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Stiahnite si usmernenia EÚ o darovaní potravín vo vašom jazyku tu:
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Usmernenia EÚ o darovaní potravín sa zameriavajú na otázky, ktoré je 
potrebné riešiť na úrovni EÚ. Je treba zohľadniť aj prípadné pravidlá a 
usmernenia členských štátov.

Usmernenia o darovaní potravín

Dňa 16. októbra 2017 Európska komisia 
prijala usmernenia EÚ o darovaní 
potravín na uľahčenie zhromažďovania 
a redistribúcie bezpečných a jedlých 

potravín ľuďom v núdzi.

Ich účel: 

Ich ciele:

Objasniť príslušné ustanovenia právnych predpisov EÚ a prispieť 
k odstráneniu prekážok redistribúcie potravín v súčasnom 
regulačnom rámci EÚ.

Uľahčiť dodržiavanie príslušných požiadaviek v regulačnom rámci 
EÚ poskytovateľom a príjemcom nadbytočných potravín (hygiena a 
bezpečnosť potravín, vysledovateľnosť, zodpovednosť, DPH atď.).
Podporiť spoločný výklad pravidiel EÚ, ktoré sa vzťahujú na 
redistribúciu nadbytočných potravín, regulačnými orgánmi 
v členských štátoch.

EÚ sa zaviazala splniť cieľ udržateľného rozvoja 
12.3, ktorým je do roku 2030 znížiť na polovicu 
potravinový odpad na obyvateľa na úrovni 
maloobchodu a spotrebiteľov a znížiť potravinové 
straty vo výrobných a dodávateľských reťazcoch 
vrátane strát po zbere úrody.

„Plytvanie potravinami má aj 
významný sociálny rozmer: 

malo by sa uľahčiť darovanie 
potravín, ktoré sú stále jedlé, ale z 
logistických alebo marketingových 

dôvodov sa nemôžu uvádzať na trh.“

[Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové 
hospodárstvo, COM(2015) 614 final]

Z farmy na stôl

Potravinový odpad vzniká na každom stupni potravinového hodnotového reťazca a jeho príčiny sú zložité. Aby sme za-
bránili vzniku potravinového odpadu, musíme prejsť na obehové hospodárstvo a udržateľnejšie potravinové systémy.

Hlavným zameraním prevencie vzniku potravinového odpadu by malo byť konanie pri zdroji, a to 
obmedzením produkcie nadbytočných potravín na každom stupni potravinového dodávateľského reťazca. 
Keď sa vyskytnú nadbytočné potraviny, najlepším riešením, ktoré zabezpečí najhodnotnejšie využitie – bez 

ohrozenia bezpečnosti potravín – je ich redistribúcia na ľudskú spotrebu.

Paradox 
prebytku a 
nedostatku

V Európskej únii sa každý rok vyprodukuje 
88 miliónov ton potravinového odpadu

(20 % zo všetkých vyrobených potravín),

čo predstavuje odhadované náklady 
143 miliárd eur 

Približne 112 miliónov občanov EÚ je 
ohrozených chudobou alebo

obsahujúce mäso, ryby alebo 
vegetariánsky ekvivalent

sociálnym vylúčením a každý druhý deň si vyše 
40 miliónov ľudí nemôže dovoliť kvalitné jedlo 

(Eurostat).(FUSIONS, 2016).

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


Informácie o potravinách a redistribúcia potravín
Najdôležitejšie je poskytnúť spotrebiteľom prístup k zrozumiteľným, komplexným a spoľahlivým 
informáciám o potravinách, aby si mohli informovane a bezpečne vybrať.
Pri redistribúcii nadbytočných potravín musia mať koneční príjemcovia prístup k rovnakým 
informáciám, aké sa vyžadujú a poskytujú pri nákupe potravín v obchode. 

Saving Food Together

#FoodDonationGuidelines  #EUCircularEconomy  #FoodWasteEU

Stiahnite si usmernenia EÚ o darovaní potravín vo vašom jazyku tu:
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Usmernenia EÚ o darovaní potravín sa zameriavajú na 
otázky, ktoré je potrebné riešiť na úrovni EÚ. Je treba 
zohľadniť aj prípadné pravidlá a usmernenia  
členských štátov.

Poskytovanie informácií o potravinách 
spotrebiteľom [nariadenie (EÚ) č. 1169/2011]

Niektoré členské štáty navyše prijali aj 
vnútroštátne opatrenia a/alebo usmernenia. 

