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Stáhněte si pokyny EU pro dárcovství potravin ve vašem jazyce zde: 
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Pokyny EU pro dárcovství potravin se zaměřují na otázky, které je třeba řešit 
na úrovni EU. V případě potřeby je třeba vzít v úvahu také pravidla a pokyny 
členských států.

Pokyny k darování potravin

Dne 16. října 2017 přijala Evropská komise 
pokyny EU pro dárcovství potravin s cílem 
usnadnit opětovné využití a redistribuci 
bezpečných a zdravotně nezávadných 

potravin osobám v nouzi.

Záměrem je :

Cílem pokynů je:

vyjasnit příslušná ustanovení právních předpisů EU a pomoci 
odstranit překážky přerozdělování potravin na základě stávajícího 
regulačního rámce EU.

usnadnit dodržování příslušných požadavků stanovených v 
regulačním rámci EU (např. bezpečnost potravin, hygiena potravin, 
sledovatelnost, odpovědnost, DPH atd.) ze strany poskytovatelů a 
příjemců přebytečných potravin
podpořit společný výklad pravidel EU vztahujících se na 
přerozdělování přebytečných potravin ze strany regulačních 
orgánů v členských státech EU.

EU je odhodlána splnit cíl udržitelného rozvoje 
12.3, snížit spotřebu potravinového odpadu na 
obyvatele o polovinu a snížit ztráty potravin 
v rámci výrobních a dodavatelských řetězců, 
včetně ztrát po sklizni, a to do roku 2030.

“Potravinový odpad má důležitý 

společenský úhel: mělo by být 

usnadněno darování potravin, 

které jsou stále jedlé, ale které z 

logistických nebo marketingových 

důvodů nelze komercializovat.”

(Uzavření cyklu - Akční plán EU pro oběhové 
hospodářství, COM(2015) 614 v konečném znění)

Z farmy rovnou na vidličku rm to fork)

Potravinový odpad vzniká v každé fázi potravinářského řetězce a jeho příčiny jsou složité. Abychom předešli 
plýtvání potravinami, je nutný přechod k cirkulární ekonomice a udržitelnějším potravinovým systémům.

Při předcházení vzniku potravinového odpadu by hlavním těžištěm měla být opatření u zdroje, a to omezení 
produkce přebytků potravin v každé fázi potravinářského řetězce (tj. výroba, zpracování, distribuce a spotřeba). 

Vzniknou-li přebytky potravin, je nejvhodnějším řešením, které zajišťuje nejvyšší zhodnocení poživatelných 
potravinových zdrojů, jejich přerozdělení pro lidskou spotřebu.

Paradox 
hojnosti 

–
nedostatku

Současně se odhaduje, že každý rok je v EU 
vyprodukováno přibližně 88 milionů tun 

potravinového odpadu (20 % z celkové po-
travinové produkce) se souvisejícími náklady 

ve výši 143 miliard EUR.  
(FUSIONS, 2016).

Okolo 112 milionu občanů EU je ohroženo 
chudobou nebo sociálním vyloučením a více 
než 40 milionů lidí si nemůže co druhý den 
dovolit kvalitní jídlo s masem, rybami nebo 
vegetariánskou náhradou 
(Eurostat). 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH A PŘEROZDĚLOVÁNÍ
Je nezbytné poskytnout spotřebitelům přístup k jasným, komplexním a spolehlivým informacím o 
potravinách, aby se mohli informovaně a bezpečně rozhodovat.

V souvislosti s přerozdělováním potravin má zásadní význam zajištění toho, aby měli koneční příjemci 
přístup ke stejným informacím, jaké se vyžadují a které jsou poskytovány při nákupu potravin v obchodě
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1169/2011 o  poskytování informací o 

potravinách spotřebitelům

Iněkteré členské státy navíc přijaly také 
vnitrostátní opatření a / nebo pokyny.

Příslušné právní předpisy EU*V případě vajec:

Vejce mají datum „minimální 
trvanlivosti“, které je stanoveno na 
28 dní od snášky, ale po 21 dnech 
od snášky již nelze prodávat v 
maloobchodě.

