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IV. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
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 (dále jen „návrh nařízení vlády“) je předkládán  
na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016 bez požadavku na zpracování 
závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (příloha č. 1 k usnesení vlády  
ze dne 14. prosince 2015 č. 1031 – str. 30, bod 9). 
 
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zavedení organizace producentů, sdružení 
organizací producentů podle stanovených podmínek. Zavedení by mělo usnadnit 
přizpůsobení nabídky požadavkům trhu, zlepšit jakost zemědělských produktů uváděných  
na trh, dále by mělo dojít k lepší organizaci produkce, zpracování a uvádění na trh 
zemědělských komodit. 
 
S cílem zajistit realistický rozvoj výroby, a tím přiměřenou životní úroveň producentů 
v dotčených odvětvích, by se měla posílit jejich pozice při vyjednávání s hospodářskými 
subjekty v navazujících odvětvích, přičemž výsledkem by mělo být spravedlivější rozdělování 
přidané hodnoty v dodavatelském řetězci. Za účelem dosažení těchto cílů Společné 
zemědělské politiky EU by uznané organizace producentů měly mít možnost vyjednat,  
s výhradou množstevních omezení, podmínky smluv o dodání, včetně cen, pro produkci 
některých či všech svých členů, pokud tyto organizace sledují jeden nebo více cílů, jako je 
soustředění nabídky a uvádění produktů svých členů na trh, a pokud úsilí o dosažení těchto 
cílů vede k integraci činností a pokud je pravděpodobné, že tato integrace povede  
k významnému zefektivnění, tak aby činnosti organizace producentů celkově přispívaly  
k naplňování cílů uvedených v článku 39 Smlouvy o fungování EU. Tohoto cíle lze 
dosáhnout, pokud daná organizace producentů provádí určité konkrétní činnosti a pokud 
jsou tyto činnosti důležité z hlediska objemu dotčené produkce a z hlediska produkčních 
nákladů a uvádění produktu na trh. 
 
Na základě četných jednání se zástupci profesních nevládních organizací a Státního 
zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“) se navrhuje využít možnosti dané 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty (dále jen „nařízení SOT“) v kapitole III 
Organizace producentů a sdružení a mezioborové organizace. Ustanovení této kapitoly 
stanoví potřebné požadavky na formu a způsob kontroly práce organizace producentů (jako 
formy odbytové organizace). Nařízení SOT obsahuje potřebné definice pro organizaci 
producentů (dále jen „OP“), kde nařízení Rady počítají i s možnou přímou podporou jejich 
zakládání, případně jejich marketingových opatření. Podle nich musí být OP mimo jiné 
založena a ovládána producenty v konkrétním odvětví, být vytvořena z podnětu producentů a 
mít konkrétní zaměření. Dále musí mít minimální počet členů nebo disponovat minimálním 
objemem nebo hodnotou tržní produkce, kterou jim určí členský stát, musí poskytnout 
dostatečné důkazy, že je schopna vykonávat činnost a mít stanovy podle čl. 153 nařízení 
SOT. V ČR jsou zatím zavedeny nařízeními vlády OP jen pro mléko podle čl. 161 nařízení 
SOT (nyní pracuje 1 organizace producentů) a pro ovoce a zeleninu podle čl. 160 nařízení 
SOT (nyní pracuje 18 organizací producentů), u nichž přímo z pravidel SOT vyplývají 
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hmatatelná zvýhodnění (podpora u ovoce a zeleniny a výjimka z pravidel hospodářské 
soutěže pro vyšší podíl na trhu mléka). Uznávání a dohled provádí Fond, s nímž byl návrh 
konzultován. Návrh nařízení vlády tak řeší uznávání organizací producentů a sdružení 
organizací producentů pro zbylé zemědělské produkty. 
 
V případě využití možnosti zvýhodnění se navrhuje v rámci Programu rozvoje venkova ČR 
2014-2020 podporovat členství ve schválených organizací producentů a umožnit jejich 
uznávání i v dalších odvětvích (nejen u mléka a ovoce a zeleniny) podle pravidel 
stanovených nařízením SOT. V rámci tohoto nařízení navrhujeme využít z řady dalších 
možností (jako např. plánování produkce, výzkum, atd.) pouze cíl „soustředění nabídky  
a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh, mimo jiné i prostřednictvím přímého 
prodeje“, čímž bude splněno zadání podpořit společný odbyt.  
 
