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VI. 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
návrhu 
nařízení 

vlády 

Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

Část první 
Čl. I. 

Bod 1. 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na 
samostatném řádku doplňuje věta „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.“. 

32017R0892 X Celý obsah prováděcího 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. 

Část první 
Čl. I. 

Bod 2. 

V § 2 odst. 1 se slova „právnická osoba“ 
nahrazují slovy „družstvo nebo společnost 
s ručením omezeným“. 

32017R0891 Čl. 3  Článek 3 
Právní postavení organizací producentů 

Na základě svých vnitrostátních právních a správních struktur 
členské státy vymezí, které právnické osoby mohou požádat 
o uznání podle článku 154 nařízení (EU) č. 1308/2013. 
V příslušných případech přijmou rovněž ustanovení 
o jednoznačně definovaných částech právnických osob, které 
mohou požádat o uznání podle uvedeného článku. Členské 
státy mohou přijmout doplňující předpisy o uznávání 
organizací producentů a o právnických osobách, které mohou 
požádat o uznání jako organizace producentů. 
 

Část první 
Čl. I. 

Bod 4. 

V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene b) 
doplňují slova „a každý z nich je zemědělský 
podnikatel, má evidovanou zemědělskou 
půdu s druhem zemědělské kultury 
standardní orná půda nebo ovocný sad 
v evidenci využití půdy podle uživatelských 
vztahů a pěstuje minimálně 1 rok před 
podáním žádosti produkty, pro které 
se organizace producentů uznává; v případě 

32017R0891 Čl. 2 písm. 
a) a b)  

 
 
 
 
 
 
 

Článek 2 
Definice 

a) „producentem“ zemědělec ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 
produkující ovoce a zeleninu uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. i) 
nařízení (EU) č. 1308/2013 a produkty, které jsou určeny 
výhradně ke zpracování; 
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pěstování plodin, kde kořenový systém rostlin 
není v přímém kontaktu se zemědělskou 
půdou evidovanou v evidenci využití půdy 
podle uživatelských vztahů, přiloží doklad 
o vlastnictví pozemku producentem podle 
katastru nemovitostí nebo jiný doklad o 
právním důvodu užívání pozemku,“. 

 
 

Čl. 11 odst. 
1 

b) „členem“ producent nebo právnická osoba založená 
producenty, kteří jsou členy organizace producentů nebo 
sdružení organizací producentů; 
 

Článek 11 
Hlavní činnosti organizací producentů 

1. Hlavní činnost organizace producentů se týká koncentrace 
nabídky a uvádění produktů, které vyprodukují její členové a 
pro které je uznána, na trh. 

Část první 
Čl. I. 

Bod 7. 

V § 2 odst. 4 se za slova „podle odstavců 1 
a 2,“ vkládají slova „, a změny, které souvisí 
se vzájemným personálním propojením 
členů,“. 

32017R0891 Čl. 17  Článek 17 
Demokratická odpovědnost organizací producentů 

1. Pokud organizace producentů má právní strukturu, jež podle 
platných vnitrostátních právních předpisů vyžaduje 
demokratickou odpovědnost, má se pro účely tohoto nařízení 
za to, že tento požadavek splňuje, pokud členský stát 
nerozhodne jinak.  
2. Pro jiné organizace producentů, než je organizace uvedená 
v odstavci 1, členské státy stanoví maximální procentní část 
hlasovacích práv a podílů nebo kapitálu, kterou fyzická nebo 
právnická osoba může v organizaci producentů držet. 
Maximální procentní část hlasovacích práv a podílů nebo 
kapitálu musí být nižší než 50 % všech hlasovacích práv a než 
50 % podílů nebo kapitálu.  
V řádně odůvodněných případech mohou členské státy 
stanovit vyšší maximální procentní část podílů nebo kapitálu, 
který právnická osoba může držet v organizaci producentů za 
předpokladu, že jsou přijata opatření, která zajistí, že se v 
každém případě předejde zneužití pravomoci touto právnickou 
osobou.  
Odchylně od prvního pododstavce se v případě organizací 
producentů provádějících operační program dne 17. května 
2014 maximální procentní část podílů nebo kapitálu stanovená 
členským státem podle prvního pododstavce uplatní až po 
skončení uvedeného operačního programu.  
3. Orgány členských států provádějí na základě analýzy rizik 
kontroly hlasovacích práv a podílů. V případě, že členové 
organizace producentů jsou sami právnickou osobou, zahrnují 
tyto kontroly totožnost fyzických nebo právnických osob, které 
drží podíly nebo kapitál členů.  
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4. Pokud je organizace producentů jasně vymezenou složkou 
právnické osoby, členské státy přijmou opatření a omezí či 
zruší pravomoci uvedené právnické osoby, pokud jde o 
změnu, schvalování nebo zamítání rozhodnutí organizace 
producentů.  

