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VIII. 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
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 

 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 12695/2020-MZE-11193, ze dne 9. dubna 2020, s termínem dodání stanovisek 
do dne 5. května 2020, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 
 

1) Připomínka k čl. I,  bod 17:  
Doporučuje se slova „Dvanácti měsíční“ 
napsat dohromady „Dvanáctiměsíční“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  

2) Připomínka k čl. I, body  20., 21. a 23.:  
Doporučuje se slovo „bod“ vyjádřit slovem 
„bodě“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k čl. II, bod 2:  
Doporučuje se slova „a to“ vypustit jako 
nadbytečná. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka k čl. III, bod 2:  
V § 3 odst. 1 písm. f)  se doporučuje vložit 
slovo „z“ před slova „přidané hodnoty“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

5) Připomínka k čl. III, bod 4:  
V § 3 odst. 5 se doporučuje odstranit čárky za 
slovem „provede“ a za slovem „kupujícího“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

6) Připomínka k čl. III, bod 7: 
Navrhované znění § 5 odst. 8 se doporučuje 
bez náhrady vypustit – skutečnost, že je třeba 
dodržovat právní předpisy, vyplývá z jejich 
povahy a není to třeba explicitně uvádět. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o zpřesnění dodržování podmínek, zejména 
minimálního počtu členů a minimální roční obchodované 
produkce, které musí organizace producentů splňovat 
po celou dobu trvání uznání ne jen při žádosti o uznání 
podle § 4. V případě, že tak nečiní, jsou organizaci 
uloženy sankce podle § 6 odst. 5 až 7. 
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7) Připomínka k čl. VII, bod 2:   
Doporučuje se slovo „zrušuje“ vyjádřit slovem 
„zrušují“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

8) Připomínka k čl. VII, bod 6:  
Doporučuje se odstranit uvozovky nahoře za 
slovem „vztahuje“ a tečku za nimi, neboť 
odstavec 6 je citován včetně poznámky pod 
čarou č. 2. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

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) Připomínka k části první, čl. I, bodu 2 návrhu 
(§ 2 odst. 1), a důvodové zprávě: 
Návrh zavádí, že žádost o uznání za organizaci 
producentů může podat obchodní korporace, 
nicméně důvodová zpráva hovoří o tom, že 
takovou žádost mohou podat jen Žádáme 
napravit tento rozpor. V případě, že by došlo 
k úpravě návrhu (tj. k vyloučení a.s., v.o.s. a 
k.s.), doporučujeme do důvodové zprávy 
doplnit zhodnocení praktických dopadů. Tj. 
kolika subjektů se zhruba změna dotkne. Pokud 
by změny měly mít značný dopad na subjekty, 
doporučujeme zvážit nezbytnost takového 
omezení.  
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven na základě připomínky SZIF. 
Akceptací zásadní připomínky byl rozpor odstraněn. 
 
 

2) Připomínka k části první, čl. I, bodu 14 
návrhu (§ 5):  
Doporučujeme v souladu s Legislativními 
pravidly vlády vypustit slovo „textu“ ze spojení 
„na konci textu se doplňuje“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  

3) Připomínka k části první, čl. II:  
Doporučujeme nadpis článku uvést slovy 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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„Přechodná ustanovení“ 

4) Připomínka k části druhé, čl. III, bodu 1, a 
části čtvrté, čl. VII, bodu 6, návrhu (pozn. pod 
čarou):  
Doporučujeme doplnit ve spojení „prováděcí 
nařízení (EU) 2017/1185“ před závorku slovo 
„Komise“. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o název nařízení 2019/1746, ve kterém slovo 
„Komise“ před (EU) 2017/1185 uvedeno není.  