Využití v současné době již fungujících organizací producentů v sektoru mléko a ovoce  
a zeleniny a rozšíření možnosti na další sektory je méně administrativně náročné řešení 
oproti stanovování zcela nových či zčásti duplicitních kritérií a postupů hodnocení a uznávání 
odbytových organizací. 
 
Z tohoto důvodu se předkládá návrh nařízení vlády o uznávání organizací producentů  
a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu se zemědělskými 
produkty na základě § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a § 1 odst. 3 
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. 
 
Návrh nařízení vlády vychází z již přijatého nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění 
některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších 
předpisů a z nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné 
organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. V odvětví mléka bylo zjištěno zlepšení 
dosahovaných výkupních cen mléka u organizací producentů o zhruba 0,10 Kč/l. V odvětví 
ovoce a zeleniny za posledních 10 let vzniklo postupně 20 OP a je takto sdruženo 60% 
odbytu. 
 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení vlády 
navrhováno na základě tohoto zmocnění 
 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, k jehož 
provedení se navrhuje. 
 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 zákona 
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a rovněž je v souladu s § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., 
o Státním zemědělském intervenčním fondu. 
 
 
c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 
Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelný předpis Evropské unie v oblasti společné 
organizace zemědělských trhů, kterým je 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. 992/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 
1037/2001, a (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 
 
Přijetí nové právní úpravy je nezbytné z důvodů absence nařízení vlády, podle kterého by 
bylo možné podpořit činnost organizací producentů. Stejně tak bude v národních právních 
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předpisech obsažen i odkaz na možnost zakládat sdružení organizací producentů podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, které stát může uznat, pokud 
splňují podmínky dané výše uvedeným předpisem. Na základě těchto ustanovení stát 
stanoví, jaké podklady je nutné přiložit k žádosti o uznání, nastaví frekvenci kontrol 
provádění činnosti těchto organizací a nastaví podmínky pro odebrání uznání. 
 
Nové nařízení vlády je možností, jak naplnit ustanovení nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty.  
 
Přijetí návrhu nařízení vlády také zajistí plnění povinností členského státu vyplývajících z 
mezinárodních závazků vzniklých přistoupením České republiky k Evropské unii, protože 
umožní naplnění požadavků příslušných nařízení Evropské unie upravujících oblast společné 
organizace trhů se zemědělskými produkty v daných odvětvích.  
 
Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s 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. 992/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 
1037/2001, a (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 
 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 
bezprostředně aplikovatelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické 
otázky, jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna.  
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada právní jistoty, 
proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
 
d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny, je-li 
navrhována novela nařízení vlády 
 
Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelný předpis Evropské unie v oblasti společné 
organizace zemědělských trhů, kterým je 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. 992/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 
1037/2001, a (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 
 
Přijetí nové právní úpravy je nezbytné z důvodů absence nařízení vlády, podle kterého 
by bylo možné podpořit činnost organizací producentů. Stejně tak bude v národních právních 
předpisech obsažen i odkaz na možnost zakládat sdružení organizací producentů 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, které stát může uznat, 
pokud splňují podmínky dané výše uvedeným předpisem. Na základě těchto ustanovení stát 
stanoví, jaké podklady je nutné přiložit k žádosti o uznání, nastaví frekvenci kontrol 
provádění činnosti těchto organizací a nastaví podmínky pro odebrání uznání. 
 
Administraci nařízení vlády bude provádět Fond na základě ustanovení § 1 odst. 3 zákona 
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
s ohledem na jeho působnost vyplývající z ustanovení § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Tento orgán je odpovědný za přijímání žádostí, 
posuzování žádostí, rozhodování o žádostech ve správním řízení i za kontrolní a případnou 
sankční činnost. Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 
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Právní rámec navrhovaného nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné 
organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků je dán: 
• zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, 
• příslušnými nařízeními Evropských společenství, a 
• tímto národním „doplňkovým“ nařízením vlády.  
 
Návrh nařízení vlády byl v rámci připomínkového řízení projednán se všemi odbornými útvary 
resortu Ministerstva zemědělství, Fondu a se zástupci nevládních organizací (např. Agrární 
komora, Potravinářská komora, Zemědělský svaz, zástupci chovatelů, zpracovatelů 
a dodavatelů mléčných výrobků). 
 