Část první 
Čl. I. 

Bod 10. 

V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
„(6) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace 

producentů nebo nadnárodní organizace 
producentů neplní v daném kalendářním 
roce podmínku vyplývající z odstavce 2 písm. 
d) nebo podmínku stanovenou v § 7 nebo § 
11 odstavce 1 až 3, sníží roční výši podpory 
za daný kalendářní rok, ve kterém k porušení 
došlo, o 5 %. V případě, že podmínka 
vyplývající z odstavce 2 písm. d) nebude 
opakovaně dodržena ve 2 následujících po 
sobě jdoucích kalendářních letech, Fond 
organizaci producentů nebo nadnárodní 
organizaci producentů sníží výši podpory za 
druhý kalendářní rok, ve kterém k porušení 
došlo, o 50 %. V případě, že podmínka 
vyplývající z odstavce 2 písm. d) nebude 
opakovaně dodržena ve 3 následujících po 
sobě jdoucích kalendářních letech, Fond 
organizaci producentů nebo nadnárodní 
organizaci producentů uznání odejme.“. 

 
 
 

32017R0891 Čl. 59 odst. 
1 a 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 76  

Článek 59 
Nedodržení kritérií uznání 

1. Pokud členský stát zjistí, že organizace producentů 
nesplňuje jedno z kritérií uznání v souvislosti s požadavky 
článků 5, 7, čl. 11 odst. 1 a 2 a článku 17, zašle dotyčné 
organizaci producentů nejpozději do dvou měsíců ode dne, 
kdy byla uvedená skutečnost zjištěna, doporučeně dopis, v 
němž bude uvedeno upozornění na chybu, potřebná nápravná 
opatření a lhůty, do kdy je třeba tato opatření přijmout; tyto 
lhůty nepřesáhnou čtyři měsíce. Od okamžiku zjištění 
nedodržení členské státy pozastaví platby podpory až do 
okamžiku přijetí nápravných opatření k jejich spokojenosti. 
 
4. Pokud členský stát zjistí, že organizace producentů 
nedodržuje nějaké z kritérií uznání stanovené v článku 154 
nařízení (EU) č. 1308/2013, než které je uvedeno v odstavci 1, 
zašle dotyčné organizaci producentů nejpozději do dvou 
měsíců ode dne, kdy byla uvedená skutečnost zjištěna, 
doporučeně dopis, v němž bude uvedeno upozornění na 
chybu, potřebná nápravná opatření a lhůty, do kdy je třeba tato 
opatření přijmout; tyto lhůty nepřesáhnou čtyři měsíce. 
 

Článek 76 
Vnitrostátní sankce 

Aniž jsou dotčeny sankce stanovené v nařízení (EU) č. 
1306/2013, nařízení (EU) č. 1308/2013, tomto nařízení nebo 
prováděcím nařízení (EU) 2017/892, členské státy uplatní 
sankce na vnitrostátní úrovni v důsledku nesrovnalostí ve 
vztahu k požadavkům stanoveným v uvedených nařízeních, 
včetně organizací producentů, kteří neprovádějí operační 
program. Uvedené sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující, aby poskytovaly odpovídající ochranu finančních 
zájmů Unie. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQ6L2E83)



4 
 

Část první 
Čl. I. 

Bod 12. 

V § 4 se číslo „20“ nahrazuje číslem „30“. 
 

