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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  
 

V rámci odvětví cukru dojde k 30. 9. 2017 k ukončení režimu produkčních kvót. Systém 
Společné organizace trhů s cukrem tak zůstane ve výrazně zredukované podobě. Zaniknou 
zejména ustanovení týkající se systému produkčních kvót, minimální ceny cukrové řepy 
a výrobní dávky.  

 
Také v bezkvótovém období bude Evropská komise nadále průběžně monitorovat situaci 

na trhu s cukrem na základě příslušných údajů od cukrovarnických podniků hlášených 
členskými státy Evropské unie, jelikož Evropská komise je na základě čl. 219 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 oprávněna přijmout adekvátní opatření 
v případě narušení trhu s cukrem. Pro přijetí příslušného opatření jsou nezbytné údaje 
o vývoji trhu. 

 
Dne 15. 2. 2017 bylo z důvodu zachování systému poskytování nezbytných údajů 

v odvětví cukru odhlasováno prováděcí nařízení Komise, 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. Členské státy Evropské unie budou podle tohoto předpisu po ukončení 
režimu cukerných kvót hlásit cenu cukru, cenu cukrové řepy, plochu cukrové řepy rozlišenou 
na produkci cukru a bioethanolu, produkci cukru a bioethanolu, produkci isoglukózy, zásoby 
cukru a isoglukózy. 

 
Z faktického hlediska je návrh nového nařízení vlády významnou redukcí počtu a 

frekvence poskytovaných informací o více než 50 %. Je to dáno zrušením zejména režimu 
nadkvótového cukru (dělení na kvótový a nadkvótový cukr), což s sebou neslo skutečně 
velkou administrativní zátěž jak pro cukrovarnické podniky, tak také pro státní správu. V 
současnosti cukrovarnické podniky poskytují zhruba 25 informací na 21 formulářích. Nové 
informační povinnosti z pozice Evropské Komise jsou: průměrná cena cukrové řepy, odhad a 
konečná plocha cukrové řepy k výrobě bioethanolu a množství vyrobeného bioethanolu. 
Další informace, navrhovaný § 3 odst. 1, písm. f) a § 3 odst. 2 písm. c), jsou informace 
poskytované podle dosavadního právního předpisu a jsou nezbytnou součástí základu 
monitoringu odvětví cukru. Výroba isoglukózy na území ČR není prováděna, v nařízení vlády 
je ukotvena pro případné využití v budoucnu. 

 
Monitoring údajů v odvětví cukru je v rámci České republiky doposud stanoven 

v nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření 
společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění nařízení vlády č. 44/2007 Sb. Značná 
část tohoto nařízení po ukončení režimu produkčních kvót nebude účinná. Z tohoto důvodu 
vyplývá nutnost vzniku zcela nového nařízení vlády, které bude implementovat povinnost 
sběru nezbytných údajů Státním zemědělským intervenčním fondem od cukrovarnických 
podniků.  
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje jeho zmocňovacímu ustanovení § 2b odst. 2, a je 
také ve shodě se zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve 
znění pozdějších předpisů, je v souladu s jeho zmocňovacím ustanovením § 1 odst. 3. 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 

Návrhem nového nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné 
organizace trhu v odvětví cukru se provádí implementace příslušných ustanovení, zpřesnění 
a doplnění nezbytných informačních povinností v odvětví cukru, odhlasovaného prováděcího 
nařízení Komise, 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. Toto prováděcí 
nařízení Komise stanovuje rámcový obsah a termíny pro hlášení příslušných údajů 
členského státu Evropské komisi. 
 

Návrh nařízení vlády má dále přímý vztah k předpisům Evropské unie: 
- nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech 

k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim 
kvót, 

- 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, 

- prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, 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) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, 
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. 

 
Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem, neboť neobsahuje nové 

technické specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh nařízení vlády z tohoto důvodu 
nebude postoupen do notifikačního procesu podle směrnice 98/34/ES. 

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

slučitelný s právem Evropské unie. 
 
