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IX. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

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 pozdějších předpisů 

 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 44935/2017-MZE-12154, ze dne 15. 9. 2017, s termínem dodání stanovisek do 9. 10. 2017. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 

Připomínkové místo Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 1) Připomínka k odůvodnění: 

V materiálu (např. v Odůvodnění a v Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace na 1. str., 3. odst.) je 
opakovaně uváděn „systém přidělování množství“, 
avšak nikde již není přímo uvedeno, s čím zmiňované 
množství souvisí. Bylo by vhodné v jednotlivých 
dokumentech předloženého materiálu dané spojení 
vysvětlit.  

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

2) Připomínka k odůvodnění: 

V Odůvodnění a v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace na 1. str., ve 4. odst. se uvádí „Podle 
uvedeného nařízení je nastaven princip, kdy má 
přednost ten, kdo se dříve přihlásí,…“. Z daného 
kontextu není přímo jasné, v čem má osoba, která se 
dříve přihlásí, přednost. Doporučujeme uvedený text 
vhodněji formulovat.   

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

3) Připomínka k čl. I k bodům 3, 4, 6, 8, 12 a 13:   
Poznámku (poznámky) pod čarou doporučujeme označit 
písmem horního indexu. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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4) Připomínka k čl. I k bodu 4:   
V úvodní větě slovo „které“ doporučujeme nahradit 
slovem „která“ a slovo „zní“ nahradit slovem „znějí“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo  
pro místní rozvoj 

1) Připomínka k předkládací zprávě: 
V druhé odrážce doporučujeme opravit překlep ve slově 
„nových“.  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k čl. I k bodu 3:   
K § 2 odst. 2 písm. b) - doporučujeme uvést do souladu 
s článkem II odst. 1 Přílohy č. 5 k Legislativním 
pravidlům vlády, tj. text tohoto ustanovení podtrhnout a 
uvést identifikační číslo (CELEX).  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k čl. I k bodu 4:   

Doporučujeme opravit text za čárkou tak, aby 
odpovídal střednímu rodu slova „písmeno“.  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka k čl. I k bodu 12:   
Doporučujeme opravit text „V § 2“ na text „V § 9“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

1) Připomínka k odůvodnění: 

V souladu s čl. 14, písm. e) Legislativních pravidel vlády 
požadujeme do obecné části Odůvodnění návrhu 
nařízení doplnit předpokládaný hospodářský a finanční 
dopad navrhované právní úpravy na podnikatelské 
prostředí ČR. 
Tato připomínka je označena jako zásadní.  

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 

2) Připomínka k čl. I k bodu 4:   
V uvozující větě tohoto bodu doporučujeme nahradit 
slovo „zní“ slovem „znějí“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k čl. I k bodu 4:   
V nově doplňovaném písmenu d) doporučujeme vypustit 
čárku uvedenou za slovem „žadatele“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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4) Připomínka k čl. I k bodu 6:   
V novém odstavci 5 doporučujeme vypustit čárku za 
slovy „podle odstavce 3“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže  
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra  1) Připomínka k čl. I k bodu 2:   
Doporučujeme upravit znění daného novelizačního 
bodu, neboť slovo „osoba“ není nutné nahrazovat. 
Postačí vložení slova „právnická“ za slovo „podává“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k čl. I k bodu 4:   
V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme úvodní část novelizačního 
bodu uvést ve znění: „V § 2 se na konci odstavce 2 
tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), 
která včetně poznámky pod čarou č. 54 znějí: … “. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k čl. I k bodu 9:   
Doporučujeme novelizační bod upravit dle čl. 58 odst. 8 
písm. d) Legislativních pravidel vlády, tedy s využitím 
formulace: „V § 9 se na konci textu odstavce 1 doplňují 
slova …“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka k čl. I k bodu 10:   
Jelikož se mění celý text poznámky pod čarou č. 44, 
doporučujeme tuto změnu reflektovat pomocí nahrazení 
dosavadní poznámky pod čarou za novou: „Poznámka 
pod čarou č. 44 zní: …“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum  
a inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr 
pro lidská práva, 
rovné příležitosti a 
legislativu a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez připomínek – zasíláno na vědomí.  

