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V. 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení 
organizací producentů k provádění společné organizace trhu 
s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády 
č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné 

organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

§ 2 odst. 1 (1) Žádost o uznání organizace producentů podává 
právnická osoba se sídlem na území České republiky, 
která splňuje podmínky stanovené předpisem Evropské 
unie3) a tímto nařízením, Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném 
formuláři.  
 

32013R1308 Článek 152 
odst. 1 

písm. a) 

založili, a ovládají v souladu s čl. 153 
odst. 2 písm. c), producenti v konkrétním 
odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2 

32013R1308 Článek 152 
odst. 1 

písm. b) 

byly vytvořeny z podnětu producentů 

32013R1308 Článek 152 
odst. 1 

písm. c) ii) 

mají konkrétní zaměření, které může 
zahrnovat alespoň jeden z těchto cílů: 
soustředění nabídky a uvádění produktů 
vyprodukovaných jejími členy na trh, 
mimo jiné i prostřednictvím přímého 
prodeje 

32013R1308 Článek 153 Stanovy organizací producentů 
1.  Stanovy organizace producentů 
zavazují její členy zejména k tomu, aby: 
a) uplatňovali pravidla přijatá organizací 
producentů ohledně podávání zpráv o 
produkci, produkce samotné, uvádění 
produktů na trh a ochrany životního 
prostředí; 
b) byli členy pouze jedné organizace 
producentů, pokud jde o určitý produkt 
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jejich podniku; dotčený členský stát však 
v řádně odůvodněných případech může 
udělit výjimku z této podmínky, kdy 
členové organizace producentů mají dvě 
různé produkční jednotky nacházející se 
v různých zeměpisných oblastech; 
c) poskytovali informace požadované 
organizací producentů ke statistickým 
účelům. 
2.  Stanovy organizace producentů 
rovněž stanoví: 
a) postupy pro určení, přijetí a změnu 
pravidel uvedených v odst. 1 písm. a); 
b) předepisování členských příspěvků 
nezbytných k financování organizace 
producentů; 
c) pravidla umožňující členům 
organizace producentů demokratickou 
kontrolu jejich organizace a jejích 
rozhodnutí; 
d) sankce za porušení povinností 
vyplývajících ze stanov, zejména za 
neplacení příspěvků, nebo za porušení 
pravidel stanovených organizací 
producentů; 
e) pravidla pro přijímání nových členů, 
zejména minimální dobu členství, která 
nesmí být kratší než jeden rok; 
f) účetní a rozpočtová pravidla nezbytná 
pro fungování organizace. 
3.  Odstavce 1 a 2 se nevztahují na 
organizace producentů v odvětví mléka 
a mléčných výrobků. 
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32013R1308 Článek 154 
odst. 1 

Aby byla uznána členským státem, musí 
být organizace producentů žádající o 
uznání právním subjektem nebo 
jednoznačně vymezenou částí právního 
subjektu, který: 
a) splňuje požadavky uvedené v čl. 152 
odst. 1 písm. a), b) a c);CS L 347/738 
Úřední věstník Evropské unie 
20.12.2013 
b) má minimální počet členů nebo 
disponuje minimálním objemem nebo 
hodnotou tržní produkce, který stanoví 
daný členský stát, v oblasti, v níž vyvíjí 
svoji činnost; 
c) poskytne dostatečné důkazy, že je 
schopen řádně vykonávat svoji činnost z 
časového hlediska i z hlediska efektivity, 
poskytování lidské, materiální a 
technické podpory svým členům a 
případně soustředění nabídky; 
d) má stanovy, jež jsou v souladu s 
ustanoveními písmen a), b) a c) tohoto 
odstavce. 

§ 2 odst. 2 
písm. a) 

(2) Součástí žádosti o uznání organizace producentů 
je  
a) seznam všech členů organizace producentů, z nichž 

každý doloží, že 100 % své tržní produkce, 
s výjimkou tržní produkce realizované prodejem ze 
dvora, bude obchodovat prostřednictvím uznané 
organizace producentů, které je členem, přičemž 
nabyvatelem obchodovatelné produkce nesmí být 
žádný z členů této organizace producentů, 

 

32013R1308 Článek 154 
odst. 1 

písm. b) 

Aby byla uznána členským státem, musí 
být organizace producentů žádající o 
uznání právním subjektem nebo 
jednoznačně vymezenou částí právního 
subjektu, který: 
b) má minimální počet členů nebo 
disponuje minimálním objemem nebo 
hodnotou tržní produkce, který stanoví 
daný členský stát, v oblasti, v níž vyvíjí 
svoji činnost 

§ 2 odst. 2 
písm. b) 

b) ověřená kopie platných stanov, popřípadě jiných 
platných zakladatelských dokumentů žadatele, 

