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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VIII. 

 
Návrh nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 35834/2016-MZE-12154, ze dne 20. července 2017, s termínem dodání stanovisek do 10. srpna 
2017, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 

1. V materiálu se uvádí, že po ukončení režimu produkčních kvót 
odpadne veliká administrativní zátěž pro státní správu. 
Požadujeme vysvětlit, k jak velikým úsporám tato skutečnost 
povede. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Jedná se o redukci počtu informací a formulářů zhruba o 
65 %, adekvátně k tomu i administrativních úkonů 
spojených s tím, že existující informaci respondent 
stanoveným způsobem a formou pošle na orgán státní 
správy, ten jej zpracuje a předá dál. Skončí také 
převážná většina úkonů správního řízení (např. 
rozhodnutí). 
Současně je to také redukce vynaložené práce na straně 
respondentů a státní správy. Úspora času je různá 
odvíjející se od velikosti respondentů, u státní správy lze 
předpokládat po dokončení dobíhajících agend 
převedení jednoho pracovníka na jinou činnost. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. V nadpisu návrhu nařízení vlády doporučujeme před název 
doplnit slovo "Návrh". 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K § 2: 
Doporučujeme uvést celý název Fondu a zavést legislativní zkratku 
"Fond", která pak bude používána v dalším textu. 

Vysvětleno. 
Legislativní zkratka pro Státní zemědělský intervenční 
fond je zavedena v zákoně č. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto 
důvodu považujeme její znovuzavádění v návrhu 
nařízení vlády za nadbytečné. 
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4. K § 3 odst. 1) bodu f): 
Podle tohoto bodu má výrobce cukru poskytovat informace o 
zahájení a ukončení zpracování cukrové řepy nebo surového 
třtinového cukru. Doporučujeme v textu přímo specifikovat, že 
obsahem této informace má být datum zahájení a ukončení 
zpracování. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

5. K § 3 odst. 1) bodu g): 
Dle tohoto bodu má výrobce cukru poskytovat informace o celkové 
výrobě cukru v předchozím hospodářském roce jednotlivých 
podniků. Doporučujeme uvést, že se poskytuje informace o 
celkovém objemu vyrobeného cukru. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

6. Doporučujeme vysvětlit, jak budou řešeny situace, kdy výrobci 
požadované informace ve stanoveném termínu neposkytnou nebo 
poskytnou nepravdivé či nepřesné informace.  

Vysvětleno. 
Ukládání sankcí je řešeno v zákoně č. 256/2000 Sb., o 
Státním zemědělském a intervenčním fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. Konkrétně v § 12c až § 12e. 
SZIF na základě zákona č. 256/2000 Sb. provádí 
kontroly na místě a v případě zjištěného pochybení 
rovněž ukládá sankce. 

7. Doporučujeme zvážit, zda by neměly být součástí materiálu i 
vzory formulářů, které budou pro poskytování informací používány? 

Vysvětleno. 
Formuláře jsou v současnosti v přípravě, jejich 
zveřejnění se standardně předpokládá na webových 
stránkách a cíleným informováním výrobců cukru. 

8. V poznámce pod čarou č. 2 je chybně uvedeno číslo 
Prováděcího nařízení Komise (EU), správně má být 2017/1185 
(chybí lomítko mezi čísly). 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

9. K Předkládací zprávě a k Odůvodnění, obecné části: 
Ve 3. odstavci je uvedeno, že "Publikace v Úředním věstníku 
Evropské unie je předpokládána v červnu 2017". Vzhledem k tomu, 
že je již srpen, považujeme za potřebné doplnit aktuálnější údaje. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

10. V Předkládací zprávě, ve 3. odstavci, v poslední větě se 
dvakrát po sobě opakují slova „produkci cukru a bioethanolu“. 
Doporučujeme daný text opravit.  

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

11. K Rozdílové tabulce: 
Jsou-li již známá čísla předpisů EU, bylo by vhodné je doplnit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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12. V předkládací zprávě jsou uvedeny neaktuální informace 
o průběhu legislativního procesu k novele zákona o oběhu osiva 
a sadby (sněmovní tisk č. 816). Měly by být aktualizovány. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.   

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek. 
 