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

1) Připomínka 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. 
Odůvodnění návrhu nestanoví jednoznačně, jaké 
předpisy EU jsou předkládaným nařízením vlády 
implementovány, a které mají k návrhu jen širší vztah. Z 
přiložených srovnávacích tabulek a předkládací zprávy 
vyplývá, že návrhem má být zajištěna adaptace 
na nařízení 2017/891, 2017/892 a 2017/1165. Nicméně 
z žádné části materiálu nelze dovodit, jakými 
ustanoveními má dojít k adaptaci na nařízení 2017/892. 
Toto je nezbytné vyjasnit a materiál adekvátně upravit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven vypištěním nařízení EU 2017/892. 
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2) Připomínka formální: 
Přiložené srovnávací tabulky je nutné na pravé straně 
doplnit o ID návrhu předkládaného nařízení vlády 
naproti těm ustanovením práva EU, která jsou dle 
názoru předkladatele novelou implementována. Naopak 
není nutné v současné fázi projednávání návrhu již 
vyplňovat tato pole navrhovaným textem. Aktualizované 
srovnávací tabulky k dotčeným nařízením by měly také 
být vloženy do databáze ISAP. Srovnávací tabulka pro 
nařízení 2017/1165 je navíc oproti navrhovanému znění 
§ 11c odst. 5 předpisu odlišná, neboť limit uznaného 
množství uvádí ve výši 3 000 tun, zatímco normativní 
text pracuje správně s údajem 2 000 tun. 

Akceptováno. 
Text srovnávací tabulky byl upraven. 

3) Připomínka formální: 
Co se týče rozdílové tabulky, tak v jejím levém sloupci 
na str. 4 je u označení § 11c omylem uvedeno číslo 
poznámek pod čarou 58 až 58 (správně je 58 až 60). 
Dále jsou v závěrečném výčtu předpisů uvedena mj. 
nařízení č. 1308/2013 a nařízení 2017/892. Nařízení č. 
1308/2013 však není podle všeho návrhem vůbec 
implementováno, a proto by mělo být z výčtu vypuštěno. 
Má-li návrhem dojít k adaptaci právního řádu na nařízení 
2017/892, jak uvádí např. předkládací zpráva, je nutné 
v rozdílové tabulce a návrhu vyznačit ta ustanovení, 
která tuto adaptaci představují. Pokud nikoliv, pak by 
toto nařízení bylo v rozdílové tabulce uvedeno 
nadbytečně a mělo by být vypuštěno. 

Akceptováno. 
Text byl rozdílové tabulky byl upraven. 
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4) Připomínka formální: 
Bod 9. (§ 9 odst. 1) a bod 12. (§ 9 odst. 6) návrhu 
nařízení vlády nejsou podtrženy a doplněny celexem, 
ačkoli v rozdílové tabulce jsou uvedeny s celexem 
32017R0891; bod 13. návrhu obsahuje oproti rozdílové 
tabulce navíc celex 32011R0543 a bod 14. není 
podtržen a vyznačen celexem, i když rozdílová tabulka 
k tomuto bodu uvádí celex 32017R0891 a 32017R1165. 
Tyto nesrovnalosti je nutné odstranit.  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

5) Připomínka formální: 
Předkladatel nesplnil povinnost uvést v odůvodnění 
důvody pro uplatnění požadavků nad rámec požadavků 
stanovených předpisy EU ve smyslu usnesení vlády ze 
dne 25. ledna 2016 č. 64, k aktualizaci Akčního plánu na 
podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti České 
republiky pro rok 2016 a další, a to zejména ve vztahu k 
těmto ustanovením předpisů EU: 
- druhý pododstavec čl. 3 nařízení 2017/1165 (§ 11c 

