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SMLOUVA O POTRAVINOVÉ POMOCI 

 

 

uzavřená mezi: 

Potravinovou bankou Praha a Středočeský kraj,z.s, Toužimská 8756/C4,  

IČO: 26558491 

Zastoupená PhDr. Věrou Doušovou, předsedkyní 

dále potravinová banka  

 

a 

 

název, sídlo: Městská část Praha-Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, Praha-Dolní Chabry 

IČO: 00231274 

Zastoupená Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou 

dále jen odebírající organizace 

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Předmětem smlouvy jsou bezplatné dodávky potravin odebírající organizaci s cílem zajistit   

bezplatnou distribuci těchto potravin pouze osobám v tísni. 

 

 

 

ČLÁNEK 1 

Potravinová banka se zavazuje, že odebírající organizaci poskytne zdarma potraviny, které sebere 

nebo obdrží, v množství, jež uzná za spravedlivé na základě využitelnosti a podle potřeb všech 

odebírajících organizací, které zásobuje.  

Potravinová banka se zavazuje, že: 

- bude dodávat potraviny splňující platné předpisy 

- se bude snažit shánět potraviny dle potřeb odebírajících organizací 

 

ČLÁNEK 2 

Odebírající organizace se zavazuje, že rozdělí přijaté potraviny bezplatně výhradně ve prospěch osob v 

tísni v rámci sociální činnosti, jejímž cílem je zvyšovat životní úroveň lidí, a bude brát ohled na jejich  

důstojnost, jejich potřebu dialogu a lidských vztahů, jakož i stravovací návyky. 

Odebírající organizace se zavazuje že: 

- Každoročně zaplatí roční poplatek ve výši 3000.-Kč na základě předložené faktury 

- písemně stanoví podmínky poskytování potravinové pomoci v souladu s rodinnou i osobní 

situací klientů a v souladu se stravovacími návyky a také způsob kontroly;  

- bude používat pro skladování potravin vhodný, předpisy splňující, specifický a trvalý prostor 

mimo soukromé bydliště všech členů odebírající organizace (kromě nezbytných případů 

uznaných potravinovou bankou). 



  

- bude nakládat s potravinami i obaly dle platných právních předpisů; 

- nebude hromadit nadměrně zásoby potravin přijatých od potravinové banky; 

- nebude užívat přijaté potraviny k obchodním účelům, nebude je prodávat, ani neposkytne 

k prodeji a zdrží se jakékoli nestandardní a podvodné manipulace s potravinami; 

- bude podněcovat u klientů poskytování vzájemných služeb dobrovolného typu (pomoc 

odebírající organizaci, pomoc jiné rodině atd.); 

- nebude sbírat potraviny k vlastnímu užití využívajíc jména potravinové banky bez jejího 

povolení u výrobců, distributorů nebo obchodníků, aj., kteří jsou dodavateli potravinové 

banky, vyjma dohody s potravinovou bankou; 

- organizace může nicméně oslovovat osoby, jejichž účast může nabývat různých forem. Tato 

účast může být i finanční. V tomto případě nesmí převýšit 10 % celkové hodnoty, na niž byly 

produkty oceněny, ať je jejich původ jakýkoli. Může být také zcela nezávislá na hodnotě 

produktů (například ve formě finančního příspěvku); 

- se vyvaruje jakékoli činnosti, zejména politické, a obecně každého jednání, které by mohlo 

škodit přímo či nepřímo dobré pověsti potravinové banky, která sama je organizací 

apolitickou; 

- se nebude zásobovat u jiné potravinové banky bez předběžné dohody s potravinovými 

bankami, kterých se to týká; 

- přijme návštěvu zástupce potravinové banky vyslaného pro lepší poznání vývoje jejích potřeb, 

jejího specifického projektu, jejího způsobu fungování, aby se ujistil, že je stále v souladu 

s posláním potravinových bank a touto smlouvou a ke sbírání postřehů a připomínek. Tento 

zástupce vysvětlí fungování systému potravinových banka její etické principy a další potřebné 

informace.  

- bude potravinovou banku bez zbytečného odkladu informovat o všech změnách v použití 

potravin, změně údajů, a všech podstatných skutečnostech, které dodatečně nastanou. 

 

ČLÁNEK 3 

Odebírající organizace v žádném případě nebude moci používat označení „potravinová banka“. Toto 

pojmenování je chráněná známka. K jeho udělení je oprávněná pouze Česká federace potravinových 

bank, z.s. 

 

ČLÁNEK 4 

Odebírající organizace se zavazuje k podpoře činnosti potravinové banky, zejména tím, že se bude 

aktivně podílet na sbírkách. Tato účast může eventuálně obsahovat finanční podíl, pokud si to 

okolnosti vyžádají (nedostatečné subvence nebo dary), aby se mohla podílet na nákladech, které 

potravinová banka musí investovat, aby přinesly službu. 

