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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
  
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů; zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny. 
 
 
 Novela nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné 
organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „návrh 
novely nařízení vlády“). 

 
Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je vytvořit legislativní rámec pro 

administraci mimořádných opatření v odvětví ovoce vyhlášených Evropskou komisí 
na období 2017 - 2018. Návrh je obsahově podobný s právní úpravou pro předchozí období 
(nařízení vlády č. 327/2015 Sb. a č. 341/2016 Sb.). 

 
V souvislosti s prodloužením mimořádných opatření pro producenty některého ovoce 

v reakci na ruský zákaz dovozu (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165), 
členské státy, které tuto podporu využijí, musí stanovit určitá pravidla, jako systém 
přidělování množství produktů jednotlivým producentům, výše podpory na uskutečněná 
opatření (sazbu) a seznam produktů.  

 
Podle uvedeného nařízení je pro rozdělení množství produktů nastaven princip, kdy 

má přednost ten, kdo se dříve přihlásí (členský stát má přiděleno pouze určité množství 
produktů), ale členské státy si mohou vytvořit vlastní systém pro přidělování množství, 
založený na základě objektivních a nediskriminačních kritériích (čl. 3 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165). Česká republika se rozhodla, že přijme vlastní 
systém tak, aby přidělování množství bylo v návaznosti na agrotechnické lhůty sklizně 
i v podzimních měsících. Ve 4. čtvrtletí se sklízí jablka a hrušky, které představují rozhodující 
objem produkce ovoce. Posunutím termínu přijímání předběžných oznámení je umožněn 
objektivní a demokratický přístup žadatelů o podporu i pěstitelům, kteří mají pozdní termíny 
sklizní. Zároveň nedojde k diskriminaci mezi pěstiteli různých druhů ovoce. Jedná se 
o prodloužení mimořádných opatření na další období do 30. června 2018. Je proto potřeba 
změnit nařízení vlády tak, aby v něm bylo toto prodloužení zohledněno a zároveň aby mohl 
doběhnout stávající systém.  

 
Pro přijímání předběžných oznámení je stanoven termín 30. dubna 2018. 

Při překročení počtu žádostí převyšujícím notifikované množství 2 000 tun bude výše 
podpory upravena koeficientem, který se vypočítá na základě poměru součtu množství 
v tunách ze žádostí ke stanovenému množství 2 000 tun.  

 
Ze seznamu podporovaných produktů jsou vyloučeny druhy, které nejsou předmětem 

vlastní produkce v České republice (sladké pomeranče, mandarinky, citrony a tomely).  
 

Dále dochází ke změně prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, které 
se rozděluje na prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 a nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2017/891. Na základě toho je potřeba přijmout určitá ustanovení, 
např. stanovení termínu pro podávání žádostí o změnu operačního programu, je potřeba 
doplnit a upřesnit opatření pro předcházení krizím, včetně náležitostí předběžného 
oznámení, a upřesnit místa pro dodání produktů stažených z trhu.  
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Upřesňuje se obsah obchodních a rozpočtových pravidel (nebo řízení), kterými 
je upraven vztah mezi organizací producentů a jejími členy. Tato pravidla by měla 
organizace producentů předložit před jejím uznáním a mohou být součástí stanov. 
Informace, které mají tato obchodní a rozpočtová pravidla (řízení) obsahovat, jsou uvedeny 
v příloze 5.  

 
Aby se zabránilo účelově zakládaným organizacím, kdy jeden velký člen bude mít 

99 % obchodované produkce, stanovuje se podmínka, že při založení nesmí mít jeden člen 
víc než 50% podíl na obchodované produkci v organizaci (družstvu).  
 

Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie v oblasti 
společné organizace zemědělských trhů a jejich následné promítnutí do režimu poskytnutí 
finanční podpory. Těmito obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie 
jsou: 

 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,  

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zelenina 
a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny,  

 prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud 
jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny,  

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované 
v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165 ze dne 20. dubna 2017, 
kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého 
ovoce.  
 

Národní právní řád (nařízení vlády) se adaptuje na vyjmenovaná nařízení EU tak, 
aby byla doplněna ustanovení, která vyžadují určitou součinnost členského státu a bez 
kterých by jejich přímá aplikace nebyla proveditelná.  
 

Návrh nařízení vlády je do legislativního procesu předkládán jako iniciativní materiál 
mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 s cílem zajištění adaptace právního řádu 
na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a 2017/1165. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 1 odst. 3 zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie, 
s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky 
a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
 Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie 
a jsou v něm implementovány následující předpisy EU: 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované 
v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011,  

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165 ze dne 20. dubna 2017, 
kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého 
ovoce.  