návrhu), 
- článek 37 (§ 9 odst. 1 návrhu) a čl. 48 odst. 3 (§ 9 

odst. 7 návrhu) nařízení 2017/891.  
Tyto důvody by měly být doplněny do příslušné zvláštní 
části odůvodnění, a to ideálně spolu s informací o tom, 
že v tomto případě jde nařízení vlády nad rámec 
požadavků předpisů EU. 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
Nejde to nad rámec EU předpisů, ČS má právo stanovit si 
vlastní systém podle čl. 3 nařízení (EU) 2017/1165. ČR zvolila 
jiný systém, tak aby nebyli diskriminováni producenti, kteří 
sklízí později.  
Z předpisů EU vyplývá, že ČS má právo stanovit, že některá 
krizová opatření nepoužije. ČR nestanovila 2 opatření, která se 
na jeho území nepoužívají.  
Podle čl. 48 odst. 3 má ČS stanovit, jaký podíl sklizně považuje 
za významný.  
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6) Připomínka - stav relevantní právní úpravy v právu 
EU:  
Přijetím nařízení vlády má dojít k adaptaci českého 
právního řádu na následující nařízení: 

 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. 

Problematiky společné organizace trhu v sektoru ovoce 
a zelenina se v širších souvislostech také dotýkají: 

 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 zeleniny a odvětví výrobků z ovoce 
a zeleniny, v platném znění, 

 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 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. 

Vzato na vědomí. 
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7) Připomínka k označením předpisů EU: 
Doporučujeme v materiálu provést revizi citací nařízení 
EU, co se týče uvádění „č.“ před číselným označením 
nařízení (např. implementovaná nařízení 2017/891 a 
2017/1165 v oficiálním názvu „č.“ nemají. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

8) Připomínka k poznámkovému aparátu: 
Máme za to, že je třeba zaměnit některé odkazy 
v poznámkách pod čarou na již neplatná nařízení 
za aplikovatelná ustanovení podle nařízení EU č. 
1308/2013 a 543/2011. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
K úpravě poznámek pod čarou dojde v souvislosti se změnami 
v jednotlivých novelizovaných ustanoveních, celkové revize 
poznámkového aparátu není z hlediska Legislativních pravidel 
vhodná. 

9) Připomínka k bodu 8. (§ 8 odst. 9): 
Druhá věta čl. 34 odst. 1 nařízení 2017/891 požaduje, 
aby případné schválené změny operačních programů 
platily od 1. ledna následujícího roku. Žádáme o 
vyjasnění, jak je zajištěno dodržení tohoto požadavku. 

Vysvětleno. 
Operační programy a jejich změny schvaluje SZIF do 
20. prosince, a ty pak platí od 1. ledna. Operační programy a 
jejich dodržování kontroluje SZIF. 

10) Připomínka k bodu 9. (§ 9 odst. 1): 
Slovo „spojených“ doporučujeme nahradit slovem 
„spojeným“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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11) Připomínka k bodu 12. (§ 9 odst. 6 a 7): 
Předně upozorňujeme, že nové odstavce 6 a 7 mají být 
doplněny do § 9, a nikoli do § 2.  
Dále co se týče odst. 6, připustíme-li, že členský stát 
může pro produkty stažené z trhu podle čl. 46 nařízení 
2017/891 stanovit jako určení rovnocenné s určením 
podle čl. 34 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013 placenou 
dodávku produktů do zoologických zahrad, považujeme 
za vhodné doplnit odůvodnění nařízení vlády o text, 
který potvrdí, že podpora takové organizace producentů, 
která obdržela od třetích stran náhradu za produkty 
stažené z trhu, se adekvátně snižuje (viz také čl. 45 
odst. 1, třetí pododstavec nařízení 2017/891). Nad 
rámec uvedeného dáváme předkladateli ke zvážení, zda 
v zájmu zachování systematiky předpisu nezaměnit 
pořadí odst. 5 a odst. 6 tak, aby nyní navrhovaný odst. 6 
navazoval na odst. 3 a 4, které také obsahují možnosti 
nakládání s ovocem a zeleninou staženou z trhu. 
K odst. 7 pak prosíme o ozřejmění naplnění požadavku 
třetího pododstavce ustanovení čl. 48 odst. 3 nařízení 
2017/891, který vztahuje zákaz zelené sklizně 
k proběhnutí významné části normální sklizně a zákaz 
nesklízení ovoce a zeleniny ke sklizení významné části 
komerční produkce. Navrhované znění totiž spojuje oba 
typy zákazu do jednoho s tím, že je váže na určité 
procento komerční produkce. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Vysvětleno. 
Změnu pořadí odstavců s ohledem na to, že se jedná o 
novelizovaný předpis, nedoporučujeme. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

