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VI. 
 

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 
k provádění společné organizace trhu v odvětví 
uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení doručí 
právnická osoba se sídlem na území České republiky 
(dále jen „žadatel“), která je svou činností zaměřena na 
soustředění nabídky a uvádění produktů 
vyprodukovaných svými členy na trh a splňuje 
požadavky stanovené v čl. 152 odst. 1 písm. a) a b) a 
písm. c) bodu ii) a čl. 153 a 154 nařízení (EU) č. 
1308/2013, Státnímu zemědělskému intervenčnímu 
fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.  

32013R1308 Článek 152 
odst. 1 

písm. a) 

1. Členské státy mohou na požádání 
uznat organizace producentů, které: 
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) 

b) byly vytvořeny z podnětu producentů 

32013R1308 Článek 152 
odst. 1 
písm. c)  
bod ii) 

c) mají konkrétní zaměření, které může 
ii) 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 
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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. 

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: 
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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,  

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 

§ 2 odst. 2 
písm. b) 

b) originál nebo úředně ověřená kopie platných stanov, 
popřípadě jiných platných zakladatelských 
dokumentů žadatele (dále jen „stanovy“), ve kterých 

1. jsou zohledněny požadavky přímo použitelného 
předpisu Evropské unie1) v rámci příslušného 
odvětví, 

2. je uvedena povinnost všech členů organizace 
producentů obchodovat nejméně 90 % své 
produkce v odvětví uvedeného v příloze č.1 
k tomuto nařízení prostřednictvím uznané 
organizace producentů, 

3. je uvedena povinnost všech členů organizace 
producentů, že nabyvatelem obchodovatelné 
produkce nesmí být žádný z producentů, který je 
členem této organizace producentů,   

 

32013R1308 Článek 154 
odst. 1 

písm. d) 

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 
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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 každoročně Fondu do 
31. ledna oznamovat hodnotu nebo objem 
obchodované produkce zemědělského produktu, 
uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, který byl 
jejich členy prostřednictvím uznané organizace 
producentů dodán na trh v předchozím kalendářním 
roce; tato produkce musí dosahovat alespoň 
minimální hodnoty nebo objemu obchodované 
produkce vybraného zemědělského produktu 
uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, na který 
žadatel žádá o uznání, 

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. 2 
písm. d) 

d)  doklad prokazující, že žadatel sdružuje minimální 
počet producentů podle odvětví uvedeného v příloze 
č. 1 k tomuto nařízení, kteří nejsou vzájemně 
personálně propojeni a minimální hodnotu nebo 
objem obchodované produkce v odvětví uvedeném 
v příloze č. 1 k tomuto nařízení v posledním 
kalendářním roce přede dnem podání žádosti. 

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. 3 (3) V příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou stanoveny 
a) minimální počet producentů v odvětví uvedeném 

v příloze č. 1 k tomuto nařízení v organizaci 
producentů a  

b) minimální hodnota nebo objem obchodované 
produkce v odvětví uvedeném v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení 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 
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daný členský stát, v oblasti, v níž vyvíjí 
svoji činnost 

§ 2 odst. 4 (4) V případě hospodaření v režimu ekologického 
zemědělství je dále součástí žádosti kromě podmínek 
uvedených v odstavci 2 doklad prokazující, že 
a) žadatel hospodaří v režimu ekologického zemědělství 

a 
b) všichni členové organizace producentů hospodaří 

v režimu ekologického zemědělství. 
 

32013R1308   

§ 2 odst. 5 (5) V příloze č. 2 k tomuto nařízení v případě 
hospodaření v režimu ekologického zemědělství jsou 
stanoveny 
a) minimální počet producentů v odvětví uvedeném 

v příloze č. 2 k tomuto nařízení v organizaci 
producentů a  

b) minimální hodnota nebo objem obchodované 
produkce v odvětví uvedeném v příloze č. 2 k tomuto 
nařízení 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 

§ 2 odst. 6 (6) Výše podílu na hlasovacích právech jednoho 
člena v organizaci producentů musí být nižší než 50 % 
podílů všech členů v organizaci producentů. 