Príslušné právne predpisy EÚV prípade vajec:

Vajcia majú dátum minimálnej 
trvanlivosti, ktorý je stanovený 
na 28 dní po znáške, ale po 21 
dňoch od znášky sa nemôžu 
ďalej predávať v maloobchodnom 
predaji.

Darovanie potravín je povolené po 
uplynutí 21 dní za predpokladu, 
že prevádzkovateľ potravinárskeho 
podniku vajcia pred ich sprístupnením 
spotrebiteľom spracuje.

Požiadavky na informácie týkajúce sa balených potravín

Požiadavky na informácie týkajúce sa nebalených potravín

LoVyznačovanie dátumov

Jazykové požiadavky

Pri darovaní potravín sa povinné informácie o potravinách musia poskytovať 
v úradných jazykoch krajiny alebo v cudzom jazyku, ktorý je ľahko 
zrozumiteľný pre spotrebiteľov.

Informácie o potravinách, ktoré sa darujú, musia byť aktuálne a poskytnuté konečnému príjemcovi. 
Povinné informácie o potravinách musia byť uvedené priamo na obale alebo na pripojenej etikete.

V niektorých prípadoch (nadbytočné potraviny, ktoré nie sú určené konečnému spotrebiteľovi alebo 
sa dodávajú do zariadení spoločného stravovania) môžu byť informácie o potravinách uvedené aj v 
obchodných dokladoch, ktoré sú k potravinám priložené.

Darovanie nebalených potravín je povolené, ak spotrebitelia dostanú požadované informácie. 
Požadované informácie o potravinách sa obmedzujú na informácie o prítomnosti alergénov a 
akékoľvek ďalšie dodatočné informácie vyžadované vnútroštátnymi predpismi.

„Dátum spotreby“ informuje o bezpečnosti 
potraviny.
Darovanie potravín nie je povolené po uplynutí dátumu 
spotreby.
Darcovia by mali zabezpečiť dostatočnú trvanlivosť 
s cieľom umožniť bezpečnú redistribúciu a použitie 
konečným spotrebiteľom.

„Dátum minimálnej trvanlivosti“ informuje o 
kvalite potraviny.
Darovanie potravín je povolené po uplynutí dátumu minimálnej 
trvanlivosti.
Pri redistribúcii potravín po dátume minimálnej trvanlivosti je 
povinnosťou prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, aby 
zabezpečil správne podmienky skladovania a neporušenosť obalu. 

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


Darovanie potravín v EÚ: bezpečnosť potravín a predpisy o hygiene potravín

Všeobecné potravinové právo [nariadenie (ES) č. 178/2002]

Balík predpisov v oblasti hygieny potravín [nariadenia (ES) č. 
852/2004 a 853/2004]

Všeobecné hygienické požiadavky 

Všeobecné hygienické požiadavky sa vzťahujú na všetky 
potravinové výrobky na všetkých stupňoch potravinového 
dodávateľského reťazca.  Predpisy EÚ o hygiene potravín sú 
všeobecné a poskytujú veľkú mieru flexibility podľa typu 
zariadenia, ale často zahŕňajú:

Potraviny živočíšneho pôvodu určené na zmrazenie musia 
byť po výrobe zmrazené bez zbytočného odkladu. Táto 
požiadavka sa nevzťahuje na maloobchodníkov, ktorí dodávajú 
potraviny iným prevádzkovateľom potravinárskych podnikov 
(napr. potravinovým bankám), ak je činnosť okrajová, miestna 
a obmedzená.
Členské štáty, ktoré umožňujú zmrazovanie potravín 
živočíšneho pôvodu na účely redistribúcie, by mali prijať 
vnútroštátne opatrenia a oznámiť ich Európskej komisii a 
ostatným členským štátom.

EÚ sa zaviazala poskytovať svojim občanom bezpečné, 
výživné, vysokokvalitné a cenovo dostupné potraviny. Všetci 
spotrebitelia musia byť rovnako chránení tými istými normami 
v oblasti bezpečnosti potravín, či už sa potraviny predávajú 
priamo spotrebiteľom, alebo sú redistribuované ľuďom v núdzi.