  

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

1. K § 3: 
Doporučujeme sjednotit pojmosloví, neboť v návětí odstavců se 
používají slova „poskytuje informace“, ale dále v jednotlivých 
písmenech se tyto informace „podávají“ k určitému dni. 
Doporučujeme sjednotit pojmy tak, aby bylo použito slovo 
„poskytnout“ v celém ustanovení (poskytuje informace Fondu“ a 
„informace poskytne do 20. dne následujícího měsíce“). 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K Předkládací zprávě: 
Ve třetím odstavci doporučujeme doplnit „…prováděcí nařízení 
Komise (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla…“. 
V tomto smyslu doplnit číslo prováděcího nařízení ve zbytku celého 
materiálu. Dále doporučujeme vypustit větu „Publikace v Úředním 
věstníku Evropské unie je předpokládána v červnu 2017.“ nebo ji 
nahradit větou „Dne 4. července 2017 bylo toto nařízení 
publikováno v Úředním věstníku Evropské unie.“. 
V pátém odstavci upravit konec věty následujícím způsobem: „…, a 
který byl schválen ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou a 24. 
července 2017 postoupen Senátu.“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. Ke srovnávací tabulce: 
Doporučujeme doplnit ID implementačního předpisu, upravit 
řádkování atd. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
vnitra 

1. K § 2: 
Doporučujeme vypustit čárku ve slovech „bioethanol, a který“ pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

2. K poznámce pod čarou č. 2: 
V souvislosti s čl. 68 odst. 2, čl. 62 a čl. 69 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme upravit znění poznámky následujícím 
způsobem: „Čl. 12 a příloha II a III prováděcího nařízení Komise 
(EU) 2017/1185.“ 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

3. K obecné části odůvodnění: 
V části Rozhodování o provedení RIA doporučujeme slova 
„důvodové zprávy“ nahradit slovem „odůvodnění“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
ministr a 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 
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Vedoucí Úřadu 
vlády 

1. V materiálu je uvedeno, že návrh nařízení reaguje na změnu 
zákona č. 256/2003 Sb., který je v současné době projednáván 
v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení. Vzhledem k faktu, že není 
vyloučena možnost, že se navržená změna již neprojedná nebo 
nebude schválena vzhledem ke konci volebního období, 
doporučujeme, aby minimálně v předkládací zprávě byla doplněna 
pasáž, která popíše možné důsledky neschválení navržené změny 
zákona č. 256/2003 Sb., o Státním zemědělském intervenčním 
fondu. 

Vysvětleno. 
Senátní tisk č. 169 (Návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon 
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony) byl dne 16. srpna schválen 
Senátem a materiál byl předložen k podpisu prezidentu 
republiky. 

2. Pokud by byl vliv případného neschválení změny zákona 
č.256/2003 Sb. zásadní, pak doporučujeme předložit znění návrhu 
nařízení vlády ve dvou verzích. 

Vysvětleno. 
Viz vypořádání k připomínce č. 1. 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

1. K § 3, návětí odstavců 1, 2, 3 a 4: 
Článek 12 prováděcího nařízení 2017/1185 stanoví povinnosti 
toliko členskému státu, nikoli soukromé osobě. Z tohoto důvodu 
není možné při stanovování povinností producentům dotčených 
komodit odkazovat na tento přímo použitelný předpis Evropské 
unie v textu ustanovení ani v poznámce pod čarou. Je nutno text 
návrhu upravit a poznámku pod čarou číslo 2 vypustit. 
Máme za to, že návrh vůbec neprovádí čl. 12 prováděcího nařízení 
2017/1185, které stanovuje povinnost členskému státu, nýbrž čl. 7 
odst. 1 prováděcího nařízení 2017/1185 (ve spojení s příslušnými 
částmi příloh). To by se mělo též zohlednit v přiložených tabulkách. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. K § 3 odst. 1 písm. d) a g): 
Vzhledem k tomu, že povinným subjektem poskytování informací je 
každý potravinářský podnik (§ 2), je nutno z ustanovení § 3 odst. 1 
písm. d) a g) vypustit slova „jednotlivých podniků“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 
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3. K § 3 odst. 1 písm. g) a odst. 4 písm. c): 
Je-li jedním z cílů návrhu snížení administrativní zátěže dotčených 
subjektů, doporučujeme vypustit ustanovení § 3 odst. 1 písm. g) a 
odst. 4 písm. c). Jedná se pouze o informace, kterými Fond již 
disponuje podle § 3 odst. 1 písm. a), resp. odst. 4 písm. a). 