32017R0891 Čl. 17 odst. 
2  

Článek 17 
Demokratická odpovědnost organizací producentů 

2. Pro jiné organizace producentů, než je organizace uvedená 
v odstavci 1, členské státy stanoví maximální procentní část 
hlasovacích práv a podílů nebo kapitálu, kterou fyzická nebo 
právnická osoba může v organizaci producentů držet. 
Maximální procentní část hlasovacích práv a podílů nebo 
kapitálu musí být nižší než 50 % všech hlasovacích práv a než 
50 % podílů nebo kapitálu.  
V řádně odůvodněných případech mohou členské státy 
stanovit vyšší maximální procentní část podílů nebo kapitálu, 
který právnická osoba může držet v organizaci producentů za 
předpokladu, že jsou přijata opatření, která zajistí, že se v 
každém případě předejde zneužití pravomoci touto právnickou 
osobou. 

Část první 
Čl. I. 

Bod 14. 

V § 5 se slova „6 měsíců“ nahrazují slovy „3 
měsíce“ a na konci se doplňuje věta „Úprava 
se obdobně použije i na vystoupení člena ze 
sdružení organizací producentů 
nebo z nadnárodního sdružení organizací 
producentů se sídlem v České republice, 
které bylo uznané podle § 3.“. 

32017R0891 Čl. 18 Článek 18 
Pravidla pro organizace producentů platná pro 

sdružení organizací producentů 
Články 3, 6, čl. 11 odst. 3, články 13, 15 a 17 se použijí 
obdobně na sdružení organizací producentů. Pokud sdružení 
organizací producentů prodává produkty členů svých 
organizací producentů, použije se obdobně čl. 11 odst. 2. 

Část první 
Čl. I. 

Bod 16. 

V § 8 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou 
č. 24 zní: 

„(8) Organizace producentů nebo 
nadnárodní organizace producentů se 
sídlem v České republice podá žádost o 
vyplacení části podpory za výdaje vyplývající 
z operačního programu24) Fondu na jím 
vydaném formuláři, a to za výdaje 
vynaložené v prvním pololetí příslušného 
roku, do konce července téhož roku. 

32017R0892 Čl. 12 Článek 12 
Částečné platby 

1. Členské státy mohou organizacím producentů povolit, aby 
žádaly o proplacení části podpory odpovídající částkám, které 
již byly v rámci operačního programu vynaloženy. 
2. Žádosti lze podávat kdykoli, avšak maximálně třikrát během 
jednoho roku. Musí k nim být přiložena podkladová 
dokumentace, jako např. faktury a doklady prokazující 
provedení platby. 
3. Platby související se žádostmi o vyplacení části podpory 
nesmějí převyšovat 80 % části podpory odpovídající částkám, 
které již byly v rámci operačního programu za dané období 
vynaloženy. Členské státy mohou u částečných plateb 
stanovit jejich minimální výši a lhůty pro podání žádostí. 

Část první 
Čl. I. 

Bod 17. 

V § 8 se doplňuje odstavec 10, který zní: 
„(10) Dvanáctiměsíční referenční období 

podle čl. 23 odst. 1 nařízení Komise 

32017R0891 Čl. 23 odst. 
1 

Článek 23 
Referenční období a strop finanční podpory Unie 
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v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, 
v platném znění může začínat nejdříve 1. 
ledna třetího roku před rokem, na který se 
žádá o podporu, a končit nejpozději 31. 
prosince roku předcházejícího před rokem, 
na který se žádá o podporu.“. 

1. Členské státy stanoví pro každou organizaci producentů 
dvanáctiměsíční referenční období začínající nejdříve 1. ledna 
třetího roku před rokem, na který se žádá o podporu, a končící 
nejpozději 31. prosince roku předcházejícího před rokem, na 
který se žádá o podporu,  
Toto dvanáctiměsíční referenční období je účetním obdobím 
dotyčné organizace producentů.  
Metodika pro stanovování referenčního období se během 
operačního programu nemění, vyjma řádně odůvodněných 
situací. 

Část první 
Čl. I. 