 

32013R1308 Článek 153 
odst. 2 
písm. c) 

Stanovy organizace producentů rovněž 
stanoví: 
c) pravidla umožňující členům 
organizace producentů demokratickou 
kontrolu jejich organizace a jejich 
rozhodnutí 

§ 2 odst. 7 (7) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace 
producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k 
tomuto nařízení, pokud žadatel splňuje požadavky 
uvedené v odstavcích 1 až 5 a požadavky  požadavky 
stanovené v čl. 152 odst. 1 písm. a) a b) a písm. c) 
bodu ii) a čl. 153 a 154 nařízení (EU) č. 1308/2013. 

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. 8 (7) Uznaná organizace producentů oznamuje Fondu 
změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu 

32013R1308 Článek 153 
odst. 2 

Stanovy organizace producentů rovněž 
stanoví: 
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poskytnuty v rámci žádosti o uznání organizace 
producentů k provádění společné organizace trhu 
s vybranými zemědělskými produkty, a to vždy 
nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tato 
změna nastala. 

písm. a) a) postupy pro určení, přijetí a změnu 
pravidel uvedených v odst. 1 písm. a) 

§ 2 odst. 9 (9) Seznam uznaných organizací producentů 
zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

32013R1308   

§ 2 odst. 10 (10) Jestliže uznaná organizace producentů hodlá 
v některém nebo ve všech odvětvích uvedených 
v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení ukončit svou 
činnost, doručí Fondu písemnou žádost o zrušení uznání 
v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto 
nařízení, pro které byla uznána. O zrušení uznání 
organizace producentů v odvětví uvedeném v příloze č. 
1 nebo 2 k tomuto nařízení 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. 11 (11) V souladu s čl. 154 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 
1308/2013 Fond nejméně jedenkrát za 4 roky od uznání 
provede u uznané organizace producentů kontrolu na 
místě, aby ověřil, zda uznaná organizace producentů 
plní podmínky pro uznání a zda neporušuje pravidla pro 
její činnost stanovená tímto nařízením a předpisem 
Evropské unie1). 

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 
k provádění společné organizace trhu v odvětví 
uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení doručí 
právnická osoba se sídlem na území České republiky, 
která splňujepožadavky stanovené v čl. 156 odst. 1 
nařízení (EU) č. 1308/2013, 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. 

§ 3 odst. 2 
písm. a) a 

b) 

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

32013R1308 Článek 156 
odst. 1 

Členské státy mohou na požádání uznat 
sdružení organizací producentů v 
konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 
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jsou jeho členy, 
b)  ověřená kopie platných stanov žadatele, popřípadě 

jiných platných zakladatelských dokumentů, 
ve kterých jsou zohledněny požadavky předpisu 
Evropské unie1) ve vztahu k příslušnému odvětví 
uvedenému v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení 

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. 2 
písm. c) 

c) prohlášení žadatele, že bude každoročně Fondu 
do 31. ledna oznamovat hodnotu nebo objem 
obchodované produkce zemědělského produktu, 
uvedeného v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, který 
byl jejich členy prostřednictvím uznaného sdružení 
organizací producentů dodán na trh v předchozím 
kalendářním roce. 

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; 

§ 3 odst. 3 (3) Fond vydá rozhodnutí o uznání sdružení 
organizací producentů, pokud žadatel sdružuje alespoň 
2 uznané organizace producentů k provádění společné 
organizace trhu v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 
2 k tomuto nařízení 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 
pracovních 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 

32013R1308 Článek 156 
odst. 1 

Členské státy mohou na požádání uznat 
sdružení organizací producentů v 
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dálkový přístup. 
 