Akceptováno částečně. 
§ 3 odst. 1 písm. a) se týká prodaného cukru, který lze 
získat součtem výroby a nákupu cukru, naproti tomu 
ustanovení § 3 odst. 1 písm. g) hovoří o výrobě cukru. 
Praxe u jednotlivých výrobců potvrzuje značné odchylky 
v těchto veličinách. 
§ 3 odst. 4 písm. c) přináleží k § 3 odst. 4 písm. a). Návrh 
na vypuštění písm. c) je opodstatněný.  

4. K § 3 odst. 2 písm. c): 
Není zřejmé, z jakého důvodu v textu § 3 odst. 2 písm. c) chybí 
požadavek o informování o celkovém odpovídajícím množství, 
které požaduje Příloha II prováděcího nařízení 2017/1185. 
Požadujeme vysvětlit nebo návrh doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Dotazovaný údaj je obsažen v § 3 odst. 1 písm. d), 
protože cukrovar zpracovává od dodavatelů jen řepu, 
kterou smluvně (a tím i s dopadem do účetnictví a daní) 
sjednal za určitou cenu (§ 3 odst. 2 písm. c). V návrhu 
textu nařízení je to časově rozdělené, protože údaj o 
množství řepy je v ČR údajem velmi poptávaným brzy po 
skončení cukrovarnické kampaně do nejrůznějších 
statistik a přehledů. Zatímco na EK je nový údaj o ceně 
řepy (včetně jejího množství) nutno ohlásit až za více než 
rok poté. Navíc dodnes není známa metodika výpočtu 
ceny, což budí v odborné veřejnosti spíše rozpaky a 
otazníky ohledně vypovídací schopnosti a věrohodnosti 
tohoto údaje.   
Rozpor byl odstraněn. 
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5. K § 3 odst. 2: 
Příloha II prováděcího nařízení 2017/1185 požaduje poskytování 
informací o ploše osázené cukrovou řepou, zatímco návrh o ploše 
sklizňové. Není zřejmé, z čeho plyne tento rozpor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno částečně 
Slovo „osázená“ není použito správně v českém znění 
předpisu. Cukrová řepa se seje, správně by tedy mělo 
být „osetá“. Nicméně zde použitá terminologie je 
nešťastná a zavádějící, protože odhad oseté plochy se 
v praxi neprovádí, vykazuje se osetá a sklizňová plocha, 
maximálně ještě odhad sklizňové plochy, nikoliv odhad 
osevní plochy. Rozdíl mezi osevní a sklizňovou plochou 
může nastat vlivem nevzejití, poškození škůdci, případně 
klimatickými jevy. Z hlediska skutečných údajů je proto 
důležitá sklizňová plocha. 
V praxi ČR orgán státní správy již řadu let u odhadu 
ploch a množství řepy vychází ze smluv pěstitelů řepy 
s cukrovary, jelikož tyto údaje jsou smluvně sjednané 
(zákonným způsobem), tedy věrohodné a 
zkontrolovatelné,  
Pro srozumitelnost v praxi je ustanovení upraveno 
následovně: 

a) § 3 odst. 2 písm. a)  je totožný s Přílohou III, bod 
2.A. část „plocha osázená cukrovou řepou 
v běžném hospodářském roce“, kde zůstane 
slovo „sklizňová“, 

b) § 3 odst. 2 písm. b) je totožný  s Přílohou III, bod 
2.A. část „odhad této plochy na následující 
hospodářský rok“, kde slova „odhadu sklizňové 
plochy“ jsou nahrazena slovy „osevní ploše“. 
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Rovněž není zřejmé, proč povinnou osobou pro poskytování tohoto 
typu informace je výrobce cukru, nikoli pěstitel řepy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rovněž není zřejmé, kde Fond získá informace o členění ploch 
osázených řepou na plochy určené k produkci cukru a plochy 
určené k produkci bioethanolu. 
Požadujme vysvětlit nebo návrh upravit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Počet pěstitelů řepy je významně větší, než počet 
výrobců cukru (v ČR cca 800 ku 5; například ve Franci je 
pěstitelů několik desítek tisíc). Administrativně 
efektivnější, jednoduší a rychlejší je zavedená praxe, že 
odběratel řepy – výrobce cukru si sám vede seznam – 
přehled dodavatelů řepy – pěstitelů s plochou a 
množstvím smluvně sjednané řepy, tedy oseté a tento 
seznam poskytuje platební agentuře SZIF, než aby 
každý pěstitel na zvláštním formuláři poskytoval 
požadovanou informaci SZIF a ten je potom zpracovával 
do potřebné podoby. 
Text je upraven podle připomínky, členění je provedeno 
u § 3 odst. 1 písm. e), dále u § 3 odst. 2 písm. a) a písm. 
b) tedy i u množství řepy, aby následné matematické 
operace, očištěné od plochy a množství řepy pro kvasný 
líh, byly věcně správné (plocha a množství řepy 
zpracované na cukr a z toho např. výnos řepy a cukru). 
Rozpor byl odstraněn. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