Návrh nařízení vlády byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s čl. 13 
Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a byl rovněž zaslán 
odborným institucím a zájmovým subjektům. 
 
 
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Přijetí návrhu nařízení vlády nepředpokládá hospodářské a žádné další dopady na státní 
rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, ani sociální dopady či dopady na životní prostředí. 
Návrh nařízení vlády nepřinese navýšení nákladů v podnikatelské sféře. 
 
Přijetí návrhu nařízení bude mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí České republiky, 
současně se rozšíří možnost společného vyjednávání v odvětvích rostlinných a živočišných 
komodit v rámci platných pravidel hospodářské soutěže. Současně bude producentům 
umožněno sdružovat se do organizací producentů v souladu s předpisy Evropské unie. 
 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani 
na ostatní veřejné rozpočty.  
 
Pokud se jedná o dopad na podnikatelské prostředí, zejména pak na malé a střední podniky, 
předpokládá se pozitivní dopad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
zejména pokud jde o rozšíření možností společného vyjednávání v sektorech rostlinných 
a živočišných komodit v rámci platných pravidel hospodářské soutěže. Nařízení vlády umožňuje 
prvovýrobcům sdružovat se do organizací producentů v souladu s předpisy Evropské unie.  
 
Předkládaný návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady, ani dopady na rodiny 
a na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
nebo národnostní menšiny. Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné negativní dopady 
na životní prostředí.   
 
 
f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen; zhodnocení musí obsahovat 
vysvětlení příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, 
s využitím statistických a jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici 
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Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem 
diskriminace nebo by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
 
g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  
a osobních údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh nařízení vlády nezvyšuje 
množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob nakládání s nimi. 
 
S návrhem nebude spojen vznik dodatečných výdajů státního rozpočtu. 
Vůči státním fondům nebo vůči rozpočtům územních samosprávných celků nemá návrh 
žádné požadavky.  
 
Navrhovaná úprava nepředpokládá vznik dopadů na ostatní veřejné rozpočty.  
Navrhovaná úprava nepředpokládá dopady na sociální prostředí ani dopady na životní 
prostředí ani na podnikatelské prostředí. 
 
 
h) Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 
upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 
 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací stanovených 
v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, jakož i regulací 
stanovených právem Evropské unie. 
 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně kontrolovat 
a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 
příslušnými orgány veřejné správy a Fondem. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle správního 
řádu.  
 
 
i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
ČÁST PRVNÍ 
 
K § 1: 
 
 V návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie se vymezuje předmět 
navrhované právní úpravy k provádění společné organizace trhu se zemědělskými produkty 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. 
Z úpravy je vyjmuta oblast zemědělských produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků  
a v odvětví ovoce a zeleniny, které mají samostatnou úpravu v nařízení vlády č. 318/2008 
Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou,  
ve znění pozdějších předpisů a v nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách  
k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. 
  
 
K § 2: 
 
 V článku 152 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 jsou 
stanoveny podmínky uznání organizace producentů, především s ohledem na samotné 
založení organizace producentů (dále jen „OP“), vytvoření stanov OP, určení zaměření OP  
a určení výrobků uváděných na trh.   

 
Předkládané nařízení vlády má svým zaměřením zajistit soustředění nabídky a uvádění 

produktů vyprodukovaných jejími členy na trh, mimo jiné i prostřednictvím přímého prodeje. 
Členský stát uzná takovou OP, která je právním subjektem, má minimální počet členů nebo 
disponuje minimálním objemem nebo tržní hodnotou produkce určenou členským státem, 
má stanovy a je schopna řádně vykonávat svoji činnost z hlediska časového, technického, 
materiálního a dostatečného personálního obsazení.    

  
Návrh nařízení vlády dále vymezuje součásti žádosti o uznání producentů, především 

seznam všech členů OP a doložení závazku obchodování 90 % své tržní produkce 
prostřednictvím OP, ověřené kopie platných stanov, případně jiných platných zakladatelských 
dokumentů žadatele dle předpisu EU a prohlášení žadatele, že bude Fondu 
do 31. ledna oznamovat množství zemědělského produktu uvedeného na trh za předešlý 
kalendářní rok. 