 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 

přímo použitelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické otázky, 
jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna.  

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně 

slučitelný s právem Evropské unie. 
 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 

 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 

ani na ostatní veřejné rozpočty, ani sociální dopady či dopady na životní prostředí. Podpora je 
hrazena ze zdrojů EU, přičemž se stejnou měrou podílí i sama organizace producentů. V roce 
2015 bylo na operační programy proplaceno ze zdrojů EU cca 70 mil. Kč (tj. 2,5 mil. EUR). 
V současné době je v České republice 22 uznaných organizací producentů (včetně 
1 nadnárodní). 

 
Návrh nařízení vlády zajistí možnost administrace mimořádných opatření v odvětví 

ovoce vyhlášených Evropskou komisí na období 2017 – 2018. Podpora je hrazena ze zdrojů 
EU. Na mimořádná opatření bylo zatím od roku 2014 celkem proplaceno 570 tis. EUR (cca 
15 mil Kč) z prostředků EU. Za období 2016/2017 byly proplaceny 3 žádosti za 9,7 tis. EUR 
(cca 250 tis. Kč).  

 
Navrhované změny nebudou mít zvýšený hospodářský a finanční dopad 

na podnikatelské prostředí. 
 

Předkládaný návrh novely nařízení vlády nepředpokládá sociální dopady, včetně 
dopadů na rodiny, ani dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, osoby 
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se zdravotním postižením nebo národnostní menšiny. Předkládaný návrh novely nařízení vlády 
nemá žádné negativní dopady na životní prostředí.   

 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu 

se zákazem diskriminace a netýká se problematiky rovnosti mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Návrh novely nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Návrh novely nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani 

nemění způsob nakládání s nimi. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Návrh novely nařízení vlády neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 
korupčního rizika. 

 
Návrh novely nařízení vlády nemění kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen 
„Fond“) jako administrátorem dotace. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu.  
 
 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu.  
 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 (pozn. pod čarou č. 1):  

 
V poznámce pod čarou č. 1 se doplňují se platná nařízení Komise nahrazující 

prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011.  
 
K bodu 2 (§ 2 odst. 1):  
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Upřesnění i v návaznosti na úpravy v následném odstavci, kdy dojde k vynechání 
předkládání výpisu z veřejných rejstříků (§ 2 odst. 2 písm. b)). Organizace producentů 
žádající o uznání musí být dle čl. 154 NEPR č. 1308/2013 vždy právnická osoba. 
V nařízeních vlády u organizací producentů v ostatních odvětvích (NV č. 314/2016 Sb. a NV 
č. 282/2014 Sb.) je již tato právní úprava zavedena. 
 
K bodům 3 a 4 (§ 2 odst. 2):  
  

Vypuštěním původního znění písmene b) se snižuje administrativní zátěže žadatele. 
Fond má napojení na veřejné rejstříky, kde tyto informace získá.  

Formulace v původním písm. c) byla v jistém smyslu nepřesná a vedla k dotazům, 
zda se jedná o produkci jednotlivého člena nebo produkci žadatele. Rozdělením do dvou 
písmen – nyní b) a c) došlo k zpřesnění textu.  

Podmínka v novém písmeni d) by měla zamezit účelově zakládaným organizacím 
producentů. Cílem vzniku organizací producentů je koncentrace produkce jednotlivých 
pěstitelů a jejich společný odbyt. K zajištění tohoto cíle lze považovat podmínku, kdy při 
vzniku organizace producentů nemá žádný z členů za poslední dva roky před jejím vznikem 
větší obchodovanou produkci, než zbývající členové dohromady. Podmínka slouží 
k zabránění vzniku organizací producentů, kdy jeden člen má až 99 % obchodované 
produkce družstva. Vznik takové organizace producentů s velmi vysokým podílem jednoho 
člena nemá z hlediska koncentrace produkce na trhu význam. Tímto opatření by se vzniku 
těchto účelových odbytových družstev omezilo. Minimalizuje se riziko vrácení finančních 
prostředků EU.  

