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VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
Ustanovení 

návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

§ 3 odst. 1 
písm. a) 

až g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Výrobce cukru z cukrové řepy nebo 
výrobce cukru ze surového třtinového 
cukru podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, poskytuje 
Fondu informace o 
 
a) váženém průměru prodejní ceny 
cukru za předchozí měsíc, jakož i o 
celkovém odpovídajícím množství 
prodaného cukru v tunách; informace 
podává do 20. dne následujícího 
měsíce, 
 
b) váženém průměru prodejní ceny 
cukru odhadnuté v rámci smluv nebo 
jiných transakcí za probíhající měsíc, 
jakož i o odhadnutém odpovídajícím 
množství v tunách; informace podává 
do 20. dne probíhajícího měsíce, 
 
c) zásobách cukru za uplynulý měsíc; 
informace podává do 20. dne 
následujícího měsíce, 
 
d) odhadu produkce cukru jednotlivých 
podniků za probíhající hospodářský 
rok; informace podává do 28. února 
probíhajícího hospodářského roku,  

32017R1185  
 
 

Příloha II 
 
 
 
 
 
 

Příloha III 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha III 
 
 
 
 
 
 

Příloha II 
 

 
 

                                                                                
PŘÍLOHA II 

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVÁNÍ JINÝCH NEŽ 
TÝDENNÍCH CEN PODLE ČL. 12 PÍSM. A) 

1. CUKR 
 

                                                                               
 

PŘÍLOHA III 
POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVÁNÍ INFORMACÍ 
O PRODUKCI A TRŽNÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 12 

PÍSM. B) 
D. Zásoby cukru a isoglukózy 

 
 
 

 
PŘÍLOHA III 

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVÁNÍ INFORMACÍ 
O PRODUKCI A TRŽNÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 12 

PÍSM. B) 
B. Produkce cukru a bioethanolu 
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e) množství zpracované cukrové řepy 
nebo zpracovaného surového 
třtinového cukru za probíhající 
hospodářský rok; informace podává do 
28. února probíhajícího 
hospodářského roku,  
 
f) zahájení a ukončení zpracování 
cukrové řepy nebo surového třtinového 
cukru; informace podává do 28. února 
probíhajícího hospodářského roku, a 
 
g) celkové výrobě cukru v předchozím 
hospodářském roce jednotlivých 
podniků; informace podává do 31. října 
následujícího hospodářského roku. 

 
 
 
 

Čl. 8 

 

 

 

 

Příloha III 

TÝDENNÍCH CEN PODLE ČL. 12 PÍSM. A) 
1. CUKR 

 
 

Čl. 8 Dodatečné informace  
Členské státy mohou Komisi oznámit dodatečné 
informace nad rámec informací požadovaných v přílohách 
I, II a III prostřednictvím informačního systému uvedeného 
v článku 1, pokud dotčený členský stát tyto informace 
považuje za relevantní. Tato oznámení se předkládají 
na formuláři, který Komise v systému zpřístupní. 
 
 

PŘÍLOHA III 
POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVÁNÍ INFORMACÍ 
O PRODUKCI A TRŽNÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 12 

PÍSM. B) 
B. Produkce cukru a bioethanolu 
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§ 3 odst. 2 
písm. a) až 

c) 

2) Výrobce cukru z cukrové řepy dále 
poskytuje Fondu podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
informace o 

 
a) sklizňové ploše cukrové řepy pro 
probíhající hospodářský rok; informace 
podává do 28. února probíhajícího 
hospodářského roku, 
 
b) odhadu sklizňové plochy cukrové 
řepy a odhadu množství cukrové řepy 
pro následující hospodářský rok, 
včetně seznamu pěstitelů, se kterými 
má výrobce cukru z cukrové řepy 
uzavřenou smlouvu o dodání;  
informace podává do 31. března 
probíhajícího hospodářského roku, a  
 
c) váženém průměru ceny cukrové 
řepy v předchozím hospodářském 
roce; informace podává do 31. března 
probíhajícího hospodářského roku. 

  PŘÍLOHA III 
POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVÁNÍ INFORMACÍ 
O PRODUKCI A TRŽNÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 12 

PÍSM. B) 
A. Oblasti produkce cukrové řepy 

 
 

                                                                                 
 
 

PŘÍLOHA II 
POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVÁNÍ JINÝCH NEŽ 

TÝDENNÍCH CEN PODLE ČL. 12 PÍSM. A) 
1. CUKR 

§ 3 odst. 3 
 

(3) Výrobce bioethanolu podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
poskytuje Fondu do 31. října 
probíhajícího hospodářského roku 
informace o celkové výrobě bioethanolu 
v předchozím hospodářském roce. 

  PŘÍLOHA III 
POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVÁNÍ INFORMACÍ 
O PRODUKCI A TRŽNÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 12 

PÍSM. B) 
B. Produkce cukru a bioethanolu 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. XXX/2017 () Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/XXX ze dne ….., kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací 
a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. XXX/2017 () Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/….ze dne …., kterým 
se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 
a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů 
Komisi 

 

§ 3 odst. 4 
písm. a - c 

 

(3) Výrobce isoglukózy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
poskytuje Fondu informace o  
 
a) objemu vlastní produkce isoglukózy 
během předchozího měsíce; informace 
podává měsíčně, do 20. dne 
následujícího měsíce,  
 
b) zásobách isoglukózy na konci 
předchozího hospodářského roku; 
informace podává do 31. října 
probíhajícího hospodářského roku, a 
 
c) objemu vlastní produkce isoglukózy 
během předchozího hospodářského 
roku; informace podává do 31. října 
probíhajícího hospodářského roku. 

  PŘÍLOHA III 
POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVÁNÍ INFORMACÍ 
O PRODUKCI A TRŽNÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 12 

PÍSM. B) 
D. Zásoby cukru a isoglukózy 

 
 

 
 
 
 

PŘÍLOHA III 
POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVÁNÍ INFORMACÍ 
O PRODUKCI A TRŽNÍCH INFORMACÍ PODLE ČL. 12 

PÍSM. B) 
C. Produkce isoglukózy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAPFAQGYV)