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. 6 (6) Jestliže uznané sdružení organizací producentů 
hodlá v některém nebo ve všech odvětvích uvedených 
v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení ukončit svou 
činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání 
za organizaci producentů v odvětví uvedeném v příloze 
č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení, pro které bylo uznáno za 
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 4 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 154 
odst. 4 

písm. b) 

Členské státy: 
c) v intervalech, jež samy určí, 

provádějí kontroly s cílem ověřit, zda 
uznané organizace producentů 
dodržují ustanovení této kapitoly  

§ 4 odst. 1 (1) Uznaná organizace producentů a uznané 
sdružení organizací producentů každoročně oznamuje 
do 31. ledna kalendářního roku Fondu na jím vydaném 
formuláři hodnotu nebo objem obchodované produkce 
zemědělského produktu, uvedeného v příloze č. 1 nebo 
2 k tomuto nařízení, který byl jejich členy prostřednictvím 
uznané organizace producentů nebo uznaného sdružení 
organizací producentů dodán 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. 
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§ 4 odst. 2 (2) Uznaná organizace producentů a uznané 
sdružení organizací producentů vede odděleně evidenci 
pro každé příslušné odvětví uvedené v příloze č. 1 nebo 
2 k tomuto nařízení. 

32013R1308 Článek 153 
odst. 2 
písm. f) 

Stanovy organizace producentů rovněž 
stanoví: 
f) účetní a rozpočtová pravidla nezbytná 
pro fungování organizace. 

§ 4 odst. 3 (3) Dokumenty související s uznáním žadatele za 
organizaci producentů nebo sdružení organizací 
producentů s vybranými zemědělskými produkty podle § 
2 odst. 2 a 4, § 3 odst. 2 a podle odstavce 1 musí 
uznaná organizace producentů a uznané sdružení 
producentů uchovávat nejméně po dobu pěti let od 
konce kalendářního roku, ve kterém byly dané 
dokumenty vyhotoveny.   

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 

§ 4 odst. 4 (4) Příslušným orgánem ve smyslu čl. 170 odst. 2 
písm. g), odst. 5 a 6 a čl. 171 odst. 2 písm. g), odst. 5 a 6 
nařízení EU č. 1308/2013 je Fond. 

 

32013R1308 Čl. 170 odst. 
2 písm. g), 

odst. 5 a 6 a 
čl. 171 odst. 
2 písm. g),  

170/2. Jednání uznané organizace 
producentů mohou probíhat: 
g) pokud organizace producentů 
informuje příslušné orgány členského 
státu, ve kterém působí, o množství 
vyprodukovaného hovězího a telecího 
masa, kterého se uvedená jednání 
týkají. 
170/5. Odchylně od odst. 2 písm. c) 
může orgán pro hospodářskou soutěž 
uvedený ve druhém pododstavci tohoto 
odstavce v jednotlivých případech 
rozhodnout, a to i v případě, že nebyly 
překročeny prahové hodnoty stanovené 
ve zmíněných ustanoveních, že některá 
jednání vedená organizací producentů 
by buď měla znovu proběhnout, nebo by 
se vůbec neměla uskutečnit, pokud to 
považuje za nezbytné k tomu, aby se 
zabránilo vyloučení hospodářské 
soutěže, nebo pokud shledá, že produkt, 
kterého se uvedená jednání týkají, je s 
ohledem na své charakteristické 
vlastnosti nebo zamýšlené použití 
součástí odlišného trhu a že tato 
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společná jednání by se týkala více než 
15 % celostátní produkce na tomto trhu, 
nebo pokud shledá, že jsou ohroženy 
cíle uvedené v článku 39 Smlouvy o 
fungování EU. 
V případě jednání zahrnujících více 
členských států přijme rozhodnutí 
uvedené v prvním pododstavci Komise, 
a to bez použití postupu podle čl. 229 
odst. 2 nebo 3. V ostatních případech 
přijímá uvedené rozhodnutí vnitrostátní 
orgán pro hospodářskou soutěž toho 
členského státu, jehož se jednání týkají. 
Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se 
nepoužijí přede dnem jejich oznámení 
dotčeným podnikům. 
Pro účely tohoto článku se použije 
definice „vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž“ uvedená v čl. 149 
odst. 7 písm. a). 
170/6. Členské státy, v nichž se konají 
jednání v souladu s tímto článkem, 
informují Komisi o použití odst. 2 písm. 
g) a odstavce 5. 
171/2. Jednání uznané organizace 
producentů mohou probíhat: 
g) pokud organizace producentů 
informuje příslušné orgány členského 
státu, ve kterém působí, o množství 
produkce každého produktu, kterého se 
uvedená jednání týkají. 