Darování potravin je povoleno 
po uplynutí 21denního limitu 
za předpokladu, že provozovatel 
potravinářského podniku vejce zpracuje, 
než je zpřístupní spotřebitelům.

Povinné informace v případě balených potravin 

Informační požadavky na nebalené potraviny

LoVyznačení data

Jazykové požadavky
Nařízení (EU) č. 1169/2011 vyžaduje, aby byly povinné informace o potravině uvedeny v 
jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům v členských státech, kde je potravina uváděna 
na trh. Při darování potravin musí být povinné informace o potravinách poskytovány v 
úředním jazyce (jazycích) země nebo v cizím jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům.

V určitých případech (přebytky potravin, které nejsou určeny pro konečného spotřebitele nebo jsou 
dodávány do zařízení společného stravování) mohou být tyto informace uvedeny rovněž na obchodních 
dokladech týkajících se dané potraviny, lze-li zaručit, že tyto doklady jsou buď přiloženy k příslušné 
potravině, nebo byly zaslány před dodávkou nebo současně s dodávkou. 

Darování potravin nebalených potravin je povoleno, pokud spotřebitelé obdrží požadované informace.
Požadované informace o potravinách jsou omezeny na přítomnost alergenů a jakékoli další doplňující 
informace vyžadované vnitrostátními předpisy. 

datum „spotřebujte do“ informuje o bezpečnosti  
potraviny

Darování potravin není povoleno po uplynutí doby použitelnosti, 
jelikož se nepovažuje za bezpečnou.

Dárci by měli zajistit dostatečnou trvanlivost, aby distributor mohl 
potraviny bezpečně přerozdělovat a konečný uživatel používat.

datum „minimální trvanlivost do“ informuje o kvalitě potraviny.

Dárcovství potravin je povoleno po uplynutí data „minimální trvanlivosti“. 
Toto datum označuje, do kdy lze přiměřeně očekávat zachování potraviny v 
optimálním stavu, je-li náležitě skladována.
Při přerozdělování potravin po datu „minimální trvanlivosti“ je provozovatel 
potravinářského podniku odpovědný za zajištění správných skladovacích 
podmínek a integrity balení.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


DAROVÁNÍ POTRAVIN V EU: BEZPEČNOST POTRAVIN A HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 kterým se 
stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a 853/2004 o 

hygieně potravin

Obecné hygienické požadavky  

Obecné hygienické požadavky platí pro všechny 
potravinářské výrobky ve všech fázích potravinářského 
řetězce. Pravidla EU v oblasti hygieny potravin jsou 
velmi obecná a nabízejí velkou míru flexibility podle typu 
zařízení. Často však zahrnují:

Z hygienických důvodů však nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví, 
že potraviny živočišného původu určené k zmrazení musí být 
zmrazeny bez zbytečného odkladu poté, co byly vyrobeny. 
Tento požadavek se nevztahuje na maloobchodníky, kteří 
dodávají potraviny ostatním provozovatelům potravinářských 
podniků, jako jsou potravinové banky, je-li tato činnost 
maloobchodníků okrajová, omezená a na místní úrovni.

Členské státy, které umožňují zmrazení potravin pro účely 
přerozdělování, by měly přijmout vnitrostátní opatření a 
informovat o tom Evropskou komisi a ostatní členské státy.

EU je odhodlána poskytovat svým občanům bezpečné, výživné, 
vysoce kvalitní a cenově dostupné jídlo. 
Všichni spotřebitelé musí být chráněni stejnými normami 
bezpečnosti potravin bez ohledu na to, zda jsou potraviny 
uváděny na trh přímo spotřebitelům, nebo přerozdělovány 
osobám v nouzi. 