Darovanie potravín musí byť v súlade so všeobecným 
potravinovým právom a predpismi EÚ o hygiene potravín, 
ktoré sa vzťahujú na všetkých prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov. Niektoré členské štáty navyše prijali aj vnútroštátne 
opatrenia a/alebo usmernenia. 
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• registráciu podniku u príslušných orgánov

• uplatňovanie správnej hygienickej praxe

• vykonávanie postupov založených na 
zásadách analýzy nebezpečenstva a 
kritických kontrolných bodov (HACCP).

Potraviny živočíšneho pôvodu 

Maloobchodníci a redistribučné organizácie, ktoré dodávajú 
potraviny živočíšneho pôvodu (mäso, produkty rybolovu a 
akvakultúry, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z vajec atď.), 
musia v záujme ochrany verejného zdravia uplatňovať osobitné 
predpisy o hygiene potravín stanovené v nariadení (ES) č. 
853/2004, napríklad:

Príslušné právne predpisy EÚ

• schválenie vnútroštátnymi orgánmi pred 
začiatkom darovania

• osobitné a podrobné ustanovenia o teplote. 

V prípade týchto osobitných hygienických predpisov, okrem 
predpisov týkajúcich sa teplotných podmienok, možno udeliť 
výnimky, ak činnosť maloobchodníkov zostane okrajová, miestna a 
obmedzená alebo sa týka len prepravy a skladovania.

Zmrazenie nadbytočných potravínOdvetvia pohostinských a stravovacích služieb

V odvetviach pohostinských a stravovacích služieb je 
darovanie potravín obmedzenejšie z dôvodu bezpečnosti 
potravín, v jednotlivých prípadoch sa však môžu identifikovať a 
posúdiť príležitosti. Darovanie potravín môže uľahčiť napríklad 
chladenie jedál na konci podávania. Niektoré členské štáty a 
obchodné organizácie zaviedli alebo v súčasnosti vypracúvajú 
osobitné usmernenia pre toto odvetvie.

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


Niektoré členské štáty sa snažia stimulovať darovanie potravín  
tým, že ponúkajú:

Finančné pravidlá týkajúce sa darovania potravín

Smernica o DPH (smernica Rady 2006/112/ES) – členské štáty sú 
zodpovedné za transponovanie týchto ustanovení do vnútroštátnych 
právnych predpisov.

Daň z pridanej hodnoty

Právne predpisy v oblasti DPH, ktoré sa uplatňujú 
v členských štátoch EÚ, môžu mať niekedy dôsledky 
pre darovanie potravín. Prispôsobením pravidiel 
vzťahujúcich sa na tovary dodávané bezplatne (články 
16 a 74 smernice o DPH) môžu členské štáty uľahčiť 
darovanie nadbytočných potravín na charitatívne účely.

Výbor EÚ pre DPH schválil usmernenia s cieľom 
zabezpečiť jednotné uplatňovanie smernice o DPH vo 
všetkých členských štátoch.

V niektorých členských štátoch sa pri darovaní potravín 
platí nízka DPH alebo sa neplatí žiadna DPH, 
pretože hodnota darovaných potravín blízko dátumu 
minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby je nízka 
alebo nulová.

Darovaniu potravín by nemali brániť daňové prekážky.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) môže mať dôsledky pre transfer nadbytočných 
potravín od darcov k potravinovým bankám a iným charitatívnym organizáciám.

Pravidlá DPH a iné fiškálne nástroje môžu poskytnúť ekonomické stimuly na 
darovanie potravín s cieľom podporiť redistribúciu nadbytočných potravín a 
prevenciu potravinového odpadu.

„[…] je základom dane kúpna 
cena darovaného tovaru (alebo 
podobného tovaru, alebo ak 
neexistuje kúpna cena, nákladová 
cena tovaru), prispôsobená stavu 
tohto tovaru v čase, keď sa 
darovanie uskutočňuje […]“.

 Príslušné právne predpisy EÚ

Fiškálne stimuly

daňové úvery
Vo Francúzsku možno účtovať 60 % a v 
Španielsku 35 % z čistej účtovnej hodnoty 
darovaných potravín ako zápočet dane z 
príjmu právnických osôb (daňový úver). 
Tento percentuálny podiel sa môže odpočítať 
z dane z príjmu právnických osôb.

daňové odpočty
V Portugalsku si darcovia môžu 
odpočítať až 140 % hodnoty potravín 
v čase darovania (obmedzené na 8/1 
000 z obratu darcu) za predpokladu, že 
sa potraviny použijú na sociálne účely.
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