V novém ustanovení písmene e) se v návaznosti na čl. 7 písm. d) nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 upřesňuje obsah obchodních a rozpočtových 
pravidel, kterými je upraven vztah mezi organizací producentů a jejími členy. Informace, 
které mají tato obchodní a rozpočtová pravidla (řízení) obsahovat, jsou uvedeny v příloze 5. 
Nejedná se o nový dokument, tato pravidla mají mít organizace producentů ve svých 
stanovách podle čl. 153 odst. 2 písm. f) nařízení EPR č. 1308/2013. Ustanovení pouze 
legislativě zakotvuje tento proces.  

 
 

K bodu 5 (§ 2 odst. 3): 
 

V rámci doplnění ustanovení odstavce 3 se stanoví nezbytnost dispozice s pozemky, 
které jsou na producenty žadatele evidovány v evidenci využití půdy podle uživatelských 
vztahů (LPIS) s kulturou ovocný sad nebo standartní orná půda (podle nařízení vlády 
č. 307/2014 Sb.), na kterých pěstuje ovoce nebo zeleninu, a tím i odpovídající produkci.  
 
K bodu 6 (§ 2 odst. 5): 
  

Je třeba stanovit, že podmínku minimálního počtu členů a minimální roční produkce 
uvedené na trh (tzv. obchodovanou produkci) musí organizace producentů splňovat po celou 
dobu své existence, nejen při uznání (podle čl. 5, 9 a 59 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2017/891).  

  
K bodu 7 (§ 6): 
 

V současné době seskupení producentů v sektoru ovoce a zeleniny už neexistují, 
přeformovaly se do organizací producentů, a nová seskupení už podle těchto předpisů 
zakládat nelze. Aby nedocházelo k nejasnostem je navrhováno paragraf odstranit.  

 
K bodu 8 (§ 8 odst. 9): 
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V současné době je lhůta 15. září pro podávání žádostí o změnu operačního 
programu stanovena v čl. 65 prováděcího nařízení Komise č. (EU) 543/2011, ale novelizací 
tohoto nařízení bude vypuštěna. Lhůtu pro předkládání žádostí má stanovit členský stát 
(podle čl. 34 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891). Česká 
republika ponechává datum pro podávání žádostí 15. září, tak jak je ustanoveno i v nařízení 
Komise č. 543/2011.  
 
K bodu 9 (§ 9 odst. 1): 

 
Členský stát může podle čl. 37 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 

2017/891 stanovit, že se na jeho území nepoužije jedno nebo více krizových opatřeních. 
Česká republika rozhodla, že nepoužije podporu na správní náklady na zřizování 
vzájemných fondů a investice spojené s řízením množství, a to z toho důvodu, že tato 
opatření zde nebyla použita ani v minulosti.   

 
K bodu 10 (pozn. pod čarou č. 44): 

 
Upřesňuje se, jaké náležitosti musí obsahovat předběžné oznámení. Tyto náležitosti 

jsou stanoveny přímo v nařízení Komise v přenesené pravomoci, je doplněn odkaz.  
 

K bodu 11 (§ 9 odst. 5): 
 
Zákon o rostlinolékařské péči jako platný předpis ČR musí být dodržován sám 

o sobě, není nutné ho zde zmiňovat.  
Maximální výše podpory pro některé produkty jsou uvedeny v příloze IV nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891. Členský stát stanoví maximální výši podpory 
pro další produkty, které nejsou uvedeny ve zmíněné příloze podle čl. 45 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.  

 
K bodu 12 (§ 9 odst. 6 a 7): 

 
Upřesňuje se, že produkty stažené z trhu lze dodat i do zoologických zahrad ke 

zkrmení, a to za nižší podporu než je bezplatné rozdělení. Pokud organizace producentů 
obdrží od třetích stran náhradu za produkty stažené z trhu, snižuje se jí uvedená podpora 
adekvátně o částku odpovídající obdržené kompenzaci podle čl. 45 odst. 1 třetího 
pododstavce nařízení (EU) 2017/891.  

Opatření sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízení může členský 
stát zakázat u produktů, u nichž trvá období sklizně déle než jeden měsíc, pokud byla 
významná část jejich komerční produkce už sklizena. Členský stát musí stanovit podíl 
produkce podle 48 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891. ČR stanovila 
podíl produkce po konzultaci s pěstitelskými svazy.  

 
K bodu 13 (§ 11c): 

 
V souladu s právním řádem ČR se vytváří legislativní rámec pro administraci 

mimořádných opatření v odvětví ovoce vyhlášených Evropskou komisí na období 2017 – 
2018 (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165). 