Dárcovství potravin musí být v souladu s obecným potravinovým 
zákonem a předpisy EU o hygieně potravin, které se vztahují na 
všechny provozovatele potravinářských podniků. Některé členské 
státy navíc přijaly také vnitrostátní opatření a /nebo pokyny.
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• Registraci potravinářského podniku u 
příslušných 

• Uplatňování správných hygienických postupů

• Provádění postupů založených na 
zásadách  analýzy rizik a kritických 
kontrolních bodů (HACCP)

Zvláštní hygienické požadavky vztahující se na 
přerozdělování potravin živočišného původu

Dodatečná zvláštní pravidla hygieny potravin stanovená v nařízení 
(ES) č. 853/2004 se použijí v případě, že maloobchodníci a jiné 
distribuční subjekty dodávají zákazníkům a odběratelům 
potraviny živočišného původu, za účelem ochrany veřejného 
zdraví např.:

Příslušné právní předpisy EU*

• Schválení vnitrostátními orgány před 
zahájením dárcovství

• Zvláštní a podrobná ustanovení o teplotě

K potravinám živočišného původu patří maso, produkty rybolovu a 
akvakultury, mléčné výrobky (např. sýry), vejce a vaječné výrobky 
atd. Odchylka od nařízení (ES) č. 853/2004 se použije tehdy, jsou-
li na maloobchodní úrovni dodávky potravin živočišného původu 
okrajové, omezené a na místní úrovni, nebo omezené na přepravu 
a skladování.

Zmrazení přebytkových potravinOdvětví pohostinství, stravování a 
stravovacích služeb

V odvětvích pohostinství, stravování a potravinářství je 
darování potravin z důvodů bezpečnosti potravin omezenější, 
ale je možné identifikovat a posoudit příležitosti případ od 
případu. Například chlazení/ mražení jídel na konci služby 
může usnadnit dárcovství potravin. Některé členské státy 
a obchodní organizace zavedly nebo v současnosti vyvíjejí 
zvláštní pokyny pro toto odvětví.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Některé členské státy se snaží darování potravin podpořit 
umožněním:

FINANČNÍ PRAVIDLA PRO DAROVÁNÍ POTRAVIN

SMĚRNICE RADY 2006/112/ES o společném systému daně z  
přidané hodnoty

DPH

Právní předpisy v oblasti DPH uplatňované v členských 
státech EU mohou mít někdy důsledky pro darování 
potravin. Přizpůsobením pravidel vztahujících se na zboží 
přenechané bez úplaty (podle článků 16 a 74 směrnice 
o DPH) mohou členské státy usnadnit darování přebytku 
potravin pro dobročinné účely.

Výbor pro DPH schválil pokyny s cílem zajistit jednotné 
uplatňování směrnice o DPH v členských státech EU.

V některých členských státech se v případě darování 
potravinovým bankám odvádí jen nízká DPH, nebo 
se DPH neplatí vůbec, vzhledem k tomu že hodnota 
darovaných potravin s blížícím se datem „minimální 
trvanlivost do/spotřebujte do“ je nízká či nulová.

Daňové překážky by neměly bránit darování potravin.

Daň z přidané hodnoty (DPH) může mít dopad na převod přebytečných 
potravin od dárců do potravinových bank a jiných charitativních organizací.

Pravidla DPH a dalších daňových (fiskálních) nástrojů mohou poskytnout 
ekonomické pobídky k darování potravin, a tím podpořit přerozdělování 
přebytečných poživatelných potravin a zamezit plýtvání potravinami. 

Výbor pro DPH rovněž jednomyslně 
souhlasí s tím, že v případech, kdy 
je nutno toto darování považovat za 
dodání zboží za úplatu, je základem 
daně kupní cena darovaného zboží 
(nebo podobných věcí, a nelze-
li ji určit, nákladová cena zboží), 
upravená podle stavu zboží v době 
darování, jak je stanoveno v článku 
74 směrnice o DPH.

Příslušné právní předpisy EU*

Daňové pobídky

Daňových úlev
Ve Francii a Španělsku lze jako úvěr na 
daň z příjmu právnických osob požadovat  
60 % a 35 % čisté účetní hodnoty 
darovaného jídla. Toto procento lze odečíst 
od daně z příjmu právnických osob z jejich 
příjmu.

Daňových odpočtů
V Portugalsku mohou dárci odečíst až 
140% hodnoty jídla v době dárcovství 
(omezeno na 8/1000 obratu 
dárce), pokud bude jídlo použito pro  
sociální účely.
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