12) Připomínka k odůvodnění (str. 2) a 
k závěrečnému hodnocení dopadů regulace (str. 2): 
Navrhujeme přeformulovat odstavec pod výčtem 
evropských přímo použitelných předpisů. Uvedené 
předpisy se neadaptují do národního právního řádu, 
nýbrž národní právní řád se adaptuje na vyjmenovaná 
nařízení EU. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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13) Závěr: 
Návrh nařízení vlády bude po vyjasnění věcných 
připomínek s právem EU slučitelný.  
Nedostatky ve formálních náležitostech návrhu je nutno 
napravit. 

Vzato na vědomí. 

Nejvyšší  
kontrolní úřad 

Připomínka k poznámkám pod čarou: 
Upozorňujeme, že v platném znění nařízení vlády 
č. 318/2008 Sb. s vyznačením navrhovaných změn jsou 
uváděny rovněž odkazy na již zrušené předpisy práva 
ES/EU, které byly nahrazeny novými předpisy. 
Konkrétně se jedná o nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 
ze dne 22. října 2007 (jednotné nařízení o společné 
organizaci trhů), které bylo zrušeno a nahrazeno 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 a o nařízení 
Komise (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007 
(prováděcí pravidla v odvětví ovoce a zeleniny), které 
bylo zrušeno a nahrazeno prováděcím nařízením 
Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011. Ačkoli 
text v poznámkách pod čarou se podle Legislativních 
pravidel vlády samostatně zpravidla nenovelizuje, 
doporučujeme zvážit sjednocení odkazů v celém textu 
nařízení vlády tak, aby v nich bylo odkazováno pouze 
na platné předpisy práva EU. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
K úpravě poznámek pod čarou dojde v souvislosti se změnami 
v jednotlivých novelizovaných ustanoveních, celkové revize 
poznámkového aparátu není z hlediska Legislativních pravidel 
vhodná. 

Česká národní banka Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační 
úřad 

Bez připomínek.  
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Národní bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad  
pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Připomínka k § 2 odst. 3: 
V § 2 odst. 3 nařízení je uvedeno následující (cit.): 
„…producentů, kteří nejsou vzájemně personálně 
propojeni…“. V této souvislosti bych rád předkladatele 
vyzval k podání vysvětlení tohoto větného spojení. Jeví 
se mi, že pokud předkladatel chtěl vyjádřit personálně - 
majetkovou odlišnost jednotlivých producentů, a tím tedy 
říci, že jednotliví producenti mají být samostatní 
soutěžitelé, resp. samostatné ekonomické jednotky, 
učinil tak způsobem, který by se mohl minout 
sledovaného cíle. Soutěžní právo definuje soutěžitele 
jako jakoukoliv entitu, která se podílí na hospodářské 
aktivitě bez ohledu na její právní status a způsob jejího 
financování. Pokud tedy předkladatel chtěl vyjádřit 
nezávislost jednotlivých producentů, pak tak mohl učinit 
vložením slov „majetkově a“ před slovo „personálně“, 
přičemž by větné spojení znělo následujícím způsobem: 
„…producentů, kteří nejsou vzájemně majetkově a 
personálně propojeni…“.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zákaz majetkového propojení členů v organizaci producentů 
byl uveden v předchozím znění nařízení vlády. Nařízením 
Komise (EU) č. 499/2014 bylo ale umožněno, aby existovalo 
jisté majetkové propojení, avšak pouze do 50 % podílu jedné 
osoby, proto byl zákaz majetkového propojení z nařízení vlády 
vypuštěn. Z tohoto důvodu není problematika majetkového 
propojení aktuální novelou nařízení vlády řešena. 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  
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Družstevní asociace 
ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.  