Monitoring údajů v odvětví cukru je v rámci České republiky doposud stanoven 

v nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření 
společné organizace trhů v odvětví cukru, ve znění nařízení vlády č. 44/2007 Sb.  

 
Za situace, kdy na úrovni Evropské unie dojde od 1. 10. 2017 k ukončení režimu 

produkčních kvót u cukru, značná část ustanovení nařízení vlády č. 337/2006 Sb. nebude 
aplikovatelná v praxi. Z tohoto důvodu je navržen zcela nový návrh nařízení vlády 
o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví cukru, 
s předpokládaným termínem nabytí účinnosti dne 1. 10. 2017.  
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V rámci tohoto nařízení vlády budou stanoveny termíny pro poskytování informací 
cukrovarnickými podniky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a následně budou 
Fondem zaslány na Evropskou komisi, tzn. stejným způsobem jako doposud. SZIF na 
základě zákona č. 256/2000 Sb. provádí kontroly na místě a v případě zjištěného pochybení 
rovněž ukládá sankce. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
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 
 

Bez hospodářského a finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, sociálních dopadů včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopadů na životní prostředí. 

Na podnikatelské prostředí České republiky v oblasti pěstování cukrové řepy a výroby 
cukru bude mít předkládaný materiál pozitivní dopad v tom, že dojde ke snížení 
administrativní zátěže o 40 %. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná právní úprava je doplněním právní úpravy EU, která považuje 
shromažďované údaje od hospodářských subjektů za důvěrné a vyžaduje po členských 
státech přijetí takových opatření, aby tato důvěrnost byla zachována. S ohledem na výše 
uvedené se na shromažďované údaje podle tohoto předpisu nevztahuje informační 
povinnost podle příslušných předpisů ČR. 
 

Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části odůvodnění bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA byla zpracována, jelikož je připraven zcela nový návrh 
nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví 
cukru.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 

V § 1 nařízení vlády je vymezen předmět úpravy. Nařízení upravuje v návaznosti na 
příslušné předpisy Evropské unie některé podmínky provádění společné organizace trhů 
v odvětví cukru.  
 
K § 2 

§ 2 vymezuje poskytovatele informací, který bude hlásit předmětné informace, podle § 3 
nařízení vlády, na Státní zemědělský intervenční fond. Jedná se o provozovatele 
potravinářského podniku se sídlem v České republice, který vyrábí cukr, isoglukózu nebo 
bioethanol. Povinností je oznámení o zahájení, změně nebo ukončení výkonu činnosti podle 
zákona o potravinách Státní zemědělské a potravinářské inspekci. 
 
K § 3 

§ 3 zahrnuje výčet poskytovaných informací, které budou hlásit výrobci cukru z cukrové 
řepy, výrobci cukru ze surového třtinového cukru, výrobci bioethanolu a výrobci isoglukózy 
na základě prováděcího nařízení Komise, 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. 
 
K § 4 

§ 4 objasňuje přechodná ustanovení týkající se cukrovarnického podniku, který je 
schválený podle dosavadního právního předpisu, tzn. nařízení vlády č. 337/2006 Sb., 
o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví 
cukru, ve znění nařízení vlády č. 44/2007 Sb. Ke dni nabytí účinnosti nového nařízení vlády 
se považuje za výrobce cukru.  

 
Práva a povinnosti, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, se 

dokončí podle nařízení vlády č. 337/2006 Sb.  
 
K § 5 

§ 5 se týká zrušovacích ustanovení, kdy se zrušuje nařízení vlády č. 337/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 44/2007 Sb. a nařízení vlády č. 149/2008 Sb.  
 
K § 6 

Nabytí účinnosti nařízení vlády je navrženo dnem 1. 10. 2017, shodně se vstupem 
sektoru cukru do bezkvótového období.  
 
K poznámce pod čarou č. 1 

Jsou navrženy odkazy na příslušné předpisy Evropské unie - nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 a 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183.  
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQZCYJSB)


