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V. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka 
a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby 
 

Ustanovení 
návrhu 
nařízení 

vlády  
Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§1 
Předmět úpravy 

 
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo 

použitelný předpis Evropské unie1) některé 
podmínky provádění mimořádné podpory na 
přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce 
v dalších odvětvích živočišné výroby (dále jen 
„mimořádná podpora“) Státním zemědělským 
intervenčním fondem (dále jen „Fond“). 
___________ 
1) 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. 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví 
mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty 
mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné 
výroby. 

 
 
 
 
 

32013R1308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 219 
odst. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S cílem účinně a účelně reagovat na 
hrozby narušení trhů v důsledku výrazného 
zvýšení nebo snížení cen na vnitřních nebo 
vnějších trzích nebo jiných událostí a 
okolností, které závažně narušují nebo by 
mohly narušit trh, pokud je pravděpodobné, 
že tato situace nebo její dopady na trh 
budou přetrvávat nebo se zhoršovat, je 
Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
227, pokud jde o přijetí opatření nezbytných 
k řešení dané situace na trhu, při 
současném dodržení všech závazků 
vyplývajících z mezinárodních dohod 
uzavřených v souladu se Smlouvou o 
fungování EU a za předpokladu, že jakákoli 
jiná opatření dostupná podle tohoto nařízení 
se ukáží jako nedostatečná.  

Pokud to v případech hrozeb narušení 
trhů uvedených v prvním pododstavci tohoto 
odstavce vyžadují naléhavé závažné 
důvody, použije se na akty v přenesené 
pravomoci přijaté podle prvního 
pododstavce tohoto odstavce postup 
stanovený v článku 228.  
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Čl. 228 
 
 
 

Tyto naléhavé závažné důvody mohou 
zahrnovat i nutnost učinit okamžitý zásah s 
cílem řešit narušení trhu nebo takovému 
narušení zabránit v případech, v nichž se 
hrozby narušení trhu objevily tak náhle nebo 
neočekávaně, že v zájmu účinného a 
účelného řešení situace je nezbytný 
okamžitý zásah, nebo v případech, v nichž 
by zásah zabránil tomu, aby se tyto hrozby 
narušení trhu staly skutečností, aby 
přetrvávaly nebo se přeměnily v závažnější 
či déle trvající narušení trhu, nebo v 
případech, v nichž by odklad okamžitého 
zásahu mohl způsobit nebo zhoršit narušení 
nebo by se v důsledku tohoto odkladu zvýšil 
rozsah opatření, která by byla později 
nezbytná k řešení dané hrozby nebo 
narušení trhu, nebo by tento odklad měl 
negativní dopad na produkci či tržní 
podmínky. 

Tato opatření mohou v rozsahu 
nezbytném a na dobu nezbytnou k vyřešení 
případu narušení trhu či hrozby narušení 
trhu rozšířit nebo pozměnit oblast 
působnosti, dobu trvání nebo jiné aspekty 
dalších opatření stanovených tímto 
nařízením nebo stanovit vývozní náhrady 
nebo zcela či částečně pozastavit dovozní 
cla, a to dle potřeby i na určitá množství 
nebo období. 

 
1. Akty v přenesené pravomoci přijaté 

podle tohoto článku vstupují v platnost 
bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti 
nim není vyslovena námitka v souladu s 
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32016R1613 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 1 
odst. 1 

 
 
 
 

odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené 
pravomoci přijatého podle tohoto článku 
Evropskému parlamentu a Radě se uvedou 
důvody použití postupu pro naléhavé 
případy.  

2. Evropský parlament nebo Rada 
mohou proti aktu v přenesené pravomoci 
přijatému podle tohoto článku vyslovit 
námitky v souladu s postupem uvedeným v 
čl. 227 odst. 5. V takovém případě zruší 
Komise tento akt neprodleně poté, co jí 
Evropský parlament nebo Rada oznámí 
rozhodnutí o vyslovení námitek. 

