017“, který byl 
podpořen dotací Statutárního města Ostravy. Monitoring provedli zaměstnanci Magistrátu 
statutárního města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Výsledkem monitoringu bylo 
ohodnocení projektu známkou  "1".  

 

PERSONÁL POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ, Z. S.  

V průběhu roku 2017 měla Potravinová banka v Ostravě, z. s. dva zaměstnance na hlavním 
pracovním poměru s přepočteným pracovním úvazkem 2,0 na pracovní pozici provozní manažer  
a skladník.   

 

PŘEDSEDNICTVO POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ, Z. S. 

V roce 2017 pracovalo předsednictvo Potravinové banky v Ostravě, z. s. v pětičlenném složení.  
 

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

 

KONTROLNÍ KOMISE POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ, Z. S. V ROCE 
2017 

V roce 2017 měla Potravinová banka v Ostravě, z. s.  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.) 
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VÝZNAMNÉ POTRAVINOVÉ  SBÍRKY    
V ROCE 2017  

 NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2017  

Pátý ročník Národní potravinové sbírky proběhl 11. 11. 2017. Sbírka byla organizována Českou 
federací potravinových bank, z. s., ve spolupráci s Byznysem pro společnost a Armádou spásy 
v České republice, z. s. V okruhu působnosti Potravinové banky v Ostravě, z. s. se do sbírky zapojilo 
39 super a hyper marketů a 27 organizací, které rozdělovaly získanou potravinovou pomoc 
potřebným. 

 

 

V rámci Národní potravinové sbírky v roce 2017 jsme získali 27 774 kg 
potravin v celkové ceně 1 416 605 Kč. 

 

 KRAJSKÁ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2017 

U příležitosti Dnů boje proti chudobě (říjen 2017) 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 Frýdku-Místku, školy různých zřizovatelů a další 
instituce. Do sbírky se aktivně zapojilo 89 organizací.   

 

 

Výtěžek Krajské potravinové sbírky v roce 2017 činil 10 963 kg potravin 
v celkové hodnotě 569 815 Kč. 
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PLÁN ČINNOSTI  NA ROK  2018  

PRO ROK 2018 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 2018. Jde nám zejména o získání finanční podpory 
pro vytvoření 3 stálých pracovních pozic: provozní manažer (1,0 úvazku), administrativně 
technický pracovník (0,5 úvazku administrativa + 0,5 skladník), skladník (1,0 úvazku). 
 

 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 zakoupit větší užitkový vůz. 
 

 V roce 2018 budeme pokračovat v partnerství s MPSV na realizaci projektu „Potravinové  
a materiální pomoci nejchudším osobám II“ v rámci Operačního programu materiální  
a potravinové pomoci. 
 

 Chceme pokračovat v realizaci projektu „sdíleného jídla“ První 
veřejná lednice v Ostravě a pokusíme se o vybudování dalších 
stanovišť pro veřejné lednice v Moravskoslezském kraji.  
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PŘEHLED POTRAVINOVÉ POMOCI V ČÍSLECH 
PŘÍJEMCI POTRAVINOVÉ POMOCI V ROCE 2017 

NÁZEV ORGANIZACE Množství v kg Cena v Kč 
Procento z 
množství 

Armáda spásy v České republice, z. s. 49 015 2 504 376 16,47% 

CENTROM, z.s. 7 069 285 565 2,38% 

DIAKONIE ČCE 6 432 251 042 2,16% 

DŽIVIPEN o.p.s. 2 730 131 210 0,92% 

Ekipa, z.s. 58 044 2 141 942 19,51% 

ELIM Opava, o.p.s. 1 393 81 420 0,47% 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. - Krnov 1 031 45 722 0,35% 