5) Připomínka k části druhé, čl. III, bodu 2 
návrhu (§ 3 odst. 1 písm. a) a b)): 
 Doporučujeme zvážit vhodnost formulace 
„celkové množství… které mu bylo dodáno 
jednotlivými producenty“ a případně 
přeformulovat. Ustanovení na jednu stranu 
hovoří o celkovém množství, na druhou stranu 
mluví o jednotlivých producentech. Není tak 
zcela zřejmé, jestli se má v případě více 
producentů rozepsat celkové množství za 
každého z nich, nebo se uvede jen souhrnná 
částka 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o formulaci, která byla použita již v původním 
znění nařízení vlády, a respondenti dokázali formuláře 
řádně vyplnit. Navíc SZIF vydává ke každému nařízení 
vlády příručky a důležité informace. V každém měsíci 
každý producent dodává prvnímu kupujícímu několik 
dodávek syrového kravského mléka. Celkové množství 
v tomto smyslu je myšleno množství celkem 
za jednotlivého producenta. Pokud by nebylo uvedeno 
slovo „celkem“, potom by první kupující hlásil každou 
dodávku za každého producenta. 

6) Připomínka k části druhé, čl. III, bodu 2 
návrhu (§ 3 odst. 1 písm. e) a f)):  
Doporučujeme ve spojení „daně přidané 
hodnoty“ doplnit „z“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

7) Připomínka k části čtvrté, čl. VII, bodu 1 
návrhu (§ 3 odst. 1 písm. b):  
Doporučujeme zvážit, zda spojení „krátkodobé 
smlouvy“ bude pro adresáty a Fond dostatečně 
určité. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Dosud není vydána finální metodika od Komise EU. 
V posledním návrhu je „short-term contract“ definován 
jako smlouva, která nepřesáhne 2 měsíce. Pokud 
do doby před schválením návrhu bude k dispozici 
konečná verze, tak bude v textu doplněna.    

8) Připomínka k části čtvrté, čl. VII, bodu 4 
návrhu (§ 3):  
Doporučujeme v souladu s Legislativními 
pravidly vlády vypustit slovo „textu“ ze spojení 
„na konci textu odstavce 1“.  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

9) Připomínka k rozdílové tabulce:  Akceptováno. 
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Doporučujeme upravit tabulku dle šablony a 
doplnit první řádek „Navrhovaný právní předpis 
- Odpovídající předpis EU“. 

Text byl upraven. 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

1) Připomínka k čl. I k bodu 2 - § 2 odst. 1: 
Navrhovaná změna neodpovídá tomu, co je 
uvedeno v odůvodnění, dle kterého má mít 
možnost požádat o uznání za organizaci 
producentů nebo nadnárodní organizaci 
producentů pouze družstvo nebo společnost s 
ručením omezeným. Navrhované znění 
ustanovení se však vztahuje na všechny 
obchodní korporace (včetně akciové 
společnosti, veřejné obchodní společnosti a 
komanditní společnosti). Doporučujeme proto 
uvést navrhovanou změnu do souladu 
s odůvodněním. 

Akceptováno. 
Text byl upraven na základě připomínky SZIF. 
 

2) Připomínka k čl. I k bodu 5 - §  2 odst. 2 
písm. d) a k Čl. II bodu 2 – přechodné 
ustanovení: 
Vzhledem k tomu, že navrhovaný maximální 
limit pro podíl produkce uvedené na trh jedním 
producentem žadatele na celkové produkci 
uvedené na trh všemi producenty žadatele je 
vyšší než limit podle stávající úpravy, lze 
předpokládat, že bude snadnější jej splnit. 
V takovém případě by však odůvodnění 
postrádalo smysl a navrhované přechodné 
ustanovení by bylo zcela nadbytečné. 
Doporučujeme proto v odůvodnění vysvětlit, 
v čem spočívá zpřísnění, na které je třeba 
organizacím producentů poskytnout dostatečný 
časový prostor pro adaptaci.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
V současné době platí maximální limit pouze pro nově 
uznávané organizace producentů. Nově se navrhuje, 
aby platil i pro již uznané organizace, které však potřebují 
čas na případnou úpravu, proto je potřeba stanovit 
i přechodné období na tuto úpravu.  
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3 Připomínka k čl. I bodu 7 - § 2 odst. 4: 
Změny související se vzájemným personálním 
propojením členů se dle našeho názoru projeví 
i jako změna v dokladu povinně předkládaném 
k žádosti dle § 2 odst. 2 písm. b). Změnu 
v tomto dokladu musí organizace Fondu hlásit i 
podle dosavadní úpravy. Doporučujeme proto 
navrhovanou změnu vypustit. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jedná se o zpřesnění formulace k předkládání 
dokumentů týkající se personálních vlastnických vztahů 
mezi jednotlivými členy. Při žádosti o uznání předkládá 
žadatel seznam svých členů popř. seznamy akcionářů 
nebo členů družstva, pokud je člen OP akciová 
společnost nebo družstvo. Je důležité zdůraznit, 
že jakákoliv změna ve vlastnické struktuře člena OP, 
která může mít dopad na personální propojení v rámci 
OP a tím narušit demokratické fungování OP, je nutná 
hlásit na SZIF. Má přímou souvislost s dalšími úpravami 
v novele, které mají zajistit lepší dohled nad efektivností 
vynakládaných podpůrných prostředků. 
 