 
Členským státům bude k dispozici podpora 

Unie v celkové výši 350 000 000 EUR, aby 
mohly poskytovat mimořádnou podporu na 
přizpůsobení pro producenty mléka a/nebo 
zemědělce v odvětvích hovězího a telecího, 
vepřového, skopového a kozího masa (dále 
jen „zemědělci v dalších odvětvích živočišné 
výroby“).  

§ 2 
 

§ 2 
Žádost o poskytnutí mimořádné podpory 

 
(1) Fond poskytne mimořádnou podporu 

podle § 1 na základě žádosti na chov 
a) krav chovaných v systému chovu s tržní 

produkcí mléka nebo 
b)  prasnic. 

 
(2) Součástí žádosti o poskytnutí 

mimořádné podpory na chov krav chovaných 
v systému chovu s tržní produkcí mléka je 
závazek žadatele, že v období od 25. listopadu 

32016R1613 
 

Cl. 1., odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 
 
 
 

Členským státům bude k dispozici podpora 
Unie v celkové výši 350 000 000 EUR, aby 
mohly poskytovat mimořádnou podporu na 
přizpůsobení pro producenty mléka a/nebo 
zemědělce v odvětvích hovězího a telecího, 
vepřového, skopového a kozího masa (dále 
jen „zemědělci v dalších odvětvích živočišné 
výroby“). 
 

Členské státy mohou na opatření přijatá 
podle článku 1 poskytnout dodatečnou 
podporu až do maximální výše 100 % 
příslušné částky uvedené v příloze, a to za 
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2016 do 30. dubna 2017 splní jednu z těchto 
podmínek: 
a)  nenavýší meziročně tržní produkci mléka 

mezi obdobím od 1. ledna 2016 do 30. dubna 
2016 a obdobím od 1. ledna 2017 do 30. 
dubna 2017, 

b)  bude členem organizace producentů mléka 
podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., 
o některých podmínkách k provádění 
společné organizace trhu v odvětví mléka 
a mléčných výrobků, 

c)  zúčastní se akreditovaného režimu jakosti 
mléka, 

d)  hospodaří v režimu ekologického zemědělství 
podle zákona o ekologickém zemědělství, 
nebo 

e)  bude absolvovat školení organizované 
Ministerstvem zemědělství o finančních 
nástrojích a řízení rizik producentů mléka. 

 
(3) Součástí žádosti o poskytnutí 

mimořádné podpory na chov prasnic je závazek 
žadatele, že v období od 25. listopadu 2016 do 
30. dubna 2017 splní jednu z těchto podmínek: 
a)  nenavýší meziročně tržní produkci vepřového 

masa mezi obdobím od 1. ledna 2016 do 30. 
dubna 2016 a obdobím od 1. ledna 2017 do 
30. dubna 2017, 

b)  bude členem organizace producentů 
vepřového masa podle nařízení vlády 
č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací 
producentů a sdružení organizací producentů 
k provádění společné organizace trhu s 
vybranými zemědělskými produkty a o změně 
nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých 

 
 
 
 

Čl. 1 odst. 1 
pododst. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 1 odst. 1 
pododst. 5 

 
 

stejných podmínek objektivity, nediskriminace 
a nenarušení hospodářské soutěže, jež jsou 
stanoveny v článku 1. 

 
Opatření přijatá členskými státy podporují 

producenty mléka a/nebo zemědělce v dalších 
odvětvích živočišné výroby, kteří vykonávají 
jednu či více z následujících činností, jejichž 
cílem je posílení hospodářské udržitelnosti 
jejich podniků a které přispívají ke stabilizaci 
trhu: 
a) snížení produkce větší, než na jaké se 

vztahuje nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2016/1612 (1), nebo 
nezvyšování produkce;  

b) drobné zemědělství;  
c) používání extenzivních metod produkce;  
d) používání metod produkce šetrných k 

životnímu prostředí a klimatu;  
e) provádění projektů spolupráce;  
f) provádění režimů jakosti nebo projektů 

zaměřených na podporu jakosti a přidané 
hodnoty; 

g) vzdělávání v oblasti finančních nástrojů a 
nástrojů řízení rizik. 
 
