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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

OBECNÁ ČÁST 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, 
zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
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, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, obsahuje související změny 
nařízení vlády, které v souladu s ustanovením § 2b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
adaptují do našeho právního řádu oblast společné organizace trhů Společné zemědělské 
politiky EU. Jedná se o následující změny: 

 v části první – změna nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření 
společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, 

 v části druhé – změna nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách 
k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, ve znění 
nařízení vlády č. 314/2016 Sb., 

 v části třetí – změna 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 
podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, 
a 

 v části čtvrté – změna nařízení vlády nařízení vlády č. 316/2017 Sb., o některých 
podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru. 

 
Jedná se o legislativní úkol Ministerstva zemědělství obsažený v Plánu legislativních 

prací vlády na rok 2020 jako bod 6. bez požadavku na zpracování hodnocení dopadů regulace 
(RIA). 

 
Cílem předkládaného návrhu novely v části první je zajistit, aby i nově přistoupivší 

členové do již uznané organizace producentů plnili podmínky, které musí plnit členové nově 
zakládané organizace producentů. Mezi tyto podmínky patří mimo jiné i to, že členové 
producenti musí být producenty s pěstitelskou historií minimálně 1 rok před vstupem 
do organizace producentů a musí mít pozemky odpovídající pěstování produktů, pro něž 
je organizace producentů uznaná nebo se uznává (tj. standardní orná půda pro pěstování 
zeleniny nebo ovocný sad).  

Dále se upřesňují právnické osoby, které mohou požádat o uznání jako organizace 
producentů, a to z důvodu stability personální struktury a správních kontrol. Zpřesňuje se 
stanovení povinnosti oznamovat změny podstatné pro splnění podmínek kritérií uznání. Pokud 
organizace producentů nebude tyto povinnosti plnit, umožňuje se Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) této organizaci producentů, pokud nedojde k nápravě, 
odebrat uznání. V rámci snižování administrativní zátěže se nebude dále vyžadovat originál 
nebo úředně ověřená kopie stanov a bankovního účtu, postačí kopie, kterou Fond ověří 
při kontrolách. Dále se zkracuje výpovědní doba pro vystoupení z organizace producentů 
a období pro vyplacení částečné podpory. Tyto úpravy vycházejí z praxe a požadavku 
organizací producentů, kdy tím dojde ke snížení počtu kontrol na místě.  

Novelou také reaguje Ministerstvo zemědělství na nálezy z auditního šetření Evropské 
komise týkající se personální propojenosti, a to navýšením maximálního podílu na hlasovacích 
právech z 20 % na 30 % a zavedením informační povinnosti vzájemných personálních vztahů 
členů organizace producentů včetně zavedení sankce.  

 
Upřesňují se také podmínky pro členy-neproducenty, tj. stanovení činností, které může 
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neproducent provádět v rámci organizace producentů, a stanovují se externě prováděné 
činnosti.  

Ostatní změny jsou technického charakteru, kdy dochází k upřesnění. Mezi tyto změny 
patří také zrušení paragrafů týkající se mimořádných opatření, které byly vyhlášeny v letech 
2015-2018 a v současné době už nejsou relevantní.  
 

Nařízení vlády č. 282/2014 Sb., upravuje v návaznosti na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013 některé podmínky k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka 
a mléčných výrobků. 

Jelikož došlo k vydání prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1746, kterým se mění 
prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, jež stanovuje pravidla pro uplatňování nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o povinnosti členských států oznamovat příslušné informace 
a dokumenty Komisi, je potřeba, ve stejném duchu upravit v části druhé i výše uvedené 
nařízení vlády. 

Navrhovaná úprava by měla zajistit shromažďování údajů k zajištění informační 
povinnosti uložené prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/1185 ve znění prováděcího 
nařízení Komise (EU) 2019/1746, v obsahu a rozsahu stanoveném čl. 12, odst. a), příloha II., 
bod 7, písm. a) a dále čl. 12, odst. b), příloha III., bod 8, zejména povinnost prvních 
registrovaných kupujících předávat Fondu údaje o obsahu tuku a obsahu bílkovin v procentech 
hmotnosti z množství syrového mléka a celkovou částku bez daně z přidané hodnoty 
zaplacenou v národní měně za dodávky syrového mléka z konvenčního, případně 
z ekologického chovu, které jim bylo dodáno producenty za každý měsíc.  

