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Nejpravděpodobnější možnosti
uplatnění českých subjektů v rámci
dodávek pro WFP

• WFP požaduje kapitálově silné a proexportně oriento-
vané společnosti, které mohou fl exibilně a spolehlivě 
zajistit dodávky (v případě potravin i velké objemy)
v co nejkratší dodací lhůtě. 

• České subjekty, které mají zájem o účast ve výběrových 
řízeních WFP, mají největší šanci v tendrech římského 
ústředí zaměřených na dodávky speciální techniky a 
výstroje i trvanlivých a dlouhodobě skladovatelných 
potravin (speciální sušenky, dětská výživa, cukr). 

• Dodávky na regionální a místní úrovni připadají do úvahy pro 
české subjekty podnikající v teritoriích geografi cky blíz-
kých zemi realizace humanitární operace (v případě 
přírodních katastrof například v regionech geogra-
fi cky blízkých ČR – Západní Balkán).
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Světový potravinový program (WFP) je organizace OSN se síd-
lem v Římě, která představuje celosvětově největšího poskytova-
tele potravinové pomoci. Jeho humanitární operace probíhají ve 
více než 80 zemích světa postižených válečnými konfl ikty, přírod-
ními katastrofami nebo epidemiemi.

V roce 2016 WFP nakoupil:

• logistické služby - 974 milionů USD (pronájem kamionů 
případně letadel a vrtulníků a poskytování dalších logistic-
kých služeb na regionální a místní úrovni);

• další zboží a služby - 583,5 milionů USD (ústředí WFP 
vyhlásilo pouze tři výběrová řízení na dodávky prací souvi-
sejících s provozem sídla WFP, dále WFP nakoupil palivo, 
vybavení kanceláří, vozidla, poradenské služby, výpočetní, 
spojovací a speciální techniku a výstroj pro humanitární pra-
covníky působící v krizových oblastech);

• potraviny - 1,36 miliardy USD (podíl dle množství/hodnoty):
kukuřice (17%/11%), sušené luštěniny (14%/18%), mouka z obilnin
(13%/9%), pšenice (11%/4%), potraviny s vysokou nutriční
hodnotou (10%/20%), rýže (10%/10%), čirok (8%/4%), rostlinné
oleje (5%/8%), rodinná balení potravinových dávek (5%/8%), 
potraviny vyrobené ze zpracovaných obilnin (4%/4%), cukr 
(2%/2%), konzervované potraviny (1%/1%), ostatní (1%/1%).

Nejvýznamnějšími dodavatelskými zeměmi v oblasti 
zboží a služeb jsou rozvojové země jako Etiopie, Súdán, Jižní
Súdán, Keňa, Afghánistán, Demokratická republika Kongo 
a Libérie. Z rozvinutých zemí pak Itálie, Velká Británie, USA, 
Spojené arabské emiráty, Francie, Norsko nebo Německo. 
Potraviny dodávají zejména Turecko, Indie, Ruská federa-
ce, Itálie, Ukrajina, Indonésie, Francie, Belgie, Etiopie, Egypt, 
Jordánsko, Pákistán, Súdán, Jihoafrická republika, Myanmar. 
Dodavatelé ze zemí EU se v posledních několika letech uplatnili 
především v rámci dodávek potravin s dlouhodobou trvanli-
vostí, obilnin, rostlinných olejů a cukru.

Postup pro registraci zájemců
o dodávky do WFP

• prostudovat požadované specifi kace produktů a jejich 
balení WFP’s Food Product Specifi cations na 
http://foodqualityandsafety.wfp.org/specifi cations;

• registrovat se jako dodavatel WFP v rámci centrálního 
nákupního systému OSN – United Nations Global 
Marketplace na úroveň 2, požadováno potvrzení o zápisu 
do obchodního rejstříku, fi nanční výkaz a 3 referenční 
dopisy www.ungm.org/Public/Pages/RegistrationProcess; 

• předložit dokumenty o nabízeném sortimentu a certifi kátech
a vyplnit formuláře na http://foodqualityandsafety.wfp.org/
cs/selecting-a-food-supplier;

• odeslat mail pro registraci nových dodavatelů se všemi výše 
uvedenými dokumenty a registračním číslem United Nations
Global Marketplace na NewSuppliers@wfp.org;

• kontaktovat nákupní středisko WFP - registrace dodavatele 
potravin nebo služeb food.procurement@wfp.org; 
goods-services.procurement@wfp.org;

 pozn: dokumenty budou přezkoumány odborníky WFP, délka 
procesu závisí na množství přijatých registrací a aktuálních 
potřebách WFP. Neúplné registrace budou odmítnuty

• sledovat webové stránky WFP a UNGM a vypsaná výběrová
řízení https://ungm.in-tend.co.uk/wfp/aspx/Home; 
http://www1.wfp.org/procurement;

• nepovinně je možné zaregistrovat se pro zasílání informací
k tendrům na The UNGM Tender Alert Service
(placená služba – 250 USD/rok) 
https://www.ungm.org/Public/Pages/ScamAlert;

• kontaktovat se žádostí o další podporu ve vztahu k WFP 
MZe ČR - Odbor zahraničně obchodní spolupráce a Velvy-
slanectví ČR v Itálii – Stálý představitel ČR při FAO a WFP.

WFP je v rámci organizací systému OSN na 4. místě z hlediska
fi nančního objemu nákupů zboží a služeb. Nákupy probíhají 
na třech úrovních – římské ústředí (přibližně 50% objemu 
nákupů), regionální úroveň (5 regionálních úřadů) a lokální 
úroveň (80 místních zastoupení). WFP se snaží nedeformovat 
tržní prostředí v zemích působení a omezit náklady na přepra-
vu humanitární pomoci, proto v řadě případů preferuje nákup 
potravin přímo v regionu určení.

Zdroj: http://www1.wfp.org
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