Výdaje členských států týkající se plateb 

podle tohoto nařízení jsou způsobilé pro 
finanční podporu Unie, pouze pokud tyto 
platby budou provedeny do 30. září 2017. 
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podmínkách k provádění společné 
organizace trhu v odvětví mléka a mléčných 
výrobků,  

c)  zúčastní se akreditovaného režimu jakosti 
vepřového masa, 

d)  hospodaří v režimu ekologického zemědělství 
podle zákona o ekologickém zemědělství, 
nebo 

e)  bude absolvovat školení organizované 
Ministerstvem zemědělství o finančních 
nástrojích a řízení rizik producentů vepřového 
masa. 

 
(4) Žadatel o poskytnutí mimořádné podpory 

podle odstavců 1 až 3 doručí Fondu žádost o 
poskytnutí mimořádné podpory pro zemědělce 
v odvětví živočišné výroby na formuláři vydaném 
Fondem nejpozději do 25. listopadu 2016. 

§ 3 § 3 
Poskytnutí mimořádné podpory na chov krav 
chovaných v systému chovu s tržní produkcí 

mléka 
 

(1) Žadatelem o poskytnutí 
mimořádné podpory na chov krav chovaných v 
systému chovu s tržní produkcí mléka může být 
fyzická nebo právnická osoba, která ke 
dni  30. září 2016 chovala krávy v systému 
chovu s tržní produkcí mléka na hospodářství 
registrovaném v ústřední evidenci vedené podle 
plemenářského zákona (dále jen „ústřední 
evidence“). 

 
(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou 

podporu podle odstavce 1 na krávu vedenou 

32016R1613 Čl. 1 
odst. 1 

pododst. 2 a  
4 

Členské státy použijí částky, které mají k 
dispozici a jež jsou stanoveny v příloze, na 
opatření přijatá na základě objektivních a 
nediskriminačních kritérií a pod podmínkou, že 
výsledné platby nezpůsobí narušení 
hospodářské soutěže. 

 
Členské státy zajistí, že pokud producenti 

mléka a zemědělci v dalších odvětvích 
živočišné výroby nejsou přímými příjemci 
plateb, je na ně hospodářský přínos podpory 
přenesen v plné výši.  
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v ústřední evidenci za předpokladu, že chová 
nejméně 3 krávy chované v systému chovu 
s tržní produkcí mléka. 

§ 4 § 4 
Poskytnutí mimořádné podpory na chov 

prasnic 
 

(1) Žadatelem o poskytnutí mimořádné 
podpory na chov prasnic může být fyzická nebo 
právnická osoba, která ke dni 30. září 2016 
chovala prasnice na hospodářství registrovaném 
v ústřední evidenci. 

 
(2) Fond poskytne žadateli mimořádnou 

podporu podle odstavce 1 na prasnici vedenou 
v ústřední evidenci za předpokladu, že chová 
nejméně 3 prasnice. 

32016R1613 Čl. 1 
odst. 1 

pododst. 2 a  
4 

Členské státy použijí částky, které mají k 
dispozici a jež jsou stanoveny v příloze, na 
opatření přijatá na základě objektivních a 
nediskriminačních kritérií a pod podmínkou, že 
výsledné platby nezpůsobí narušení 
hospodářské soutěže. 

 
Členské státy zajistí, že pokud producenti 

mléka a zemědělci v dalších odvětvích 
živočišné výroby nejsou přímými příjemci 
plateb, je na ně hospodářský přínos podpory 
přenesen v plné výši.  