Bod 18. 

§ 11 včetně nadpisu a poznámek pod čarou 
č. 27 až 30 a 61 zní: 

„§ 11 
Podmínky členství některých osob 
v organizaci producentů a provádění 
činností zajišťovaných externě 
 

(1) Osoba, která není producentem podle 
přímo použitelného předpisu Evropské 
unie27), může být přijata za člena organizace 
producentů28), pokud předmět její činnosti 
odpovídá požadavkům a cílům uvedeným 
v přímo použitelném předpise Evropské 
unie29) a pokud se jedná o  
a) člena, který svým členstvím v organizaci 

producentů slouží k plnění jejich úkolů, 
nebo 

b) člena, který vyrábí výrobky v rámci 
odvětví ovoce a zeleniny.  
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 nemá 

právo spolurozhodovat o nakládání 
s finančními prostředky provozního fondu30) 
příslušné organizace producentů. 

(3) Osoba, která není producentem podle 
přímo použitelného předpisu Evropské 
unie27) a zabývá se výlučně obchodem 
s ovocem a zeleninou, nemůže být členem 
organizace producentů. 

32017R0891 Čl. 2 písm. 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 2 
Definice 

Pro účely této hlavy se rozumí: 
a) „producentem“ zemědělec ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (1) 
produkující ovoce a zeleninu uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. i) 
nařízení (EU) č. 1308/2013 a produkty, které jsou určeny 
výhradně ke zpracování; 
 

Článek 13 
Externí zajišťování činností 

1. Činnosti, jejichž zajištění externími subjekty mohou členské 
státy povolit podle článku 155 nařízení (EU) č. 1308/2013, se 
vztahují k cílům uvedeným v čl. 152 odst. 1 písm. c) 
uvedeného nařízení a mohou mimo jiné zahrnovat 
shromažďování, skladování, balení a uvádění produktu členů 
organizace producentů na trh.  
2. Organizace producentů zajišťující nějakou činnost externě 
uzavře pro účely provádění příslušné činnosti s jiným 
subjektem, včetně jednoho nebo několika svých členů nebo 
dceřiného podniku, písemnou obchodní dohodu formou 
smlouvy, dohody nebo protokolu. Organizace producentů 
zůstává nadále odpovědná za provádění činnosti zajišťované 
externě i za celkovou kontrolu řízení a dohled nad obchodní 
dohodou o provádění uvedené činnosti. Avšak činnost, která 
je prováděna sdružením organizací producentů nebo 
družstvem, jejichž členové jsou sami družstvy, pokud je 
organizace producentů jejich členem, nebo dceřiným 
podnikem, který splňuje požadavek 90 % uvedený v čl. 22 
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(4) Provádění činností zajišťovaných 
externě mohou organizace producentů 
vykonávat na základě smlouvy podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie61) 

předložené Fondu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 16 odst. 
1 a 2 

odst. 8, se považuje za činnost prováděnou organizací 
producentů.  
3. Celková kontrola řízení a dohled uvedené v prvním 
pododstavci odstavce 2 musí být účinné a vyžadují, aby 
smlouva, dohoda nebo protokol o externím zajišťování 
činností: 
a) umožnily organizaci producentů vydávat závazné pokyny a 
obsahovaly ustanovení, která umožní organizaci producentů 
ukončit smlouvu, dohodu nebo protokol, pokud poskytovatel 
služeb nesplňuje podmínky smlouvy o externím zajištění 
činnosti;  
b) stanovily podrobné podmínky, včetně povinností podávat 
pravidelné zprávy a lhůt, které umožní organizaci producentů 
vykonávat účinnou kontrolu nad činnostmi zajišťovanými 
externě.  
Smlouvy, dohody nebo protokoly o externím zajišťování 
činností, jakož i zprávy uvedené v prvním pododstavci písm. 
b) uchovává organizace producentů po dobu nejméně 5 let pro 
účely následných kontrol a musí být na požádání přístupné 
všem členům. 
 