4) Připomínka k čl. I k bodu 10 - § 2 odst. 6: 
Ustanovení hovoří o nesplnění některé 
z podmínek stanovených v odst. 4, ten však 
neupravuje podmínky pro to, aby nastala určitá 
skutečnost, ale toliko oznamovací povinnosti, 
s jejichž splněním není spojován žádný 
následek. Doporučujeme proto nahradit slova 
„podmínek“ slovy „oznamovacích povinností“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven na základě připomínky SZIF. 

5) Připomínka k čl..I k bodu 23 – příloha č. 5: 
Zvolení termínu produkt jako souhrnného 
pojmu pro ovoce a zeleninu nepovažujeme za 
vhodné, ledaže by byl takto vymezen přímo 
v textu nařízení vlády. Produktem může být i již 
zpracované ovoce nebo zelenina (srov. definici 
pojmu „vedlejší produkt“ v nařízení EU 
2017/891). Pojem „produkt“ navíc používá i 
stávající znění přílohy (část A bod 1.), z čehož 
lze usuzovat, že má mít zřejmě odlišný význam 
od pojmu „ovoce a zelenina“. Proto 
doporučujeme místo pojmu „produkt“ používat 
pojem „ovoce a zelenina“. Zároveň 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Produkty se v tomto případě rozumí čerstvé ovoce 
a zelenina, vychází to z nařízení EP a Rady 
č. 1308/2013, nařízení EK (EU) 2017/891 a (EU) 
2017/892. Zpracované ovoce a zelenina se označuje 
jako zpracované výrobky, zpracované ovoce a zelenina 
nebo produkty určené ke zpracování. Zboží se v tomto 
případě rozumí ovoce a zelenina, tedy produkty..  
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nerozumíme tomu, z jakého důvodu se někde 
hovoří o zboží a někde o produktu, respektive o 
ovoci a zelenině. Doporučujeme proto buď 
vysvětlit, jaký má být mezi těmito kategoriemi 
rozdíl, nebo pojmosloví sjednotit. 

6) Připomínka k čl. III k bodu 8 - § 9 odst. 1: 
Z ustanovení není zřejmé, za jaké období má 
producent požadované údaje dodat. 
Doporučujeme proto první větu přeformulovat 
následovně: „Producent s uděleným souhlasem 
podle jiného právního předpisu21), prodávající 
syrové mléko a mléčné výrobky přímo 
spotřebiteli, oznámí Fondu vždy do 31. ledna 
množství syrového mléka a mléčných výrobků 
prodaných v rámci přímého prodeje za 
předchozí kalendářní rok, a to na formuláři 
vydaném Fondem."  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

7) Připomínka k čl. VII k bodu 6 - § 3 odst. 6: 
Nařízení EU 2019/1746 stanovuje pro 
povinnost oznamovat uzavření mezioborových 
dohod mezi pěstiteli a podniky i lhůtu, do kdy je 
třeba ji splnit. Není zřejmé, proč tedy 
navrhované ustanovení přejímá pouze 
oznamovací povinnost, a nikoli i časový 
okamžik jejího splnění. Doporučujeme toto buď 
vysvětlit, nebo tento časový okamžik do 
ustanovení doplnit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

