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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 
1. Důvod předložení a cíle  
 
1. 1 Název  
 

Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví 
cukru. 
 
1. 2. Definice problému 
 

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. Publikace v Úředním věstníku Evropské unie je předpokládána v červnu 
2017.  

 
Členské státy Evropské unie budou podle výše uvedeného 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. 

 
1. 3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

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.  

 
Uvedený předpis navázal na předchozí úpravy o sběru informací v komoditě cukr – 

cukrová řepa. Kromě základních, obvyklých údajů však vstupem do EU bylo nutno upravit 
systém rozšířením o celou sadu údajů spojených s režimem kvót na cukr v rámci Společné 
organizace trhů v odvětví cukru. Jednalo se zejména o údaje o nadkvótovém cukru, 
o průmyslovém cukru, o převodu cukru do následujícího hospodářského roku a dále o údaje 
o nakládání se samotnou kvótou – schválení podniku, převod či zcizení kvóty, apod. 

 
Kvantifikace stávajícího systému jen v oblasti informací o samotném pohybu cukru 

a cukrové řepě představuje v současné době 25 informací na 21 formulářích v termínech 
prakticky průběžně po celý rok (do 15 dnů, do 10 dnů, do 31. ledna, do 1. května atd.). 
Přičtením byť jen jednorázově či ojediněle zasílaných informací se pak suma přibližuje číslu 
padesát. 
 
1. 4 Identifikace dotčených subjektů 

 výrobci cukru, isoglukózy a bioethanolu, 

 Státní zemědělský intervenční fond, 

 VUC Praha (bývalý Výzkumný ústav cukrovarnický Praha a.s.), 

 Ministerstvo zemědělství.  
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1. 5 Popis cílového stavu 
 

Zrušení kvót na cukr je příležitostí nejenom na zrušení všech informací, které jsou 
spojeny s tímto regulačním systémem, ale i k revizi zbylých informací. Inventura a zvážení 
potřebnosti informací, samozřejmě ve vazbě na požadované informace z EU 
a s projednáním zainteresovaných subjektů, vedly k velmi zásadní redukci počtu informací, 
formulářů a termínů poskytování. Výsledkem je předkládaný návrh nařízení vlády, který 
shromažďované informace koncentruje do minimálního počtu formulářů a termínů. 
 

Na základě uvedených kvantifikací stávajícího a navrhovaného stavu je návrh nového 
nařízení vlády významnou redukcí počtu a frekvence poskytovaných informací (zhruba o dvě 
třetiny celkového počtu). Na této skutečnosti se nejvíce podílí zrušení 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. 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. 
 
Všechny požadované údaje jsou z kategorie původního zdroje, neodvozené, nedopočítané 
v základních jednotkách hektar, tuna, koruny za tunu. Potřebné další údaje (zejména 
hodnotící parametry) budou z těchto údajů získány následně dopočtením bez zbytečné 
administrativní zátěže primárních poskytovatelů. Lze tedy konstatovat, že údaje obsažené 
v předkládaném novém nařízení vlády tvoří základ statistiky pěstování cukrové řepy a výroby 
cukru.  
 

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.  

 
V rámci právního předpisu České republiky budou stanoveny termíny pro poskytování 

informací cukrovarnickými podniky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu v kratších 
termínech tak, aby je bylo možnost včas a řádně shromáždit a administrativně zpracovat, 
tj. zejména zkontrolovat jejich správnost a úplnost. Následně budou Fondem zaslány na 
Evropskou komisi. 

 
Lze tedy stručně shrnout, že uvedený postup není postupem novým, ale zavedeným 

a fungujícím od účinnosti stávajícího právního předpisu, který také navázal na systém 
předchozí. Požadované údaje umožní vzájemné nezbytné matematické systémové 
propojení, jako je tomu doposud, a které jsou nezbytné pro zachování základního rozsahu 
monitoringu informací v rámci České republiky.  
 
 
1. 6 Zhodnocení rizika 
 

Přijetí nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu 
v odvětví cukru nepřináší žádná rizika. Dochází k implementaci předpisu Evropské unie, 
prováděcího nařízení Komise, do prostředí České republiky. Není zaváděno nové opatření, 
jedná se o pokračování sběru informací o odvětví cukru i po ukončení režimu produkčních 
kvót u cukru, a to ve velmi zmenšené podobě. 
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Na základě monitoringu je Evropská komise dle čl. 219 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1308/2013 oprávněna přijmout adekvátní opatření v případě narušení trhu 
s cukrem. Na základě hlášených údajů lze hodnotit úroveň pěstování cukrové řepy a výroby 
cukru v rámci celé Evropské unie. Shromažďované údaje proto slouží k základním 
administrativním úkonům orgánů EU a členských zemí.  
 
 
2. Návrh variant řešení  
 
2. 1 Varianta I   
 

Vyhlášení nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu 
v odvětví cukru (s nabytím účinnosti dnem 1. října 2017).  
 
 
2. 2 Varianta II („nulová“ varianta) 
 

Tato varianta předpokládá ponechání současného stavu beze změn. Tzn., že by nebylo 
implementováno 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. ČR by tak nereagovala na požadavek EU o určitou konkrétní sadu informací se 
zasláním v určitých termínech. Tato varianta je nepřijatelná a nebude dále analyzována. 
  
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

Realizace I. varianty nepřináší žádné náklady, jelikož se jedná o pokračování systému 
sběru informací, který je zde nastaven od doby vstupu ČR do EU. V rámci celého 
monitoringu jde o řadu kvantitativních a kvalitativních parametrů, které umožňují průběžně 
vyhodnocovat úroveň řepařství a cukrovarnictví v rámci České republiky tak, jako doposud. 
Výrobci cukru s navrženým systémem hlášení požadovaných údajů byli seznámeni na úrovni 
majitelů. Sami využívají zpětně zaslané údaje za celou ČR a EU.  
 
4. Návrh řešení 
 

Navrhuje se přijetí varianty I. z následujících důvodů: 
a) tato varianta implementuje 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. 

b) monitoring údajů je nezbytný i z toho důvodu, že Evropská komise bude i nadále po 
ukončení režimu produkčních kvót průběžně monitorovat situaci na trhu s cukrem na 
základě příslušných údajů od cukrovarnických podniků hlášených členskými státy 
Evropské unie. V případě narušení trhu s cukrem má možnost přijmout adekvátní 
opatření.  

c) předmětné kvantitativní a kvalitativní parametry umožňují hodnotit úroveň řepařství 
a cukrovarnictví v rámci České republiky a celé Evropské unie.  

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Po nabytí účinnosti nařízení vlády od 1. října 2017 budou výrobci cukru podle 
stanovených termínů pokračovat v poskytování některých informací Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu a následně budou Fondem zaslány na Evropskou komisi, tzn. stejným 
způsobem jako doposud.  
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6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Naplňování účinnosti bude kontrolováno Státním zemědělským intervenčním fondem. 
 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Konzultace 
 

Návrh nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu 
v odvětví cukru, konkrétní parametry, které budou podléhat hlášení, byly konzultovány se 
zástupci majitelů výrobců cukru, stejně tak z hlediska technologie výroby i se zástupci výroby 
jednotlivých výrobců cukru.  
 

Předmětný návrh byl konzultován také se Státním zemědělským intervenčním fondem, 
jehož zástupci s předkládaným materiálem souhlasí.  
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Trnka 
Funkce:  ředitel odboru  
Útvar: Ministerstvo zemědělství - odbor rostlinných komodit – 17200 
Telefon:   221 813 024 
e-mail:   zdenek.trnka@mze.cz 
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