Článek 16 
Členové, kteří nejsou producenty 

1. Členské státy mohou stanovit podmínky, za nichž může být 
přijata za člena organizace producentů fyzická nebo právnická 
osoba, která není producentem.  
2. Při stanovení podmínek uvedených v odstavci 1 členské 
státy zajistí především soulad s čl. 153 odst. 2 písm. c) a čl. 
159 písm. a) bodem i) nařízení (EU) č. 1308/2013. 

Část druhá 
Čl. III. 
Bod 1. 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na 
samostatném řádku doplňuje věta „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 platném 
znění.“. 

32019R1746 X Celý obsah prováděcího 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. 
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Část druhá 
Čl. III. 
Bod 2. 

V § 3 odstavec 1 zní: 
„(1) Registrovaný první kupující oznamuje 

Fondu na jím vydaném formuláři vždy do 10 
dnů po uplynutí každého kalendářního 
měsíce: 
a) celkové množství syrového mléka 

z konvenčního chovu vyjádřené 
v kilogramech, které mu bylo dodáno 
jednotlivými producenty za každý měsíc, 
včetně jejich identifikačních údajů,  

b) celkové množství syrového mléka 
z ekologického chovu vyjádřené 
v kilogramech, které mu bylo dodáno 
jednotlivými producenty za každý měsíc, 
včetně jejich identifikačních údajů, 

c) obsah tuku a bílkovin v procentech 
hmotnosti z celkového množství 
dodaného syrového mléka  přepočtený 
na dvě desetinná místa,  

d) seznam zpracovatelů zabývajících se 
ošetřením a zpracováním jím dodaného 
syrového mléka, s uvedením množství 
syrového mléka, které těmto 
zpracovatelům dále prodal, 

e) celkovou fakturovanou částku bez daně 
přidané hodnoty zaokrouhleně v celých 
číslech za dodávky syrového mléka, které 
mu byly dodány producenty za každý 
měsíc, a  

f) celkovou fakturovanou částku bez daně z 
přidané hodnoty zaokrouhleně v celých 
číslech za dodávky syrového mléka z 
chovu v režimu ekologického 
zemědělství, které mu byly dodány 
producenty za každý měsíc.“. 

32019R1746 Příloha I 
Bod 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha II 
Bod 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha III 
Bod 8 

7. Mléko a mléčné výrobky  
Obsah oznámení: ceny sušené syrovátky, sušeného 
odstředěného mléka, sušeného plnotučného mléka, másla, 
smetany, konzumního mléka a komoditních sýrů, vyjádřené za 
100 kg produktu.  
Dotčené členské státy: členské státy, jejichž vnitrostátní 
produkce představuje alespoň 2 % produkce Unie nebo ve 
kterých (v případě komoditních sýrů) daný typ sýra 
představuje alespoň 4 % celkové vnitrostátní produkce sýrů. 
Jiné: oznamují se ceny produktů zakoupených od výrobce bez 
dalších nákladů (na dopravu, nakládku, manipulaci, 
skladování, palety, pojištění atd.) na základě smluv o 
dodávkách po dobu tří měsíců. 
 
7. Mléko a mléčné výrobky  
a) Mléko Obsah oznámení: cena syrového mléka a syrového 
biomléka, jakož i odhadovaná cena dodávek syrového mléka 
v běžném měsíci, vyjádřená za 100 kg produktu s odkazem na 
skutečný obsah tuku a bílkovin. Dotčené členské státy: 
všechny členské státy. Lhůta pro oznámení: do 25. dne 
každého měsíce za předchozí měsíc. Jiné: cenou se rozumí 
cena, kterou zaplatí první odběratelé usazení na území 
členského státu; 
 b) Mléčné výrobky Obsah oznámení: ceny jiných než 
komoditních sýrů, uvedených v bodě 7 přílohy I, vyjádřené za 
100 kg produktu. Dotčené členské státy: všechny členské 
státy v souvislosti s druhy sýrů, jež mají význam pro 
vnitrostátní trh.  
Lhůta pro oznámení: do 15. dne každého měsíce za předchozí 
měsíc. Jiné: cenami se rozumí ceny sýrů zakoupených od 
výrobce bez dalších nákladů (na dopravu, nakládku, 
manipulaci, skladování, palety, pojištění atd.) na základě 
smluv o dodávkách po dobu tří měsíců. 
 
