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VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
Návrh novely nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění 
pozdějších předpisů  
 

Navrhovaný právní předpis  
 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

§ 2 odst. 2 
písm. b)  

b)  doklad prokazující, že žadatel 
sdružuje nejméně 5 producentů42),  

 

32017R0891 Čl. 2 
písm. a)  

a) „producentem“ zemědělec ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. 
a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1307/2013 produkující ovoce a zeleninu uvedené 
v čl. 1 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1308/2013 
a produkty, které jsou určeny výhradně ke zpracování. 

§ 2 odst. 5 (5) Podmínku minimálního počtu 
členů producentů a minimální hodnoty 
roční produkce uvedené na trh55) podle 
odstavce 3 je povinna osoba podle 
odstavce 1 plnit nejméně od dne podání 
žádosti o uznání a dále po celou dobu 
trvání organizace producentů nebo 
nadnárodní organizace producentů 
______________ 
55) Čl. 59 nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 2017/891. 

32017R0891 Čl. 5 
 
 
 
 

Čl. 9 
 
 
 
 
 

Čl. 59  

Minimální počet členů 
Pro účely čl. 154 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 
stanoví členské státy minimální počet členů. 
 
 

Minimální hodnota produkce uváděné na trh 
Pro účely čl. 154 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 
členské státy kromě minimálního počtu členů stanoví 
minimální hodnotu produkce uváděné na trh pro organizace 
producentů provádějící operační program. 
 

Nedodržení kritérií uznání 
1. Pokud členský stát zjistí, že organizace producentů 
nesplňuje jedno z kritérií uznání v souvislosti s požadavky 
článků 5, 7, čl. 11 odst. 1 a 2 a článku 17, zašle dotyčné 
organizaci producentů nejpozději do dvou měsíců ode dne, 
kdy byla uvedená skutečnost zjištěna, doporučeně dopis, v 
němž bude uvedeno upozornění na chybu, potřebná 
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nápravná opatření a lhůty, do kdy je třeba tato opatření 
přijmout; tyto lhůty nepřesáhnou čtyři měsíce. Od okamžiku 
zjištění nedodržení členské státy pozastaví platby podpory. 

§ 8 odst. 9 (9) Organizace producentů 
může předložit Fondu na jím vydaném 
formuláři žádost o změnu operačního 
programu na následující roky, a to 
nejpozději do 15. září56) roku 
předcházejícího změně operačního 
programu. 
_________________ 
56) Čl. 34 odst. 1 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2017/891. 

 

32017R0891 Čl. 34 odst. 
1 

Změny operačních programů 
1. Organizace producentů mohou pro nadcházející roky 
žádat o změny operačních programů, včetně doby jejich 
trvání. Členské státy stanoví lhůty pro předkládání a 
schvalování takovýchto žádostí tak, aby schválené změny 
platily od 1. ledna následujícího roku. 

§ 9 odst. 1 (1) Na území České republiky se 
nepoužije opatření uvedené v přímo 
použitelném předpisu Evropské unie 
upravujícím prováděcí pravidla v 
odvětví ovoce a zeleniny25), které se 
vztahuje k podpoře na pokrytí správních 
nákladů na zřizování vzájemných fondů 
a k investicím spojených s řízením 
množství.  
_________________________ 
25) Čl. 33 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
v platném znění. 
Čl. 73 prováděcího nařízení Komise 
(EU) č. 543/2011, v platném znění. 
 

32017R0891  Čl. 37 Volba opatření pro předcházení krizím a jejich řešení 
Členské státy mohou stanovit, že se na jejich území 
nepoužije jedno nebo více opatření uvedených v čl. 33 odst. 
3 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013. 

§ 9 odst. 5 (5) Maximální výše podpory na 
stažení z trhu pro produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze IV nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, 
je uvedena v příloze č. 6 k tomuto 

32017R0891 Čl. 45 odst. 
1 

1. Podpora na stažení z trhu, složená z finanční podpory 
Unie a z příspěvku organizace producentů, nesmí 
převyšovat částky stanovené v příloze IV.  
 
