
VIII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 29575/2016-MZE-12152, ze dne 26. května 2016, s termínem dodání stanovisek 
do 16. června 2016, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

 Resort Připomínky Vypořádání 
1.  Ministerstvo 

dopravy 
Bez připomínek.  

2.  Ministerstvo 
financí 

Obecně 
Upozorňujeme, že podle Legislativních pravidel 
vlády by v jednom paragrafu nemělo být více než  
6 odstavců. 

Vysvětleno. 
Ustanovení není z hlediska přehlednosti vhodné dělit do více 
paragrafů. 

3.  Ministerstvo 
financí 

K § 6 
Vzhledem k tomu, že tento paragraf upravuje 
pouze jedno přechodné ustanovení, je třeba v 
tomto směru upravit i jeho nadpis. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno na základě připomínky Úřadu vlády 
– odboru kompatibility.  

4.  Ministerstvo 
kultury 

K nadpisu 
Navrhovaný nadpis vyhlášky není dostatečně 
stručný a je tak v rozporu s čl. 30 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme jej 
přeformulovat a zkrátit, nebo alespoň připojit 
zkrácený název. 

Vysvětleno. 
Název plně odpovídá předmětu právní úpravy. 

5.  Ministerstvo 
kultury 

K § 2 odst. 2 písm. c) 
Považujeme za vhodné za slova „obchodovanou 
produkci“ doplnit slova „za uplynulý kalendářní rok“, 

Akceptováno. 
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aby toto ustanovení bylo dostatečně jednoznačné. 
6.  Ministerstvo 

kultury 
K § 2 odst. 2 písm. c), § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 
Doporučujeme sjednotit povinnosti uznané 
organizace producentů a uznaného sdružení 
organizací producentů k oznámení obchodované 
produkce.  
V případě organizace producentů je součástí 
žádosti o uznání i prohlášení žadatele, v případě 
sdružení se takové prohlášení k žádosti nepřikládá, 
přestože podle § 4 odst. 1 mají tuto povinnost oba 
zmíněné subjekty. Dále by bylo žádoucí sjednotit 
znění zmíněných ustanovení, neboť v § 2 odst. 2 
písm. c) se hovoří o oznamování roční 
obchodovatelné produkce, zatímco v § 4 odst. 1  
o oznamování hodnoty nebo objemu 
obchodovatelné produkce zemědělského produktu.  

Akceptováno. 
Do § 3 odst. 2 bylo doplněno písm. c). 
V § 4 byl upraven odst. 1. 

7.  Ministerstvo 
kultury 

K § 4 
Nadpis tohoto paragrafu neodpovídá obsahu 
jednotlivých ustanovení, která uvádějí konkrétní 
povinnosti. Doporučujeme jej zcela vypustit nebo 
alespoň upravit, například na „Povinnosti uznané 
organizace producentů a uznaného sdružení 
organizací producentů“. 
 
Dále upozorňujeme na odkaz v odst. 3 na § 2 odst. 
1, ze kterého není jasné, jaké činnosti nebo 
evidenci činností má předkladatel na mysli. 

 
Vysvětleno. 
Nadpis vychází z již existující právní úpravy např. pro komoditu 
mléko. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nově § 4 odst. 2. 
Ustanovení bylo upraveno následovně: 

„(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.“. 

8.  Ministerstvo 
kultury 

K rozdílové tabulce  
Text návrhu uvedený v rozdílové tabulce 

Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla upravena. 
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neodpovídá ve všech případech znění 
navrhovaného nařízení vlády. Jde například o text 
§ 2 odst. 2 písm. a) a b) a odst. 4, § 3 odst. 1. 
Doporučujeme tedy rozdílovou tabulku podrobit 
celkové kontrole a následně vhodně upravit. 

9.  Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

10.  Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

11.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

12.  Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K uvozující větě § 5 
MPO doporučuje za slova „mléčných výrobků“ 
vložit čárku, která oddělí název novelizovaného 
nařízení vlády od ostatního textu. 

Akceptováno. 
Nově § 6. 

13.  Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K § 5 návrhu nového znění písmene a) 
MPO s ohledem na uvozující část textu  
ve stávajícím § 5 odst. 2 dává ke zvážení úpravu 
textu nového písmene a), a sice doporučuje 
vypustit slovo „jejichž“ a za slova „roční 
obchodovatelná produkce mléka“ vložit slovo „této“. 

Částečně akceptováno. 
Nově § 6. 
Ustanovení bylo přeformulováno: 
„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,“. 

14.  Ministerstvo 
průmyslu a 

K Příloze 
„Minimální počet producentů zemědělského 

Vysvětleno.  
Výše podílu na hlasovacích právech nemusí být dána pouze 
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obchodu produktu v daném odvětví v organizaci producentů 
a minimální hodnota nebo objem obchodované 
produkce zemědělského produktu organizací 
producentů za předchozí kalendářní rok“, 
v odvětvích „Drůbeží maso“ a „Vejce“ zvýšit 
současný počet (tj. tři) ve sloupci „Minimální počet 
producentů zemědělského produktu“. Důvodem  
k připomínce je, že správně zaváděné omezující 
opatření, uvedené v § 2 odst. 3 návrhu nařízení, by 
při takto nízkém minimálním počtu producentů bylo 
obtížně dosažitelné. 

počtem producentů v organizaci producentů, ale může 
souviset také s majetkovou účastí.  

15.  Ministerstvo 
spravedlnosti 

K § 4 odst. 3 
Z dotčeného ustanovení vyplývá, že uznaná 
organizace producentů a uznané sdružení 
organizací producentů vede účetnictví tak, aby pro 
každé odvětví umožnilo oddělenou evidenci 
činností. V tomto ohledu je nutné zdůraznit, že 
rozsah a způsob vedení účetnictví upravuje zákon 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Dotčené ustanovení tak zakládá 
nepřímou novelu zákona o účetnictví, což je 
nepřípustné. Jak vyplývá z čl. 54 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, přípustná je pouze 
přímá novela právního předpisu. Z čl. 54 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády dále vyplývá, že 
právní předpis je možné novelizovat pouze právním 
předpisem stejné právní síly – v tomto ohledu lze 
rovněž konstatovat rozpor. 
S ohledem na výše uvedené požadujeme 
ustanovení § 4 odst. 3 návrhu nařízení vlády 
vypustit. 
Tato připomínka je zásadní.   

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno následovně: 
Nově § 4 odst. 2. 
Ustanovení bylo upraveno následovně: 

„(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.“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

16.  Ministerstvo 
školství mládeže 

Bez připomínek.   
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a tělovýchovy 
17.  Ministerstvo 

vnitra 
Obecně 
Návrh nařízení vlády upravuje ve svých 
ustanoveních postup Státního zemědělského 
intervenčního fondu (dále jen „Fond“) při uznávání 
organizace producentů a sdružení organizací 
producentů. Nařízení však upravuje nejen 
technické požadavky, ale stanoví také postup 
Fondu při vyřizování žádostí. Z ústavního pořádku 
vyplývá (konkrétně z článku čl. 2 odst. 3 Ústavy), 
že státní moc může být uplatňována jen v 
případech, v mezích a způsoby, které stanoví 
zákon. Předkládaný návrh nařízení upravuje ve 
svých ustanoveních postup Fondu při rozhodovací 
činnosti (za jakých podmínek má být žádosti 
vyhověno). Tato ustanovení by však měla být 
upravena formou zákona tak, aby byly naplněny 
ústavní požadavky výkonu státní moci. Návrh 
nařízení obsahuje rovněž zvláštní ustanovení ve 
vztahu ke správnímu řádu – zejména náležitosti 
žádosti upravené v § 2 a § 3. Nařízení vlády přitom 
nemůže jakožto právní předpis nižší právní síly 
stanovit odchylky od zákonné úpravy. 
Dále upozorňujeme, že rovněž povinnosti musí být 
na základě ústavního pořádku (čl. 2 odst. 4 Ústavy 
a čl. 2 odst. 3 Listiny) ukládány výlučně zákonem, 
nikoliv prováděcím právním předpisem. Ustanovení 
návrhu nařízení, která stanovují organizaci 
producentů nové povinnosti, které ze zákona samy 
o sobě nevyplývají, by tedy také měla být obsahem 
zákonné úpravy. 
Domníváme se, že s ohledem na opakující se 
vzorec obsahu podzákonných právních předpisů 
upravujících rozhodovací činnost Fondu (např. 

Vysvětleno. 
Jedná se o další adaptační nařízení vlády podle výslovného 
zmocnění § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 
a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o SZIFu, kterých bylo od 
roku 2004 přijato cca padesát. Jde o agendu, která je plně 
odvislá od předpisů EU a její zákonná úprava je v praxi 
nerealizovatelná, zejména z časového hlediska. Tento postup 
byl několikrát konzultován s odbornými útvary Úřadu vlády a 
byl i konfrontován s několika nálezy Ústavního soudu (zejména 
č. 154/2006 Sb.). 
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nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o poskytování 
dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské 
půdy či nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o 
poskytování dotací na opatření dobré životní 
podmínky zvířat) by bylo možné obecná pravidla 
přenést do zákona (podání žádosti, povinnosti 
žadatele, způsob rozhodnutí Fondu) s tím, že by 
podzákonný právní předpis upravoval pouze 
specifika konkrétní oblasti, technické náležitosti 
apod. 

18.  Ministerstvo 
vnitra 

K pojmu „prodej ze dvora“ 
V § 2 odst. 2 písm. b) se používá pojem „prodej ze 
dvora“, který ale není v právním řádu České 
republiky nikde definován ani používán. Při výkladu 
tohoto pojmu by mohlo dojít k interpretačním 
nejasnostem. Z tohoto důvodu navrhujeme uvést 
v nařízení definici pojmu „prodej ze dvora“.  

Vysvětleno. 
Pojem „prodej ze dvora“ byl z textu návrhu nařízení vlády 
vypuštěn.  