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 

1. Jelikož se v § 3 Nařízení nově ukládá producentům povinnost 
hlásit SZIF aktuální soutěžně citlivé informace – zejména  
a/ producentům cukru hlásit informace  
 dle odst. 1 písm. a) o „váženém průměru  prodejní ceny cukru za 

předchozí měsíc, jakož i o celkovém odpovídajícím množství 
prodaného cukru v tunách; informace podává do 20. dne následujícího 
měsíce, 

 dle odst. 1 písm. b) o váženém průměru prodejní ceny cukru 
odhadnuté v rámci smluv nebo jiných transakcí za probíhající měsíc, 
jakož i o odhadnutém odpovídajícím množství v tunách; informace 
podává do 20. dne probíhajícího měsíce, 

 dle odst. 1 písm. c) o zásobách cukru za uplynulý měsíc; 

  
b/ výrobcům isoglukózy hlásit informace  
 dle odst. 4 písm. a) o objemu vlastní produkce isoglukózy během 

předchozího měsíce; informace podává měsíčně do 20. dne 
následujícího měsíce,  

 
mělo by v Nařízení být zajištěno, aby poskytované informace 
požívaly důvěrný charakter a vztahovala se na ně povinnost 
mlčenlivosti pro pracovníky SZIF i členy jeho orgánů. 

Vysvětleno. 
V podzákonném předpise nelze zakládat pro 
zaměstnance Státního zemědělského intervenčního 
fondu povinnost mlčenlivosti. Tato povinnost by musela 
být uvedena přímo v zákoně. 
Zároveň disponuje SZIF interními předpisy, ve kterých je 
poučení o povinnosti zachovávat mlčenlivost o 
informacích, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem 
svého zaměstnání. 
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2. K § 3 písm. e): 
Doporučujeme v úvodu doplnit slovo „odhadu“.  
(Nařízení stanoví povinnost poskytování celkem 9 druhů údajů, 
z toho 4 údaje vycházejí z odhadů; ty se  vztahují k období 
probíhajícího roku, v němž jsou poskytovány.  Dva druhy informací 
vycházející z odhadů jsou stanoveny v § 3 odst. 1 písm. b), třetí 
údaj je v § 3 odst. 1 písm. d)  a poslední má být v § 3 odst. 1 písm. 
e) - kde správně má být „…e) „odhadu množství zpracované 
cukrové řepy nebo zpracovaného surového třtinového cukru za 
probíhající hospodářský rok; …“ Doporučuji provést nápravu. 

Vysvětleno. 
Odhad množství zpracované cukrové řepy je obsažen v 
§ 2 písm. b). Tzv. kampaň (zpracování řepy a výroba 
cukru) končí zpravidla v lednu, v únoru je již konečné 
množství známo. 

3. V odkazu pod čarou č. 2 je nesprávně vyznačeno Prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2017/1185. Požaduji opravit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

4. K Přechodným ustanovením: 
Poněkud nejasné se jeví znění § 4 „Přechodná ustanovení“, 
které v odstavci 2  uvádí - cit.: „Práva a povinnosti vzniklé přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posoudí podle nařízení 
vlády č. 337/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení.“ Dle § 5 odst. 1 návrhu Nařízení se však 
(stávající) nařízení vlády č. 337/2006 Sb., zrušuje. Bylo by vhodné 
vyjasnit, o jaká práva a povinnosti se jedná, jež se budou 
posuzovat (navždy) podle (zrušeného) nařízení vlády 337/2006 Sb. 
Odůvodnění návrhu Nařízení k § 4 odst. 2 vysvětluje – cit. „Práva a 
povinnosti, která vznikla přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení vlády, se dokončí podle nařízení vlády č. 337/2006 Sb.“ 
Doporučuji zpřesnit znění § 4 odst. 2 návrhu Nařízení. 