§ 5 § 5 
Zveřejnění výše sazby mimořádné podpory 

 
Výši sazby mimořádné podpory na chov krav 

chovaných v systému chovu s tržní produkcí 
mléka na 1 krávu podle § 3 a výši sazby 
mimořádné podpory na chov prasnic 
na 1 prasnici podle § 4 zveřejní Fond nejpozději 
do 15. prosince 2016 způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

32016R1613 Čl. 1 
odst. 1 

pododst. 2 
 
 
 
 

Čl. 1 
odst. 2 

 
 
 
 
 

Čl. 2 
 

Členské státy použijí částky, které mají k 
dispozici a jež jsou stanoveny v příloze, na 
opatření přijatá na základě objektivních a 
nediskriminačních kritérií a pod podmínkou, že 
výsledné platby nezpůsobí narušení 
hospodářské soutěže. 

 
V případě Bulharka, České republiky, 

Dánska, Chorvatska, Maďarska, Polska, 
Rumunska, Švédska a Spojeného království je 
rozhodnou skutečností pro směnný kurz ve 
vztahu k částkám uvedeným v příloze datum 
vstupu tohoto nařízení v platnost. 

 
Členské státy mohou na opatření přijatá 

podle článku 1 poskytnout dodatečnou 
podporu až do maximální výše 100 % 
příslušné částky uvedené v příloze, a to za 
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stejných podmínek objektivity, nediskriminace 
a nenarušení hospodářské soutěže, jež jsou 
stanoveny v článku 1. 

§ 6 § 6 
Zvýšení sazby mimořádné podpory na chov 

krav chovaných v systému chovu s tržní 
produkcí mléka 

 
Fond poskytne mimořádnou podporu na chov 

krav chovaných v systému chovu s tržní 
produkcí mléka podle § 3 a 5 zvýšenou o 20 %, 
pokud měl žadatel o poskytnutí mimořádné 
podpory evidováno v ústřední evidenci ke dni 
30. září 2016 nejvýše 50 krav.  
 

32016R1613 Čl. 1, odst. 1 
pododst. 3 
písm. b) 

 

Opatření přijatá členskými státy podporují 
producenty mléka a/nebo zemědělce v dalších 
odvětvích živočišné výroby, kteří vykonávají 
jednu či více z následujících činností, jejichž 
cílem je posílení hospodářské udržitelnosti 
jejich podniků a které přispívají ke stabilizaci 
trhu: 
a) snížení produkce větší, než na jaké se 

vztahuje nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2016/1612 (1), nebo 
nezvyšování produkce;  

b) drobné zemědělství;  
c) používání extenzivních metod produkce;  
d) používání metod produkce šetrných k 

životnímu prostředí a klimatu;  
e) provádění projektů spolupráce;  
f) provádění režimů jakosti nebo projektů 

zaměřených na podporu jakosti a přidané 
hodnoty; g) vzdělávání v oblasti finančních 
nástrojů a nástrojů řízení rizik.  

§ 7 § 7 
Poskytnutí informace 

  
(1) Žadatel o mimořádnou podporu na chov 

krav chovaných v systému chovu s tržní 
produkcí mléka podle § 2 a 3 doručí Fondu do 
30. června 2017 informaci o plnění podmínek 
závazku podle § 2 odst. 2. 

 
(2) Žadatel o mimořádnou podporu na chov 

prasnic podle § 2 a 4 doručí Fondu 
do 30. června 2017 informaci o plnění podmínek 

32016R1613 Čl. 1 
odst. 1 

pododst. 5 

Výdaje členských států týkající se plateb 
podle tohoto nařízení jsou způsobilé pro 
finanční podporu Unie, pouze pokud tyto 
platby budou provedeny do 30. září 2017.  
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závazku podle § 2 odst. 3 
§ 8 § 8 

Zamítnutí žádosti o poskytnutí mimořádné 
podpory na chov krav chovaných 

v systému chovu s tržní produkcí mléka a 
snížení sazby mimořádné podpory 

 
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel podle § 3 odst. 1 

doručil žádost o poskytnutí mimořádné podpory 
na chov krav chovaných v systému chovu s tržní 
produkcí mléka Fondu po lhůtě stanovené v § 2 
odst. 4, tuto žádost zamítne. 