§ 4 odst. 5 (5) Uznaná organizace producentů a uznané 
sdružení organizací producentů ve smyslu čl. 170 a 171 
oznamují Fondu na jím vydaném formuláři množství 
produkce každého produktu, ohledně kterého došlo 
k uzavření smlouvy nebo změně smlouvy, týkající se 
jednání o dodávkách každého produktu. 

32013R1308 Článek 170 
a 171 

Článek 170 
Smluvní jednání v odvětví hovězího a 
telecího masa 
1. Organizace producentů v odvětví 
hovězího a telecího masa, která je 
uznána podle čl. 152 odst. 1 a která 
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 sleduje jeden nebo více cílů, jako je 
soustředění nabídky, uvádění produktů 
vyprodukovaných jejími členy na trh a 
optimalizace produkčních nákladů, 
může, pokud jde o veškerou souhrnnou 
produkci svých členů nebo její část, 
jednat jménem svých členů o smlouvách 
na dodávky živého jatečného skotu 
druhu Bos taurus kódů KN ex 0102 29 
21, ex 0102 29 41, ex 0102 29 51, ex 
0102 29 61 nebo ex 0102 29 91: 
a) ve věku méně než 12 měsíců a 
b) ve věku od 12 měsíců výše. 
Organizace producentů plní cíle 
uvedené v tomto odstavci, 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. 
Toho lze dosáhnout tehdy, pokud 
a) organizace producentů vykonává 
alespoň jednu z těchto činností: 
i) společnou distribuci, včetně společné 
prodejní platformy nebo společné 
přepravy, 
ii) společnou propagaci, 
iii) společnou organizaci kontroly jakosti, 
iv) společné využívání zařízení nebo 
skladovacích kapacit, v) společné 
nakládání s odpady přímo souvisejícími 
s vlastním chovem skotu, 
vi) společné pořizování vstupů; 
b) tyto činnosti jsou významné z 
hlediska množství dotčeného hovězího a 
telecího masa a z hlediska nákladů na 
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produkci a na uvádění produktu na trh. 
2. Jednání uznané organizace 
producentů mohou probíhat: 
a) ať došlo k převodu vlastnictví od 
zemědělců na organizaci producentů, či 
nikoli; 
b) ať je dohodnutá cena stejná, pokud 
jde o souhrnnou produkci některých 
nebo všech členů, či nikoli; 
c) pokud pro danou organizaci 
producentů nepřesahuje množství 
hovězího a telecího masa, kterého se 
uvedená jednání týkají a které je 
vyprodukováno v kterémkoli členském 
státě, 15 % celkové vnitrostátní 
produkce tohoto členského státu v 
případě každého produktu uvedeného v 
odst. 1 prvním pododstavci písm. a) a b) 
vyjádřené ekvivalentem hmotnosti 
jatečně upravených těl; 
d) pokud v případě množství hovězího a 
telecího masa, kterého se uvedená 
jednání týkají, soustředí organizace 
producentů nabídku a uvádí produkty 
svých členů na trh; 
e) pokud dotyční producenti nejsou 
členy žádné jiné organizace producentů, 
která by rovněž vedla smluvní jednání 
jejich jménem; 
f) pokud se na dotyčný produkt 
nevztahuje povinnost vyplývající z 
členství producenta v družstvu, které 
není členem dotčené organizace 
producentů, aby tento produkt dodával 
za podmínek uvedených ve stanovách 
družstva nebo v pravidlech a 
rozhodnutích stanovených v rámci nebo 
podle těchto stanov; a 
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g) pokud organizace producentů 
informuje příslušné orgány členského 
státu, ve kterém působí, o množství 
vyprodukovaného hovězího a telecího 
masa, kterého se uvedená jednání 
týkají. 
3. Pro účely tohoto článku se odkazem 
na organizaci producentů rozumí rovněž 
odkaz na sdružení takových organizací 
