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Nižší daně dostanou do potravinových
bank více jídla
10. 12. 2014 05:08, autor: ČT24

Praha – Už příští týden by mělo do potravinových

bank putovat více jídla než doposud. Za změnou stojí nová daňová vyhláška,

kterou dokončuje ministerstvo financí. Dosud bylo pro obchody výhodnější

potraviny vyhodit, než platit patnáctiprocentní darovací daň. Ta by se ale nově

měla blížit nule.

Potraviny s poškozeným obalem nebo blížícím se datem spotřeby - to vše budou moci

obchodníci už příští týden posílat do potravinových bank s jen minimální daňovým zatížením.

Jednodušší by měla být i administrativa.

"Připravujeme pokyny pro naše obchody, informační materiál, který bude sloužit lidem, kteří s

tím budou pracovat, a vydáváme i příručku, jak předávat potraviny," popisuje přípravy

manažerka jednoho z obchodních řetězců Martina Šilhánová.

Doteď vyjíždělo auto naplněné zbožím pro potravinovou banku přibližně jednou za měsíc, od

zavedení nové daně by mohlo jezdit každý týden. Sortiment bude s největší

pravděpodobností stejný jako při nedávné Národní potravinové sbírce – těstoviny, mouka,

rýže, cukr nebo dětská výživa. Češi ve druhém ročníku této sbírky na konci listopadu

darovali 173 tun jídla. "Například poměrně hodně se vybralo instantních polévek, přes 60 tisíc

kusů," doplňuje spoluorganizátorka sbírky Pavlína Kalousová.
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Supermarkety zahltily potravinovou banku. Darovat přestalo
být nevýhodné

14.01.2015 | Denik.cz

Návod, jak mají supermarkety postupovat, aby nemusely platit patnáctiprocentní daň z přidané hodnoty (DPH)

za přebytečné potraviny, které chtějí darovat na charitativní účely, vydalo v polovině prosince Generální

finanční ředitelství.

„Pro nás to byl zásadní okamžik," přiznává předsedkyně Potravinové bankyPraha Věra Doušová. A změna

legislativy se ale okamžitě projevila.

Pražská pobočka organizace, která sbírá a následně rozváží nezávadné potraviny, které jsou ale nevzhledné,

mají poškozený obal nebo se blíží konec jejich spotřební lhůty, zažila během Vánoc obrovský nápor. Zatímco

jindy v tuto dobu jsou sklady poloprázdné a je klid, letos zažívala obrovský nápor. Skladníci a řidiči se tak

museli i o svátcích hlásit každý den do práce a měli co dělat, aby všechno rozvezli.

Kromě pravidelných dodávek přijely celkem i tři kamiony s jogurty, mlékem a polévkami. „V tuhle chvíli to je

velká změna. Na jednu stranu to je úžasné, na druhou je to trochu děsivé, protože jsme na to nebyli vybaveni.

Máme sklad, kam se vejde asi 70 palet a teď je to tu úplně přeplněné," vypráví Doušová a při tom ukazuje na

úzkou cestičku, kudy jindy projíždí vysokozdvižný vozík. Proto nyní uvažuje, že požádá nájemce o uvolnění

druhé haly pro účely skladování.

Problém ale může být i s většími náklady na provoz. V minulých letech měla pražská potravinová banka roční

rozpočet kolem milionu korun, to se teď ale změní. „ Letos to bude víc, protože už dnes jsem musela přijmout

jednoho skladníka navíc a bude také větší spotřeba pohonných hmot.

Na hodnocení je čas

Přes velké finanční úspory supermarketů při odpisu DPH za darované potraviny ale neexistuje žádná záruka, že

budou podobně štědré po celý rok. Proto v pražské potravinové bance nechtějí ani odhadovat, o kolik jídla víc

by letos mohli dostat. „Samozřejmě nevím, jestli to také nebylo spojeno s tím, že ty firmy chtěly na Vánoce dělat

více dobré skutky než běžně, takže bych ještě na hodnocení nechala čas," řekla ředitelka.

Se zástupci potravinových řetězců sice zůstává v pravidelném kontaktu, téměř nikdo ji ale zvýšený přísun

potravin neslíbil. Některé z nich proto Pražský deník oslovil. „I vzhledem k nové legislativě nyní rozšiřujeme

spolupráci s potravinovými bankami. Letos bude objem darovaných potravin určitě vyšší než v minulosti.

Nejvíce se zaměřujeme na trvanlivější potraviny, ale řešíme možnosti, jak efektivně distribuovat i ty čerstvé,"

potvrdila Judita Urbánková, ředitelka komunikace společnosti Ahold, která vlastní obchody Albert.