19.  Ministerstvo 
vnitra 

K mezioborovým organizacím 
Dáváme předkladateli na zvážení, zda by nebylo 
v nařízení vhodné upravit i problematiku 
mezioborových organizací (čl. 157 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1308/2013) 
obdobně jako v § 7 nařízení č. 282/2014 Sb.  

Vysvětleno. 
Snahou Ministerstva zemědělství je v prvé řadě podpořit vznik 
organizací producentů a sdružení organizací producentů. 
V případě řádného a efektivního fungování těchto organizací je 
Ministerstvo zemědělství připraveno v další fázi podpořit také 
vznik mezioborových organizací. 

20.  Ministerstvo 
vnitra 

K § 2 odst. 8 a § 3 odst. 7 
Podle nařízení č. 282/2014 Sb. Státní zemědělský 
intervenční fond provádí kontrolu u organizací 
producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků 
nejméně jedenkrát za dva roky. V případě 
navrhovaného nařízení by měla probíhat kontrola 
nejméně jedenkrát za čtyři roky. Je třeba vysvětlit, 
proč mezi jednotlivými odvětvími existují rozdíly 
mezi lhůtami pro provedení kontroly.   

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že odvětví mléka spadá do 
specifického režimu, např. je u něj uplatňována výhoda 
z pravidel hospodářské soutěže, navrhujeme ponechat častější 
frekvenci kontrol organizací producentů v sektoru mléka. 

21.  Ministerstvo K legislativní zkratce „předpis Evropské unie“ Akceptováno. 
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vnitra 1. Předkladatel v § 1 navrhovaného nařízení 
zavádí legislativní zkratku „předpis Evropské 
unie“ týkající se nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1308/2013. V případě 
zavedení legislativní zkratky je nutné tuto 
legislativní zkratku vždy dodržovat, což je 
v daném návrhu několikráte porušeno - jedná 
se o text v § 2 odst. 2 písm. b) a v § 2 odst. 4.  

2. Upozorňujeme na to, že poznámka pod čarou 
nemá normativní charakter. Z tohoto důvodu by 
bylo vhodné v rámci zaváděné legislativní 
zkratky použít normativní odkaz a 
v následujících odkazech na předpis Evropské 
unie uvést relevantní články tohoto předpisu.  

Odkazy byly upraveny. 

22.  Ministerstvo 
vnitra 

K § 2 odst. 2 písm. c): 
Navrhujeme v ustanovení vypustit slova „v příloze 
k tomuto nařízení“. Informace o tom, že minimální 
limity pro počet producentů a objem 
obchodovatelné produkce jsou uvedeny v příloze 
navrhovaného nařízení, zaznívá již v § 2 odst. 3 a 
není potřeba tuto informaci znovu opakovat.  

Neakceptováno. 
Vzhledem k existenci legislativních předpisů také pro jiné 
zemědělské komodity považujeme za vhodné odkaz na přílohu 
uvést v zájmu porozumění textu ze strany uživatelů. 

23.  Ministerstvo 
vnitra 

K § 3 odst. 2: 
1. V písm. a) doporučujeme doplnit čárku před 

spojku „a“, neboť je potřeba oddělit vedlejší 
větu od zbytku souvětí.  

2. Dáváme na zvážení, zda by sdružení 
organizací producentů nemělo k žádosti rovněž 
přiložit prohlášení žadatele, že bude 
každoročně Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu do 31. ledna oznamovat 
roční obchodovatelnou produkci, která musí 
dosahovat alespoň minimálních hodnot 
uvedených v příloze nařízení. Takovéto 
prohlášení musí k žádosti dokládat organizace 

 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
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producentů v souladu s § 2 odst. 2 písm. c). 
Sdružení organizací producentů je přitom 
stanovena tato oznamovací povinnost podle § 4 
odst. 1. Není zde proto důvod, aby sdružení 
organizací producentů dokládala k žádosti o 
uznání jiné doklady než samotná organizace 
producentů.  

24.  Ministerstvo 
vnitra 

K § 4 odst. 4: 
1. Doporučujeme za slova „za organizaci 

producentů“ doplnit slova „nebo sdružení 
organizací producentů“, neboť předmětné 
ustanovení se na sdružení rovněž vztahuje (viz 
odkaz na § 3 odst. 2).  

2. Navrhujeme slova „po skončení příslušného 
kalendářního roku“ nahradit slovy „od konce 
kalendářního roku, ve kterém byly dané 
dokumenty vyhotoveny“. Takovýto slovní obrat 
je přesnější (objevuje se např. i v § 11 zákona 
č. 594/2004 Sb.). 

Akceptováno. 
Nově § 4 odst. 3. 

25.  Ministerstvo 
vnitra 

K § 5: 
Pro větší přehlednost doporučujeme k materiálu 
doplnit platné znění § 4 nařízení č. 282/2014 Sb. 
obsahující navržené změny ustanovení.  

Akceptováno. 
Platné znění nařízení vlády č. 282/2014 Sb. bylo doplněno. 

26.  Ministerstvo 
vnitra 

K příloze:  
Nepovažujeme za vhodné, aby ve sloupci 
nazvaném „Název odvětví“ se nacházelo více 
kolonek nazvaných „Ostatní produkty“. Takováto 
kolonka by měla být jenom zbytkovou kategorií pro 
zemědělské produkty nikde jinde nezařaditelné, 
která by se nacházela na konci přílohy.  

Akceptováno. 
Odvětví byla konkretizována. 

27.  Ministerstvo 
vnitra 

K předkládací zprávě: 
Ve třetím odstavci předkládací zprávy se hovoří o 
čl. 131 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAJEU6K)



 
 

9 
 

1308/2013. Upozorňujeme, že se v daném případě 
jedná o článek preambule, nikoliv o článek 
samotného nařízení.  

28.  Ministerstvo 
vnitra 

K odůvodnění: 
V kapitole 1.3 doporučujeme uvést, jak se v praxi 
osvědčilo zavedení institutu organizací producentů 
v odvětví mléka a mléčných výrobků a dále 
v oblasti ovoce a zeleniny, tedy jestli lze od nově 
navrhované úpravy očekávat reálný přínos.  

Akceptováno. 
V odůvodnění bude např. za sektor mléka doplněno, že bylo 
zjištěno zlepšení dosahovaných výkupních cen mléka u 
organizací producentů o zhruba 0,10 Kč/l.  
U ovoce a zeleniny za posledních 10 let vzniklo postupně 20 
OP a v tomto odvětví je takto sdruženo 60% odbytu. 

29.  Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

30.  Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

31.  Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Upozorňujeme, že na začátku roku 2016 došlo k 
novelizaci Legislativních pravidel vlády a Obecných 
zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a že 
tyto změny nejsou v předkládaném materiálu 
zohledněny. Dle Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (RIA) účinných od 3. února 2016 
je Závěrečná zpráva RIA předkládána jako 
samostatná část materiálu, nikoliv jako součást 
obecné části odůvodnění. 
Zásadní připomínka. 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 
Návrh nařízení vlády byl předložen na základě Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2016. Dle tohoto plánu 
schváleného usnesením vlády č. 1031 dne 14. 12. 2015 
Závěrečná zpráva RIA u předkládaného návrhu právní úpravy 
zpracována být neměla (příloha č. 1, str. 30, bod 9). 
Odůvodnění bylo ve smyslu připomínky upraveno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

32.  Úřad vlády-
Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

33.  Úřad vlády – 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti  
a legislativu  

Předkladatel jako důvod předložení návrhu právní 
úpravy uvádí Plán legislativních prací vlády na rok 
2016. Dle tohoto plánu schváleného usnesením 
vlády č. 1031 dne 14. 12. 2015 Závěrečná zpráva 
RIA u předkládaného návrhu právní úpravy 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo ve smyslu připomínky upraveno. 
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a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

zpracována být neměla. Předkladatel ji nicméně 
zpracoval. 
Upozorňujeme však na skutečnost, že dle čl. 14, 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, jakož i dle čl. 
7.2, písm. b) Obecných zásad pro hodnocení 
dopadů regulace (viz usnesení vlády č. 75 a č. 76 
ze dne 3. 2. 2016) se uvede Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace jako samostatná část 
materiálu, kterým se návrh nařízení vlády 
předkládá vládě a Legislativní radě. 

34.  Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

35.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s 
právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 
Předkladatel nepřiložil k návrhu nařízení vlády 
srovnávací tabulku (v elektronické knihovně se 
nachází toliko prázdná stránka).  
Tento nedostatek je nutno napravit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla doplněna. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
 

36.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

U ustanovení § 2 odst. 8 věty první není jasné, na 
které ustanovení nařízení EU č. 1308/2013, 
popřípadě jiného nařízení EU, je prováděna 

Akceptováno. 
Byl doplněn konkrétní odkaz na článek 154 odst. 4 písm. b) 
nařízení EU č. 1308/2013, který se týká kontrol. 
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adaptace.  
Je nutné implementaci vysvětlit nebo 
navrhovanou úpravu jako implementační 
nevykazovat (týká se i rozdílové tabulky). 
Tato připomínka je zásadní.   

 
Rozpor byl odstraněn. 

37.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

V rozdílové tabulce není jasný vztah k uváděným 
unijním ustanovením např. v těchto případech 
navrhovaných ustanovení: § 2 odst. 7, § 3 odst. 4 
až 7, § 4 odst. 1 nebo odst. 2 (ve vztahu  
k uznaným sdružením organizací producentů). 
Je nutné provést revizi rozdílové tabulky  
a případně ji upravit. 
Tato připomínka je zásadní.   

Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla upravena. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

38.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
Návrh nařízení vlády adaptuje právní řád ČR  
na 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, a to co se týče podmínek pro uznání 
organizace producentů a jejich sdružení. 
 