producentů uznaná podle čl. 156 odst. 1. 
4. Pro účely odst. 2 písm. c) Komise 
způsobem, který uzná za vhodný, 
zveřejní množství hovězího a telecího 
masa vyprodukované v členských 
státech vyjádřené ekvivalentem 
hmotnosti jatečně upravených těl.  
5. Odchylně od odst. 2 písm. c) může 
orgán pro hospodářskou soutěž 
uvedený ve druhém pododstavci tohoto 
odstavce v jednotlivých případech 
rozhodnout, a to i v případě, že nebyly 
překročeny prahové hodnoty stanovené 
ve zmíněných ustanoveních, že některá 
jednání vedená organizací producentů 
by buď měla znovu proběhnout, nebo by 
se vůbec neměla uskutečnit, pokud to 
považuje za nezbytné k tomu, aby se 
zabránilo vyloučení hospodářské 
soutěže, nebo pokud shledá, že produkt, 
kterého se uvedená jednání týkají, je s 
ohledem na své charakteristické 
vlastnosti nebo zamýšlené použití 
součástí odlišného trhu a že tato 
společná jednání by se týkala více než 
15 % celostátní produkce na tomto trhu, 
nebo pokud shledá, že jsou ohroženy 
cíle uvedené v článku 39 Smlouvy o 
fungování EU. 
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V případě jednání zahrnujících více 
členských států přijme rozhodnutí 
uvedené v prvním pododstavci Komise, 
a to bez použití postupu podle čl. 229 
odst. 2 nebo 3. V ostatních případech 
přijímá uvedené rozhodnutí vnitrostátní 
orgán pro hospodářskou soutěž toho 
členského státu, jehož se jednání týkají. 
Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se 
nepoužijí přede dnem jejich oznámení 
dotčeným podnikům. 
Pro účely tohoto článku se použije 
definice „vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž“ uvedená v čl. 149 
odst. 7 písm. a). 
6. Členské státy, v nichž se konají 
jednání v souladu s tímto článkem, 
informují Komisi o použití odst. 2 písm. 
g) a odstavce 5. 
Článek 171 
Smluvní jednání týkající se některých 
plodin na orné půdě 
1. Organizace producentů, která je 
uznána podle čl. 152 odst. 1 a která 
sleduje jeden nebo více cílů, jako je 
soustředění nabídky, uvádění produktů 
vyprodukovaných jejími členy na trh a 
optimalizace produkčních nákladů, 
může, pokud jde o veškerou souhrnnou 
produkci svých členů nebo její část, 
jednat jménem svých členů o smlouvách 
na dodávky jednoho nebo více z 
následujících produktů, které nejsou 
určeny k výsevu, jakož i ječmene, který 
není určen k výrobě sladu ( 1 ): 
a) pšenice obecné kódu KN ex 1001 99 
00; 
b) ječmene kódu KN ex 1003 90 00; 
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c) kukuřice kódu KN 1005 90 00; 
d) žita kódu KN 1002 90 00; 
e) pšenice tvrdé kódu KN 1001 19 00; 
f) ovsa kódu KN 1004 90 00; 
g) tritikale kódu KN ex 1008 60 00; h) 
semen řepky kódu KN ex 1205; 
i) slunečnicových semen kódu KN ex 
1206 00; 
j) sójových bobů kódu KN 1201 90 00; 
k) bobů a koňských bobů kódu KN ex 
0708 a ex 0713; 
l) hrachu setého kódu KN ex 0708 a ex 
0713. 
Organizace producentů plní cíle 
uvedené v tomto odstavci, 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. 
Toho lze dosáhnout tehdy, pokud 
a) organizace producentů vykonává 
alespoň jednu z těchto činností: 
i) společnou distribuci, včetně společné 
prodejní platformy nebo společné 
přepravy, 
ii) společnou propagaci, 
iii) společnou organizaci kontroly jakosti, 
iv) společné využívání zařízení nebo 
skladovacích kapacit, 
v) společné pořizování vstupů; 
b) tyto činnosti jsou významné z 