Pro produkty, jež nejsou uvedeny v příloze IV, členské státy 
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nařízení.  stanoví maximální výši podpory, která zahrnuje jak finanční 
podporu Unie, tak příspěvek organizace producentů, na 
úrovni nejvýše 40 % průměrné tržní ceny za posledních pět 
let v případě bezplatného rozdělení a na úrovni nejvýše 30 
% průměrné tržní ceny za posledních pět let pro jiná určení 
než jejich bezplatné rozdělení. 

§ 9 odst. 6 (6) Organizace producentů, 
sdružení organizací producentů, 
nadnárodní organizace producentů 
nebo nadnárodní sdružení organizací 
producentů mohou dodat produkty 
stažené z trhu ke zkrmení do 
zoologických zahrad za sazbu podpory 
určenou na stažení produktů z trhu 
s jiným určením.  

32017R0891 Čl. 46 Určení stažených produktů 
1. Členské státy stanoví přípustná určení pro produkty 
stažené z trhu. Přijmou předpisy zajišťující, aby stažení 
produktu z trhu ani jeho určení nemělo nepříznivý dopad na 
životní prostředí ani žádné nepříznivé rostlinolékařské 
důsledky. 

§ 9 odst. 7 (7) Sklízení nezralého ovoce a 
zeleniny nebo jejich nesklízení nelze 
provést u produktů, u nichž trvá období 
sklizně déle než jeden měsíc, pokud 
bylo již sklizeno alespoň 70 %  
produkce57). 
_____________________ 
57) Čl. 48 odst. 3 třetí pododstavec 
nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2017/891. 

 

32017R0891 Čl. 48 odst. 
3 

3. K zelené sklizni ovoce a zeleniny se nepřistoupí u ovoce 
a zeleniny, jejichž normální sklizeň již začala, a k nesklízení 
se nepřistoupí, pokud již v dané oblasti byla sklizena 
komerční produkce během normálního produkčního cyklu.  
 
První pododstavec se nepoužije, trvá-li období sklizně u 
ovoce nebo zeleniny déle než jeden měsíc. V takových 
případech se částky uvedené v odstavci 4 vyrovnávají 
pouze u produkce, jež bude sklizena během šesti týdnů po 
zelené sklizni nebo nesklízení ovoce a zeleniny. Uvedené 
ovoce a zelenina se po uskutečnění zelené sklizně nebo 
nesklízení ovoce a zeleniny nepoužijí ve stejném 
vegetačním období k dalším produkčním účelům.  
 
Pro účely druhého pododstavce mohou členské státy 
zakázat zelenou sklizeň nebo nesklízení ovoce a zeleniny, 
pokud v případě zelené sklizně významná část normální 
sklizně již proběhla, a v případě nesklízení, pokud již byla 
významná část komerční produkce sklizena. Má-li členský 
stát v úmyslu toto ustanovení uplatňovat, musí ve své 
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vnitrostátní strategii stanovit, jaký podíl sklizně považuje za 
významný. 
 

§ 11c  
včetně 

poznámek 
pod čarou 
č. 58 až 60  

Podpora na dočasná mimořádná 
podpůrná opatření v období 2017/2018 

 
 (1) Podpora58) pro stahování 
ovoce z trhu, sklízení nezralého ovoce 
nebo jeho nesklizení je poskytována na 
vybrané produkty uvedené v přímo 
použitelném předpisu Evropské unie59) 
a produkované na území České 
republiky, na opatření provedená 
v období od 1. července 2017 do 
30. června 2018.  
 
 (2) Předběžné oznámení o 
provedení opatření podle odstavce 1 
doručí žadatel Fondu podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie49) 
nejpozději do 30. dubna 2018 na 
formuláři vydaném Fondem.  
 
 (3) Pro výpočet podpory na 
opatření podle odstavce 1 jsou výnosy 
vybraných produktů pro přepočet plochy 
oznámené žadatelem Fondu v 
hektarech na množství produktů v 
tunách a maximální výše částky 
podpory uvedeny v příloze č. 7 k tomuto 
nařízení.  
  
 (4) Žádost o poskytnutí podpory 
doručí žadatel Fondu nejpozději do 
31. července 2018 na formuláři 

32017R1165 
 
 

Čl. 1 odst. 1 
druhý 

pododstavec  
 

Čl. 1 odst. 2 
(celý)  

 
 

Čl. 1 odst. 3 
 
 
 
 
 

Čl. 3 druhý 
pododstavec  

 
 
 
 
 

Čl. 2 odst. 1 
druhý 

pododstavec  

Tato dočasná podpůrná opatření se vztahují na činnosti 
související se stahováním produktů z trhu, s nesklízením a 
se sklízením nezralých produktů. 
 
