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V. 
 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění 
některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády 
č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb., nařízení 
vlády č.327/2015 Sb. a nařízení vlády č.341/2016 Sb.  
 
1.2 Definice problému 
 

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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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Základními komunitárními předpisy upravujícími oblast společné organizace trhu 
v sektoru ovoce a zelenina 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, v platném znění, 

 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 tyto předpisy 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. 

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Návrh nařízení vlády se týká především organizací producentů, jak těch schválených 
(např. termín pro podávání změny operačních programů, upřesnění krizových opatření), tak 
i nových (struktura obchodního a účetního řízení).  

 
Dočasná mimořádná opatření se týkají u pěstitelů ovocných stromů, kteří nejsou 

členy organizace producentů.  
 
Návrh nařízení vlády byl projednán s profesními organizacemi - Zelinářskou unií Čech 

a Moravy a s Ovocnářskou unií ČR, které souhlasí s předkládaným návrhem.  
 
Návrh nařízení vlády byl se souhlasným stanoviskem po pracovní linii projednán 

se Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“), který je podle příslušných 
předpisů Evropské unie, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zákona 
č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, příslušným orgánem 
k poskytování dotací financovaných z prostředků Evropské unie. 
 
1.5 Popis cílového stavu 
 

Cílem předloženého návrhu novely nařízení vlády je upřesnit podmínky 
pro organizace producentů a pravidla, podle kterých jsou prováděny a schvalovány operační 
programy producentů v sektoru ovoce a zeleniny.  
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Novelou bude také umožněna administrace mimořádných opatření v odvětví ovoce 
vyhlášených Evropskou Komisí na období 2017 – 2018.  
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 

V případě, že by nedošlo ke změně právní úpravy nařízení vlády č. 318/2008 Sb., 
nebylo by možné administrovat mimořádná opatření v odvětví ovoce vyhlášených Evropskou 
komisí na období 2017 – 2018, a dále upřesnit podmínky fungování a schvalování 
organizace producentů.  
 
 
2. Návrhy variant řešení 
 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 
 

Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, 
že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem 
nařízení vlády.  

 
Stanovení podmínek pro schvalování a hodnocení operačních programů organizací 

producentů v sektoru ovoce a zeleniny není možné bez souladu s požadavky příslušného 
přímo použitelného předpisu Evropské unie.   

Bez úpravy nařízení vlády nebude umožněna administrace mimořádných opatření 
v odvětví ovoce vyhlášených Evropskou komisí na období 2017 - 2018. 

 
Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení. Konkrétní 

věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím přehledu variant 
věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů akceptovat. 
 
2.2 Varianty věcného řešení 
 
Varianta 1 („nulová“) 

 
Jako jedno z možných řešení bylo zvažováno úpravu nařízení vlády nerealizovat, 

platilo by současné znění nařízení vlády č. 318/2008 Sb. S ohledem na výše uvedené není 
možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 
 
Varianta 2 („příprava novely nařízení vlády“) 

 
Tato varianta řešení je jedinou možností, jak řešit aktuální požadavky aplikační praxe 

a jak vyhovět požadavkům přímo použitelných právních předpisů Evropské unie. 
 
Tato varianta předpokládá připravit a předložit návrh nařízení vlády, kterým dojde 

k upřesnění podmínek pro organizace producentů a pravidel, podle kterých může Fond 
schvalovat a hodnotit operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny.  

 
Úprava také umožňuje administraci mimořádných opatření v odvětví ovoce 

vyhlášených Evropskou komisí na období 2017 - 2018.  
 
Tato varianta zajišťuje splnění uvedeného cíle.  

 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
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3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

Přijetí varianty 2, návrhu novely nařízení vlády s ohledem na svůj legislativně 
technický charakter nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 
a na ostatní veřejné rozpočty. Finanční podpory jsou poskytovány z prostředků Evropské 
unie. 

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá dopady na životní prostředí a rovněž 

nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen. 
 