  
 Obdobně upravuje návrh nařízení vlády i podmínky pro uznávání organizací producentů 

v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství. 
 
Stanovení minimálního počtu producentů zemědělského produktu v daném odvětví 

v organizaci producentů a minimální hodnoty nebo objemu obchodované produkce 
zemědělského produktu organizací producentů je uvedeno v příloze 1 a 2 k předkládanému 
nařízení vlády. 

 
Vyjmenované rostlinné a živočišné komodity spadající do oblasti působnosti 

předkládaného nařízení vlády byly vybrány na základě možnosti pěstování určitých kulturních 
plodin, případně chovu vybraných druhů hospodářských zvířat v podmínkách tuzemského 
zemědělství, současné úrovně zemědělské činnosti s ohledem na produkovanou kvantitu  
ve významné míře s výrazným uplatněním na trhu a v neposlední řadě ve vztahu k historickým 
zkušenostem při zakládání odbytových organizací. 

 
Minimální počet producentů a minimální hodnoty či objemy zemědělské produkce byly 

stanoveny s ohledem na: 
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• efektivní fungování jednotlivých organizací producentů podle pravidel nařízení  
(EU) č. 1308/2013,  

• historické zkušenosti v daných sektorech rostlinné a živočišné produkce,  
• stav produkce v jednotlivých sektorech, ale také na 
• stanovení takové úrovně, která ve vyjmenovaných odvětvích bude plnit konkrétní zaměření  

s vybraným cílem, tedy soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími 
členy na trh.   

  
 Povinnost obchodovat 90% své produkce prostřednictvím OP je základním cílem 
sdružování k zesílení postavení na trhu.  
  
 Stanovený zákaz zpětného prodeje zabraňuje modifikaci dosahovaných obratů člena 
zvláště v těch případech, kdy je objem obchodované produkce vázán na výši eventuální 
podpory. 
  
 Omezení hlasovacích práv zabraňuje dominantnímu postavení jednoho, nebo skupiny 
členů OP. 
  
 Stanovení podmínek prováděných kontrol ze strany Fondu před vydáním rozhodnutí 
o uznání sdružení OP – nejméně jedenkrát za čtyři roky, z důvodu kontroly plnění podmínek 
pro uznání sdružení OP je uvedeno v odstavci 11. 

 
 
K § 3: 
 

V článku 156 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 jsou 
stanoveny podmínky uznání sdružení organizací producentů, které mohou provádět jakoukoli 
z činností nebo funkcí OP podle pravidel přijatých v souladu s článkem 173 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.  

 
Návrh nařízení vlády stanoví podmínky pro právnickou osobu žádající o uznání sdružení 

OP. Žádost se podává Fondu na jím vydaném formuláři.    
 
Dále se vymezují součástí žádosti o uznání producentů, především seznam všech 

uznaných OP, jež jsou jeho členy a ověřené kopie platných stanov, případně jiných platných 
zakladatelských dokumentů žadatele dle předpisu EU. 
  
Stanovení podmínek prováděných kontrol ze strany Fondu před vydáním rozhodnutí o uznání 
sdružení OP – nejméně jedenkrát za čtyři roky, z důvodu kontroly plnění podmínek pro uznání 
sdružení OP je uvedeno v odstavci 7. 
 
 
K § 4: 
 

Toto ustanovení obsahuje povinnosti pro uznané OP a uznané sdružení OP oznamovat 
do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo rozhodnuto o jejich 
uznání, Fondu na jím vydaném formuláři, minimální hodnotu nebo objem obchodované 
produkce, které bylo jejich členy prostřednictvím uznané OP nebo uznaného sdružení OP 
dodáno na trh, v předchozím kalendářním roce.  
 
 
K § 5: 

 
Neplní-li uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů 

podmínky pro uznání podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie, nebo bylo-li zjištěno 
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porušení pravidel stanovených pro jejich činnost tímto nařízením nebo předpisem Evropské 
unie, vyzve Fond uznanou organizaci producentů nebo uznané sdružení organizací producentů 
k odstranění nedostatků. Pokud nejsou nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, Fond 
na základě předpisu Evropské unie uznání organizace producentů nebo uznání sdružení 
organizací producentů rozhodnutím odejme. 
 