K bodu 3.4 obecné části odůvodnění 
Tento bod obecné části odůvodnění je koncipován 
tak, že stanovení podmínek uznání organizací 
producentů a jejich sdružení je povinností 
vyplývající z příslušných nařízení EU. Tak tomu 
však, až na výjimku obsaženou v ustanovení  
čl. 159 nařízení EU č. 1308/2013, není, a je tak 
nutné v tomto smyslu upravit odůvodnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo upraveno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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39.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K adaptaci na některá ustanovení nařízení EU  
č. 1308/2013 
Z předloženého materiálu nevyplývá způsob 
adaptace na tato ustanovení nařízení EU č. 
1308/2013: čl. 170 odst. 2 písm. g), odst. 5 a 6 a čl. 
171 odst. 2 písm. g), odst. 5 a 6. 
Je nutné, aby se předkladatel k adaptaci na 
výše uvedená ustanovení vyjádřil a případně ji 
provedl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdobná připomínka se týká také povinného 
uznání na požádání organizace producentů 
chmele podle ustanovení čl. 159 písm. a) bodu 
iv) nařízení EU č. 1308/2013 a meziodborové 
organizace v odvětví tabáku podle ustanovení 
čl. 159 písm. b) nařízení EU č. 1308/2013. Zde 
poznamenáváme, že tato uznání se mají uskutečnit 
odchylně od ustanovení čl. 152 až 158 této unijní 
úpravy, což naznačuje, že by v těchto případech 
měla být úprava speciální ve vztahu 
k navrhovanému nařízení vlády. Co se týče 

Akceptováno. 
V rozdílové tabulce bude popsáno, že zavedením tohoto 
nařízení vlády jsou adaptována také zmíněná ustanovení 
nařízení EU č. 1308/2013 o jednání OP jménem svých členů. 
 
Do textu nařízení vlády bylo doplněno: 
„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. 
 
Minimální podíl na celostátní produkci je řešen v podmínce 
velikosti obchodované produkce pro OP a jednotlivá odvětví v 
příloze návrhu NV.  
Pokud jde o sdružení OP, tak před schválením musí být 
proveden přezkum dosahovaného podílu a podle výše podílu 
pak rozhodnout zda povolit nebo zakázat. Hlášení hodnoty 
nebo objemu obchodované produkce návrh NV zavádí jako 
každoroční povinnost v § 4 odst. 1. Další úřední postupy není 
třeba adaptovat do NV, neboť je detailně popsáno v NR 
1308/2013 a schvalovací proces se provádí také podle čl. 170 
a 171, respektive z hlediska pravidel hospodářské soutěže je 
řešeno zvláštními předpisy. 
 
Vysvětleno. 
V oblasti pěstování chmele jsou členské státy povinny 
organizace producentů uznat odlišně od čl. 152 až 158 
nařízení EU, ale počet členů a objem produkce musí být 
v nařízení vlády stanoven. Z tohoto důvodu považujeme 
úpravu za dostatečnou. 
 
V oblasti pěstování tabáku se v České republice pěstování 
dosud nevykazuje (tabák se nepěstuje v hospodářsky 
významném množství), na území České republiky není žádný 
zpracovatel surových listů. Česká republika nerealizuje 
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meziodborové organizace v odvětví tabáku, tak ta 
upravena není vůbec. 
Tato připomínka je zásadní. 

nástroje týkající se SOT s tabákem. Z tohoto důvodu 
nepovažujeme za nutné úpravu do nařízení vlády zavádět. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

40.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI PRVNÍ - zvláštní části odůvodnění 
návrhu nařízení vlády 
Zvláštní část odůvodnění ČÁSTI PRVNÍ návrhu 
nařízení vlády de facto žádné odůvodnění 
nepředstavuje, ale jedná se o konstatování toho, co 
je obsahem návrhu nařízení vlády. 
Pro zhodnocení slučitelnosti s právem EU je však 
konkrétnější zdůvodnění navrhované úpravy 
zásadní. 
Je tedy nutné, aby předkladatel řádně 
odůvodnil zejména následující: 
• samotnou volbu jednotlivých zemědělských 

produktů (konstatování zvláštní části 
odůvodnění k příloze návrhu nařízení vlády, že 
se tak stalo na základě historické zkušenosti, je 
vágní), minimální počet producentů a 
minimální hodnotu nebo objem 
obchodované produkce podle jednotlivých 
zemědělských produktů, 

• povinnost všech producentů obchodovat 
svoji produkci prostřednictvím uznané 
organizace producentů, s výjimkou tržní 
produkce realizované prodejem ze dvora, 

• maximální výši 10 % vlastní produkce 
v rámci prodeje ze dvora, 

• zákaz nabytí obchodovatelné produkce 
producentem, který je členem dané 
organizace producentů, a 

• omezení podílu na hlasovacích právech 
podle § 2 odst. 3 věty druhé. 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
 
Vyjmenované rostlinné a živočišné komodity spadající do 
oblasti působnosti předkládaného nařízení vlády jsou 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.   

 
Povinnost obchodovat prostřednictvím OP je základním cílem 
sdružování k zesílení postavení na trhu.  
 
Prodej ze dvora byl z textu nařízení vlády vypuštěn. 
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Tato připomínka je zásadní. 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. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

41.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI PRVNÍ - pojmosloví 
Označení subjektů, na něž se navrhovaná úprava 
vztahuje, není konzistentní. V případě organizací 
producentů se v některých případech používá 
dovětek, uvedený v názvu nařízení vlády, „k 
provádění společné organizace trhu s vybranými 
zemědělskými produkty“ , a v jiných ne (viz jednotlivé 
odstavce § 2 a 4). Obdobné se týká sdružení 
organizací producentů (viz jednotlivé odstavce § 3 a 
4). 
Je nutné revidovat jednotlivá použití názvů 
subjektů a používat v navrhované úpravě jejich 
jednotné označení.   
Dále uvádíme, že navrhovaná úprava v zásadě 
operuje s pojmem „vybrané zemědělské produkty“, 
kterými se mají rozumět podle poznámky pod čarou 
č. 2) všechny produkty uvedené v ustanovení čl. 1 
odst. 2 nařízení EU č. 1308/2013. Nicméně 
v navrhovaném ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) a 
odst. 4 se používá pojmu „vybraný zemědělský 
produkt uvedený v příloze k tomuto nařízení“.  
Navrhovaná úprava je v tomto směru zmatečná, 
neboť se evidentně vztahuje pouze na ty 
zemědělské produkty, které jsou uvedeny v příloze 
nařízení vlády, a nikoli na všechny, které podléhají 
SOT ve smyslu nařízení EU č. 1308/213. 

Akceptováno. 
Jednotně bude odkazováno na odvětví a produkty vymezené 
v příloze nařízení vlády. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Je nutné sjednotit vymezení zemědělských 
produktů, na které se navrhovaná úprava 
vztahuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

42.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI PRVNÍ - použití odkazu na poznámku 
pod čarou č. 1) 
Poznámka pod čarou č. 1) uvádí podle ustanovení 
čl. 48 odst. odst. 2 LPV obecný odkaz na nařízení 
EU č. 1308/2013. 
Poznámka pod čarou č. 1) je však dále používána 
v jednotlivých ustanoveních návrhu nařízení vlády, 
která mají již vztah ke konkrétním ustanovením 
nařízení EU č. 1308/2013 (např. u požadavků pro 
uznání organizace producentů podle § 2 odst. 2 
písm. b), obdobně v případě sdružení organizace 
producentů podle § 3 odst. 2 písm. b), u kontroly 
organizací producentů podle § 2 odst. 8, u kontrol 
sdružení organizací producentů podle § 3 odst. 7 
nebo u neplnění podmínek pro uznání či porušení 
pravidel stanovených pro činnost organizací 
producentů či jejich sdružení podle § 4). Takový 
přístup nepřispívá k orientaci adresáta právní normy 
v nařízení EU č. 1308/2013. 
Je nutné v jednotlivých ustanoveních návrhu 
nařízení vlády použít konkrétnější poznámku pod 
čarou a nikoli obecnou poznámku pod čarou č. 
1). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Poznámky pod čarou byly upraveny podle připomínky. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

43.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 2 odst. 2 písm. c) 
Navrhovaná úprava se zmiňuje o roční obchodované 
produkci, nicméně není jasné, kterého konkrétního 
roku se má týkat, a je tak vhodné tento rok 
zkonkretizovat.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Do návrhu nařízení vlády bylo doplněno „...hodnotu nebo 
objem obchodované roční produkce zemědělského produktu 
za předchozí kalendářní rok…“. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAJEU6K)



 
 

16 
 

44.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 2 odst. 8 a poznámce pod 
čarou č. 4) 
Navrhovaná úprava ve větě první stanoví kontrolu 
organizace producentů za účelem zjištění, zda 
splňuje podmínky pro uznání, a ve větě druhé 
kontrolu uznané organizace producentů za účelem 
zjištění, zda dále plní podmínky pro uznání a zda 
neporušuje pravidla pro její činnost. 
Poznámka pod čarou, užitá v obou případech, poté 
odkazuje na ustanovení čl. 152 odst. 1 písm. a) a 
b) a písm. c) bodu iii), čl. 153 a čl. 154 odst. 4 
písm. b) nařízení EU č. 1308/2013. 
Kontroly uvedené v navrhované úpravě se od sebe, 
co se týče jejich zaměření, liší, a je tedy matoucí 
uvádět v obou případech odkaz na stejnou 
poznámku pod čarou. Odkazované ustanovení čl. 
154 odst. 4 písm. b) nařízení EU č. 1308/2013 lze 
navíc vztáhnout toliko k následné kontrole, nikoli ke 
kontrole za účelem uznání organizace producentů. 
Je nutné navrhovanou úpravu vyjasnit a 
upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Nově § 2 odst. 11. 
Ustanovení upraveno následovně: 

„(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).“. 

 
Rozpor byl odstraněn. 
 

45.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI PRVNÍ - zvláštní části odůvodnění § 3 
Zvláštní část odůvodnění zmiňuje čl. 173 nařízení 
EU č. 1308/2013 zmocňující Komisi k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci, pokud jde o záležitosti 
týkající se organizace producentů, jejich sdružení a 
mezioborových organizací. 
Ze zvláštní části odůvodnění nevyplývá, jaký má 
výše uvedené konstatování význam. Byly již takové 
akty přijaty? Počítá se (v blízké budoucnosti) 
s jejich přijetím? 
Je nutné dát výše uvedené konstatování do 
odpovídajícího kontextu. 