Charita Český Těšín 4 053 231 898 1,36% 

Charita Frenštát pod Radhoštěm 12 508 503 746 4,20% 

Charita – Hlučín 761 54 779 0,26% 

Charita Nový Jičín 17 935 742 958 6,03% 

Charita – Ostrava 13 189 495 291 4,43% 

Charita sv. Alexandra Ostrava 2 607 85 901 0,88% 

Křesťanské společenství, z.s., Šance podaná ruka 10 243 420 965 3,44% 

LIGA, o.p.s. 409 43 449 0,14% 

MENS SANA, z.ú. 13 527 553 107 4,55% 

Nová šance, z.s. 5 054 186 875 1,70% 

PBOV - Veřejná lednice 62 4 513 0,02% 

Poznání, o.p.s. Orlová 447 29 901 0,15% 

Romodrom, o.p.s. 1 353 83 932 0,45% 

Slezská diakonie 48 761 2 206 867 16,39% 

Sdružení křesťanských pomocníků Orlová 2 341 167 802 0,79% 

Sdružení na ochranu ohrožených dětí 1 294 55 465 0,43% 

Sociální služba Orlová, p.o. 641 47 213 0,22% 

Sociální služby Karviná, p.o. 1 694 121 030 0,57% 

SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o.p.s. 5 795 250 771 1,95% 

S.T.O.P., z.s. 6 908 286 770 2,32% 

Vzájemné soužití, o.p.s. 12 383 473 795 4,16% 

CELKEM ČLENOVÉ 287 679 12 488 305 96,69% 

Komunitní dům ALBINNA - chráněné bydlení 2 019 91 585 0,68% 

RENARKON, o.p.s. 199 19 811 0,07% 

Rozkoš bez rizika, z.s. 95 7 588 0,03% 

Řeholní dům Misionářek Lásky 6 185 238 157 2,08% 

Svaz tělesně postižených ČR, z.s. - Hrabyně 976 59 199 0,33% 

CELKEM ODEBÍRAJÍCÍ ORGANIZACE 9 474 416 340 3,18% 

PB - Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. 368 36 800 0,12% 

CELKEM PARTNERSKÉ POTRAVINOVÉ BANKY 368 36 800 0,12% 

C E L K E M 297 521 12 941 445 100,00% 
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DÁRCI POTRAVINOVÉ POMOCI 2017 
 

DÁRCE  Množství v kg Cena v Kč 
Procento z 
množství  

ALBERT 38 354 1 933 386 12,71% 

TESCO 204 948 7 292 829 67,92% 

GLOBUS 18 716 1 382 398 6,20% 

MAKRO Cash& Carry 11 199 933 473 3,71% 

LIDL  982 44 118 0,33% 

PENNY Market 901 46 203 0,30% 

KAUFLAND  3 898 209 668 1,29% 

BILLA 2 805 167 464 0,93% 

PIKANT Ostrava 688 48 137 0,23% 

ALTIN JM GROUP, s. r. o 262 39 312 0,09% 

DM drogerie markt 711 50 862 0,24% 

Dr. Oetker  1 243 18 645 0,41% 

Ostatní sbírky 13 910 940 533 4,61% 

Potravinová banka Zlín  1 227 184 942 0,41% 

Potravinová banka Praha  1 917 104 505 0,64% 

CELKEM 301 761 13 107 027 100,00% 

 

 
 
 

 
 
 

     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Stránka 13 

OPERAČNÍ PROGRAM POTRAVINOVÉ A MATERIÁLNÍ POMOCI II 
 

OP PMP II přijato na sklad 2017 Potravinová pomoc Materiální pomoc  

Celkem  2 024 526 1 893 162 

   

   

 OP PMP II vydáno organizacím 2017 Potravinová pomoc Materiální pomoc  

Armáda Spásy v České republice, z. s. 518 045 501 666 

CENTROM, z.s. 163 660 206 684 

DŽIVIPEN, o.p.s. 91 715 108 863 

Ekipa, z.s. 89 451 133 287 

Elim Opava, o.p.s. 33 701 0 

LIGA, o.p.s.  (Bruntál) 14 077 8 341 

MENS SANA, z.ú. 73 075 64 872 

NOVÁ ŠANCE. z.s. 53 893 42 547 

Romodrom, o. p. s. 104 592 99 775 

Sociální služby Karviná, p. o. 43 166 20 281 

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 139 136 77 181 

Vzájemné soužití, o. p. s. 335 852 127 788 

Městská část Moravská Ostrava  109 428 109 475 

CELKEM  1 769 789 1 500 760 

 