3.2 Náklady 
 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá pro Fond, resp. státní rozpočet, žádné finanční 
ani administrativní náklady  
 
3.3 Přínosy 
 

Novela nařízení vlády umožní upřesnit podmínky fungování a schvalování organizace 
producentů, tak aby se předešlo vzniku účelově založených organizací producentů.  

 
Čerpání podpory z Evropské unie pro operační programy organizací producentů se 

řídí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 - čl. 34. Základní 
sazbou podpory Evropské unie je 4,1 % z hodnoty obchodované produkce a v případě, že je 
použito 0,5 % na opatření k řešení krizí, může být celková hodnota podpory navýšena na 
4,6 %. U operačních programů sdružení organizací producentů může být celková podpora 
zvýšena na 4,7 %.  

 
V současné době je v České republice uznáno na 22 organizací producentů (včetně 

1 nadnárodní). V roce 2015 bylo na operační programy proplaceno ze zdrojů EU cca 70 mil. Kč 
(tj. 2,5 mil. EUR).  

 
Novelizace nařízení vlády č. 318/2008 Sb. umožní také administraci mimořádných 

opatření v odvětví ovoce vyhlášených Evropskou komisí na období 2017 - 2018 a čerpání 
podpory. Na mimořádná opatření bylo zatím od roku 2014 celkem proplaceno 570 tis. EUR 
(cca 15 mil Kč) z prostředků EU.  
 
3.4 Vyhodnocení variant 
 

Návrh změny nařízení vlády č. 318/2008 Sb. nepředpokládá hospodářské a finanční 
dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Finanční podpory jsou 
poskytovány z prostředků Evropské unie. 

 
Úpravou nařízení vlády č. 318/2008 Sb. se upřesňují technické parametry 

pro organizace producentů a umožní se administrace mimořádných opatření v odvětví ovoce 
a čerpání podpory na ně.  

 
 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předkládaný návrh novely nařízení vlády 
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem 
a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů.  
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Upřesnění podmínek pro organizace producentů a pravidel, podle kterých může Fond 
schvalovat a hodnotit operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny, 
tak i administrace mimořádných opatření jsou v souladu s právními předpisy Evropské Unie 
a jsou zároveň jedinou možností čerpat podporu z Evropské unie pro operační programy 
organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny. 

 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Orgánem odpovědným za administraci podpor uznání a činnosti organizací 
producentů, nadnárodních organizací producent, sdružení organizací producentů nebo 
nadnárodních sdružení organizací producentů je Fond. Tento orgán je odpovědný za 
přijímání žádostí, posuzování žádostí, rozhodování o žádostech ve správním řízení 
i za kontrolní a případnou sankční činnost.  

 
Fond je plně vybavený i pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž 

má rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace podpor v rámci společné organizace trhu 
a proplácení podpor v rámci činnosti organizací producentů.  

 
Fond je také odpovědný za administraci mimořádných opatření a proplácení podpor 

za ně.  
 
Odvolacím správním orgánem je Ministerstvo zemědělství. 

 
 

6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Naplňování účinnosti bude kontrolováno Fondem.  
 

 
7. Konzultace a zdroje dat 

 
Návrh nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován s dotčenými 

odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli profesních 
organizací - Zelinářskou unií Čech a Moravy a Ovocnářskou unií ČR. 

 
Zdrojem dat jsou údaje Fondu, dále údaje z databází žadatelů o dotace na zakládání 

a činnost organizací producentů provádějící operační programy v sektoru ovoce a zeleniny.  
 

Návrh novely nařízení vlády byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu 
s čl. 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy  
a byl rovněž zaslán zástupcům nevládních organizací v oboru, kteří k němu nemají připomínky. 
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. Jitka Mašková 
Funkce:  ministerský rada  
Útvar:    odbor rostlinných komodit - 17220 
Telefon:  221 812 278  
e-mail:   jitka.maskova@mze.cz 
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