Akceptováno. 
Text byl vypuštěn. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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Tato připomínka je zásadní. 
46.  Úřad vlády – 

odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 3 odst. 7 
Zde není jasné, z jakého důvodu se, na rozdíl od 
uznání organizace producentů, nevykoná kontrola 
na místě před uznáním sdružení organizací 
producentů. 
Je vhodné navrhovanou úpravu vysvětli a 
popřípadě změnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Na základě připomínky SZIF byl v § 2 odst. 11 ponechán jen 
jeden typ kontrol organizací producentů – tj. kontroly po uznání 
a tato oblast je tedy jednotná i pro sdružení organizací 
producentů.  
 
Rozpor byl odstraněn. 

47.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI DRUHÉ – zvláštní část odůvodnění § 5 
Podle zvláštní části odůvodnění se jedná o 
legislativně technickou úpravu, která uvede do 
souladu podmínky uznávání organizací producentů 
v odvětví mléka a mléčných výrobků. 
S výše uvedeným konstatováním, že se jedná o 
legislativně technickou úpravu, nesouhlasíme. Jedná 
se o zásadní hmotněprávní úpravu. 
Také není patrno, s čím má navrhovaná úprava 
uvést do souladu podmínky uznávání organizací 
producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků. 
Konečně není patrno, co předkladatele vedlo ke 
stanovení minimální roční obchodované produkce ve 
výši 150 000 000 kg. 
Je nutné navrhovanou úpravu řádně odůvodnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven a doplněn. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

48.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI DRUHÉ – § 6 - Přechodné ustanovení 
Přechodné ustanovení se vztahuje k řízením 
zahájeným přede dnem nabytí účinnosti 
předkládaného návrhu nařízení vlády. 
Nicméně úprava přechodných ustanovení by měla 
řešit především stávající uznané organizace 
producentů a jejich sdružení. Po přijetí navrhované 
úpravy a bez řádného přechodného ustanovení 

Akceptováno. 
Přechodná ustanovení byla doplněna. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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budou muset být zrušena, jelikož nebudou 
naplňovat nový požadavek na minimální výši roční 
obchodované produkce (viz § 6 odst. 5 nařízení 
vlády č. 282/2014 Sb.). 
Stejný osud by ovšem potkal i ty žadatele, na které 
se bude vztahovat navrhovaná přechodná úprava. 
Poněkud absurdně tedy budou schváleni podle 
stávající úpravy, avšak vzápětí zrušeni podle úpravy 
nově navrhované. 
Je nutné stanovit řádná přechodná ustanovení 
tak, aby stávající uznané organizace producentů 
a jejich sdružení měla určitý čas na splnění 
nového požadavku. 
Co se týče probíhajících řízení o uznání, ta budou 
muset být dokončena podle úpravy nově 
navrhované. 
Tato připomínka je zásadní. 

49.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 2 odst. 2 písm. d) 
Doporučujeme, s ohledem na přehlednost 
navrhované úpravy, uvést doložení minimální 
hodnoty nebo objemu jako samostatné písmeno.  

Akceptováno. 
Text upraven. 

50.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 2 odst. 3 věta druhá  
Doporučujeme navrhovanou úpravu uvést jako 
samostatný odstavec (představuje odlišný předmět 
právní úpravy od věty první). 

Akceptováno. 
Text upraven. 

51.  Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 3 
Pokud je úmyslem předkladatele uznávat sdružení 
pouze organizací producentů uznaných podle 
navrhovaného nařízení vlády, doporučujeme tuto 
okolnost výslovně v navrhované úpravě § 3 
zmínit. 

Neakceptováno. 
 

52.  Úřad vlády – 
odbor 

K ČÁSTI PRVNÍ - § 4 odst. 4 
Doporučujeme do úvodní části ustanovení doplnit 

Akceptováno. 
Nově § 4 odst. 5. 
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kompatibility rovněž sdružení organizací producentů. 
53.  Úřad vlády – 

odbor 
kompatibility 

Závěr: 
Návrh nařízení vlády je s právem EU částečně 
slučitelný. 
Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 

Akceptováno. 
Nedostatky byly odstraněny. 

54.  Agrární komora 
ČR 

Stávající návrh upravuje velikost OP v příloze NV, 
v současné době jsou hodnoty stanoveny na úrovni 
cca 0,4 % podílu na trhu daného odvětví. Z tohoto 
pohledu je naplnění cílů, tedy „zajistit realistický 
rozvoj výroby, a tím přiměřenou životní úroveň 
producentů v dotčených odvětvích a posílit jejich 
pozice při vyjednávání s hospodářskými subjekty v 
navazujících odvětvích, přičemž výsledkem by 
mělo být spravedlivější rozdělování přidané 
hodnoty v dodavatelském řetězci“ 
nepravděpodobné.  
Tohoto cíle bude možné dosáhnout, pokud daná 
organizace producentů provádí určité konkrétní 
činnosti a pokud jsou tyto činnosti důležité z 
hlediska objemu dotčené produkce. Navržená 
úroveň cca 0,4 % podílu na trhu daného odvětví je 
podle našeho názoru nedostačující, doporučujeme 
stanovit hranici min. 5% podílu na trhu daného 
odvětví. 

Vysvětleno. 
Je nezbytně nutné respektovat požadavky napříč 
zemědělskými nevládními organizacemi a nevytvářet 
nepřiměřeně vysoké limity z důvodu nesplnitelnosti podmínek. 
Mezi jednotlivými odvětvími nepanují stejné podmínky 
nastavení smluv mezi producenty a zpracovateli, existuje 
rozdílné množství producentů a jejich koncentrace je také 
velmi rozdílná. Proto byly jednotlivé limity nastavovány 
specificky a vycházely z dohod s příslušnými producentskými 
spolky a posouzení jednotlivých podmínek.  
 

55.  Agrární komora 
ČR 

Požadujeme doplnit do předmětného nařízení 
vlády alternativní možnost uznávání organizací 
producentů, jejímž zaměřením je jen zajištění 
plánování produkce a její přizpůsobení 
poptávce ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1308/2013 článku 152 
odst. 1 písm. c) pododst. i). Konkrétní návrhy na  
změny jsou v textu nařízení podbarveny žlutě. 
V návrhu nařízení vlády je zjednodušeně definice 

Vysvětleno. 
Účelem tohoto NV je zejména podpořit posílení vyjednávací 
síly spojením odbytu, nikoliv pouze společným plánováním 
produkce. 
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uvedená Nařízení č. 1308/2013 článku 152 odst. 1 
písm. c) pododst. i) nazvána „plánování“. 
Zdůvodnění: 
a. Není relevantní důvod neuznávat organizace 

producentů, které jsou povoleny unijním 
předpisem. 

b. Pěstitelé brambor mají velmi špatné historické 
zkušenosti s členstvím v organizacích 
producentů, proto nebudou podle našeho 
zjištění iniciovat založení organizace podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady  
č. 1380/2013 článku 152 odst. 1 písm. c)  
pododst. ii).  

c. Domníváme se, že alternativní uznávání 
producentů podle našeho návrhu bude 
startovací možností nejen pro pěstitele 
brambor, ale i některé další obory, které mají 
podobné historické zkušenosti v této věci.  

d. Uznání organizace producentů podle našeho 
návrhu by umožnilo pěstitelům brambor posílit 
svoji pozici na trhu, ovlivňovat podmínky 
prodeje brambor pro velké zpracovatele, 
baličky a obchodníky. Podstatná by byla 
možnost s nimi vyjednávat znění smluv, včetně 
cen za své členy. Vlastní prodej brambor by byl 
věcí jednotlivých členů organizace, tj. 
podepsání smlouvy s odběratelem a její 
následné plnění. Pokud by vznikaly dostatečně 
velké organizace producentů, pak by se 
stabilizoval trh s bramborami a jejich ceny 
v úrodných i neúrodných letech.  

e. V případě, že bude náš návrh schválen, máme 
již nyní informace, že vznikne nejméně jedna 
organizace producentů, kterou budou iniciovat 
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členové Českého bramborářského svazu, kteří 
jsou pěstiteli brambor. 

56.  Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

57.  Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

58.  Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

59.  Český statistický 
úřad 

Český statistický úřad navrhuje upravit text 2. 
sloupce tabulky – Kód KN dodávaného 
zemědělského produktu přílohy návrhu nařízení 
vlády. 
Odůvodnění: 
Navržený 2. sloupec tabulky v příloze nařízení není 
pro běžného adresáta tohoto prováděcího právního 
předpisu srozumitelný. Používaný termín „ex“ u KN 
kódů není vysvětlen a nevychází ani z prováděcího 
nařízení Komise (EU) 2015/1754, ze dne 6. října 
2015, kterým se mění příloha I nařízení Rady 
(EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře 
a společném celním sazebníku. ČSÚ proto 
navrhuje úpravu textu přílohy, popř. vysvětlení 
použité terminologie v poznámce pod čarou. 

Vysvětleno. 
Požadované vysvětlení bude poskytnuto v doprovodných 
informačních podkladech, které budou k věci připravovány, 
v NV nezbytné ponechat formálnější vymezení odvětví. 

60.  Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

61.  Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  
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62.  Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

63.  Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek.  