Vysvětleno. 
Jedná se standardní formulaci v obdobných případech. 
Práva a povinnosti vznikly před zrušením předpisu, samy 
zrušeny nejsou a budou dokončeny. Mezi činnostmi, 
agendami, které ještě budou po 1. 10. 2017 
dokončovány, lze uvést režim nadkvótového cukru, 
vývozu cukru nebo cukru pro chemický průmysl. 

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví  

Bez připomínek.  
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Rada 
hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora  1. K § 3 odst. 1 písm. a) a písm. b) -  vážený průměr prodejní 
ceny cukru: 
V případě hlášení prodejních cen cukru absentuje definice, o jaký 
cukr se jedná (dřívější hlášení zahrnovala definici, o jaký cukr se 
jednalo, šlo o cukr volně ložený a objemnější balení (big-bagy)...), 
ze stávajícího návrhu vyplývá, že bude reportována i cena 
drobného spotřebitelského balení, tj. od balení á 5g až po volně 
ložený cukr včetně cukru na export, což povede k velkému 
zkreslení reportované  ceny a je otázkou, jaká bude vypovídací 
hodnota takto reportované ceny. 
Dále jako problematické vidíme, že není stanoven postup 
výpočtu měsíčního směnného kurzu mezi CZK a EUR, kdy 
v případě, že bude probíhat hlášení cen  v ČR v CZK a stejných 
cen do EU v EUR bez stanovení přepočítacího kurzu, lze očekávat, 
že ceny nebudou navzájem odpovídat, protože nebude jednotný 
přepočítací koeficient, který doposud pro tato hlášení platil. U  
agronomických hlášení se rozsah novým nařízením nemění, pouze 
nebude hlášena nadsmluvní cukrovka. Byť některá hlášení jdou 
svým rozsahem nad rámec požadavků EU, nicméně tato hlášení 
obsahují základní informace o pěstování a produkci cukrovky v 
daném hospodářském roce a jsou potřebná pro zpracování 
různých statistik a porovnání. Současně je nutné brát zřetel i na to, 
že cukrovka je v ČR zařazena mezi citlivé komodity a stát má 
zájem o jejím pěstování mít dobrý přehled, ať pro svoje potřeby, tak 
pro možnou argumentaci v EU. 
 

Vysvětleno. 
O jaký cukr se jedná, uvádí Příloha II, odst. 1, část „Jiné“, 
tedy, že se jedná o cenu ze závodu za volně ložený bílý 
cukr standardní jakosti atd. Znamená to jistý menší 
odklon od dosavadní praxe, kterou popisujete, tedy 
zahrnující i big-bagy. Tuto změnu ještě MZe u EK ověří a 
podá zprávu. 
 
U cenových hlášení, je situace následující: V současné 
době cukrovary zasílají ceny rovnou v EUR. Prakticky to 
funguje tak, že až po spuštění nové platformy v systému 
ISAMM CM na základě aktuální platné legislativy, se 
nám v systému ukáže, v jaké měně jsou údaje 
požadovány. Ve většině případů u dalších komodit, se 
hlásí ceny v národních měnách a Komise je následně 
přepočítává kurzem dle vlastní metodiky, tak aby ceny 
byly srovnatelné. Lze předpokládat, že podobně tomu 
bude i u cukru. Existují však i výjimky, kdy jsou ceny 
požadovány v EUR. Pak postupujeme tak, že spočítáme 
(aritmetickým průměrem) vyhlašovaný kurz ECB za 
sledované období  (např. hlásí se v září cena za srpen = 
spočte se průměr denních kurzů za srpen) a cena se 
pomocí tohoto kurzu přepočítá. V případě, že ani po 
spuštění nového hlášení nebude hlášená měna, 
popřípadě přepočítávací kurz upřesněn, požádáme o 
vyjádření Komisi. 
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2. K § 3 odst. 2 písm. a) - vážený průměr ceny cukrové řepy v 
předchozím hospodářském roce, informace se podává do 31. 
března: 
Zde  si dovolujeme upozornit, že v případě požadavku, na vážený 
průměr řepy bude obtížné získat porovnatelný údaj od všech 
reportujících subjektů a to z důvodu skutečnosti, že  konstrukce 
ceny řepy je u různých subjektů jiná (jiné složky ceny, jiné 
příplatky), problematickým je i termín reportování, kdy finální cena 
řepy je známa až po realizaci prodejů cukru z této řepy, tj. až na 
konci hospodářského roku, navíc v případě společností, kde jsou 
pěstitelé zároveň vlastníky/akcionáři/členy družstev dochází ke 
zkreslení skutečné ceny cukrovky, neboť  pěstitelé dostávají část 
ceny za cukrovku placenou ve formě dividend, jež není v základní- 
reportované  ceně uváděna, nicméně v kalkulaci celkové ceny (z 
pohledu pěstitelů) je zahrnuta.  