 
ČÁST DRUHÁ 
 
K § 6: 
 
K bodu 1 až 3 
 
 Návrh nařízení vlády obsahuje novelu nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých 
podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. 
Ustanovení § 4 odst. 2 písmeno a) je upraveno tak, aby toto ustanovení odpovídalo 
požadavkům stanoveným v návrhu nařízení vlády i pro ostatní rostlinné a živočišné komodity. 
Z tohoto důvodu byl do ustanovení doplněn požadavek minimální roční obchodované produkce 
mléka v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti ve výši nejméně 15 mil. kg 
mléka. Dále byl do ustanovení doplněn požadavek minimální roční obchodované produkce 
mléka v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti ve výši nejméně 500 tis. kg 
mléka v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství. 
  
 Jedná se tedy o změnu, která uvede do souladu podmínky uznávání organizací 
producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků s podmínkami uznávání organizací 
producentů v ostatních odvětvích. 
 
K bodu 4 
 

Z důvodu, aby byly uvedeny do souladu podmínky uznávání organizací producentů 
v odvětví mléka a mléčných výrobků s podmínkami uznávání organizací producentů 
v ostatních odvětvích, byla do nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách 
k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, doplněna 
ustanovení postihující neplnění povinností ze strany OP. 

 
Neplní-li uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků podmínky 

pro uznání podle tohoto nařízení vlády nebo, bylo-li zjištěno porušení pravidel stanovených pro 
jejich činnost tímto nařízením, vyzve Fond uznanou organizaci producentů k odstranění 
nedostatků. Pokud nejsou nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, Fond 
uznání organizace producentů rozhodnutím zruší. 
 
 
K § 7 
  
 V přechodném ustanovení se stanovuje pravidlo pro dokončení již započatých řízení 
tak, aby se řízení zahájená podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto návrhu novely nařízení, dokončila podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu novely nařízení. 
 
 Z důvodu zavedení nového požadavku minimální roční obchodované produkce do § 4 
odst. 2 písmeno a) nařízení vlády č. 282/2014 Sb., bylo nutné pro organizace producentů 
uznané podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení stanovit dobu 2 let, ve které organizace producentů musí zajistit splnění tohoto 
požadavku. 
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ČÁST TŘETÍ 
 
K § 8: 
 

Účinnost nařízení vlády je navrhována s ohledem na délku legislativního procesu dnem 
1. října 2016. 
 
 
K příloze č. 1 a 2: 
 

V příloze č. 1 jsou na základě historických zkušeností vyjmenovány rostlinné a živočišné 
komodity spadající do oblasti působnosti předkládaného nařízení vlády, dále je zde uvedeno 
požadovaný minimální počet producentů a minimální objem obchodované produkce 
zemědělského produktu organizací producentů za předchozí kalendářní rok. 

 
V příloze č. 2 jsou obdobně jako v příloze č. 1 vyjmenovány rostlinné a živočišné 

komodity spadající do oblasti ekologického zemědělství v působnosti předkládaného nařízení 
vlády, dále je zde uvedeno požadovaný minimální počet producentů a minimální objem 
obchodované produkce zemědělského produktu organizací producentů za předchozí kalendářní 
rok v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství. 

 
Vyjmenované rostlinné a živočišné komodity spadající do oblasti působnosti 

předkládaného nařízení vlády byly vybrány na základě možnosti pěstování určitých kulturních 
plodin, případně chovu vybraných druhů hospodářských zvířat v podmínkách tuzemského 
zemědělství, současné úrovně zemědělské činnosti s ohledem na produkovanou kvantitu  
ve významné míře s výrazným uplatněním na trhu a v neposlední řadě ve vztahu k historickým 
zkušenostem při zakládání odbytových organizací. 

 
Minimální počet producentů a minimální hodnoty či objemy zemědělské produkce byly 

stanoveny s ohledem na: 
• efektivní fungování jednotlivých organizací producentů podle pravidel nařízení  

(EU) č. 1308/2013,  
• historické zkušenosti v daných sektorech rostlinné a živočišné produkce,  
• stav produkce v jednotlivých sektorech, ale také na 
• stanovení takové úrovně, která ve vyjmenovaných odvětvích bude plnit konkrétní zaměření  

s vybraným cílem, tedy soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími 
členy na trh.   
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