 

ČLÁNEK 5 

Odebírající organizace se bude zásobovat u potravinové banky vlastními dopravními prostředky podle 

termínu dohodnutého s potravinovou bankou. 

Ke každému vyzvednutí bude vyhotoven dodací list, povinně podepsaný pověřeným zástupcem 

odebírající organizace, jenž se na místě ujistí o podobě své dodávky. Svým podpisem stvrzuje, že 

dodávka souhlasí co do množství i stavu. Na jakoukoliv pozdější reklamaci nebude brán zřetel. 

Odebírající organizace se zavazuje, že učiní všechna nezbytná opatření, aby uchovala potraviny přijaté 

od potravinové banky v dobrém stavu od okamžiku, kdy jí byly předány. Pouze ona je odpovědná za 

jejich dopravu, skladování a využití podle platných právních předpisů.  

Podpisem dodacího listu dochází k převodu vlastnictví potravin a v tomto smyslu vzniká veškerá 

odpovědnost odebírající organizace. 

Potravinová banka je odpovědná za potraviny až do doby předání odebírající organizaci. Pokud 

odebírající organizace nemá k dispozici prostředky, vhodné k přepravě čerstvých a zmrazených 

potravin, může potravinová banka odmítnout předání těchto kategorií produktů. 

Odebírající organizace může omezit své zásobování pouze na trvanlivé potraviny. 

Odebírající organizace bude bdít nad tím, aby odevzdala poživatelům potraviny před vypršením doby 

minimální trvanlivosti, pokud tomuto režimu podléhají. 



  

Pokud by byly potraviny předmětem stažení z prodeje, dodávek nebo zákazu používání, k němuž 

došlo následně po předání, pak se přebírající organizace zavazuje, že zajistí jejich dohledání a zničení 

a neprodleně upozorní klienty. 

 

ČLÁNEK 6 

Vědomé porušení nebo opakované zanedbání kteréhokoliv z těchto závazků zprošťuje tímto okamžitě 

potravinovou banku všech závazků a veškeré odpovědnosti vůči odebírající organizaci. 

Může mít také za následek vypovězení této smlouvy ze strany potravinové banky a v důsledku toho 

dočasné pozastavení nebo ukončení veškerých dodávek potravin odebírající organizaci. 

 

ČLÁNEK 7 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc.  

Každá ze smluvních stran má právo tuto smlouvu vypovědět doporučeným dopisem s dodejkou, 

adresovaným statutárnímu orgánu potravinové banky nebo odebírající organizace. 

Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po dni doručení výpovědi. 

 

Tato smlouva je ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

 

 

V……………………………….  dne………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Za potravinovou banku:     Za odebírající organizaci: 

 

 

 

 

 

………………………………..    ……………………………….. 
    PhDr. Věra Doušová, předsedkyně                                        Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přílohy: 
- stanovy odebírající organizace (zakl. listina, výpis, apod.) - kopie 

- doklad o statutárním zástupci odebírající org.(složení představenstva, správní rady, apod.)-kopie 

- Žádost o schválení - informační karta 

 



  

 
ŽÁDOST O ODBĚR Z POTRAVINOVÉ BANKY PRAHA - INFORMAČNÍ KARTA 

 

 

 

Název odběratele: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa, telefon, e-mail 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Distribuční místa: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kontaktní osoba pro dodávky: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kontaktní údaje pro dodávky (telefon, e-mail): 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geografická oblast činnosti (kraj, okres, město, apod.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cílové skupiny pomoci (komu pomáháte) druh pomoci: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Způsoby pomoci (vaření jídel, potravinové balíčky, jednorázové akce, apod.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kolika osobám pomáháte/den (počet vydaných vařených jídel, počet příjemců potravin):80 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vhodné potraviny: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nevhodné potraviny: 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Způsoby zajištění uskladnění, dopravy: 

 ano ne Počet, objem nebo plocha 

Skladovací prostor    

Chladírna s teplotou nad 0    

Chladírna s teplotou pod 0    

Mraznička    

Chladnička    

Automobil     

Automobil s chlazením    

 

Prohlášení statutárního zástupce odebírající organizace: 

Veškeré přijaté potraviny budou poskytnuty bezplatně pouze přímo potřebným osobám, nikomu jinému. 

 

 

 

 

Datum:…………………     Jméno a podpis:…………………………………… 

 

Přílohy: 

- stanovy (zakl. listina, výpis z rejstříku, apod.) - kopie 

- doklad o statutárním zástupci odebírající org. (složení představenstva, správní rady, apod.)-kopie 