8. Mléko  
Obsah oznámení: 
 — celkové množství syrového kravského mléka, vyjádřené v 
kilogramech s odkazem na skutečný obsah tuku;  
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— celkové množství syrového kravského mléka z ekologické 
výroby, vyjádřené v kilogramech s odkazem na skutečný 
obsah tuku; 
 — obsah tuku a obsah bílkovin v syrovém kravském mléce, 
vyjádřený jako procentní podíl na hmotnosti produktu.  
Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí 
měsíc. Dotčené členské státy: všechny členské státy. Jiné: v 
případě mléka: množství vyjadřují mléko dodané v 
předchozím měsíci prvním odběratelům usazeným na území 
členského státu. Členské státy zajistí, aby všichni první 
odběratelé usazení na jejich území nahlašovali příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu množství syrového kravského mléka, 
které jim bylo každý měsíc dodáno, včas a přesně tak, aby 
tento požadavek splnili. 

Část druhá 
Čl. III. 
Bod 4. 

V § 3 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně 
poznámek pod čarou č. 23 a 24 znějí: 

„(5) V souladu s předpisem Evropské 
unie23) Fond nejméně jedenkrát za 4 roky 
provede u registrovaného prvního kupujícího  
kontrolu na místě, aby ověřil, že registrovaný 
první kupující plní podmínky stanovené 
odstavci 1 a předpisem Evropské unie24). 

(6) Jestliže registrovaný první kupující 
nenakupuje syrové kravské mléko od 
producentů po dobu 12 po sobě jdoucích 
měsíců a nevykonává tak činnost, pro kterou 
byl registrován, rozhodne Fond o zrušení 
jeho registrace. 

  

32017R1185 Příloha III 
Bod 8  

8. Mléko 
Obsah oznámení: 
— celkové množství syrového kravského mléka, vyjádřené v 
kilogramech s odkazem na skutečný obsah tuku; 
— celkové množství syrového kravského mléka z ekologické 
výroby, vyjádřené v kilogramech s odkazem na skutečný 
obsah tuku; 
— obsah tuku a obsah bílkovin v syrovém kravském mléce, 
vyjádřený jako procentní podíl na hmotnosti produktu.  
Lhůta pro oznámení: do 25. dne každého měsíce za předchozí 
měsíc.  
Dotčené členské státy: všechny členské státy.  
Jiné: v případě mléka: množství vyjadřují mléko dodané v 
předchozím měsíci prvním odběratelům usazeným na území 
členského státu. Členské státy zajistí, aby všichni první 
odběratelé usazení na jejich území nahlašovali příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu množství syrového kravského mléka, 
které jim bylo každý měsíc dodáno, včas a přesně tak, aby 
tento požadavek splnili. 

Část druhá 
Čl. III. 
Bod 6. 

V § 4 se doplňují odstavce 9 a 10, které 
včetně poznámky pod čarou č. 25 znějí: 

„(9) Organizace producentů a nadnárodní 
organizace producentů po celou dobu trvání 
uznání neporušuje pravidla pro její činnost 

32012R0511 Článek 2 1. Objemy syrového mléka, jichž se týkají smluvní jednání 
uvedená v čl. 126c odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 
1234/2007, se oznamují příslušnému orgánu členského státu 
nebo členských států,  
a) v němž nebo v nichž probíhá produkce syrového mléka, a  
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stanovená tímto nařízením nebo předpisem 
Evropské unie25). 

(10) Po dobu nejméně 4 let od konce 
roku, kdy byly doklady vystaveny, uznaná 
organizace producentů uchovává doklady 
související s uznáním a doklady související 
s její činností podle předpisu Evropské 
unie6). 

b) pokud se liší, tam, kde se uskutečňuje dodávka 
zpracovateli nebo odběrateli. 
2. Oznámení uvedené v odstavci 1 se podává před 
zahájením smluvních jednání a musí v něm být uveden 
organizací producentů nebo sdružením odhadovaný objem 
produkce, jehož se smluvní jednání týkají, spolu s 
předpokládanou dobou dodávky objemu syrového mléka.  