Rada hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  
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Státní zemědělský 
intervenční fond 

1) Připomínka k příloze č. 5 k nařízení vlády č. 
318/2008 Sb. (Informace organizace producentů podle 
čl. 7 písm. d) nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 2017/891): 
Rozpracovat detailněji jednotlivé body. 
Uvedená formulace jednotlivých bodů není pro žadatele 
dostatečná z pohledu předvídatelnosti a určitosti. Chybí 
zde jasnější formulace požadovaného obsahu 
jednotlivých bodů a jejich rozsah, jak detailně mají být 
jednotlivé body vypracovány. 
Body 2 a 3 odstavce „Obchodní řízení organizace 
producentů obsahuje alespoň:“ mohou být brány jako 
totožné. To co je pro člena povinností může být právem 
organizace producentů a naopak. Je proto nutné 
rozpracovat oba body, co se týče obsahu a rozsahu. 
Požadované zpřesnění textace ze strany MZe v příloze 
č. 5 povede ke zjednodušení a zpřehlednění ověřování 
náležitostí předložených informací, čímž dojde i k úspoře 
pracovních kapacit ze strany MZe při projednávání 
jednotlivých žádostí o uznání za OP v rámci jednání 
pracovní skupiny. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Informace uvedené v příloze č. 5 představují vodítka pro 
organizace producentů, jaké konkrétní údaje musí být 
obsahem obchodního a rozpočtového řízení. Je na rozhodnutí 
každé organizace producentů, zda budou dané informace 
součástí stanov, jiného již existujícího dokumentu, nebo budou 
součástí zcela nového dokumentu. Z tohoto důvodu je 
nezbytné umožnit organizacím producentů určitou flexibilitu při 
plnění podmínek daných přílohou č. 5, proto považujeme 
současný rozsah přílohy za dostatečný. 

2) Připomínka obecně k textu: 
Systematizovat, resp. přečíslovat poznámky pod čarou. 
Odůvodnění - poznámky po čarou nejsou podle čísel za 
sebou, např. poznámky označené č. 42 a 54 jsou mezi 
poznámkami č. 2 a 4 atd. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Způsob uvádění a následného doplňování a změn poznámek 
pod čarou plně odpovídá znění čl. 47 Legislativních pravidel 
vlády. 

3) Připomínka obecně k textu – poznámky pod 
čarou: 
Pozn. pod čarou č. 1 - Nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU)  2017/891 a 2017/892. 
Odůvodnění - nový způsob číslování právních 
dokumentů Unie od roku 2016 - bez písmene „č.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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4) Připomínka obecně k textu – poznámky pod 
čarou: 
Nařízení Komise …, v platném znění. 
Odůvodnění - neúplné označení právních dokumentů 
Unie. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

5) Připomínka k 2 odst. 2: 
Zrušení navrhované změny v § 2 odst. 2 písm. d). 
Odůvodnění - uvedené ustanovení nemá oporu v unijní 
legislativě. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Členské státy mohou podle článku 3 nařízení Komise (EU) 
2017/891 přijímat doplňující předpisy o uznávání organizací 
producentů. Specifickým problémem ČR je účelové zakládání 
organizací producentů, kdy jeden člen má až 99% podíl na 
obchodované produkci družstva. Hlavním cílem navrhovaného 
znění je zamezit vzniku účelově zakládaných organizací 
producentů stanovením podmínky maximálního podílu jednoho 
člena na obchodované produkci družstva (max. 50 %). Tato 
podmínka je tak plně v souladu s právem EU, což bylo 
potvrzeno také stanoviskem odboru kompatibility Úřadu vlády 
ČR. 