2. Podpora uvedená v odstavci 1 se poskytuje na níže 
uvedené produkty odvětví ovoce určené ke spotřebě v 
čerstvém stavu: … 
 
3. Podpůrná opatření uvedená v odstavci 1 se vztahují na 
činnosti prováděné v období ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost do dne, kdy budou vyčerpána množství uvedená 
v čl. 2 odst. 1 pro jednotlivé dotyčné členské státy nebo do 
30. června 2018, podle toho, co nastane dříve. 
 
Členské státy se však mohou rozhodnout, že pro 
rozdělování množství zavedou jiný systém, pokud je 
zavedený systém založen na objektivních a 
nediskriminačních kritériích. Členské státy mohou za tímto 
účelem zohlednit, do jaké míry se příslušných producentů 
ruský zákaz dovozu dotkl. 
 
Finanční podpora je členským státům k dispozici také na 
činnosti související se stahováním produktů z trhu, se 
sklízením nezralých produktů nebo s nesklízením u jednoho 
nebo více produktů uvedených v čl. 1 odst. 2, jak to určí 
členský stát, za předpokladu, že toto další množství 
nepřesáhne 2 000 t na jeden členský stát. 
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vydaném Fondem.  
  
 (5) Pokud uznaná plocha 
přepočtená na tuny a uznané množství 
v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí 
podpory překročí množství 2 000 tun60), 
Fond podporu jednotlivých žadatelů 
poměrně sníží.  

_______________________ 
58) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise 

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

59) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise 

v přenesené pravomoci (EU) 

2017/1165. 
60) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise 

v přenesené pravomoci (EU) 

2017/1165.  

 

Příloha č. 5  Informace organizace producentů podle 
čl. 7 písm. d) nařízení Komise v 

přenesené pravomoci (EU) 2017/891 
 

Obchodní řízení organizace producentů 
obsahuje alespoň: 
1. definování předmětu prodeje, 

rozdělení produktů do skupin pro 
přímý prodej a pro skladování, 

2. stanovení práv a povinností členů k 
organizaci producentů (může být 
obsahem stanov organizace), 

32017R0891 Čl. 7  Struktura a činnosti organizací producentů  
Členské státy ověří, že organizace producentů mají k 
dispozici zaměstnance, infrastrukturu a vybavení nutné ke 
splnění požadavků uvedených v článcích 152, 154 a 160 
nařízení (EU) č. 1308/2013 a k zajištění jejich nezbytného 
fungování, zejména pokud jde o:  
a) znalost produkce jejich členů;  
b) technické prostředky pro shromažďování, třídění, 
skladování a balení produkce jejich členů;  
c) uvádění produkce jejich členů na trh; 
d) obchodní a rozpočtové řízení a  
e) centralizované účetnictví založené na výdajích a 
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3. stanovení práv a povinností 
organizace producentů k členům 
(může být obsahem stanov 
organizace), 

4. pravidla dodávek zboží do 
organizace producentů a prodeje 
zboží, zejména se jedná o popis 
následujících činností: 
a) přejímka zboží mezi členem 

organizace producentů a 
skladem, popis procesu přejímky 
zboží, včetně stanovení postupu 
v případě, že zboží neodpovídá 
standardu vhodnému ke 
skladování, 

b) popis procesu skladování a 
třídění zboží, úhrada nákladů za 
skladování, uchovávání denních 
záznamů o skladování, řádné 
označení zboží před 
naskladněním, vedení skladových 
karet, stanovení závazných 
pravidel pro zatřídění ovoce do 
jakostních tříd,  

c) popis zajištění dopravy ovoce od 
pěstitele do míst určení nebo 
prodejních míst a  

d) popis zajištění přípravy zboží 
k expedici i vlastnímu prodeji.  