32013R1308 Článek 154 
odst. 1 

Aby byla uznána členským státem, musí 
být organizace producentů žádající o 
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ve kterých jsou zohledněny požadavky předpisu 
Evropské unie1), a 

 

písm. d) uznání právním subjektem nebo 
jednoznačně vymezenou částí právního 
subjektu, který: 
a) splňuje požadavky uvedené v čl. 152 
odst. 1 písm. a), b) a c);CS L 347/738 
Úřední věstník Evropské unie 
20.12.2013 
b) má minimální počet členů nebo 
disponuje minimálním objemem nebo 
hodnotou tržní produkce, který stanoví 
daný členský stát, v oblasti, v níž vyvíjí 
svoji činnost; 
c) poskytne dostatečné důkazy, že je 
schopen řádně vykonávat svoji činnost z 
časového hlediska i z hlediska efektivity, 
poskytování lidské, materiální a 
technické podpory svým členům a 
případně soustředění nabídky; 
d) má stanovy, jež jsou v souladu s 
ustanoveními písmen a), b) a c) tohoto 
odstavce 

§ 2 odst. 2 
písm. c) 

c) prohlášení žadatele, že bude Fondu do 31. ledna 
oznamovat množství zemědělského produktu 
uvedeného na trh za předešlý kalendářní rok. 

 

32013R1308 Článek 153 
odst. 1 

písm. a) 

Stanovy organizace producentů zavazují 
její členy zejména k tomu, aby: 
a) uplatňovali pravidla přijatá organizací 
producentů ohledně podávání zpráv o 
produkci, produkce samotné, uvádění 
produktů na trh a ochrany životního 
prostředí; 

§ 2 odst. 3 (3) Minimální počet producentů zemědělského 
produktu v daném odvětví v organizaci producentů a 
minimální objem obchodované produkce zemědělského 
produktu organizací producentů za předchozí kalendářní 
rok je stanoven v příloze k tomuto nařízení. 
 

32013R1308 Článek 154 
odst. 1 

písm. b) 

Aby byla uznána členským státem, musí 
být organizace producentů žádající o 
uznání právním subjektem nebo 
jednoznačně vymezenou částí právního 
subjektu, který: 
b) má minimální počet členů nebo 
disponuje minimálním objemem nebo 
hodnotou tržní produkce, který stanoví 
daný členský stát, v oblasti, v níž vyvíjí 
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svoji činnost 

§ 2 odst. 4 (4) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace 
producentů, pokud žadatel splňuje požadavky uvedené 
v odstavcích 1 až 3.  

32013R1308 Článek 154 
odst. 4 

písm. a) 

Členské státy: 
a) rozhodnou o uznání organizace 
producentů do čtyř měsíců od podání 
žádosti doplněné všemi příslušnými 
podklady; tato žádost se podává v 
členském státě, v němž má organizace 
své ústředí 

§ 2 odst. 5 (5) Uznaná organizace producentů oznamuje Fondu 
změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu 
poskytnuty v rámci žádosti o uznání organizace 
producentů, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy 
tato změna nastala.  

32013R1308 Článek 153 
odst. 2 

písm. a) 

Stanovy organizace producentů rovněž 
stanoví: 
a) postupy pro určení, přijetí a změnu 
pravidel uvedených v odst. 1 písm. a) 

§ 2 odst. 6 (6) Seznam uznaných organizací producentů 
zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

 

32013R1308 Článek 7 Standardní formulář 6: „Oznámení o 
výsledku zadávacího řízení – veřejné 
služby“: Příloha VI 

§ 2 odst. 7 (7) Jestliže uznaná organizace producentů hodlá 
ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost 
o zrušení uznání organizace producentů. O zrušení 
uznání organizace producentů Fond vydá rozhodnutí. 

 

32013R1308 Článek 154 
odst. 4 
písm. c) 

Členské státy: 
c) v případě, že zjistí nedodržování 
opatření stanovených v této kapitole či 
nesrovnalosti při jejich provádění, uloží 
těmto organizacím a sdružením 
odpovídající sankce, které stanovily, a, 
pokud je to nezbytné, rozhodnou o 
odebrání uznání 

§ 2 odst. 8 (8) V souladu s předpisem Evropské unie1) Fond 
provede u žadatele o uznaní za organizaci producentů 
kontrolu na místě, aby ověřil, zda žadatel plní podmínky 
pro uznání stanovené tímto nařízením a předpisem 
Evropské unie4). Nejméně jedenkrát za 2 roky provede 
Fond u uznané organizace producentů kontrolu na 
místě, aby ověřil, zda uznaná organizace producentů 
neporušuje pravidla pro její činnost stanovená tímto 
nařízením a předpisem Evropské unie4). 
 