Další drobné úpravy nařízení vlády jsou navrhovány z důvodu snížení administrativní 
zátěže na straně prvních kupujících, kteří mohou být uznáni i za organizaci producentů, tím, 
že se sjednotí frekvence provádění kontrol na místě ve stejnou dobu pro organizace 
producentů a první kupující. Navrhovanou úpravou dojde rovněž ke snížení administrativní 
zátěže na straně neaktivních prvních kupujících tím, že bude zrušena povinnost zasílat 
tzv. nulová hlášení. 

Nově navrhovaná úprava nařízení vlády rovněž sjednocuje frekvenci provádění kontrol 
na místě pro organizace producentů a sdružení organizací producentů, a to nejméně jedenkrát 
za 4 roky. V návaznosti na výše uvedenou četnost kontrol na místě, pak stanoví povinnost 
uchovávat doklady pro kontroly na místě rovněž na 4 roky.  

 
Úprava v části třetí jen legislativně technicky reaguje na zrušení článků 170 a 171 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, které bylo provedeno nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393, a to odstraněním odstavců 4 až 6 
z ustanovení § 4.     
 

V části čtvrté v rámci odvětví cukru-cukrové řepy dochází ke změnám ve stávajícím 
prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/1185, 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. S touto změnou vyvstala potřeba upravit stávající nařízení vlády č. 316/2017 Sb.   

Za účelem posílení transparentnosti trhu byly na půdě Evropské komise po rozsáhlých 
diskusích schváleny změny rozsahu informací a dokumentů poskytovaných výrobci cukru, 
bioethanolu (popřípadě isoglukózy) orgánům členských států EU a následně předávaných 
těmito členskými státy Evropské komisi, a to prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1746, 
s účinností od 1. 1. 2021. Stávající informační povinnosti vůči Evropské komisi se proto 
doplňují o některé další informace, popřípadě se upřesňuje obsah těchto informací (včetně 
lhůt pro jejich podání).   
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 
 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 

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 

 
V části první (změna nařízení vlády č. 318/2008 Sb.) je návrh nařízení vlády v souladu 

s příslušnými předpisy Evropské unie: 

 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, 

 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) 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, 
v platném znění a  

 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, v platném znění.  

 
V části druhé (změna nařízení vlády č. 282/2014 Sb.) je návrh nařízení vlády v souladu 

s příslušnými předpisy Evropské unie: 

 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. 880/2012 ze dne 28. června 2012 
doplňující nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní 
jednání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných produktů, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních 
týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních 
a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných 
výrobků, v platném znění. 

 nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi 
v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění. 

 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty 
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění, a 
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 prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění 
prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, 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. 

 
V části třetí (změna nařízení vlády č. 314/2016 Sb.) je návrh nařízení vlády v souladu 

s příslušnými předpisy Evropské unie: 

 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, a 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, 
řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví 
pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské 
politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými 
produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti 
potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin 
a rozmnožovacího materiálu rostlin. 

 
V části čtvrté (změna nařízení vlády č. 316/2017 Sb.) je návrh nařízení vlády v souladu 

s příslušnými předpisy Evropské unie: 

 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,  

 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, v platném znění, 

 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, a  

 prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění 
prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, 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. 

 

Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 
přímo použitelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické otázky, 
jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna.  

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada právní 
jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 

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

slučitelný s právem Evropské unie. 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
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zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
a dopady na životní prostředí 

 
Návrh nařízení vlády nepředpokládá nároky na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 

rozpočty. Podpora je hrazena ze zdrojů EU, přičemž se stejnou měrou podílí i sama organizace 
producentů. V roce 2018 bylo na operační programy v sektoru ovoce a zeleniny proplaceno 
ze zdrojů EU cca 51 mil. Kč. V současné době je v České republice uznáno 22 organizací 
producentů (včetně 1 nadnárodní) v sektoru ovoce a zeleniny.  