hlediska množství dotčeného produktu a 
z hlediska nákladů na produkci a na 
uvádění produktu na trh. 
2. Jednání uznané organizace 
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producentů mohou probíhat: 
a) ať došlo k převodu vlastnictví od 
producentů na organizaci producentů, či 
nikoli; 
b) ať je dohodnutá cena stejná, pokud 
jde o souhrnnou produkci některých 
nebo všech členů, či nikoli; 
c) pokud pro každý produkt uvedený v 
odstavci 1 a pro danou organizaci 
producentů nepřesahuje množství 
produkce, kterého se uvedená jednání 
týkají a které je vyprodukováno v 
kterémkoli členském státě, 15 % celkové 
vnitrostátní produkce tohoto produktu v 
dotyčném členském státě; 
d) pokud pro množství produktů, kterého 
se uvedená jednání týkají, soustředí 
organizace producentů nabídku a uvádí 
produkty svých členů na trh; 
e) pokud dotyční zemědělci nejsou členy 
žádné jiné organizace producentů, která 
by rovněž vedla smluvní jednání jejich 
jménem; f) pokud se na dotyčný produkt 
nevztahuje povinnost vyplývající z 
členství producenta v družstvu, které 
není členem dotčené organizace 
producentů, aby tento produkt dodával 
za podmínek uvedených ve stanovách 
družstva nebo v pravidlech a 
rozhodnutích stanovených v rámci nebo 
podle těchto stanov; a 
g) pokud organizace producentů 
informuje příslušné orgány členského 
státu, ve kterém působí, o množství 
produkce každého produktu, kterého se 
uvedená jednání týkají. 
3. Pro účely tohoto článku se odkazem 
na organizaci producentů rozumí rovněž 
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odkaz na sdružení takových organizací 
producentů uznaná podle čl. 156 odst. 1. 
4. Pro účely odst. 2 písm. c) Komise 
způsobem, který uzná za vhodný, 
zveřejní pro produkty uvedené v 
odstavci 1 množství produkce v 
členských státech. 
5. Odchylně od odst. 2 písm. c) může 
orgán pro hospodářskou soutěž 
uvedený ve druhém pododstavci tohoto 
odstavce v jednotlivých případech 
rozhodnout, a to i v případě, že nebyly 
překročeny prahové hodnoty stanovené 
ve zmíněných ustanoveních, že některá 
jednání vedená organizací producentů 
by buď měla znovu proběhnout, nebo by 
se vůbec neměla uskutečnit, pokud to 
považuje za nezbytné k tomu, aby se 
zabránilo vyloučení hospodářské 
soutěže, nebo pokud shledá, že produkt, 
kterého se uvedená jednání týkají, je s 
ohledem na své charakteristické 
vlastnosti nebo zamýšlené použití 
součástí odlišného trhu a že tato 
společná jednání by se týkala více než 
15 % celostátní produkce na tomto trhu, 
nebo pokud shledá, že jsou ohroženy 
cíle uvedené v článku 39 Smlouvy o 
fungování EU. 
V případě jednání zahrnujících více 
členských států přijme rozhodnutí 
uvedené v prvním pododstavci Komise, 
a to bez použití postupu podle čl. 229 
odst. 2 nebo 3. V ostatních případech 
přijímá uvedené rozhodnutí vnitrostátní 
orgán pro hospodářskou soutěž toho 
členského státu, jehož se jednání týkají. 
Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se 
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nepoužijí přede dnem jejich oznámení 
dotčeným podnikům. 
Pro účely tohoto článku se použije 
definice „vnitrostátního orgánu pro 
hospodářskou soutěž“ uvedená v čl. 149 
odst. 7 písm. a). 
6. Členské státy, v nichž se konají 
jednání v souladu s tímto článkem, 
informují Komisi o použití odst. 2 písm. 
g) a odstavce 5. 