6) Připomínka k 2 odst. 5: 
Návrh nového znění – „Podmínku minimálního počtu 
členů producentů a minimální hodnoty roční produkce 
uvedené na trh podle odstavce 3, je povinna osoba 
podle odstavce 1 plnit nejméně ode dne podání žádosti 
o uznání za organizaci producentů nebo nadnárodní“. 
Odůvodnění - zpřesnění textu, dále navrhujeme úpravu 
textu, neboť takto by bylo možno plnit kritéria až od 
okamžiku uznání za organizaci producentů, což jde proti 
účelu uznání. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

7) Připomínka k 9 odst. 5: 
Návrh nového znění -  „Maximální výše podpory na 
stažení z trhu pro produkty, které nejsou uvedeny 
v příloze č. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2017/891, v platném znění je uvedena v příloze č. 
6 k tomuto nařízení.“. 
Odůvodnění - zpřesnění textu, sjednocení číslování 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Přílohy v nařízení Komise 2017/891 jsou označeny římskými 
číslicemi a bez „č.“, tedy příloha IV. 
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8) Připomínka k 9 odst. 7: 
Návrh nového znění -  „Zelená sklizeň nebo nesklízení 
ovoce a zeleniny nelze provést u produktů, u nichž 
významná část normální sklizně již proběhla, pokud bylo 
již sklizeno alespoň 70 % komerční produkce.“. 
Odůvodnění - uvedené znění je v souladu se zněním 
unijní legislativy, jeden měsíc z unijní legislativy 
nevyplývá. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Procento sklizené produkce se stanovuje pouze u ovoce a 
zeleniny, jejichž sklizeň je delší než jeden měsíc, jinak se tato 
opatření nemohou aplikovat. Viz čl. 48 odst. 3 nařízení 
2017/891. Jeden měsíc vyplývá druhého pododstavce 
uvedeného článku 48, který zní:  
„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.“. 

Státní pozemkový 
úřad 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Potravinářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Česká akademie 
zemědělských věd 
 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský svaz ČR Bez připomínek.  

Českomoravský svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  
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Svaz marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  

Společnost mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

PRO-BIO Svaz 
ekologických 
zemědělců 

Bez připomínek.  

Ovocnářská unie 
České republiky 

Bez připomínek.  

Zelinářská unie Čech 
a Moravy 

Bez připomínek.  

Bohemia Apple, 
družstvo 

Bez připomínek.  

CZ FRUIT, odbytové 
družstvo 

Bez připomínek.  

Družstvo OZC Jizera Bez připomínek.  

Družstvo producentů 
rajčat 

Bez připomínek.  

EB Fruit, odbytové 
družstvo ovocnářů 

Bez připomínek.  

G´s Pěstitel, odbytové 
družstvo 

Bez připomínek.  

JIHOFRUKT, 
družstvo 

Bez připomínek.  

Jihomoravská 
zelenina, družstvo 

Bez připomínek.  

M.O.Z. družstvo 
pěstitelů  

Bez připomínek.  

NATURE FRUIT, 
družstvo  

Bez připomínek.  

OD Piletice  Bez připomínek.  

Odbytové družstvo 
Berry, Vital odbytové 
družstvo  

Bez připomínek.  
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Odbytové družstvo 
EKO - ODBYT, 
družstvo  

Bez připomínek.  

Odbytové družstvo 
LITOZEL  

Bez připomínek.  

Odbytové družstvo 
ovoce Český ráj 

Bez připomínek.  

Odbytové družstvo 
Polabí  

Bez připomínek.  

Odbytové družstvo 
Suchá Loz  

Bez připomínek.  

Východočeská 
zelenina – družstvo 
producentů zeleniny  

Bez připomínek.  

ZELTR odbytové 
družstvo, člen 
koncernu ZELTR 

Bez připomínek.  

ZP Otice odbyt s.r.o.  Bez připomínek.  

Družstvo Bramko CZ  Bez připomínek.  

 
V Praze dne 23. 10. 2017  
Vypracoval: Mgr. Daniel Vlasák 
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