 
Návrh novely nařízení vlády nepředpokládá hospodářský ani finanční dopad 

na podnikatelské prostředí v ČR.  
 

Návrh nařízení vlády snižuje administrativní zátěž, a to zejména snížením počtu kontrol 
na místě a zrušením povinnosti předkládat originál a ověřenou kopii stanov v rámci žádosti 
o uznání jako organizace producentů ovoce a zeleniny. 

 
Návrh novely nařízení vlády nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné 

dopady na specifické skupiny obyvatel, na rodiny, na osoby sociálně slabé, ani na osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
Předkládaný návrh novely nařízení vlády nemá žádný negativní dopad na životní 

prostředí.  
 
 
Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh novely nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu 

se zákazem diskriminace nebo by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
 

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

 
Návrh novely nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů a také s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

 
 Návrh novely nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů 

ani nemění způsob nakládání s nimi. 
 
 

Zhodnocení korupčních rizik 
 
Návrh novely nařízení vlády neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 

korupčního rizika. 
 
Návrh novely nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 

upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy 
ani administrátora dotace. 

 
Návrh novely nařízení vlády představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a zákoně č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu, jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 
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Příslušné orgány veřejné správy a Fond jakožto administrátor dotace jsou schopny 

plošně kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jakožto administrátorem dotace. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh novely nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České 

republiky. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K části první (změna nařízení vlády č. 318/2008 Sb.): 
 

K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1):  
Aktualizuje se text poznámky pod čarou č. 1 doplněním dalšího relevantního nového 

předpisu EU - prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892. 
 
K bodu 2 (§ 2 odst. 1): 

Specifikuje se, že pouze obchodní korporace ve formě družstva nebo společnosti 
s ručením omezeným mohou žádat o uznání, což umožňuje čl. 3 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2017/891.  

Je účelné vymezit a omezit konkrétní právnické osoby, které mohou požádat o uznání 
za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů. Zejména z pohledu stability 
personální struktury jednotlivých členů, z pohledu správních kontrol a kontrol na místě není 
vhodné, aby žadatelem o uznání za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci 
producentů byla akciová společnost. Jejími členy by muselo být minimálně 5 vzájemně 
personálně nepropojených akcionářů, přičemž stanovy akciové společnosti určují počet akcií, 
jejich jmenovitou hodnotu, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda 
budou vydány jako zaknihované cenné papíry, údaje o omezení převoditelnosti, mají-li být 
vydány akcie různých druhů a popis práv s nimi spojených (např. hlasovacích práv), počet 
hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě. Mají-li být vydány akcie 
o různé jmenovité hodnotě, obsahují stanovy také počet hlasů vztahující se k té které výši 
jmenovité hodnoty akcií a celkový počet hlasů ve společnosti (viz § 250 odst. 2 písm. c) až e) 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech). 

Kontrola vzájemné personální propojenosti producentů jakožto jednotlivých akcionářů 
a kontrola počtu podílu jejich hlasovacích práv v návaznosti na princip demokratické 
odpovědnosti organizace producentů (podle čl. 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2017/891) je v důsledku těchto výše popsaných skutečností, variabilitě a možností, které 
mohou nastat, značně náročná.  

Z těchto důvodů je zvolena možnost vymezení právnických osob, které mohou požádat 
o uznání, na vymezené obchodní korporace, a to družstvo nebo společnost s ručením 
omezeným jakožto kapitálovou společnost. Vzhledem k předpokladu praktického nevyužití 
osobních společností – veřejné obchodní společností a komanditní společnosti, nejsou rovněž 
ve výčtu zahrnuty. V současné době nejsou uznané organizace producentů v právní formě 
akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, nedotkne 
se to tedy žádných stávajících subjektů. 

 
K bodu 3 (§ 2 odst. 2, § 3 odst. 2 a § 8 odst. 2): 

V rámci snižování administrativní zátěže žadatele se ruší originál a ověřená kopie 
stanov, do budoucna bude stačit kopie stanov, kterou bude možné poslat i přes datovou 
schránku. Fond ověří platnost stanov ve veřejných rejstřících, dále se ruší originál a úředně 
ověřená kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu, do budoucna bude stačit kopie smlouvy 
o zřízení účtu, která se pak ověřuje a kontroluje kontrolou na místě.  