Česká republika přijímá vlastní systém přidělování množství produktů (podle čl. 3 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165) než je systém, ve kterém 
má přednost ten, kdo se dříve přihlásí, a to tak, aby přidělování množství bylo v návaznosti 
na agrotechnické lhůty sklizně i v podzimních měsících. Ve 4. čtvrtletí se sklízí jablka 
a hrušky, které představují rozhodující objem produkce ovoce. Tím je potřeba stanovit 
termíny pro podání předběžného oznámení o provedení opatření (je stanoven na 30. duben 
2018) a pro provádění opatření (do 30. června 2018). Posunutím termínu přijímání 
předběžných oznámení je umožněn objektivní a demokratický přístup žadatelů o podporu 
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i pěstitelům, kteří mají pozdní termíny sklizní. Zároveň nedojde k diskriminaci mezi pěstiteli 
různých druhů ovoce. Při překročení počtu žádostí převyšujícím notifikované množství 
2 000 tun bude výše podpory upravena koeficientem, který se vypočítá na základě poměru 
součtu množství v tunách ze žádostí ke stanovenému množství 2 000 tun.  

Ze seznamu podporovaných produktů jsou vyloučeny druhy, které nejsou předmětem 
vlastní produkce v České republice (sladké pomeranče, mandarinky, citrony a tomely).  

Podle uvedeného nařízení je pro rozdělení množství produktů nastaven princip, kdy 
má přednost ten, kdo se dříve přihlásí (členský stát má přiděleno pouze určité množství 
produktů), ale členské státy si mohou vytvořit vlastní systém pro přidělování množství,  

 
K bodu 14 (přílohy č. 5 až 7): 

 
V nové příloze č. 5 se stanovují základní informace, která mají být obsažena 

v obchodních a rozpočtových řízeních, která upravují vztah mezi organizací producentů 
a jejími členy.  

 
V nové příloze č. 6 se stanovuje maximální výše podpory pro další produkty, které 

nejsou uvedeny v příloze IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891. Tyto 
sazby stanovuje členský stát dle čl. 45 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/891 a vychází z tržních průměrných cen. Členský stát tím zároveň stanoví i produkty, 
pro které mohou organizace producentů (a sdružení organizací producentů, nadnárodní 
organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů) využít ve svých 
operačních programech opatření pro předcházení krizím (tj. stahování z trhu, sklízení 
nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízení).  

 
V nové příloze č. 7 se stanovuje seznam podporovaných produktů, ze kterého jsou 

vyloučeny druhy, které nejsou předmětem vlastní produkce v České republice (sladké 
pomeranče, mandarinky, citrony a tomely), a výše podpory.  

Výpočty maximálních hodnot podpory EUR/ha pro účely sklízení nezralého ovoce 
nebo jejich nesklízení vycházejí z produkčních výnosů jednotlivých druhů podle údajů 
Českého statistického úřadu (ČSÚ). Stanovené sazby vycházejí z nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165, přičemž byly vypočteny podle postupu 
prezentovaného Komisí na Výboru pro společnou organizaci trhu dne 28. 8. 2014 a upraveny 
dle výnosů jednotlivých druhů plodin v roce 2015.  

Na opatření stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným 
rozdělením se členům producentských organizací proplácí podpora EU ve výši 75 % 
z uvedených částek na stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným 
rozdělením podle přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1165. 
Pěstitelům, kteří nejsou členy organizací producentů, se přiznává finanční podpora EU 
ve výši 50 % z těchto částek.  
 U opatření sklízení nezralého ovoce nebo jejich nesklízení nemá stanovená výchozí 
suma překročit 90 % částek stanovených na stahování z trhu s jiným určením produktů než 
jejich bezplatným rozdělením podle přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1165. Z této stanovené sumy se pak proplácí 75 % pro producentské organizace 
(zbývajících 25 % musí dodat sama organizace) nebo 50 % pro nečleny.  
 Při provádění opatření stahování z trhu pro bezplatné rozdělení, lze připočítat 
k částkám uvedených v tabulce v příloze 4 také přepravu a náklady na třídění a balení podle 
nařízení Komise (EU) č. 543/2011.  

 
 

Čl. II – Přechodné ustanovení  
 

Stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která byla zahájena 
podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení. 
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Čl. III - Účinnost  
 

Nabytí účinnosti nařízení vlády je navrženo dnem 1. 12. 2017, s ohledem na příjem 
ohlášení a žádostí o poskytnutí dotace, resp. potřeby promítnutí a nastavení změn 
pro administrativní a kontrolní proces tohoto nařízení vlády Státním zemědělským 
intervenčním fondem. 
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