3. Každoročně do 31. ledna oznamuje každá organizace 
producentů nebo sdružení Komisi kromě informací uvedených 
v odstavci 1 objem syrového mléka, rozdělený podle 
producentských členských států, jenž byl skutečně dodán v 
rámci smluv vyjednaných organizací producentů v předchozím 
kalendářním roce. 

Část druhá 
Čl. III. 
Bod 7. 

V § 5 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí: 
„(8) Sdružení organizací producentů 

po celou dobu trvání uznání neporušuje 
pravidla pro jeho činnost stanovená tímto 
nařízením nebo předpisem Evropské unie25). 

(9) Po dobu nejméně 4 let od konce roku, 
kdy byly doklady vystaveny, uznané sdružení 
organizací producentů uchovává doklady 
související s uznáním a doklady související 
s jeho činnosti podle předpisu Evropské 
unie10).“. 

32012R0511 Článek 2 1. Objemy syrového mléka, jichž se týkají smluvní jednání 
uvedená v čl. 126c odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 
1234/2007, se oznamují příslušnému orgánu členského státu 
nebo členských států,  
a) v němž nebo v nichž probíhá produkce syrového mléka, a  
b) pokud se liší, tam, kde se uskutečňuje dodávka 
zpracovateli nebo odběrateli. 
2. Oznámení uvedené v odstavci 1 se podává před 
zahájením smluvních jednání a musí v něm být uveden 
organizací producentů nebo sdružením odhadovaný objem 
produkce, jehož se smluvní jednání týkají, spolu s 
předpokládanou dobou dodávky objemu syrového mléka.  

3. Každoročně do 31. ledna oznamuje každá organizace 
producentů nebo sdružení Komisi kromě informací uvedených 
v odstavci 1 objem syrového mléka, rozdělený podle 
producentských členských států, jenž byl skutečně dodán v 
rámci smluv vyjednaných organizací producentů v předchozím 
kalendářním roce. 

Část třetí 
Čl. V. 

 

V § 4 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, 

32017R2393 
 

Čl. 4 
Bod 16 

Článek 4 
Změny nařízení (EU) č. 1308/2013 

16) Články 169, 170 a 171 se zrušují. 
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se odstavce 4 až 6 včetně poznámek 
pod čarou č. 3 a 4 zrušují.  

Část čtvrtá 
Čl. VII. 
Bod 1. 

V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „odhadnuté v 
rámci smluv nebo jiných transakcí 
za probíhající měsíc a o odhadnutém 
odpovídajícím množství“ nahrazují slovy 
„z krátkodobých smluv“. 

32019R1746 Příloha II. 
Bod 3. 

písm. a) 

Příloha II 
Požadavky týkající se oznamování jiných než týdenních 

cen podle čl. 12 písm. a) 
3. Cukr  
Obsah oznámení:  
a) vážené průměry následujících cen cukru, vyjádřených za 
tunu cukru, jakož i celková odpovídající množství a vážené 
směrodatné odchylky:  
i) za předchozí měsíc: prodejní cena;  
ii) za předchozí měsíc: prodejní cena na fakturách odpovídající 
krátkodobým smlouvám. Komise tyto ceny zveřejní nejdříve 2 
měsíce po skončení níže stanovené lhůty pro oznámení;  

Část čtvrtá 
Čl. VII. 
Bod 3. 

V § 3 odst. 1 písm. g) se za slovo „cukru“ 
vkládají slova „a celkovém množství 
vyrobené melasy“. 

32019R1746 Příloha III. 
Bod 2.B. 
písm. a) 

Příloha III 
Požadavky týkající se oznamování informací o produkci 

a tržních informací podle čl. 12 písm. b) 
B. Produkce a použití cukru a bioethanolu  
Obsah oznámení: a) produkce: produkce cukru a melasy a 
produkce bioethanolu jednotlivých podniků v předchozím 
hospodářském roce a odhad celkové produkce cukru v 
každém členském státě a produkce cukru jednotlivých podniků 
za běžný hospodářský rok; b) použití: cukr prodaný podniky a 
rafinériemi v předchozím hospodářském roce, rozdělený podle 
místa určení.  

