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 Navazuje na předchozí program potravinové pomoci (PEAD), který byl 
ukončen v roce 2013 

 Přispívá ke snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním 
vyloučením a pomáhat jim s řešením základních potřeb 

 Fond byl zřízen na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 223/2014 

 Dle článku 5 odst. 13 uvedeného nařízení členské státy a příjemci 
vybírají potraviny nebo základní materiální pomoc na základě 
objektivních kritérií týkajících se potřeb nejchudších osob. Při výběru 
rovněž zohledňují klimatické a environmentální aspekty. Ve vhodných 
případech přihlíží při výběru typu potravin k jejich přínosu k 
vyváženému stravování nejchudších osob. 
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 Financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám 

 Celková alokace 750 mil. Kč (pro období 2014-2020) 

 Podporuje osoby a domácnosti ohrožené chudobou a 
sociálním vyloučením 

 Pomoc je nefinanční povahy - formou bezplatné distribuce 
potravin a základního materiálního zboží  

 V rámci programu budou doprovodné aktivity         
přispívající k sociálnímu začleňování nejchudších osob 

 Celorepubliková působnost – včetně Prahy 
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 Alokace: cca 300 mil Kč 

 Druhy pomoci: potravinové balíčky/hotová jídla (včetně dětské 
stravy), balíčky se základními hygienickými potřebami a 
potřebami souvisejícími s péčí o děti 

 Cílová skupina: sociálně slabé rodiny s dětmi, osoby bez 
domova, osoby či rodiny žijící v nevyhovujícím bydlení (azylové 
domy, ubytovny) a lidé ve vážné finanční tísni 

 Příjemci dotací: neziskové organizace a veřejnoprávní subjekty 

 Příjemci zajistí nákup pomoci a její distribuci nejchudším 
společně doprovodnými opatřeními, která jsou zaměřena na 
eliminaci negativních sociálních vlivů. 
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 Rozpočet projektu: 69 998 500 Kč 

 Klíčové aktivity: potravinová pomoc, materiální pomoc, 
doprovodná opatření, řízení projektu 

 Cílové skupiny: materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby 
bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s 
nízkou pracovní intenzitou, další osoby ve vážné sociální nouzi 

 Partneři projektu: Charita ČR, Diakonie SKP ČCE, NADĚJE, 
Slezská diakonie 

 Dodavatelé: realizace dodávek potravinové a materiální 
pomoci  
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 Název veřejné zakázky: „Dodávky potravinové a materiální 
pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám“ 

 Předmět veřejné zakázky: dodávky základních potravin a 
základní materiální pomoci ve formě balíčků, a to včetně 
zajištění obalů a dopravy na určená místa plnění 

 Předpokládaná hodnota: cca 53 mil Kč bez DPH (z toho na část 
určenou na potraviny cca 37 mil. Kč a na část určenou na 
hygienické potřeby cca 16 mil. Kč) 

 Časový rozsah: rámcová smlouva na dodávky do 31. 12. 2016 
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 Potravinový balíček A: čočka, hrách, hladká mouka, rýže ve 
varných sáčcích, cukr, sušené mléko, těstoviny, vitamínové 
doplňky, instantní kakaový nápoj, rajčatový protlak, olej, 
konzerva – vepřové maso ve vlastní šťávě, konzerva – hovězí 
maso ve vlastní šťávě, konzerva – tuňák, med, ovocná 
přesnídávka, džem, piškoty 

 Potravinový balíček B: vitamínové doplňky, instantní polévka, 
fazole sterilované, konzerva – hovězí guláš, konzerva – hovězí 
maso ve vlastní šťávě, konzerva – tuňák, konzerva – sardinky, 
džem 
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• U určitého počtu potravin bude s ohledem na cíle programu 
požadováno splnění vyššího standardu kvality potravin. 

• Vyšší standard kvality potravin splňují potraviny zahrnuté 
v režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, dle 
článku 16. Nařízení EP a Rady č. 1305/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 

• Za vyhovující jsou považovány výrobky zahrnuty v systémech 
kvality nesoucí označení např. KLASA, Regionální potravina, 
Produkt biologického zemědělství, apod. Uchazeč je oprávněn 
prokázat shodu s požadavky jakýmkoli vhodným způsobem. 

 

 

   

Veřejná zakázka – předpokládané složení balíčků (2) 

9 



 Hygienický balíček A: mýdlo, šampón, sprchový gel, zubní 
kartáček, zubní pasta, prostředek na mytí nádobí, krém na 
ruce, vlhčené ubrousky, dětský šampón, gel na praní 

 Hygienický balíček B: mýdlo, šampón, zubní kartáček, zubní 
pasta, krém na ruce, holící strojek, gel na holení, mýdlo na 
praní 

 Hygienický balíček C (v 5 variantách dle velikosti dětských 
plen): dětské pleny jednorázové (5 druhů velikostí), dětský olej, 
pečující krém, vlhčené ubrousky, dětský šampón, tekutý prací 
prostředek 
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 Bod k diskusi 

 Z hlediska zadavatele by měly být splněny 2 základní užitné 
funkce: 

 Přeprava a skladování – obaly musí zajistit možnost přepravy, 
následného vyskladnění a další manipulace a i delšího skladování 

 Distribuce osobám z cílové skupiny – jednotlivé balíčky by měly být 
zabaleny do samostatných tašek, které by pak osoby z cílové skupiny 
mohly využít pro další přenášení na místo potřeby. 
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 Distribuční místa – celkově se předpokládá cca 26 distribučních 
míst po celé ČR (z toho 6x Praha a dále zpravidla krajská nebo 
okresní města) 

 Frekvence dodávek – předpokládá se zhruba ve 2 měsíčních 
intervalech (celkem cca 5 dodávek) s tím, že dodávky budou 
realizovány na základě dílčích objednávek. Lhůta na dodání se 
předpokládá na 30 kalendářních dnů  

 Minimální výše objednávky – bude stanoveno, že každá 
objednávka bude muset činit minimálně určité procento 
celkového finančního limitu rámcové smlouvy pro danou část 
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 Bod k diskusi 

 Možné požadavky na dodavatele 

 Zajištění vyskladnění a složení zboží přímo do prostor partnerské 
organizace 

 Použití vlastních prostředků k vyskladnění a složení 

 Případné zapůjčení palet u dodávek většího množství 

 Ruční složení zejména u dodávek menšího množství 

 Konkrétní způsob předání se může lišit v závislosti na velikosti 
distribučního místa a v závislosti na distribuovaném objemu.  

 

 

   

Veřejná zakázka – způsob předání dodávek na 
distribučním místě 

13 