A optimisticky hovoří i další. „Od začátku jsme bojovali za změnu legislativy, ale situace se pro nás teď příliš

nezmění. Už od roku 2011 totiž velmi úzce spolupracujeme s potravinovými bankami a dodáváme čerstvé

potraviny jako například pečivo, jogurty nebo uzeniny, ale i trvanlivější potraviny," říká vedoucí komunikace

Globusu Pavla Hobíková.

Potravinové banky získávají nadbytečné jídlo pro desítky neziskových organizací nejen od supermarketů, ale

také přímo od výrobců nebo od lidí v rámci veřejných sbírek. Například na konci listopadu proběhla Národní

potravinová sbírka, při které se vybralo celkem 173 tun jídla všeho druhu. Až do konce ledna zase mohou

zájemci darovat potraviny na radnici Prahy 6.

Předsedkyně Potravinové banky Praha Věra Doušová: Plýtvání potravinami je u nás opravdu velké

Distributoři byli dříve demotivovaní, protože pro ně bylo výhodnější potraviny vyhodit než darovat, říká Věra

Doušová. Tato cesta podle ní podle ní vedla k velkému plýtvání.

Už několik let usilujete o možnost, aby obchodní řetězce nemusely platit DPH za darované potraviny. Proč se

to podařilo až teď?

Podle mého názoru na tom má největší zásluhu ministr zemědělství Marian Jurečka, protože už v září pozval

představitele potravinových bank ke kulatému stolu a ptal se nás, jak by bylo možné snížit plýtvání potravin a

zároveň pomoct potravinovým bankám. A my jsme mu řekli o problémech, které omezují naši činnost. A během

několika dní začal jednat. Na naše společné setkání zároveň pozval i zástupce z finančního ředitelství.

V čem je možnost odepsat DPH tak průlomové?

Dříve byli distributoři i výrobci potravin demotivováni, protože jídlo, které se ještě dalo spotřebovat, ale už

nebylo vhodné do prodeje z důvodů blížící se expirace nebo poškozeného obalu, bylo pro ně výhodnější

vyhodit a odepsat než darovat. Protože z daru museli platit daň. Takže to podporovalo plýtvání, které je u nás

opravdu velké.

Kolika organizacím dováží Potravinová banka Praha jídlo?

V současnosti pouze naše pobočka distribuuje nepotřebné jídlo pro 93 neziskových organizací. Tím že se teď

o nás hodně mluví, tak se nám hlásí stále více neziskovek k odběru. V budoucnu bychom rádi, aby byly

pobočky ve všech krajských městech, ale zatím rozvážíme kromě Prahy a středních Čech i do jižních a
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Darujte, co sami nakoupíte. V Česku
začala první potravinová sbírka
16. 11. 2013 05:00, autor: mba
aktualizováno 16. 11. 2013 10:00

Praha - Ve 111 obchodech po celém Česku dnes

probíhá první národní potravinová sbírka. Lidé mohou v těchto vybraných

obchodech nakoupit a následně darovat trvanlivé potraviny, které pak

prostřednictvím potravinových bank poputují například do azylových domů,

domovů pro seniory nebo k rodinám ve finanční nouzi. Do projektu se zapojily

zejména velké supermarkety v jednotlivých krajích, jejichž mapa je dostupná na

webových stránkách projektu www.potravinypomahaji.cz.

Potraviny vybírají v obchodech Tesco, Albert, Globus, Interspar a Makro dobrovolníci v

modrých zástěrách s logem projektu "Potraviny pomáhají". Zákazník, který se chce do

potravinové sbírky zapojit, dostane od dobrovolníků nákupní seznam s výčtem trvanlivých

potravin, které bude moci dobrovolně zakoupit a následně za pokladnami darovat. Zájem je

zejména o cukr, mouku, těstoviny, sůl nebo olej.

Desetina obyvatel Česka žije pod hranicí chudoby a dalších 1,7 milionu lidí musí vystačit s

příjmem těsně nad ní. Právě těm bude směřovat pomoc z národní potravinové sbírky. "Počet

lidí, kteří potřebují využívat potraviny z potravinových bank, stoupá – tvoří 9 procent z celé

populace. Jsou to hlavně maminky s dětmi, senioři nebo lidé bez domova," upozorňuje Jana

Augustinová z charity v Blansku. 