§ 5 odst. 1 (1) Neplní-li uznaná organizace producentů nebo 
uznané sdružení organizací producentů k provádění 
společné organizace trhu v odvětví uvedeném v příloze 
č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení podmínky pro uznání podle 
předpisu Evropské unie1), nebo bylo-li zjištěno porušení 
pravidel stanovených pro jejich činnost předpisem 
Evropské unie1), vyzve Fond uznanou organizaci 
producentů nebo uznané sdružení organizací 
producentů k nápravě nedostatků. Pokud je zjištěno 
opakované neplnění podmínek předpisu Evropské unie1), 
Fond na základě čl. 154 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 
1308/2013 uznání organizace producentů nebo uznání 
sdružení organizací producentů k provádění společné 
organizace trhu v odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 
2 k tomuto nařízení rozhodnutím zruší. 

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 

§ 5 odst. 2 (2) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů 
nebo uznané sdružení organizací producentů v odvětví 
uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení 
nesplňuje podmínku stanovenou v § 2 odst. 3 písm. a), § 
2 odst. 5 písm. a) nebo § 3 odst. 3, Fond uznání 
organizace producentů nebo uznání sdružení organizací 
producentů rozhodnutím zruší. 

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 

§ 5 odst. 3 (3) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v  
odvětví uvedeném v příloze 
č. 1 nebo 2 k tomuto nařízení opakovaně nesplňuje 

32013R1308 Článek 154 
odst. 4 
písm. c) 

Členské státy: 
c) v případě, že zjistí nedodržování 
opatření stanovených v této kapitole či 
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podmínku stanovenou v § 2 odst. 3 písm. b) nebo § 2 
odst. 5 písm. b) maximálně do 10 % z celkové roční 
obchodované produkce uvedené v příloze č. 1 nebo 2 k 
tomuto nařízení, Fond uznání organizace producentů 
rozhodnutím zruší. Zjistí-li Fond, že uznaná organizace 
producentů v  odvětví uvedeném v příloze č. 1 nebo 2 
k tomuto nařízení nesplňuje podmínku § 2 odst. 3 písm. 
b) nebo § 2 odst. 5 písm. b) o více než 10 % z celkové 
roční obchodované produkce uvedené v příloze č. 1 
nebo 2 k tomuto nařízení, Fond uznání organizace 
producentů rozhodnutím zruší. 

nesrovnalosti při jejich provádění, uloží 
těmto organizacím a sdružením 
odpovídající sankce, které stanovily, a, 
pokud je to nezbytné, rozhodnou o 
odebrání uznání 

§ 5 odst. 4 (4) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů 
nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí 
Fondu do 31. ledna hlášení o hodnotě nebo objemu 
obchodované produkce podle § 4 odst. 1., vyzve Fond 
organizaci producentů nebo sdružení organizací 
producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde 
k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace 
producentů nebo sdružení organizací producentů 
rozhodnutím zruší. 

 
 

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 

§ 5 odst. 5 (5) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů 
nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí 
Fondu změny údajů podle § 2 odst. 8 nebo 3 odst. 4, 
Fond vyzve organizaci producentů nebo sdružení 
organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, 
pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond 
uznání organizace producentů nebo sdružení organizací 
producentů rozhodnutím zruší. 

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 

§ 5 odst. 6 (6) Zjistí-li Fond, že člen organizace producentů, který 
opakovaně neplní podmínky stanovené v § 2 odst. 2 
písm. b) bodu 2 a nebyl-li vyloučen v souladu se 
stanovami z organizace producentů, Fond uznání 
organizace producentů rozhodnutím zruší. 

 

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, 
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pokud je to nezbytné, rozhodnou o 
odebrání uznání 

§ 5 odst. 7 (6) Zjistí-li Fond, že člen organizace producentů 
neplní podmínku stanovenou v § 2 odst. 2 písm. b) bodě 
3, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím 
zruší. 

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 

§ 6  Nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých 
podmínkách k provádění společné organizace trhu 
v odvětví mléka a mléčných výrobků, se mění takto: 
 
1.  V § 4 odst. 2 písmeno a) zní: 
 

„a) seznam všech členů, z nichž každý musí být 
producentem mléka, a 
1. jejich minimální počet je 10, a jejichž 

celková minimální roční obchodovaná 
produkce mléka činila v posledním 
kalendářním roce přede dnem podání 
žádosti nejméně 15 000 000 kg, nebo 

2. jejich minimální počet je 5, a jejichž 
celková minimální roční obchodovaná 
produkce mléka činila v posledním 
kalendářním roce přede dnem podání 
žádosti nejméně 500 000 kg, v případě 
hospodaření v režimu ekologického 
zemědělství,“. 