32013R1308 Článek 152 
odst. 1 

písm. a) 

založili, a ovládají v souladu s čl. 153 
odst. 2 písm. c), producenti v konkrétním 
odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2 
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  32013R1308 Článek 152 
odst. 1 

písm. b) 

byly vytvořeny z podnětu producentů 

  32013R1308 Článek 152 
odst. 1 

písm. c) ii) 

mají konkrétní zaměření, které může 
zahrnovat alespoň jeden z těchto cílů: 
soustředění nabídky a uvádění produktů 
vyprodukovaných jejími členy na trh, 
mimo jiné i prostřednictvím přímého 
prodeje 

  32013R1308 Článek 153 Stanovy organizací producentů 
1.  Stanovy organizace producentů 
zavazují její členy zejména k tomu, aby: 
a) uplatňovali pravidla přijatá organizací 
producentů ohledně podávání zpráv o 
produkci, produkce samotné, uvádění 
produktů na trh a ochrany životního 
prostředí; 
b) byli členy pouze jedné organizace 
producentů, pokud jde o určitý produkt 
jejich podniku; dotčený členský stát však 
v řádně odůvodněných případech může 
udělit výjimku z této podmínky, kdy 
členové organizace producentů mají dvě 
různé produkční jednotky nacházející se 
v různých zeměpisných oblastech; 
c) poskytovali informace požadované 
organizací producentů ke statistickým 
účelům. 
2.  Stanovy organizace producentů 
rovněž stanoví: 
a) postupy pro určení, přijetí a změnu 
pravidel uvedených v odst. 1 písm. a); 
b) předepisování členských příspěvků 
nezbytných k financování organizace 
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producentů; 
c) pravidla umožňující členům 
organizace producentů demokratickou 
kontrolu jejich organizace a jejích 
rozhodnutí; 
d) sankce za porušení povinností 
vyplývajících ze stanov, zejména za 
neplacení příspěvků, nebo za porušení 
pravidel stanovených organizací 
producentů; 
e) pravidla pro přijímání nových členů, 
zejména minimální dobu členství, která 
nesmí být kratší než jeden rok; 
f) účetní a rozpočtová pravidla nezbytná 
pro fungování organizace. 
3.  Odstavce 1 a 2 se nevztahují na 
organizace producentů v odvětví mléka 
a mléčných výrobků. 
 

  32013R1308 Článek 154 
odst. 4 

písm. b) 

Členské státy: 
b) v intervalech, jež samy určí, provádějí 
kontroly s cílem ověřit, zda uznané 
organizace producentů dodržují 
ustanovení této kapitoly 

§ 3 odst. 1 (1) Žádost o uznání sdružení organizací producentů 
podává právnická osoba se sídlem na území České 
republiky, která splňuje podmínky stanovené předpisem 
Evropské unie5), Fondu na jím vydaném formuláři. 
 

32013R1308 Článek 156 
odst. 1 

Členské státy mohou na požádání uznat 
sdružení organizací producentů v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 
odst. 2, která byla vytvořena z podnětu 
uznaných organizací producentů. 
Sdružení organizací producentů mohou 
provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů, a sice podle 
pravidel přijatých v souladu s článkem 
173. 
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§ 3 odst. 2 
písm. a) a 

b) 

(2) Součástí žádosti o uznání sdružení organizací 
producentů je  
a)  seznam všech uznaných organizací producentů, jež 

jsou jeho členy a 
b)  ověřená kopie platných stanov žadatele, popřípadě 

jiných platných zakladatelských dokumentů, 
ve kterých jsou zohledněny požadavky předpisu 
Evropské unie1). 

32013R1308 Článek 156 
odst. 1 

Členské státy mohou na požádání uznat 
sdružení organizací producentů v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 
odst. 2, která byla vytvořena z podnětu 
uznaných organizací producentů. 
Sdružení organizací producentů mohou 
provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů, a sice podle 
pravidel přijatých v souladu s článkem 
173. 

§ 3 odst. 3 (3) Fond vydá rozhodnutí o uznání sdružení 
organizací producentů, pokud žadatel sdružuje alespoň 
2 uznané organizace producentů a splňuje požadavky 
uvedené v odstavcích 1 a 2.  

32013R1308 Článek 156 
odst. 1 

Členské státy mohou na požádání uznat 
sdružení organizací producentů v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 
odst. 2, která byla vytvořena z podnětu 
uznaných organizací producentů. 
Sdružení organizací producentů mohou 
provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů, a sice podle 
pravidel přijatých v souladu s článkem 
173. 

§ 3 odst. 4 (4) Uznané sdružení organizací producentů oznamuje 
Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly 
Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání sdružení 
organizací producentů, a to vždy nejpozději do 15 dnů 
ode dne, kdy tato změna nastala. 