Potraviny se po dnešním vybrání (sbírka končí ve 20. hodin) následně rozdistribuují z

jednotlivých krajských potravinových bank do asi 130 neziskových organizací, azylových

domů, dětských domovů nebo domů pro seniory. 
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Ministerstvo osvobodí od DPH potraviny
darované na charitu
19. 11. 2014 13:59, autor: obr
aktualizováno 19. 11. 2014 15:08

Praha – Darovat potraviny potřebným by mělo

být pro výrobce a obchodníky v Česku jednodušší. Generální finanční ředitelství

(GFŘ) připravuje metodickou změnu, podle které by základ DPH u potravin

darovaných potravinové bance mohl být blízký nule či nulový. Informaci potvrdila

mluvčí GFŘ Petra Petlachová. Změna by měla platit od prosince.

"V současné době je na úrovni Generálního finančního ředitelství připravována Informace

k uplatnění DPH u dodání zboží potravinovým bankám, která bude dostupná veřejnosti na

internetových stránkách finanční správy," avizovala Petlachová.

U zboží darovaného potravinové bance bude možné v daných případech stanovit základ

daně v minimální hodnotě, která se bude blížit nule, případně bude nulová. Nulový základ

daně bude podle Petlachové možný u zboží s blížícím s datem spotřeby či jinak

nevyhovujícímu pro běžný prodej, které však bude stále upotřebitelné.

Nyní musejí výrobci a prodejci z darovaných potravin odvádět 15procentní DPH, a proto

raději v mnohých případech volí likvidaci. "Současná legislativní úprava by spíše

povzbuzovala k tomu potraviny likvidovat, protože obchodníci museli odvádět DPH ve výši

hodnoty zboží," podotkla prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková.

Upozornila, že i přesto dnes mnoho obchodů zbytné potraviny daruje, ačkoli je to pro ně

dražší než likvidace. "Z daru musejí odvádět DPH a to samozřejmě představuje i pro velké

řetězce dost velkou položku na konci měsíce," upozornil už dříve Fabrice Martin-Plichta

z České federace potravinových bank, která se o osvobození darovaných potravin od DPH

snaží dlouhodobě (více zde).

Marta Nováková upozornila, že Svaz obchodu a cestovního ruchu o opatření jedná s

ministerstvem financí již rok. "Naposled jsme udělali dohodu s ministerstvem zemědělství,

které má taktéž zájem, aby k plýtvání potravinami nedocházelo," upozornila.
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NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA

Češi darovali 173 tun jídla lidem v
nouzi, třikrát víc než loni
23. 11. 2014 16:49, autor: nre

Praha – Téměř třikrát více potravin než při

loňském prvním ročníku, taková je bilance Národní potravinové sbírky, do které

lidé a firmy darovali během soboty 173 tun jídla pro potřebné. Jednotlivci nakoupili

146 tun potravin, firmy 25,5, tuny a 1,6 tuny věnovali lidé přes internet. Loni

během prvního ročníku se vybralo 66 tun. Letos se do akce zapojilo třikrát více

obchodů a více než 2000 dobrovolníků. Vybrané jídlo poputuje do potravinových

bank, které je pak rozdělí potřebným.

Organizátoři spočítali, že vybrané jídlo vydá přibližně na 350 tisíc porcí. "Máme radost, kolik

lidí Národní potravinová sbírka oslovila a jak silný a pozitivní ohlas mezi nakupujícími měla,"

uvedl Jakub Unger z pořádající organizace Byznys pro společnost.

Nejvíc potravin se v sobotu vybralo v Globusu na pražském Černém Mostě (3,6 tuny), mimo

hlavní město pak v Tesku ve Vídeňské ulici v Brně (2,9 tuny). Mezi kraji celkově bylo nejvíce

darů poskytnuto v Praze (38,5 tuny), následovali lidé v Jihomoravském kraji (19,5 tuny) a

Moravskoslezském kraji (17 tun). V loňském roce bylo nejúspěšnější Tesco na pražském

Andělu s 1,7 tuny potravin.

Například Potravinová banka Liberec získala ve sbírce přes 8,5 tuny jídla pro lidi v nouzi. Ve

srovnání s loňskem, kdy lidé darovali 3,2 tuny, je to více než dvojnásobek. "Nejvíc věnovali

zákazníci libereckého Globusu, odkud se odvezlo přes 1,5 tuny potravin," řekl předseda

Potravinové banky Liberec Jiří Cerman a dodal, že takový úspěch ani nečekal, protože

původně odhadoval, že by se mohlo vybrat kolem pěti tun jídla. Mezi darovanými potravinami

vedou těstoviny.
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Národní potravinová sbírka bude letos útočit na
vysokou laťku: 66 tun

Vloni darovali Češi v Národní potravinové sbírce 66 tun. Letos v sobotu 22. listopadu
2014 mají možnost úspěch premiérového ročníku překonat.