 

 

Přijaté potraviny byly v roce 2017 rozděleny členskými a odebírajícími 
organizacemi mezi  36 990 osob ohrožených sociálním vyloučením. 
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PŘEHLED PŘIJATÉ POTRAVINOVÉ POMOCI 
V LETECH 2010 – 2017 
 

 

 

 

 

 

Meziroční nárůst přijatých potravin se oproti roku 2016 zvýšil v roce 2017 
o více než 26 %! 
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FINANČNÍ ZPRÁVA 2017 
 

 
 
 

V roce 2017 hospodařila Potravinová banka v Ostravě, z. s. 
s hospodářským výsledkem + 233 742 Kč! 

 

CELKOVÉ NÁKLADY  CELKOVÉ VÝNOSY  

Spotřeba materiálu 
 

146 824  
 

Neinvestiční dotace 
Statutární město Ostrava 

228 124 

Spotřeba energie 9 322 
Neinvestiční dotace 
Ministerstva zemědělství 
ČR  

500 000 

Služby 317 799 

Investiční dotace 
Ministerstva zemědělství 
ČR 2017 (čerpání ve výši 
odpisů majetku) 

61 098 

Osobní náklady 623 522 
Neinvestiční dotace 
Moravskoslezského kraje 

190 692 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

160 579 Grant Nadace ČEZ 14 073 

Ostatní náklady  9 959 Přijaté dary 97 000 

OP PMPII (paušály 
vyplaceny) 

148 143 Členské příspěvky 97 500 

  Tržby z prodeje majetku 2 000 

  
OP PMPII (paušály 
přijaté) 

324 526 

  

Investiční dotace 
Ministerstva zemědělství 
ČR 2016 (čerpání ve výši 
odpisů majetku) 

25 304 

  
Investiční dotace SMO 
z roku 2013 (čerpání ve 
výši odpisů majetku) 

109 573 

Celkem 1 416 148 Celkem 1 649 890 
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REVIZNÍ ZPRÁVA 2017 
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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 České republice, z. s., 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 

PŘEDSEDNICTVO vykonává svoji činnost pro Potravinovou banku v Ostravě, z. s. bez nároku  

na honorář. 

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

Kontakt: Potravinová banka v Ostravě, z. s., Hasičská 550/50, 700 30 OSTRAVA  
  www.pbov.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.pbov.cz/
mailto:potravinovabanka@seznam.cz
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 
 
DONÁTOŘI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
 

Statutární město Ostrava (provozní dotace)   228 124,-  Kč 

Moravskoslezský kraj (provozní dotace)   190 692,-  Kč 

Česká federace potravinových bank, z. s. (dar)                     95 000,- Kč 

Ministerstvo zemědělství ČR (provozní dotace)   500 000,- Kč 

Ministerstvo zemědělství ČR (investiční dotace)                  476 210,- Kč 

Nadace ČEZ (projekt Veřejné lednice)                                   14 073,- Kč 

Soukromý dárce                                                                       2 000,- 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., DM drogerie markt, s.r.o., Penny Market CZ, s.r.o., Kaufland Česká 
republika v.o.s., Dr. Oetker, s.r.o., PYRO MORAVIA, s.r.o., ALTIN JM GROUP, s. r. o, M.O.Z. 
družstvo  pěstitelů a další. 

 

POTRAVINOVÉ SBÍRKY  
 

Instituce: Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace, Statutární město Ostrava, Magistrát 
města Frýdku-Místku.  

Školy a další instituce: Poděkování patří všem školám a dalším institucím, jejichž zaměstnanci  
a žáci se zúčastnili Krajské potravinové sbírky v roce 2017 – zejména zaměstnancům KÚ 
Moravskoslezského kraje a dalších měst v kraji. 

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

Firmě: Tiskárna a vydavatelství Rudolf Tesař 



 

 

 

 

 

 

                 

 

 

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.pbov.cz    

datová schránka: jwq4o2 

    Najdete nás i na Facebooku!    

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

 

 

 

                                                                                

                             VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 

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