 
Rozpočtové řízení organizace 
producentů obsahuje alespoň: 
1. popis oběhu dokladu při dodávce 

zboží do organizace producentů 
(daňové doklady dodací listy),  

fakturační systém podle vnitrostátních právních předpisů.  
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2. finanční toky, stanovení příspěvku 
člena organizace producentů 
z objemu každé dodávky do 
provozního fondu, lhůta pro úhradu 
dodávky členovi organizace 
producentů,  

3. popis manipulace s produkty při 
skladování, úhrady nákladů na 
skladování, úhrady případných ztrát 
a  

4. postup pro uplatňování námitek ze 
strany člena organizace 
producentů.  

 

Příloha č. 6  Maximální výše podpory na stažení 
z trhu pro produkty podle § 9 odst. 5  

 
viz tabulka  

32017R0891 Čl. 45 odst. 
1 

1. Podpora na stažení z trhu, složená z finanční podpory 
Unie a z příspěvku organizace producentů, nesmí 
převyšovat částky stanovené v příloze IV.  
 
Pro produkty, jež nejsou uvedeny v příloze IV, členské státy 
stanoví maximální výši podpory, která zahrnuje jak finanční 
podporu Unie, tak příspěvek organizace producentů, na 
úrovni nejvýše 40 % průměrné tržní ceny za posledních pět 
let v případě bezplatného rozdělení a na úrovni nejvýše 30 
% průměrné tržní ceny za posledních pět let pro jiná určení 
než jejich bezplatné rozdělení. 

Příloha č. 7 Výnosy vybraných produktů pro 
přepočet plochy oznámené 

žadatelem Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu v hektarech na 

množství produktů v tunách a 
maximální výše částky podpory pro 
opatření podle § 11c provedené v 

období od 1. července 2017 do 30. 
června 2018  

 

32017R1165 Čl. 5 odst. 2 
a 3  

 
 
 
 
 
 
 

Čl. 6 odst. 1 

2. Maximální částky finanční podpory na stahování produktů 
z trhu určené organizacím producentů jsou stanoveny v 
příloze II.  
3. Odchylně od čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 činí 
finanční podpora na stahování z trhu s jiným určením 
produktů než jejich bezplatným rozdělením 75 % 
maximálních částek podpory na jiná určení, jak je uvedeno v 
příloze II tohoto nařízení. 
 
1. Maximální částky finanční podpory na stahování produktů 
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viz tabulka a 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 7 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 8 odst. 2  

z trhu a jejich bezplatné rozdělení poskytované 
producentům, kteří nejsou členy uznané organizace 
producentů, jsou stanoveny v příloze II.  
 
Maximální částky finanční podpory na stahování z trhu s 
jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením 
poskytované producentům, kteří nejsou členy uznané 
organizace producentů, činí 50 % částek stanovených v 
příloze II.  
 
2. Producenti, kteří nejsou členy uznané organizace 
producentů, uzavřou s takovou organizací smlouvu na celé 
množství produktů, jež mají být dodány. Organizace 
producentů přijmou všechny přiměřené žádosti producentů, 
kteří nejsou členy uznané organizace producentů. Množství 
dodané producenty, kteří nejsou členy organizace 
producentů, musí být v souladu s regionálními výnosy a 
dotčenou plochou. 
 
1. Odchylně od čl. 85 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 
543/2011 stanoví členské státy výši podpory (zahrnující jak 
finanční podporu Unie, tak příspěvek organizace producentů 
na nesklízení a sklízení nezralých produktů) na hektar a v 
takové výši, aby nepřekračovala 90 % částek, které byly 
stanoveny v příloze II tohoto nařízení pro stahování z trhu s 
jiným určením produktů než jejich bezplatným rozdělením. 
Podpora na sklízení nezralých produktů se vztahuje pouze 
na produkty, které se fyzicky nacházejí na pěstebních 
plochách a jsou skutečně sklízeny nezralé.  
Odchylně od čl. 34 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 činí 
finanční podpora Unie na nesklízení a na sklízení nezralých 
produktů 75 % částek, které stanoví členské státy v souladu 
s prvním pododstavcem. 
 
2. Částky finanční podpory na činnosti související s 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 
(32017R0891) 

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 
(32017R1165) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 nesklízením a se sklízením nezralých produktů činí 50 % 
částek, které stanoví členské státy v souladu s čl. 7 odst. 1. 
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