Jen pro představu: V ročníku 2013 jsme během

jediného dne darovali tolik mouky, že by

vystačila na 7045 pecnů chleba. Darovaným

mlékem by si mohli připít všichni obyvatelé

Písku naráz.

Více obchodů, více dobrovolníků

Na letošní listopad připravili organizátoři z

neziskové organizace Byznys pro společnost

společně s partnery z České federace

potravinových bank a Armáda spásy ještě

mnohem víc. „Vloni probíhala Národní

potravinová sbírka ve 111 obchodech, letos

jich bude více než 380,“ dává příklad Jitka

Šnobrová, která sbírku za Byznys pro společnost připravuje.

Organizátoři spolu s předními prodejci (TESCO, Penny, Kaufland, Ahold, Globus a dm) vyšli vstříc

zájmu obyvatel v krajích; možnost darovat potraviny potřebným tak lidé budou mít přímo v místě,

kde sami bydlí či pracují. Na speciálním webu www.potravinypomahaji.cz k tomu připravili i

interaktivní mapu znázorňující, ve kterých obchodech v regionu Národní potravinová sbírka

proběhne. Přes stránky se mohou hlásit i lidé, kteří chtějí s dobročinnou akcí pomoci. I

dobrovolníků, kteří 22. listopadu budou v obchodech nakupujícím radit, jak a co nejlépe darovat,

je totiž letos dvojnásobek – pomáhat bude na 2000 lidí. Darovat potraviny bude možné i on-line

přes stránky www.damejidlo.cz. Potraviny i letos daruje řada firem.

Víte, komu pomůžete

Byznys pro společnost a další zapojené organizace přitom všem dárcům garantují, že se vybrané

potraviny opravdu a včas dostanou tam, kde je potřebují. Jak to celé funguje? V sobotu 22. 11.

vyrazíte do svého oblíbeného obchodu a podle přehledného letáčku vyberete jídlo, které chcete

darovat. Hned za pokladnami si potraviny přeberou dobrovolníci a ještě týž den večer budou

odvezeny do sběrných potravinových bank v kraji, kde byly darovány. S rozvozem neziskovým

organizacím pomáhá jeden z partnerů akce, firma DHL. Z bank pak postupně poputují k lidem

ohroženým hladem. Přímo ve svém regionu se tak pomoci dočkají senioři, matky samoživitelky, lidé

bez domova i děti z dětských domovů.
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Zákazníci Tesco v rámci Národní potravinové sbírky darovali
více než 20 tun potravin

Národní potravinová sbírka

Do Národní potravinové sbírky se v České republice zapojilo 35 obchodů Tesco. Celkový dar navýší společnost Tesco o
dvacet procent.

Lidé v České republice měli v sobotu 16. listopadu poprvé možnost zúčastnit se Národní potravinové sbírky a pomoci tak lidem v nouzi.

První akci tohoto druhu v České republice pořádala platforma Byznys pro společnost ve spolupráci s Národní potravinovou bankou,

Armádou spásy a dalšími sdruženími. Myšlenku potravinové sbírky pak přinesla do Česka společnost Tesco, která má zkušenosti s

pořádáním této akce z Velké Británie a letos proběhla sbírka také například na Slovensku nebo v Polsku. Jedině v České republice se ale

podařilo zapojit celkem 6 maloobchodních společností a počet obchodů Tesco byl tak z 35 hypermarketů rozšířen na více než stovku.
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Rekord

Hodní Češi věnovali lidem v nouzi během
soboty 173 tun jídla

Národní potravinová sbírka překonala svou loňskou premiéru. Lidé v
sobotu darovali 146 tun jídla pro potřebné, dalšími 25,5 tuny přispěly firmy
a 1,6 tuny věnovali lidé přes internet. V prvním ročníku se vybralo 66 tun,
letos se zapojilo třikrát více obchodů a více než dva tisíce dobrovolníků.
Vybrané jídlo poputuje do Potravinových bank, které je pak rozdělí
potřebným.

Vybrané jídlo odpovídá asi 350 tisícům porcí. "Máme radost, kolik lidí Národní
potravinová sbírka oslovila a jak silný a pozitivní ohlas mezi nakupujícími měla,"
uvedl Jakub Unger z pořádající organizace Byznys pro společnost.