64.  Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

65.  Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Obecně 
KZPS ČR a jeho členský svaz, Zemědělský svaz 
ČR, vítá záměr MZe 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“) k možnosti ustavení organizací producentů 
(dále jen OP) a sdružení a mezioborových 
organizací. Sdružování zemědělců ke společnému 
odbytu produkce je jeden z nejvýznamnějších 
nástrojů posílení postavení zemědělců v rámci 
výrobní vertikály, který je významně používán ve 
všech vyspělých zemích. Jedním z důvodů, proč 
mají zemědělci v ČR nižší realizační ceny je i nízká 
organizovanost v odbytových družstvech a 
organizacích producentů. Mezi 100 největších 
odbytových organizací v EU není ani jedna z ČR. V 
některých komoditách u nás neexistuje žádná 
odbytová organizace. V ČR pracují zatím pouze 
OP pro mléko a pro ovoce a zeleninu, u nichž 
přímo z pravidel SOT vyplývají hmatatelná 
zvýhodnění.  
Vzhledem k tomu, že nás byl přirozený vývoj 
přerušen minulým režimem a také díky špatnému 
způsobu privatizace, kdy většina zpracovatelských 
potravinářských podniků nebyla vrácena 
zemědělským družstvům, existuje u nás velký 

Vysvětleno. 
Předložený návrh odpovídá popisu situace, zejména závěru 
„…Hlavní požadovaný aspekt fungování OP má být posílení 
postavení zemědělců na trhu a tudíž je žádoucí, aby takovéto 
vznikající OP byly co největší, co do počtu členů a realizované 
produkce. Proto je nezbytné, aby byla stanovena optimální 
kritéria pro uznání OP a to minimální počet členů nebo 
disponibilita minimálním objemem nebo hodnotou tržní 
produkce ...“. 
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handicap v organizovanosti zemědělců. To staví 
naše zemědělce do nevýhodného postavení nejen 
vůči zpracovatelům a obchodu (tj. ostatním 
článkům výrobní vertikály) ale také vůči 
zemědělcům z ostatních zemí, kteří jsou 
organizováni do silných odbytových organizací. K 
překonání tohoto handicapu je nezbytné, aby česká 
vláda podporovala sdružování zemědělců do těchto 
odbytových organizací, které budou nejen společně 
realizovat produkci a ale i další nezbytné aktivity 
(společný nákup vstup, služby, poradenství, 
marketing, zpracování produkce atd..). 
Pokud má být podporován vznik a činnost 
organizací producentů a, je důležité, aby takovéto 
vznikající OP, byly takové minimální velikosti, aby 
to mělo skutečný ekonomický efekt pro jejich 
zakládající členy (zemědělce). Zároveň je třeba 
omezit riziko ze vzniku účelových OP, které by byly 
zakládány pouze s cílem využívat zvýhodnění pro 
OP či jejich členy např. zvýhodněním v Programu 
rozvoje venkova. Hlavní požadovaný aspekt 
fungování OP má být posílení postavení 
zemědělců na trhu a tudíž je žádoucí, aby takovéto 
vznikající OP byly co největší, co do počtu členů a 
realizované produkce. Proto je nezbytné, aby byla 
stanovena optimální kritéria pro uznání OP a to 
minimální počet členů nebo disponibilita 
minimálním objemem nebo hodnotou tržní 
produkce. 

66.  Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

§ 2 Uznání organizace producentů odst. 5  
Uznaná organizace producentů oznamuje Fondu 
změny týkající se údajů a dokladů, které byly 
Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání 
organizace producentů k provádění společné 

Akceptováno. 
Nově odst. 8. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
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organizace trhu s vybranými zemědělskými 
produkty, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy tato změna nastala.  
Navrhujeme doplnit slovo pracovních „….. a to vždy 
nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tato 
změna nastala.“ 

67.  Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

K návrhu změny nařízení vlády o některých 
podmínkách k provádění společné organizace 
trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků 
navrhujeme úpravu 
V § 4 odst. 2 písmeno a) nařízení vlády č. 
282/2014 Sb., o některých podmínkách k 
provádění společné organizace trhu v odvětví 
mléka a mléčných výrobků zní: 
„a) seznam všech členů, z nichž každý musí být 
producentem mléka, jejich minimální počet je 10 a 
jejichž minimální roční obchodovaná produkce 
mléka organizace producentů činila v posledním 
kalendářním roce přede dnem podání žádosti 
nejméně 15 000 000 kg,“. 
Důvodem navrhovaného snížení z 150 000 000 kg 
na 15 000 000 kg je skutečnost, že pro menší 
odbytová družstva je původně navrhovaná částka 
příliš vysoká s tím, že současně vnímáme prostor 
pro to, aby organizace producentů mohly sdružovat 
ve sdružení organizací producentů, které mohou 
vyjednávat za více subjektů. Pokud bychom tyto 
menší odbytové organizace vyřadili z možnosti 
zaregistrovat se jako OP, znemožnili bychom jim 
vstoupit do již zmíněného sdružení organizací 
producentů. 

Akceptováno. 
Limit upraven na 15 000 000 kg. 

68.  Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 

Připomínky k příloze 
1. Min. hodnota nebo objem obchodované 
produkce zemědělského produktu organizací 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
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podnikatelských 
svazů ČR 

producentů v posledním kalendářním roce 
V příloze není možné uvádět minimální hodnoty 
nebo objem obchodované produkce zemědělského 
produktu organizací producentů v posledním 
kalendářním roce přede dnem podání žádosti, 
neboť nově vznikající OP nebudou mít historii. 
Proto navrhujeme úpravu: 
„Minimální hodnota nebo objem obchodované 
produkce zemědělského produktu členy organizace 
producentů v posledním kalendářním roce před 
podáním žádosti.“ 
 
2. Výše minimální hodnoty nebo objem 
obchodované produkce zemědělského 
produktu organizací producentů 
Vnímáme obtížnost a citlivost nastavení výše 
minimální produkce, tak aby na straně jedné 
nedošlo k zamezení vzniku OP (z důvodu 
požadavku na příliš velikou produkci) a na straně 
druhé, aby nedocházelo ke vzniku účelových OP 
s cílem využívat výhody pro členy OP ale skutečný 
benefit ze společně obchodované produkce by byl 
mizivý. Stávající návrh odpovídající podílu na trhu 
některých odvětví nám přijde nízký. Jedinou 
výjimkou je sektoru chovu prasat, kde 
v současnosti dochází dle našich informací 
k poklesu stavů a kde navrhujeme číslo snížit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Limity navrženy po projednání s p. ministrem v zájmu posílení 
postavení prvovýrobců a jejich vyjednávací síly a zároveň 
realistických očekávání jednotlivých profesních spolků daných 
sektorů. Odlišný pohled ZS ČR může vycházet z jiné struktury 
členů ZS ČR oproti průměru v daném sektoru v celé ČR.  

69.  Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

70.  Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

71.  Státní úřad pro 
jadernou 

Bez připomínek.  
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bezpečnost 
72.  Svaz měst a 

obcí ČR 
Bez připomínek.  

73.  Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

K materiálu předně uvádím, že k výše uvedené 
problematice se již v minulosti Úřad vyjadřoval a z 
předchozích stanovisek Úřadu vyplývá jeho 
neměnný postoj k podstatě úpravy společného 
vyjednávání a prodeje zemědělských komodit v 
EU, a tedy i v České republice, konkrétně, že se 
jedná o specifické řešení, které za účelem posílení 
tržní (vyjednávací) síly producentů zemědělských 
komodit do značné míry vyjímá danou oblast z 
působnosti běžných a závazných pravidel 
hospodářské soutěže. Jak patrno, veřejný zájem na 
zvýšené ochraně zemědělců a venkova zde 
dlouhodobě převažuje nad zájmem na plně funkční 
hospodářské soutěži, úprava je zastřešena 
příslušnými nařízeními Evropského parlamentu a 
Rady, v neposlední řadě pak není vhodné žádat 
pro tuzemské zemědělské producenty přísnější 
soutěžní podmínky i proto, že by se zhoršila jejich 
konkurenceschopnost ve vztahu k zahraničním 
subjektům. Opakovaně však upozorňuji dotčené 
soutěžitele na to, že jakékoli jejich jednání, které by 
nebylo kryto zmíněnými výjimkami a přitom 
naplňovalo znaky jednání protisoutěžního, může 
být Úřadem sankcionováno (například rozhodnutí 
sdružení soutěžitelů, které by nesplňovalo definici 
či podmínky aktivit uznané organizace producentů). 
Touto optikou přistupuji rovněž k posouzení obsahu 
návrhu Nařízení vlády. Porovnáním s příslušným 
nařízením EP a Rady jsem identifikoval ust. § 2 
odst. 2 návrhu Nařízení vlády, které vymezuje 
součásti žádosti o uznání producentů, především 

Vysvětleno. 
Závazek prodávat 90 až 100 % produkce přes OP není tímto 
návrhem NV zaváděn plošně a jako povinnost. Jednotlivým 
subjektům bude nadále zachována možnost do OP nevstoupit, 
respektive z OP vystoupit a reagovat na poptávky individuálně. 
Takovouto možnost již nyní právní předpisy nevylučují, přičemž 
v rámci působnosti tohoto Nařízení vlády nenavrhujeme další 
výjimky či obcházení pravidel hospodářské soutěže. Lze říci, 
že uznáváním OP dojde k možnosti zprůhlednění a většího 
úředního dohledu nad organizacemi sdružujícími odbyt, které i 
podle stávajících právních předpisů mohou vzniknout. 
Samotné sdružování odbytu a prodeje by nemělo být chápáno 
jako protisoutěžní opatření, je tradičním způsobem podnikání v 
EU.  
 
Rozpor byl odstraněn. 
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seznam všech členů organizace producentů a 
doložení závazku obchodování 100 % své tržní 
produkce, s výjimkou prodeje ze dvora, 
prostřednictvím organizace producentů. Další 
omezení pak platí i pro prodej ze dvora (vizte 
rovněž str. 8 důvodové zprávy). Takovéto 
ustanovení považuji za problematické, jelikož 
značně omezuje možnost členů organizace 
prodávat svou produkci mimo danou organizaci 
producentů, jeho rozpor s pravidly hospodářské 
soutěže je zjevný. 
V 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 takovéto ustanovení 
není, hovoří se zde pouze o podmínce, kdy 
organizace producentů žádající o uznání musí být 
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. 
Pokud tedy platí, že uvedený evropský předpis 
umožňuje stanovit určitý objem či hodnotu tržní 
produkce organizace producentů, lze bezpochyby 
stejného výsledku dosáhnout např. stanovením 
povinné kvóty/objemu dodávek člena organizace 
producentů pro tuto organizaci a následný společný 
prodej, závazek prodat přes takovou organizaci 90, 
resp. 100 % vlastní produkce se jeví jako zbytečně 
tvrdé a v konečném důsledku velmi protisoutěžní 
ustanovení, když soutěžitel – producent sdružený v 
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organizaci – nebude ani motivován k hledání 
dalších odbytišť (omezení aktivního prodeje), ani 
nebude moci reagovat na samostatné poptávky 
odběratelů z i vně EU (zákaz pasivního prodeje). 
Důsledky podobného systému pro trh jsou obdobné 
účinkům limitačního kartelu (srov. § 2 odst. 2 písm. 
b/ ZOHS – omezení nebo kontrola výroby). 
Vzhledem k výše uvedenému požaduji vysvětlení 
dané problematiky ze strany Ministerstva 
zemědělství.  
Tato připomínka je zásadní. 