 

32013R1308 Článek 156 
odst. 1 

Členské státy mohou na požádání uznat 
sdružení organizací producentů v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 
odst. 2, která byla vytvořena z podnětu 
uznaných organizací producentů. 
Sdružení organizací producentů mohou 
provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů, a sice podle 
pravidel přijatých v souladu s článkem 
173. 

§ 3 odst. 5 (5) Seznam uznaných sdružení organizací 
producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

 

32013R1308 Článek 156 
odst. 1 

Členské státy mohou na požádání uznat 
sdružení organizací producentů v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 
odst. 2, která byla vytvořena z podnětu 
uznaných organizací producentů. 
Sdružení organizací producentů mohou 
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provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů, a sice podle 
pravidel přijatých v souladu s článkem 
173. 

§ 3 odst. 6 (6) Jestliže uznané sdružení organizací producentů 
hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou 
žádost o zrušení uznání sdružení organizací producentů. 
O zrušení uznání sdružení organizací producentů Fond 
vydá rozhodnutí. 
 

32013R1308 Článek 156 
odst. 1 

Členské státy mohou na požádání uznat 
sdružení organizací producentů v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 
odst. 2, která byla vytvořena z podnětu 
uznaných organizací producentů. 
Sdružení organizací producentů mohou 
provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů, a sice podle 
pravidel přijatých v souladu s článkem 
173. 

§ 3 odst. 7 (7) V souladu s předpisem Evropské unie1) Fond 
nejméně jedenkrát za 2 roky provede u uznaného 
sdružení organizací producentů kontrolu na místě, aby 
ověřil, zda uznané sdružení organizací producentů plní 
podmínky pro uznání a zda neporušuje pravidla pro 
jeho činnost stanovená tímto nařízením a předpisem 
Evropské unie1). 
 

32013R1308 Článek 156 
odst. 1 

Členské státy mohou na požádání uznat 
sdružení organizací producentů v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 
odst. 2, která byla vytvořena z podnětu 
uznaných organizací producentů. 
Sdružení organizací producentů mohou 
provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů, a sice podle 
pravidel přijatých v souladu s článkem 
173. 

§ 4 odst. 1 (1) Každoročně uznaná organizace producentů a 
uznané sdružení organizací producentů oznamují do 31. 
ledna kalendářního roku Fondu na jím vydaném 
formuláři množství obchodované produkce, které bylo 
jejich členy prostřednictvím uznané organizace 
producentů nebo uznaného sdružení organizací 
producentů dodáno na trh v předchozím kalendářním 
roce. 

32013R1308 Článek 156 
odst. 1 

Členské státy mohou na požádání uznat 
sdružení organizací producentů v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 
odst. 2, která byla vytvořena z podnětu 
uznaných organizací producentů. 
Sdružení organizací producentů mohou 
provádět jakoukoli z činností nebo funkcí 
organizací producentů, a sice podle 
pravidel přijatých v souladu s článkem 
173. 

§ 4 odst. 2 (2) Neplní-li uznaná organizace producentů nebo 
uznané sdružení organizací producentů podmínky pro 

32013R1308 Článek 154 
odst. 4 

Členské státy: 
c) v případě, že zjistí nedodržování 
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uznání podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské 
unie1), nebo bylo-li zjištěno porušení pravidel 
stanovených pro jejich činnost tímto nařízením nebo 
předpisem Evropské unie1), vyzve Fond uznanou 
organizaci producentů nebo uznané sdružení organizací 
producentů do 30 dní k odstranění nedostatků. Pokud 
nejsou nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, Fond 
na základě předpisu Evropské unie6) uznání organizace 
producentů nebo uznání sdružení organizací producentů 
rozhodnutím odejme. 

písm. c) opatření stanovených v této kapitole či 
nesrovnalosti při jejich provádění, uloží 
těmto organizacím a sdružením 
odpovídající sankce, které stanovily, a, 
pokud je to nezbytné, rozhodnou o 
odebrání uznání 

Příloha Minimální počet producentů zemědělského produktu 
v daném odvětví v organizaci producentů a minimální 
objem obchodované produkce zemědělského produktu 
organizací producentů za předchozí kalendářní rok 

32013R1308 Článek 154 
odst. 1 

písm. b) 

Aby byla uznána členským státem, musí 
být organizace producentů žádající o 
uznání právním subjektem nebo 
jednoznačně vymezenou částí právního 
subjektu, který: 
b) má minimální počet členů nebo 
disponuje minimálním objemem nebo 
hodnotou tržní produkce, který stanoví 
daný členský stát, v oblasti, v níž vyvíjí 
svoji činnost 

 
 

Číslo předpisu EU Název předpisu EU 

32013R1308 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 
stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) 
č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 
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