 
(2) Zjistí-li Fond, že v ústřední evidenci jsou 

ke dni 30 září 2016 vedeny 
na žadatele podle § 2 a 3 méně než 3 krávy, 
žádost o poskytnutí mimořádné podpory 
zamítne. 

 
(3) Zjistí-li Fond, že skutečný počet krav 

chovaných v systému chovu s tržní produkcí 
mléka vedených na žadatele podle § 2 a 3 ke 
dni 30. září 2016 je vyšší než počet uvedený 
v ústřední evidenci, použije pro výpočet výše 
mimořádné podpory počet uvedený v ústřední 
evidenci. 

 
(4) Zjistí-li Fond, že skutečný počet krav 

chovaných v systému chovu s tržní produkcí 
mléka vedených na žadatele podle § 2 a 3 ke 
dni 30. září 2016 je nižší než počet uvedený 
v ústřední evidenci, mimořádnou podporu 
odpovídajícím způsobem sníží 

32016R1613 Čl. 1 
odst. 1 

pododst. 2 

Členským státům bude k dispozici podpora 
Unie v celkové výši 350 000 000 EUR, aby 
mohly poskytovat mimořádnou podporu na 
přizpůsobení pro producenty mléka a/nebo 
zemědělce v odvětvích hovězího a telecího, 
vepřového, skopového a kozího masa (dále 
jen „zemědělci v dalších odvětvích živočišné 
výroby“). 

 
Členské státy použijí částky, které mají k 

dispozici a jež jsou stanoveny v příloze, na 
opatření přijatá na základě objektivních a 
nediskriminačních kritérií a pod podmínkou, že 
výsledné platby nezpůsobí narušení 
hospodářské soutěže. 

§ 9 § 9 
Zamítnutí žádosti o poskytnutí mimořádné 

32016R1613 Čl. 1 
odst. 1 

Členským státům bude k dispozici podpora 
Unie v celkové výši 350 000 000 EUR, aby 
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podpory na chov prasnic a snížení sazby 
mimořádné podpory 

 
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel podle § 4 odst. 1 

doručil žádost o poskytnutí mimořádné podpory 
na chov prasnic Fondu po lhůtě stanovené v § 2 
odst. 4, tuto žádost zamítne. 

 
(2) Zjistí-li Fond, že v ústřední evidenci je ke 

dni 30. září 2016 vedeno na žadatele podle § 2 
a 4 méně než 3 prasnice, žádost o poskytnutí 
mimořádné podpory zamítne. 

 
(3) Zjistí-li Fond, že skutečný počet prasnic 

vedených na žadatele podle § 2 a 4 
ke dni 30. září 2016 je vyšší než počet uvedený 
v ústřední evidenci, použije pro výpočet výše 
mimořádné podpory na chov prasnic počet 
uvedený v ústřední evidenci. 

 
(4) Zjistí-li Fond, že skutečný počet prasnic 

vedených na žadatele podle § 2 a 4 
ke dni 30. září 2016 je nižší než počet uvedený 
v ústřední evidenci, mimořádnou podporu 
odpovídajícím způsobem sníží. 

pododst. 2 mohly poskytovat mimořádnou podporu na 
přizpůsobení pro producenty mléka a/nebo 
zemědělce v odvětvích hovězího a telecího, 
vepřového, skopového a kozího masa (dále 
jen „zemědělci v dalších odvětvích živočišné 
výroby“). 

 
Členské státy použijí částky, které mají k 

dispozici a jež jsou stanoveny v příloze, na 
opatření přijatá na základě objektivních a 
nediskriminačních kritérií a pod podmínkou, že 
výsledné platby nezpůsobí narušení 
hospodářské soutěže. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 
(32013R1308)  

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. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 
(32016R1613) 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 ze dne 8. září 
2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro 
producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby. 
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