74.  Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

75.  Sekretariát 
Rady 
hospodářské a 
sociální dohody 

Na vědomí.  

76.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

Obecná zásadní připomínka: 
1. Vzhledem k povaze OP na trhu jednotlivých 
komodit představuje jejich vytvoření ze strany 
jednotlivých členů OP a především vlastní OP 
velké množství formalizovaných kroků. Vlastní 
systém schvalování OP dle NEPaR (EU) č. 
1308/2013 představuje časově náročný a 
komplikovaný proces. Vzhledem k tomu, že každý 
žadatel je jedinečnou právnickou osobou bude 
uznávání každého žadatele představovat 
individuální posuzování jeho podoby a naplnění 
všech podmínek definovaných legislativou, a proto 
není možné postup uznávání OP automatizovat 
nebo zajistit hromadné zpracování, Dle dosavadní 
zkušenosti se schvalováním OP pro mléko tento 

Vysvětleno. 
Argumenty vzaty na vědomí, pokud jde o limity produkce a 
velké počty očekávaných žádostní o uznání OP – návrh musí 
brát ohled také na dostatečnou motivaci podnikatelských 
subjektů ke sdružení nejprve v menším měřítku. Pokud jde o 
dobu uznávání OP zde odhadovanou na 4 měsíce, SZIF sám 
navrhuje vynechat proces „kontrol na místě“ před uznáním OP, 
čemuž MZe hodlá vyhovět a SZIF by tedy měl vycházet jen ze 
zaslaných dokladů k žádostem. Lhůta na schvalování by tak 
podle našeho názoru měla být mnohem kratší.  
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proces probíhá proces cca 4 měsíce. 
 
2. SZIF opakovaně předložil detailní analýzu počtu 
OP. Na základě analýzy z dostupných zdrojů 
(ČSÚ) a v kombinaci s nastavenými kritérii je 
možné očekávat cca 3500 žadatelů. 
Aktualizovanou analýzu upravenou pro navržené 
hodnoty zasíláme. (Viz příloha č. 2) 
  
3. Dle Odůvodnění (kapitola 1.5 druhy odstavec a 
kapitola 3.1. Přínosy) je smyslem vytvoření NV pro 
OP na úrovni producentů posílení jejich 
vyjednávací pozice. Domníváme se, že jediným 
cílem žadatelů o uznání jako OP bude přidělení 
preferenčních bodů. V konečném důsledku může 
dojít k následujícímu: 
A) Sdružení českých producentů do drobných 

neefektivních a účelových OP 
B) Oslabení existujících právnických osob 

„odbytovek“, neboť jejich členové budou 
zakládat OP 

C) Přidělení preferenčních bodů maximálnímu 
počtu producentů ve všech odvětvích. 

77.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 2 odst. 1 
§ 2 

Uznání organizace producentů 
 

(1) Žádost o uznání organizace producentů 
k provádění   společné organizace trhu v odvětví 
uvedeného v příloze 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 

Akceptováno.  
Text upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor odstraněn. 
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splňuje podmínky stanovené předpisem Evropské 
unie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 
(dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři. 
 
Zásadní připomínka 
 
Vzhledem k § 4 odst. 3 je nezbytné na úrovni 
žádosti o uznání za OP upravit podání žadatele 
jednoho IČ o uznání za OP pro více odvětví. 
S Odborem živočišných komodit MZe bylo 
předjednáno, že žadatel podá jednu žádost, na 
které vyznačí pro jaké/á odvětví žádá o uznání za 
OP. SZIF poté vydá rozhodnutí o uznání pro každé 
odvětví samostatně, resp. rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti o uznání za OP pro konkrétní odvětví, pro 
které nesplní podmínky uvedené v tomto nařízení. 

78.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 2 odst. 2 písm. b) 
§ 2 

Uznání organizace producentů 
 

(2) Součástí žádosti o uznání organizace producentů 
je  
b) originál nebo úředně ověřená kopie platných 
stanov, popřípadě jiných platných zakladatelských 
dokumentů žadatele, ve kterých: 
i) jsou zohledněny požadavky přímo použitelného 
předpisu Evropské unie1),  
ii) je uvedena povinnost všech producentů 
obchodovat svoji produkci prostřednictvím uznané 
organizace producentů, s výjimkou tržní produkce 
realizované prodejem ze dvora; v rámci přímého 
prodeje ze dvora je producent organizace 
producentů oprávněn prodat nejvýše 10 % své 
produkce;  

Částečně akceptováno. 
i) jsou zohledněny požadavky přímo použitelného předpisu 
Evropské unie1) v rámci příslušného odvětví. 
ii) je uvedena povinnost všech producentů obchodovat svoji 
produkci prostřednictvím uznané organizace producentů, s 
výjimkou 10 % své produkce, která může být realizována jiným 
způsobem; 
iii) je uvedena povinnost, že nabyvatelem obchodovatelné 
produkce nesmí být žádný z producentů, který je členem této 
organizace producentů, 
iiii) neakceptováno. 
 
Rozpor odstraněn. 
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iii) je uvedena povinnost, že nabyvatelem 
obchodovatelné produkce nesmí být žádný z 
producentů, který je členem této organizace 
producentů, 
iiii) jsou popsány pravidla umožňující členům 
organizace producentů demokratickou kontrolu jejich 
organizace a jejich rozhodnutí mezi mezi jednotlivými 
odvětvími dle Přílohy nařízení vlády 
 
1. Zásadní připomínka 
Ve stávající formulace bodu b) je zároveň několik 
podmínek. Pro zjednodušení a zpřehlednění 
komunikace se žadateli při procesu jejich uznávání 
je nezbytné oddělit každou podmínku do 
samostatného bodu. 
 
2. Zásadní připomínka 
Ve spolupráci s MZe předefinovat pojem „ prodej 
ze dvora“, uvedena formulace je svazující a 
směřuje pouze k prodeji producenta přímo 
spotřebitelům. V diskuzích byla podmínka chápána 
šířeji pro budoucí žadatele je nezbytné vyjasnit co 
je obsahem této kategorie. 
 
3. Zásadní připomínka 
Pokud bude žadatel žádat o uznání OP pro více 
odvětví je nezbytné vložit do NV další podmínku. 
Předmětem podmínky je, aby v stanovách bylo 
popsáno, jak bude naplňována podmínka NEPR 
1308/2013 čl. 153 odst. 2. písmeno c) mezi 
jednotlivými odvětvími  

Prodej ze dvora byl vypuštěn, 10 procent své produkce bude 
moci producent obchodovat jakýmkoliv způsobem. 
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79.   K § 2 odst. 2 písm. d) 
 

§ 2 
Uznání organizace producentů 

 
d) doklad prokazující, že žadatel sdružuje 
minimální počet producentů podle odvětví 
uvedeném v příloze k tomuto nařízení , kteří nejsou 
vzájemně personálně propojeni a minimální hodnotu 
nebo objem obchodované produkce v odvětví 
uvedeném v příloze k tomuto nařízení v posledním 
kalendářním roce přede dnem podání žádosti. 
 
Zásadní připomínka. 
 
Zajištění vazby na nově upravený §2 odst. 1. 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor odstraněn. 

80.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 2 odst. 3 
§ 2 

Uznání organizace producentů 
 

(3) Minimální počet producentů v  odvětví uvedeném 
v příloze k tomuto nařízení v organizaci producentů 
a minimální hodnota nebo objem obchodované 
produkce v odvětví uvedeném v příloze k tomuto 
nařízení za předchozí kalendářní rok je stanoven 
v příloze k tomuto nařízení. Výše podílu na 
hlasovacích právech jednoho člena v organizaci 
producentů musí být nižší než 50 % podílů všech 
členů v organizaci producentů. 
 
Zásadní připomínka 
 
Zajištění vazby na nově upravený § 2 odst. 1. 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor odstraněn. 
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81.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 2 odst. 4  
§ 2 

Uznání organizace producentů 
 

(4) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace 
producentů v odvětví uvedeném v příloze k tomuto 
nařízení, pokud žadatel splňuje požadavky 
uvedené v odstavcích 1 až 3 a požadavky podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie3). 
 
Zásadní připomínka 
 
Zajištění vazby na nově upravený §2 odst. 1. 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor odstraněn. 

82.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 2 odst. 7  
§ 2 

Uznání organizace producentů 
 

(7) Jestliže uznaná organizace producentů hodlá 
v některém nebo ve všech odvětvích uvedených 
v příloze k tomuto nařízení ukončit svou činnost, 
doručí Fondu písemnou žádost o zrušení uznání 
v odvětví uvedeném v příloze k tomuto nařízení, pro 
které byla uznána. O zrušení uznání za organizaci 
producentů v odvětví uvedeném v příloze k tomuto 
nařízení Fond vydá rozhodnutí. 
 
Zásadní připomínka 
 
Zajištění vazby na nově upravený § 2 odst. 1. SZIF 
vydá rozhodnutí o zrušení uznání za OP v odvětví, 
o jehož zrušení žadatel Fond požádá. 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor odstraněn. 
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83.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 2 odst. 8 
§ 2 

Uznání organizace producentů 
 

(8) V souladu s předpisem Evropské uniex) Fond 
provede u žadatele o uznání za organizaci 
producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda žadatel 
plní podmínky pro uznání stanovené tímto nařízením 
a předpisem Evropské unie. Následně nejméně 
jedenkrát za 4 roky od uznání provede Fond 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 unie. 
 