 
K bodu 4 (§ 2 odst. 2 písm. b): 

Upřesňuje se, že členem-producentem má být osoba, která vyrábí výrobky, pro které 
je organizace uznána, a produkovala je minimálně rok před vstupem do organizace 
producentů (má pěstitelskou historii). Podmínka by měla zamezit vzniku účelově založených 
členů-producentů.  

Upřesňuje se, že člen producent musí mít v evidenci využití půdy podle uživatelských 
vztahů (LPIS) zaevidovanou půdu podle produktů, pro které je organizace producentů uznána 
(tj. orná půda pro zeleninu, ovocný sad pro ovoce). Skleník, který není v této evidenci (LPIS) 
se musí dokázat jiným způsobem, a to např. výpisem z katastru nemovitostí.  
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K bodu 5 (§ 2 odst. 2 písm. d): 
Změny reagují na poznatky aplikační praxe Fondu s cílem zabránění případnému 

spekulativnímu vytváření organizací producentů. V rámci přechodného ustanovení je 
stanoven dostatečný časový prostor pro stávající organizace producentů, aby na tuto změnu 
reagovali do 1.1.2023. 

 
K bodům 6, 8 a 9 (§ 2 odst. 3 a 5): 

Zjednodušení a zobecnění stávající právní úpravy v odstavcích 3 a 5 ustanovení § 2. 
 

K bodu 7 (§ 2 odst. 4): 
Zpřesňuje se stanovení povinnosti oznamovat změny podstatné pro splnění podmínek 

kritérií uznání. Znamená to, že organizace producentů musí hlásit Fondu i ty změny, 
které se týkají členské základny a vzájemné personální propojenosti.  

 
K bodu 10 (§ 2 odst. 6): 

Pro upřesnění a potvrzení se doplňuje do § 2 nový odstavec 6, pokud organizace 
producentů neplní podmínky dané v odstavci 4 (tj. ohlašování změn včetně personálního 
propojení), může Fond zahájit s takovou organizací producentů řízení o odebrání uznání. Fond 
nemá v současné době žádný nástroj, kterým by nedodržení výše uvedené povinnosti 
postihoval. Je účelné stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce podle čl. 76 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, které by Fond v případě nedodržování použil 
s cílem zajistit soulad s požadavky v oblasti kontroly. 

 
K bodu 11 (§ 3 odst. 2 písm. a):  

Jedná se o technickou opravu, protože ustanovení § 3 se týká sdružení organizací 
producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů.  

 
K bodu 12 (§ 4):  

Zvyšuje se podíl na hlasovacích právech z 20 % na 30 %. Stávající úroveň (20 %) byla 
v případě, kdy organizace producentů měla menší počet členů (např. do 10), významně 
limitující a působila jako odrazující faktor při zakládání nových organizací producentů. Zvýšení 
tohoto podílu z 20 % na 30 % neohrozí nijak reálně demokratická pravidla rozhodování 
a kontroly organizace producentů. Personální propojenost členů organizace producentů 
byla řešena i nálezem auditního šetření Komise.  

 
K bodům 13 a 14 (§ 5 včetně nadpisu): 

Zkracuje se výpovědní doba z 6 měsíců na 3. Vychází to z dosavadní praxe, 
kdy současná lhůta 6 měsíců nevytvářela dostatečné podmínky pro flexibilitu pro případné 
změny členství v jednotlivých organizacích producentů.  

Dále se doplňuje, že stejná podmínka platí i pro sdružení organizací producentů 
a nadnárodní sdružení organizací producentů.  

 
K bodu 15 (§ 8 odst. 4): 

Pro upřesnění se doplňuje, že se jedná o změnu operačního programu v průběhu roku 
(vedle toho existuje i změna operačního programu na následující rok).  