 
2. V § 4 odst. 2 písm. b) se slovo „a“ zrušuje. 
 
3.  V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje 

čárkou, doplňuje se slovo „a“ a doplňuje se 
písmeno d), které zní: 

  

32013R1308 Článek 161 1. Členské státy uznají za organizace 
producentů v odvětví mléka a mléčných 
výrobků veškeré právnické osoby či 
jednoznačně vymezené části 
právnických osob, jež o uznání žádají, 
pokud: 
a) splňují požadavky uvedené v čl. 152 
odst. 3; 
b) mají minimální počet členů nebo 
disponují minimálním objemem tržní 
produkce, který stanoví daný členský 
stát, v oblasti, v níž vyvíjejí činnost; 
c) existují dostatečné důkazy o řádném 
výkonu jejich činnosti jak z časového 
hlediska, tak z hlediska efektivity a 
soustředění nabídky; 
d) mají stanovy, jež jsou v souladu s 
ustanoveními písmen a), b) a c) tohoto 
odstavce. 
2. Členské státy mohou rozhodnout, že 
organizace producentů, které byly 
uznány před 2. dubnem 2012 na 
základě vnitrostátních právních předpisů 
a které splňují podmínky uvedené v 
odstavci 1 tohoto článku, se považují za 
uznané organizace producentů podle čl. 
152 odst. 3 
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„d)  doklad prokazující, v případě hospodaření 
v režimu ekologického zemědělství, že 
1. žadatel obchoduje v režimu ekologického 

zemědělství a 
2. všichni členové organizace producentů 

hospodaří v režimu ekologického 
zemědělství.“. 

 
4.  V § 6 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí: 
 

„(6) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace 
producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků 
nesplňuje podmínku stanovenou v § 4 odst. 2 
písm. a), Fond uznání organizace producentů 
nebo uznání sdružení organizací producentů 
rozhodnutím zruší. 

 
(7) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace 

producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků 
opakovaně nesplňuje podmínku stanovenou v § 
4 odst. 2 písm. a) maximálně do 10 % z celkové 
roční obchodované produkce, Fond uznání 
organizace producentů rozhodnutím zruší. Zjistí-li 
Fond, že uznaná organizace producentů v 
odvětví mléka  
a mléčných výrobků nesplňuje podmínku § 4 
odst. 2 písm. a) o více než 10 % 
z celkové roční obchodované produkce, Fond 
uznání organizace producentů rozhodnutím 
zruší. 

 
(8) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace 

producentů nebo uznané sdružení organizací 
producentů nedoručí Fondu do 31. ledna hlášení 
o množství syrového mléka, které bylo skutečně 
dodáno v rámci smluv vyjednaných uznanými 
organizacemi producentů nebo uznanými 
sdruženími organizací producentů, vyzve Fond 

3. 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; 
b) v intervalech, jež samy určí, provádějí 
kontroly s cílem ověřit, zda uznané 
organizace producentů a sdružení 
organizací producentů dodržují 
ustanovení této kapitoly; 
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; 
d) každý rok do 31. března, informují 
Komisi o všech rozhodnutích o udělení, 
zamítnutí nebo odebrání uznání, která 
přijaly v předchozím kalendářním roce. 
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organizaci producentů nebo sdružení organizací 
producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud 
nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond 
uznání organizace producentů nebo sdružení 
organizací producentů rozhodnutím zruší. 

 
(9) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace 

producentů nebo uznané sdružení organizací 
producentů nedoručí Fondu změny údajů podle  
§ 4 odst. 4 nebo § 5 odst. 4, Fond vyzve 
organizaci producentů nebo sdružení organizací 
producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud 
nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond 
uznání organizace producentů nebo sdružení 
organizací producentů rozhodnutím zruší.“. 

Příloha 1  
a 2 

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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