Zásadní připomínka 
 
Z důvodu velkého počtu žadatelů a administrativní 
zátěže navrhujeme odstranit u žadatele o uznání 
za OP provedení kontroly na místě, před uznáním, 
aby Fond ověřil, zda žadatel plní podmínky pro 
uznání stanovené tímto nařízením a předpisem 
Evropské unie. 
Uznané OP budou podrobeny kontrolám na místě po 
vydání rozhodnutí o uznání. 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor odstraněn. 

84.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 3 odst. 1 
§ 3 

Uznání sdružení organizací producentů 
 

(1) Žádost o uznání sdružení organizací producentů 
k provádění společné organizace trhu v odvětví 
uvedeném v příloze k tomuto nařízení doručí 
právnická osoba se sídlem na území České 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor odstraněn. 
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republiky, která splňuje podmínky stanovené 
předpisem Evropské unie, Fondu na jím vydaném 
formuláři. 
 
Zásadní připomínka 
 
Vzhledem k § 4 odst. 3 je nezbytné na úrovni 
žádosti o uznání za SOP upravit podání žadatele 
s jedním  IČ o uznání za SOP pro více odvětví. 
S Odborem živočišných komodit MZe bylo 
předjednáno, že žadatel podá jednu žádost, na 
které vyznačí pro jaké/á odvětví žádá o uznání za 
SOP. SZIF poté vydá rozhodnutí o uznání za SOP 
pro každé odvětví samostatně, resp. rozhodnutí o 
zamítnutí žádosti o uznání za SOP pro konkrétní 
odvětví, pro které/která nesplní podmínky uvedené 
v tomto nařízení. 

85.  Státní 
zemědělský 
intervenční 
fond 

K § 3 odst. 2 písm. b) 
§ 3 

Uznání sdružení organizací producentů 
 

(2) Součástí žádosti o uznání sdružení organizací 
producentů je  
b)  ověřená kopie platných stanov žadatele, 
popřípadě jiných platných zakladatelských 
dokumentů, ve kterých jsou zohledněny požadavky 
předpisu Evropské unie1) a popis fungování sdružení 
organizací producentů v jednotlivém odvětví 
uvedeném v příloze k tomuto nařízení. 
 
Zásadní připomínka 
 
Do textu požadujeme doplnit podmínku, že stanovy 
SOP musí specifikovat fungování sdružení ve 

Částečně akceptováno. 
Vzhledem k tomu, že popis fungování sdružení organizací 
producentů je (z definice) součástí stanov, navrhujeme 
následující znění písm. b): 
  
„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, a“. 
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vztahu k jednotlivým odvětvím, na něž je žádáno o 
uznání. 

86.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 3 odst. 3 
§ 3 

Uznání sdružení organizací producentů 
 

(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 k tomuto nařízení a splňuje 
požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2. 
 
Zásadní připomínka 
 
Zajištění vazby na nově upravený §3 odst. 1. 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor odstraněn. 

87.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 3 odst. 6 
§ 3 

Uznání sdružení organizací producentů 
 

(6) Jestliže uznané sdružení organizací producentů 
hodlá v některém nebo ve všech odvětvích 
uvedených v příloze k tomuto nařízení ukončit svou 
činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení 
uznání za organizaci producentů v odvětví 
uvedeném v příloze k tomuto nařízení, pro které bylo 
uznáno za sdružení organizací producentů. 
O zrušení uznání sdružení organizací producentů 
Fond vydá rozhodnutí. 
 
Zásadní připomínka 
 
Zajištění vazby na nově upravený §3 odst. 1. 

Akceptováno. 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor odstraněn. 
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SZIF vydá rozhodnutí o zrušení uznání za sdružení 
OP v odvětví, o jehož zrušení žadatel Fond 
požádá. 

88.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 4 odst. 2 
§ 4 

Uznaná organizace producentů a uznané 
sdružení organizací producentů k provádění 

společné organizace trhu s vybranými 
zemědělskými produkty 

 
Jasně definovat do textu NV co nastane, pokud 
dojde k porušení podmínek schválení ze strany 
producenta? Zda bude postižena OP a všichni její 
členové nebo bude postižen pouze producent. Na 
základě jakých porušení jakých podmínek bude 
přistoupeno k odebrání uznání 
 
Zásadní připomínka 
 
Uvedená formulace sankce je nedostatečná ve 
vazbě na jednotlivé podmínky. Je nezbytné 
definovat, porušení jaké podmínky bude znamenat 
zrušení OP a porušení jaké podmínky bude 
znamenat vyloučení člena z OP, a podobně. 
Pro budoucí žadatelům je nezbytné nastavit 
PŘEDVÍDATELNÝ  postup co nastane pokud dojde 
k porušení podmínek.  
 
Současná formulace sankce je příliš tvrdá a 
v případě zjištění porušení není možné provést 
nápravu zjištěných porušení podmínek. Náprava je 
možná pouze do budoucna. 

Akceptováno. 
Ustanovení upravující porušení podmínek byla do textu 
doplněna. 
Ustanovení bylo rozděleno do 2 paragrafů: 

- původní odstavce 1, 3 a 4 do § 4, 
- původní odstavec 2 a nové 3-9 do § 5. 

 
Rozpor odstraněn. 
 
 

89.  Státní K § 4 odst. 3 Akceptováno. 
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zemědělský 
intervenční fond 

§ 4 
Uznaná organizace producentů a uznané 

sdružení organizací producentů k provádění 
společné organizace trhu s vybranými 

zemědělskými produkty 
 
(3) Uznaná organizace producentů a uznané 
sdružení organizací producentů vede oddělenou 
vnitropodnikovou evidencixy) pro každé příslušné 
odvětví podle § 2 odst. 1 a odst. 2. 
 
Zásadní připomínka 
 
1. Důvodem je skutečnost, že účetnictví upravuje 
zákon, a tudíž nemůže být specifikováno v nařízení 
vlády. Index xy) bude odkazem na zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů.  
2. Nastavení vazby uvedené podmínky nejen na 
žádost viz odst. 1, ale také na její přílohy což je 
odst. 2. 

Nově § 4 odst. 2. 
Ustanovení bylo upraveno následovně: 
„(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.“. 
 
Rozpor odstraněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 4 nařízení vlády č. 282/2014 Sb. 
Změnit text v § 4 odst. 8 takto:  
 (8) V souladu s předpisem Evropské unie 8) Fond 
nejméně jedenkrát za 4 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 unie 6), a zda neporušuje 
pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením 
nebo předpisem Evropské unie. 
 
Zásadní připomínka 
V rámci nastavení rovných podmínek pro všechna 

Neakceptováno. 
S ohledem na skutečnost, že odvětví mléka spadá do 
specifického režimu, např. je u něj uplatňována výhoda 
z pravidel hospodářské soutěže, navrhujeme ponechat režim 
kontrol organizací producentů v sektoru mléka.  
 
Rozpor odstraněn. 
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odvětví i ve vztahu k institutu jeden žadatel (IČ) pro 
více odvětví, požadujeme nastavit v odvětví mléka 
a mléčných výrobků stejnou frekvenci kontrol na 
místě jako u 16 odvětví, a to jednou za čtyři roky. 

91.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

§ 4 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 282/2014 
Sb. 
V § 4 odst. 2 písmeno a) nařízení vlády č. 282/2014 
Sb., o některých podmínkách k provádění společné 
organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků 
zní: 
„a) seznam všech členů, z nichž každý musí být 
producentem mléka, jejich minimální počet je 10 a 
jejichž minimální roční obchodovaná produkce mléka 
organizace producentů činila v posledním 
kalendářním roce přede dnem podání žádosti 
nejméně 150 000 000 kg,“. 
 
Zásadní připomínka 
V posledních několika měsících SZIF je neustále 
upozorňován žadateli o uznání za OP  mléka, že 
tato podmínka je vůči sektoru mléka a ve vztahu 
k NV 16 odvětví diskriminační. Žádáme o 
vyjasnění jak je v souvislosti s možností 
existence několika OP v rámci jedné PO možné 
chápat tuto podmínku? Dle našeho názoru 
uvedená podmínka znamená, že pokud je PO 
uznána jako OP pro mléko, není možné aby tato 
PO byla uznána jako OP pro další odvětví dle 
připravovaného NV.  

Vysvětleno. 
Jedná se o seznam členů OP, nikoliv právnické osoby. I ze 
stanoviska EK vyplývá, že jeden právní subjekt může být 
uznán jako OP pro více odvětví. Podmínka, aby členové byli 
producenti v daném odvětví, se tedy týká právě OP, nikoliv 
celé právnické osoby.  
 
Rozpor odstraněn. 

92.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

§ 6 odst. 5 nařízení vlády č. 282/2014 Sb. 
Ve spolupráci s MZe nově upravit uvedené 
ustanovení, tak aby se jednalo o funkční 
mechanismu, který nebude diskriminovat žadatele. 
 

Akceptováno.  
Text nařízení upraven. 
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Zásadní připomínka  
Uvedená formulace představuje přílišnou tvrdost 
vůči OP, není možné zpětně odstranit zjištěná 
porušení pravidel. Je nezbytné stejným způsobem 
nastavit také podmínky pro OP mléko. 

93.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K § 6 nařízení vlády č. 282/2014 Sb. 
Vytvořit nový bod., který by měl být naformulován 
ve spolupráci s MZe. 
 
Zásadní připomínka 
V rámci nastavení rovných podmínek pro všechna 
odvětví (ovoce a zeleninu, mléko a 16 odvětví) 
přechodných ustanovení je nutné stanovit termín, 
do kdy již uznaná OP musí splnit podmínku 
stanovenou § 4 odst. 2 písm. a). Navrhujeme 
stanovit termín do konce roku 2017.  