Nejvíc potravin se v sobotu vybralo
v Globusu na pražském Černém
Mostě (3,6 tuny), mimo hlavní město
pak v Tescu ve Vídeňské ulici v
Brně (2,9 tuny). Mezi kraji celkově
bylo nejvíce darů poskytnuto v
Praze ( 38,5 tun), následovali lidé v
Jihomoravském kraji (19,5 tun) a
Moravskoslezském kraji (17 tun).
Vloni bylo nejúspěšnější Tesco na

pražském Andělu s 1,7 tuny potravin.

Třeba Potravinová banka Liberec získala ve sbírce přes 8,5 tuny jídla pro lidi v
nouzi. Ve srovnání s loňskem, kdy lidé darovali 3,2 tuny, je to více než
dvojnásobek. "Nejvíc věnovali zákazníci libereckého Globusu, odkud se odvezlo
přes 1,5 tuny potravin," řekl předseda Potravinové banky Liberec Jiří Cerman.
Takový úspěch nečekal, původně odhadoval, že sbírka vynese kolem pěti tun.
Nejvíc lidé věnovali těstovin.
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DOVOLENÁ ŘECKO - NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
Vyberte si z takřka 300 tisíc zájezdů do
oblíbeného Řecka. Na Cestuj.cz naleznete
letecké zájezdy do Řecka již od 7 990 Kč.
Stačí si pouze vybrat ostrov, který se vám líbí
nejvíc. Rhodos, Zakynthos, Kréta Kos a další.
Dopřejte si letos dovolenou v Řecku. Navíc
dostanete k zájezdu cestovní pojištění
ZDARMA!

POLITIKA KAUZY KRIMI DOPRAVA ZDRAVOTNICTVÍ ŠKOLSTVÍ POČASÍ KAUZA OPENCARD CHAT S OSOBNOSTÍ STOLETÝ KURÝR
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ANKETA  SBÍRKA JÍDLA

Provětrejte spíž a darujte potraviny chudým! SEZNAM MÍST

sbírka potravin, potravinová banka, potraviny, jídlo, sbírka, chudí, charita, domácí

Udělejte dnes dobrý skutek a darujte staré trvanlivé potraviny, které byste nejspíš za čas stejně vyhodili. To je smyslem dnešní
sbírky potravin pro chudé, hendikepované, dětské domovy, samoživitelky či pro lidi bez domova.

Ve více než 380 obchodech v celém Česku začne dnes v 08:00 Národní potravinová sbírka. Lidé budou v rámci sbírky moci nakoupit a

následně darovat trvanlivé potraviny potřebným, čas mají do 20:00. Organizátoři očekávají, že by se letos mohlo vybrat přes 100 tun

potravin. Při loňské premiéře lidé spolu s firmami darovali 66 tun jídla.

 

Líbí se vám nápad sbírat přebytečné potraviny pro lidi v nouzi?
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Video nelze přehrát. Je možné, že máte potíže s připojením či
aktivní AdBlock.
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Ano, líbí 80 hlasů

Ano, líbí a přispěju do sbírky 12 hlasů

Ne, nelíbí 76 hlasů

Nevím 6 hlasů
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Národní potravinová sbírka: Češi můžou
darovat jídlo lidem v nouzi

Ve více než 380 obchodech v celém Česku probíhá v sobotu Národní
potravinová sbírka. Lidé budou v rámci sbírky moci nakoupit a následně
darovat trvanlivé potraviny potřebným, čas mají do 20 hodin. Organizátoři
očekávají, že by se letos mohlo vybrat přes sto tun potravin. Při loňské
premiéře lidé spolu s firmami darovali 66 tun jídla.

Darovat jídlo podle seznamu vybraných potravin budou moci zákazníci v téměř 90
velkých i menších městech Česka. Akci podpoří řetězce Tesco, Penny Market,
Kaufland, Albert, Globus a síť drogerií dm. Darovat jídlo bude možné i elektronicky
prostřednictvím serveru www.damejidlo.cz. Své výrobky věnuje také sedm velkých
potravinářských firem.

Podle posledního výzkumu společnosti Ipsos je do sbírky ochotno přispět 63
procent Čechů. Před rokem lidé věnovali 55,5 tuny jídla, další 10,5 tuny darovaly
firmy.

Potravinové banky jsou občanská sdružení, která shromažďují od dárců
potravinové i zemědělské přebytky, potraviny před datem spotřeby či takové, které
nemohou jít do běžného prodeje, například mají poškozený obal či složení
neodpovídající přesně informacím na obalu. Potraviny dále přerozdělují potřebným
organizacím, které pomáhají lidem v nouzi.
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MS
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září
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