 
K bodu 16 (§ 8 odst. 8): 

Zkracuje se období pro vyplacení částečné podpory pouze na 1. pololetí. Snížení počtu 
částečných plateb vzešlo z požadavku organizací producentů na snížení počtu kontrol 
na místě prováděných u žádostí o platbu. Absencí kontroly na místě u každé částečné platby 
se potenciálně zvyšuje riziko budoucího vracení neoprávněně vyplacené podpory, 
jelikož samotná administrativní kontrola nedokáže plně odhalit všechny nedostatky žádostí. 
Je proto žádoucí a účelné omezit částečné platby, které byly v minulosti v každém čtvrtletí 
využívány několika subjekty a redukovat je pouze na platbu pololetní, která byla zároveň 
žadateli využívána nejčastěji. Tato úprava je v souladu s čl. 12 prováděcího nařízení Komise 
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(EU) 2017/892, který umožňuje členskému státu stanovit intervaly podávání částečných 
žádostí o platbu.  

 
K bodu 17 (§ 8 odst. 10): 

Podle čl. 23 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 má členský 
stát stanovit referenční období pro organizace producentů (tj. referenční rok pro výpočet 
podpory na základě hodnoty produkce). Z důvodu flexibility se ponechává organizacím 
producentů možnost zvolit si toto referenční období podle svých potřeb.  

 
K bodu 18 (§ 11): 

Upravený paragraf zpřesňuje stanovení povinnosti, kdo může být členem organizace 
producentů a při tom neprodukovat ovoce nebo zeleninu v souladu s čl. 16 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.  

V případě externí zajišťování činnosti jde o udělení povolení v souladu s čl. 13 odst. 1 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891. Členský stát může povolit organizaci 
producentů na její žádost nechat si některé činnosti provádět externím subjektem. Jedná se 
zejména o činnosti balení, skladování produktů a uvádění na trh. 

 
K bodům 19 a 22 (§ 11a až 11c a přílohy č. 3, 4 a 7): 

Ustanovení se týkají mimořádných opatření v sektoru ovoce a zelenina v letech 2015 
až 2018 a nejsou už v současné době relevantní. Navrhuje se proto tyto paragrafy (včetně 
poznámek pod čarou č. 47 až 60) a včetně příloh odstranit.  

 
K bodům 20 a 21 (příloha č. 2): 

Změny reagují na poznatky aplikační praxe Fondu s cílem zpřesnění právní úpravy 
ve vztahu k zabránění souběhu financování ze dvou zdrojů a zvýšení povědomosti 
o financování předmětných opatření z prostředků Evropské unie. 

 
K bodům 23 a 24 (příloha č. 5):  

Jedná se o technickou opravu, informace se týkají i zeleniny, nejen ovoce. Termín byl 
upraven obecně na produkty.  

 
K čl. II – přechodná ustanovení  

 
Stanoví se postup pro řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

nařízení, které se tak dokončí podle nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

Dále se stanoví pro organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů 
uznané podle stávajícího znění § 2 nařízení vlády č. 318/2008 Sb., splnění upravené podmínky  
podle § 2 odst. 2 písm. d) nařízení vlády č. 318/2008 Sb. v dostatečné lhůtě pro přizpůsobení, 
a to do dne 1. ledna 2023. 
 
 
K části druhé (změna nařízení vlády č. 282/2014 Sb.): 
 
K čl. III 
 
K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1):  

Aktualizuje se text poznámky pod čarou č. 1 doplněním dalšího relevantního nového 
předpisu EU - prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1746. 
 
K bodu 2 (§ 3 odst. 1):  

Nové znění ustanovení odstavce 1 má zajistit shromažďování údajů k zajištění 
informační povinnosti uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1185 ve znění 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1746, v obsahu a rozsahu stanoveném čl. 12, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQ6L2DS7)



10 

odst. a), přílohou II. - bod 7, odst. a) a dále čl. 12 odst. b) a přílohou III. - bod 8. Sběrem 
informací o ceně mléka prvních kupujících, kteří nakupují mléko od producentů na území ČR, 
by mělo dojít rovněž ke snížení administrativní zátěže na straně prvních kupujících.  
 