Vysvětleno. 
S připomínkou lze jedině souhlasit. Sama existence ceny 
cukrové řepy je zkreslující a zavádějící – co ve 
skutečnosti takové číslo sděluje – z důvodu značné 
různosti finančních, daňových a dotačních režimů 
v jednotlivých členských zemích, promítajících se do 
tvorby ceny. EK dosud nedospěla k závěru, jakou 
metodiku výpočtu stanovit. Na posledním jednání Výboru 
pro SOT dokonce sdělila, že je na to dost času, protože 
první hlášení bude až příští rok. 
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3. K § 3 odst. 2 písm. b): 
Jako problematický  vidíme  termín  podávání hlášení dle § 3, bod 
2b., odhad sklizňové plochy a množství cukrovky pro následující 
hospodářský rok, které se má podávat v termínu do 31. března. 
Termín pro zasílání požadovaných údajů orgánům EU je dán do 
31. května (dle Prováděcího nařízení komise (EU) 2017/1185, 
příloha III, bod 2A). Pro toto hlášení by optimálnější byl termín  do 
30. dubna. Je to především z praktického důvodu, protože v dubnu 
vrcholí setí cukrovky a dokončují se kupní smlouvy na dodávky. I 
když se hovoří pouze o odhadu, tak tento je ke konci dubna určitě 
přesnější než koncem března. Často nastává situace, že např. 
seznam pěstitelů se zasílá znovu začátkem května opravený po 
aktualizaci v dubnu. Termín na následné zpracování podkladů pro 
orgány EU v rozsahu jednoho měsíce je z administrativního 
hlediska jistě dostatečný. V souvislosti s koncem kvótového režimu 
a nastavením jiných pravidel kontraktace (kontrahování pouze 
jedné komodity  bez určení finálního výrobku, k jehož výrobě je 
určena) vidíme jako problematické rozdělení na informace o 
cukrovce na výrobu cukru a bioetanolu. 
V současné době jsou nové smlouvy uzavírány na dodávku 
cukrovky, bez určení, jakým způsobem bude využita, zda na 
cukr nebo bioetanol. Požadované informace lze  poskytnout pouze 
jako plán/předpoklad, který však může být v průběhu kampaně 
měněn  a to s ohledem na vývoj na trhu, kdy bude z obchodního 
hlediska upřednostněna buď výroba cukru nebo naopak výroba 
bioethanolu.  Informaci lze podat až po ukončení zpracování 
cukrové řepy, kdy budou známy finální výsledky o zpracování a 
výrobě.  Tuto informaci lze poskytnout, nicméně z časového 
hlediska ne dříve než ke 28.2. 

Akceptováno. 
Termín 31. března je posunut na 30. dubna u odhadu 
plochy a množství cukrové řepy pro následující rok, jakož 
i u seznamu pěstitelů a u váženého průměru ceny 
cukrové řepy. Zůstane tak mj. i nezvýšený počet termínů 
a formulářů hlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předpis EU požaduje informaci o členění odhadu plochy 
na cukr a na bioethanol, je proto nezbytné tuto informaci 
zahrnout do přehledu hlášení. Souhlasíme však 
současně s připomínkou do té míry, že smysl má a 
takový údaj je k dispozici až po ukončení zpracování 
řepy a výroby cukru, kdy je zřejmé, kolik bylo řepy 
použito pro výrobu biothanolu. Takový údaj je od 
respondentů využíván dlouhodobě a předpokládá se jeho 
pokračování, jelikož je pro správné výkonnostní výsledky 
ČR klíčový. 
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4. § 3 odst. 4 - informace od výrobců izoglukózy: 
V navrženém nařízení vlády je v případě izoglukózy požadován 
omezený rozsah informací (informace o objemu výroby a 
zásobách), absentují však informace o cenách, což považujeme u 
přímého substituentu cukru za nesprávné. Je nutné mít k dispozici 
kompletní informace, včetně cenových jak u cukru, tak u jeho 
substitutentů, jímž izoglukóza je. 

Akceptováno. 
Text byl upraven ve smyslu připomínky. 

V Praze dne 4.1.2018 
Vypracovala: Mgr. Helena Zvěřinová 
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