Akceptováno. 
Přechodná ustanovení byla rozšířena. 
 
Rozpor odstraněn. 

94.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K Příloze k nařízení vlády č. …/2016 Sb.  
Sloupec č. 1: Název odvětví 
Řepka nebo řepka olejka (5. řádek) 
Slunečnice (6. řádek) 
Mák (7. řádek) 
LAKR (11. řádek) 
 
Zásadní připomínka 
Nařízení vlády je koncipováno pro 16 vymezených 
odvětví. Pro každé odvětví je nezbytné z pohledu 
žadatelů a přehlednosti zavést krátký a výstižný 
název. Navrhujeme proto přejmenovat položky ve 
sloupci „Název odvětví“ více jednoznačně a určitě 

Akceptováno. 
Příloha byla upravena: 
Olejniny – řepka 
Olejniny – slunečnice 
Olejniny - mák 
LAKR – léčivé a kořeninové rostliny 
OKR – Květiny a školkařské výpěstky 
 
Rozpor odstraněn. 

95.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K Příloze k nařízení vlády č. …/2016 Sb. 
Sloupec č. 4: 
Minimální počet producentů konkrétního 
odvětví  

Neakceptováno. 
Navržená formulace „…producentů zemědělského produktu“ 
se dostatečně vztahuje k odvětví vymezeným v jednotlivých 
řádcích. 
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Zásadní připomínka 
Uvedené kritérium se vztahuje na celé odvětví, 
nikoli na jednotlivý zemědělský produkt 

Rozpor odstraněn. 

96.  Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

K Příloze k nařízení vlády č. …/2016 Sb. 
Sloupec č. 5: 
Minimální hodnota nebo objem obchodované 
produkce konkrétního odvětví organizací 
producentů v posledním kalendářním roce 
přede dnem podání žádosti 
 
Zásadní připomínka 
Uvedené kritérium ve vztahu na celé odvětví, nikoli 
na jednotlivý zemědělský produkt 

Neakceptováno. 
Navržená formulace „…producentů zemědělského produktu“ 
se dostatečně vztahuje k odvětví vymezeným v jednotlivých 
řádcích. 
 
Rozpor odstraněn. 

97.  Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

98.  Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

99.  Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

V případě zavedení tohoto nařízení je třeba 
dohlédnout na to, aby jedna organizace producentů 
měla vždy na starosti pouze jedno odvětví 
(obiloviny, cukr, brambory ap.). Neboli jedno IČ = 
jedno odvětví  

Neakceptováno, vysvětleno. 
Nařízení (EU) 1308/2013 umožňuje jedné právnické osobě 
založit organizaci producentů pro více odvětví. Jedna 
organizace producentů má na starosti jedno odvětví. Tedy platí 
1 OP = 1 odvětví. 

100.  Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Z materiálu není jasné, jakým způsobem budou 
podporovány organizace producentů (zdali 
dostanou nějakou finanční podporu a jakým 
způsobem by se případně tato podpora 
vypočítávala). 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Přínosem pro vznik organizací producentů je především 
splnění cíle – soustředění nabídky a uvádění produktů 
vyprodukovaných jejími členy na trh, mimo jiné i 
prostřednictvím přímého prodeje.  
Organizace producentů budou následně podporovány např. 
vyšším preferenčním zvýhodněním v PRV. Předmětem tohoto 
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NV nemůže být vymezení podpor. 
101.  Českomoravský 

svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Je pravda, že v rámci odvětví Hovězí a telecí maso 
(Kód KN - ex102) by bylo možné obchodovat 
pouze s následujícím:  
1. Krávy a jalovice (jiné než porážku) následujících 

horských plemen: šedé, hnědé, žluté, strakaté 
Simmental a Pinzgau, 

2. býci, krávy a jalovice (jiné než porážku) 
následujících horských plemen: strakaté 
Simmental, Schwyz a Fribourg 

3. živý mladý skot samčího pohlaví o hmotnosti 
nepřesahující 300 kg, určený na výkrm? 

Vysvětleno. 
KN kód 0102 je určen pro živý skot. Specifikací ex 0102 a 
následným názvem jsme do návrhu vymezili z této celé 
skupiny „živý skot na porážku“.  

102.  Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Započítávalo by se od obchodu i objem produkce 
zprostředkovaný do jiných států (tzn. mimo 
tuzemské odběratele)? 

Vysvětleno. 
Ano. Započítává se i objem produkce zprostředkovaný do 
jiných států. 

103.  Český 
bramborářský 
svaz, z. s. 

Požadujeme doplnit do předmětného nařízení vlády 
alternativní možnost uznávání organizací 
producentů, jejímž zaměřením je jen zajištění 
plánování produkce a její přizpůsobení poptávce ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1308/2013 článku 152 odst. 1 písm. c) pododst. i). 
Konkrétní návrhy na změny jsou v textu nařízení 
podbarveny žlutě. V návrhu nařízení vlády je 
zjednodušeně definice uvedená Nařízení č. 
1308/2013 článku 152 odst. 1 písm. c) pododst. i) 
nazvána „plánování“. 
Zdůvodnění: 
a. Není relevantní důvod neuznávat organizace 

producentů, které jsou povoleny unijním 
předpisem. 

b. Pěstitelé brambor mají velmi špatné historické 
zkušenosti s členstvím v organizacích 

Vysvětleno. 
Účelem tohoto NV je zejména podpořit posílení vyjednávací 
síly spojením odbytu, nikoliv pouze společným plánováním 
produkce. 
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producentů, proto nebudou podle našeho 
zjištění iniciovat založení organizace podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1380/2013 článku 152 odst. 1 písm. c) pododst. 
ii).  

c. Domníváme se, že alternativní uznávání 
producentů podle našeho návrhu bude 
startovací možností nejen pro pěstitele 
brambor, ale i některé další obory, které mají 
podobné historické zkušenosti v této věci.  

d. Uznání organizace producentů podle našeho 
návrhu by umožnilo pěstitelům brambor posílit 
svoji pozici na trhu, ovlivňovat podmínky 
prodeje brambor pro velké zpracovatele, 
baličky a obchodníky. Podstatná by byla 
možnost s nimi vyjednávat znění smluv, včetně 
cen za své členy. Vlastní prodej brambor by byl 
věcí jednotlivých členů organizace, tj. 
podepsání smlouvy s odběratelem a její 
následné plnění. Pokud by vznikaly dostatečně 
velké organizace producentů, pak by se 
stabilizoval trh s bramborami a jejich ceny v 
úrodných i neúrodných letech. 

e. V případě, že bude náš návrh schválen, máme 
již nyní informace, že vznikne nejméně jedna 
organizace producentů, kterou budou iniciovat 
členové našeho svazu, kteří jsou pěstiteli 
brambor. 

104.  PRO-BIO Pro sektor ekologického zemědělství jsou navržené 
parametry v materiálu naprosto nevhodné, byť 
opatření organizace producentů a s tím související 
podpora jsou určitě dobrým způsobem (jedním z 
mnoha) řešení problémů na trhu, které mohou 
vznikat a zejména pak řešením pro odbyt 

Akceptováno. 
Doplněna příloha č. 2. 
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biopotravin, aby nekončila v konvenci. Ekologičtí 
zemědělci nebudou do konvenčních organizací 
producentů vstupovat, nic jim to nepřinese. Musí si 
zakládat svoje organizace producentů, zaměřené 
na bioprodukci, jako to je vidět např. na družstvu 
české biomléko, které velmi úspěšně funguje, 
přesto ale navržené objemy a obrat nesplní a to z 
důvodu kapacit sektoru ekologického zemědělství, 
které prostě nemá tolik producentů jako konvenční 
zemědělství. 
Např. v oblasti mléka viz. § 4 odst. 2 písmeno a) 
nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých 
podmínkách k provádění společné organizace trhu 
v odvětví mléka a mléčných výrobků zní: 
„a) seznam všech členů, z nichž každý musí být 
producentem mléka, jejich minimální počet je 10 a 
jejichž minimální roční obchodovaná produkce 
mléka organizace producentů činila v posledním 
kalendářním roce přede dnem podání žádosti 
nejméně 150 000 000 kg,“.  
Tento limit je pro sektor EZ nepřekročitelný a je 
příliš vysoký. 
Je třeba navržené parametry u všech komodit buď 
upravit směrem dolů, nebo udělat pro sektor EZ 
vlastní parametry. Jako možnou variantu posílám 
návrh, který byl naposledy projednáván v PRV. 
Objemy lze dle tabulky níže pak snadno dopočítat. 

komodita 

minimální 
obchodovaná 
produkce 
seskupení (Kč) 

minimální 
obchodovaná 
produkce seskupen  
v EZ (Kč) 

mléko 76 800 000 530 000 
hovězí 
maso 2 100 000 87 000 
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vepřové 
maso 25 700 000 13 000 
drůbeží 
maso 63 700 000 32 000 
vejce 20 400 000 45 000 
ovce a 
kozy 72 000 70 000 
brambory 76 700 000 280 000 
LAKR 800 000 40 000 
 

105.  PRO-BIO Dále § 2 odst. 2 písm. b) zakladatelských 
dokumentů žadatele, ve kterých jsou zohledněny 
požadavky přímo použitelného předpisu Evropské 
unie1), včetně povinnosti všech producentů 
obchodovat svoji produkci prostřednictvím uznané 
organizace producentů, s výjimkou tržní produkce 
realizované prodejem ze dvora; v rámci přímého 
prodeje ze dvora je producent organizace 
producentů oprávněn prodat nejvýše 10 % své 
produkce; nabyvatelem obchodovatelné produkce 
nesmí být žádný z producentů, který je členem této 
organizace producentů 
Navrhujeme zařadit i další odbytové kanály jako 
např. farmářské trhy apod., nikoliv pouze prodej ze 
dvora. Diverzifikace odbytových kanálů je určitě 
potřeba a pomůže ke zlepšení ekonomické situace 
farem. 

Akceptováno. 
Prodej ze dvora byl vypuštěn. 
 

V Praze dne 19. července 2017 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
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