
V. 

PLATNÉ ZNĚNÍ 
 
vybraných ustanovení nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné 
organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, s  v y z n a č e n í m  
n a v r h o v a n ý c h  z m ě n :  

 
 

§ 4  
 

Uznání organizace producentů  
 
 (1) Žádost o uznání organizace producentů podává právnická osoba se sídlem na 
území České republiky nebo nadnárodní organizace producentů4) se sídlem na území České 
republiky, které splňují podmínky stanovené předpisem Evropské unie5), Fondu na jím 
vydaném formuláři.  
  
 (2) Součástí žádosti o uznání organizace producentů je vedle požadavků 
stanovených předpisem Evropské unie6)  
a) seznam všech členů, z nichž každý musí být producentem mléka a jejich minimální počet 

je 10,  
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, 

b) ověřená kopie platných stanov, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů 
žadatele, ve kterých jsou zohledněny požadavky předpisu Evropské unie5), a  

c) prohlášení žadatele, že bude Fondu oznamovat množství syrového mléka, jichž se týkají 
smluvní jednání podle příslušného předpisu Evropské unie7). , 

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. 
  
 (3) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů, pokud žadatel splňuje 
požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.  
  
 (4) 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.  
  
 (5) Uznaná organizace producentů, na níž je převáděno vlastnické právo k syrovému 
mléku jejích producentů, musí být registrována jako první kupující podle § 2 a plní povinnosti 
uvedené v § 3.  
  
 (6) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.  
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 (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.  
  
 (8) V souladu s předpisem Evropské unie8) Fond nejméně jedenkrát za 2 roky 
provede u uznané organizace producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznaná 
organizace producentů plní podmínky pro uznání stanovené tímto nařízením a předpisem 
Evropské unie6), a zda neporušuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením nebo 
předpisem Evropské unie.  
  
 

§ 6  
 

Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů  
 
 (1) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů 
oznamují před zahájením smluvního jednání Fondu na jím vydaném formuláři skutečnosti 
stanovené předpisem Evropské unie11).  
  
 (2) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů 
oznamují Fondu na jím vydaném formuláři dohodnuté množství, ohledně kterého došlo  
k uzavření smlouvy nebo změně smlouvy, týkající se jednání o objemu dodávek syrového 
mléka12).  
  
 (3) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů 
oznamují do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo rozhodnuto  
o jejich uznání, Fondu na jím vydaném formuláři množství syrového mléka, které bylo jejich 
členy vyprodukováno a prostřednictvím uznané organizace producentů nebo uznaného 
sdružení organizací producentů dodáno na trh v předchozím kalendářním roce13).  
  
 (4) Každoročně do 31. ledna oznamuje uznaná organizace producentů a uznané 
sdružení organizací producentů Fondu na jím vydaném formuláři množství syrového mléka, 
jenž bylo skutečně dodáno v rámci smluv vyjednaných uznanými organizacemi producentů  
a uznanými sdruženími organizací producentů v předchozím kalendářním roce14).  
  
 (5) Neplní-li uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací 
producentů podmínky pro uznání podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie6), nebo 
bylo-li zjištěno porušení pravidel stanovených pro jejich činnost tímto nařízením nebo 
předpisem Evropské unie, zejména jednají-li o smlouvách nebo změnách smluv, týkajících 
se dodávek syrového mléka, za jiné hospodářské subjekty než za své členy, 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 unie15) uznání organizace producentů nebo uznání sdružení organizací 
producentů rozhodnutím zruší. 
 
 (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 
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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 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.“. 
 
 
 
  
Poznámky pod čarou:  
  
4) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012. 
5) Čl. 152 odst. 3 a čl. 161 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.  
6) Čl. 161 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.  
7) Čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.  
8) Čl. 161 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. 
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