Část čtvrtá 
Čl. VII. 
Bod 4. 

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují se písmena h) 
až j), která znějí: 
„h) množství zpracovaného surového 

třtinového cukru za proběhlý hospodářský 
rok; informaci poskytuje do 31. října 
následujícího hospodářského roku, 

i) skutečné cukernatosti zpracované cukrové 
řepy; informaci poskytuje 
do 28. února probíhajícího 
hospodářského roku, a  

j)  celkovém množství prodaného cukru za 
hospodářský rok, rozděleném na 
množství cukru prodaného 

32019R1746 Čl. 1. 
 odst. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 1 
Změny prováděcího nařízení (EU) 2017/1185 

5) Článek 8 se nahrazuje tímto:  
„Článek 8  
Další informace Členské státy a v příslušných případech třetí 
země a hospodářské subjekty mohou Komisi oznámit 
dodatečné informace nad rámec informací požadovaných v 
přílohách I, II a III prostřednictvím informačního systému 
uvedeného v článku 1, pokud dotčené členské státy a v 
příslušných případech třetí země a hospodářské subjekty tyto 
informace považují za relevantní. Tato oznámení se 
předkládají na formuláři, který Komise v informačním systému 
zpřístupní.“ 
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maloobchodníkům, množství cukru 
prodaného ke zpracování 
v potravinářském průmyslu a množství 
cukru prodaného ke zpracování 
v ostatním průmyslu, s výjimkou výroby 
bioethanolu; informaci poskytuje do 31. 
října následujícího hospodářského roku.“. 

Příloha III. 
Bod 2.B.  
písm. f) 

Příloha III 
Požadavky týkající se oznamování informací o produkci 

a tržních informací podle čl. 12 písm. b) 
B. Produkce a použití cukru a bioethanolu  
f) „použitím cukru“ se rozumí celková množství (vyjádřená v 
tunách ekvivalentu bílého cukru), prodaná cukrovarnickými 
podniky a rafinériemi maloobchodníkům a uživatelům cukru v 
průběhu hospodářského roku. Tato množství se rozdělí mezi 
objemy prodávané na maloobchodní prodej, potravinářskému 
průmyslu a ostatním průmyslovým odvětvím s výjimkou výroby 
bioethanolu. 

Část čtvrtá 
Čl. VII. 
Bod 6. 

V § 3 se doplňuje odstavec 6, který včetně 
poznámky pod čarou č. 2 zní: 

„(6) Smluvní strany poskytují Fondu 
stejnopis nebo kopii  
a)  uzavřené mezioborové dohody podle 

přímo použitelného předpisu Evropské 
unie2); do konce srpna každého 
hospodářského roku, ke kterému se 
smlouva vztahuje, a 

b) uzavřené smlouvy obsahující ustanovení 
o sdílení hodnoty smluvních stran 
mezioborové dohody; do konce srpna 
každého hospodářského roku, ke 
kterému se smlouva vztahuje. 

_____________ 
2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2017/1185, v platném znění.“. 

 

32017R1185 Příloha III. 
bod E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha III. 
Požadavky týkající se oznamování informací o produkci 

a tržních informací podle čl. 12 písm. b) 
 

E. Mezioborové dohody  
Obsah oznámení: obsah mezioborových dohod mezi pěstiteli 
a podniky a doložek o sdílení hodnot. Příslušné prvky, které 
mají být oznámeny, se stanoví v souladu s metodikou 
zveřejněnou Komisí.  
Lhůta pro oznámení: do konce každého hospodářského roku 
za daný hospodářský rok.  
Dotčené členské státy: všechny členské státy, ve kterých se 
nacházejí cukrovarnické podniky a ve kterých produkce cukru 
přesahuje 10 000 tun. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32017R0892 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. 

32017R0891 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. 

32019R1746 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. 

32012R0511 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. 

32017R2393 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. 
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