K bodu 3 (§ 3 odst. 3):  

K úpravě odstavce 3 dochází na základě vydání prováděcího nařízení Komise (EU) 
2019/1746, konkrétně se jedná o bod 8. přílohy III a změnu čl. 12 písm. b). Současně se 
upravuje v souladu s kontrolou na místě uchovávat doklady pro kontroly na místě 4 roky 
v návaznosti na četnost kontrol (jedenkrát za 4 roky).  
 
K bodu 4 (§ 3 odst. 5 a 6):  

Ověřovat kontrolou na místě správnost údajů uvedených v měsíčním hlášení 
o dodávkách mléka prvního kupujícího vyplývá z čl. 151 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1308/2013, čl. 12 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/1185 a bodu 8. 
přílohy III prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1746, podle kterého členský stát zajistí, 
aby všichni první kupující usazení na jejich území nahlašovali příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu (Fondu) množství syrového kravského mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno, 
včas a přesně tak, aby splnili požadavky tohoto nařízení.  

Zároveň návrhem dojde ke snížení administrativní zátěže na straně prvních kupujících, 
kteří mohou být uznáni i za organizaci producentů, mimo jiné i tím, že se sjednotí frekvence 
provádění kontrol na místě ve stejnou dobu pro organizace producentů a první kupující a dojde 
ke snížení administrativní zátěže na straně neaktivních prvních kupujících tím, že dojde 
ke zrušení povinnosti zasílat nulová hlášení. 
 
K bodu 5 (§ 4 odst. 8 a § 5 odst. 7):  

Důvodem navrhované změny je snížení administrativní zátěže na straně organizace 
producentů a sjednocení frekvence provádění kontrol na místě pro organizace producentů 
a první kupující, vzhledem k tomu, že registrovaní první kupující mohou být současně uznáni 
za organizace producentů. Současně v návaznosti na výše uvedené se navrhuje také sjednotit 
frekvenci provádění kontrol na místě pro organizace producentů a sdružení organizací 
producentů  
 
K bodu 6 (§ 4 odst. 9 a 10):  

Pro organizace producentů se doplňuje ustanovení o povinnosti plnit podmínky pro 
uznání po celou dobu trvání uznání organizace producentů, nejen při žádosti o uznání a dále 
se doplňuje nutnost uchovávat doklady pro kontroly na místě 4 roky v návaznosti na četnost 
kontrol.  
 
K bodu 7 (§ 5 odst. 8 a 9):  
 Obdobně se pro uznávání sdružení organizací producentů doplňuje ustanovení 
o povinnosti plnit podmínky pro uznání po celou dobu trvání uznání sdružení organizací 
producentů, nejen při žádosti o uznání a dále se doplňuje nutnost uchovávat doklady 
pro kontroly na místě 4 roky v návaznosti na četnost kontrol.  
 
K bodům 8 a 10 (§ 9 odst. 1 a 2):  

Vzhledem k restrukturalizaci v oblasti produkce mléka dochází k navyšování počtu 
producentů prodávajících mléko a mléčné výrobky tzv. ze dvora (přímý prodej). Sledování 
vývoje 1 x během roku je dostačující pro vyhodnocení produkce, spotřeby a bilance komodity 
mléka i pro nastavení dotační politiky resortu směřující k malým podnikatelům. Změnou 
ustanovení dojde rovněž ke snížení administrativní zátěže na straně producentů zasílat každý 
měsíc výkazy jejich prodejů. 
 
K bodu 9 (poznámka pod čarou č. 21): 

Jedná se o aktualizaci znění poznámky pod čarou č. 21. 
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K čl. IV – přechodná ustanovení  
 
Stanoví se postup pro řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

nařízení, které se tak dokončí podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
K části třetí (změna nařízení vlády č. 314/2016 Sb.): 
 
K čl. V (§ 4 odst. 4 až 6): 
 

Odstranění odstavců 4 až 6 z paragrafu 4, včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 
navazuje na zrušení článků 170 a 171 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, ke kterému došlo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2393. 

 Úprava povede k eliminaci oznamovací povinnosti pro organizace producentů 
a ke snížení administrativní zátěže žadatelů.  
 
 
K části čtvrté (změna nařízení vlády č. 316/2017 Sb.): 
 
K čl. VI 
 
K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1): 

Jedná se o aktualizaci znění poznámky pod čarou č. 1. 
 
K bodu 2 (§ 3 odst. 1 písm. b):  

V § 3 odst. 1 písm. b) se upřesňují zdrojové dokumenty poskytovaných informací 
ohledně váženého průměru odhadnuté prodejní ceny cukru.   
 
K bodům 3, 4 a 6 (§ 3 odst. 1 písm. e), f), h), i) a  j):  

Úprava v § 3 odst. 1 písm. f) vyplývá ze situace, kdy v případě výroby cukru 
ze surového třtinového cukru neplatí hospodářský rok, cukr se vyrábí z meziproduktu; výroba 
je cca po týdnech a údaj o datu zahájení a ukončení výroby aktuálně bývá v hlášení 
podávaném na Fond stanoven odhadem.  

Navrhuje se odstavec e) rozdělit na dvě části – upravený odstavec e) se bude týkat 
cukrové řepy a nový odstavec h) se bude týkat třtinového cukru. Důvodem je skutečnost, 
že stávající znění umožňuje výrobci si vybrat, který údaj poskytne, přičemž jsou potřeba oba 
údaje. Dále údaje o zpracovaném surovém třtinovém cukru nelze za celý hospodářský rok 
validně poskytnout k 28. 2. Množství zpracovaného surového třtinového cukru za probíhající 
hospodářský rok – tato informace se má nyní poskytovat do 28. února probíhajícího 
hospodářského roku. Ovšem z praxe vyplývá, že do Hlášení jsou uváděny skutečné množství 
zpracovaného surového třtinového cukru + odhadované množství  na následující měsíce. 
Důvodem je nepřetržitá výroba cukru. Pokud by se v hlášení uvádělo pouze množství 
zpracované do 28. února, není pak již dále v Hlášení do 31. října nikde uvedeno skutečné 
množství zpracovaného surového třtinového cukru za celý „hospodářský rok“, nebo 
za zbývající měsíce od 28.2. 

Do § 3 odst. 1 písm. i) se vkládá informační povinnost ohledně skutečné cukernatosti 
zpracované cukrové řepy a určuje se lhůta ke každoročnímu podání této informace.  

V nově doplněném ustanovení § 3 odst. 1 písm. j) je vymezena informace 
o celkovém množství prodaného cukru za hospodářský rok, struktura této informace a lhůta 
k jejímu poskytnutí.  
 
K bodu 5 (§ 3 odst. 1 písm. g):  
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V § 3 odst. 1 písm. g) se doplňuje informační povinnost o celkové produkci melasy 
za příslušný hospodářský rok.  
 
K bodu 7 (§ 3 odst. 2 písm. d):  

Jedná se o upřesnění požadovaného údaje, který je poskytován Fondu na základě 
poznatků z aplikační praxe. 
 
K bodu 8 (§ 3 odst. 6):  

Doplňuje se nový odstavec 6, zakotvující povinnost předložit Fondu stejnopis nebo 
úředně ověřenou kopii mezioborové dohody v případě jejího uzavření. Stejná povinnost platí 
také v případě, kdy smluvní strany mezioborové dohody uzavřou smlouvu obsahující 
ustanovení o sdílení hodnoty ve smyslu čl. 172a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013. V poznámkách pod čarou č. 2 a 3 se doplňují odkazy na příslušná ustanovení 
předpisů EU – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.  
 

 
K části páté (účinnost): 

 
S ohledem na naléhavý obecný zájem se výjimečně navrhuje stanovit termín nabytí 

účinnosti dnem 1. srpna 2020. Důvodem je zejména plnění závazků vyplývajících 
z členství ČR v EU, ze kterých vyplývá nezbytnost nabytí účinnosti předkládaného návrhu 
navrhovaným dnem, který je začátkem hospodářského roku v EU pro odvětví ovoce 
a zeleniny a pro odvětví mléka.  

Ze stejného důvodu je navržen i termín nabytí účinnosti pro výjimku pro část čtvrtou – 
zněna nařízení vlády č. 316/2017 Sb. (dnem 1. ledna 2021), která se vztahuje k odvětví cukru 
Společné zemědělské politiky EU.   
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