8) Připomínka k čl. IV, VI a VIII – přechodná 
ustanovení: 
Ze znění přechodných ustanovení ani 
z odůvodnění není zřejmé, jakých řízení se tato 
přechodná ustanovení mají týkat. Vzhledem 
k charakteru navrhovaných změn 
v předmětných nařízeních vlády, které se 
nedotýkají žádných procesních pravidel ani 

Akceptováno částečně. 
Text byl upraven zrušením přechodných ustanovení 
v čl. VI. a VIII.. 
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skutkových podstat přestupků, se domníváme, 
že jsou tato přechodná ustanovení 
pravděpodobně nadbytečná. Doporučujeme 
proto buď v odůvodnění podrobněji vysvětlit 
jejich účel, nebo je vypustit. 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 
 
 

1) Připomínka k části první, čl. I, bodu 15:  
Doporučujeme za text „§ 8 odst. 4“ vložit slova 
„větě první“, a to z důvodu jednoznačnosti. 
V odstavci 4 je totiž slovo „programu“ rovněž ve 
větě druhé a nemuselo by být zcela zřejmé, 
kam mají být slova vkládána. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k části druhé, čl. III, bodu 2:  
Doporučujeme v nových písmenech e) a f) za 
slovo „daně“ vložit slovo „z“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k části čtvrté, čl. VII, bodu 6:  
Doporučujeme ve větě druhé slovo 
„poskytnout“ nahradit slovem „poskytnou“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka: 
Výše uvedené navrhované změny 
doporučujeme promítnout rovněž do platného 
znění. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo vnitra 
 
 

1) Připomínka k čl. I bodu 2 – k § 2 odst. 1 
nařízení vlády č. 318/2008 Sb.: 
Ustanovení upravující problematiku žádosti o 
uznání za organizaci producentů nebo 
nadnárodní organizaci producentů stanoví, že 
oprávněným subjektem má být nově „obchodní 
korporace“ (namísto stávající „právnické 
osoby“). Podle odůvodnění však prakticky 
budou moci žádosti podávat pouze družstvo a 
společnost s ručením omezením. Není nám 
tedy zcela jasné, proč je užíván obecný pojem 
„obchodní korporace“, který s velkou 
pravděpodobností bude vůči adresátům právní 
normy působit zavádějícím dojmem. 

Akceptováno. 
Text byl upraven na základě připomínky SZIF. 
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Doporučujeme předmětné ustanovení opětovně 
revidovat a zvážit možnost jeho úpravy. 

2) Připomínka k čl. I bodu 10 – k § 2 odst. 6 
nařízení vlády č. 318/2008 Sb.: 
Stricto sensu nejsou v odstavci 4, na který 
odstavec 6 odkazuje, stanoveny žádné 
podmínky, které by měla uznaná organizace 
producentů nebo nadnárodní organizace 
producentů plnit. Jedná se spíše o 
„oznamovací povinnost“ uloženou daným 
organizacím. S ohledem na výše uvedené 
doporučujeme odstavec 6 přeformulovat. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k čl. I bodu 14 – k § 5 nařízení 
vlády č. 318/2008 Sb.: 
Doporučujeme nově vkládanou větu na konec 
ustanovení formulačně upravit. Slovní spojení 
„stejná podmínka“ je poměrně vágní a neurčité 
(nelze říci, že v samotném ustanovení, lze 
jednoznačně určit nějakou „podmínku pro 
vystoupení“), za vhodnější bychom považovali 
například stanovit, že daná „úprava se obdobně 
použije i na vystoupení člena …“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka k čl. III bodu 8 – k § 9 odst. 1 
nařízení vlády č. 282/2014 Sb.: 
Dle odůvodnění stačí ke sledování vývoje 
v oblasti prodeje mléka a mléčných výrobků 
přímo spotřebiteli provádět hlášení producenta 
pouze jedenkrát za rok namísto stávajícího 
měsíčního ohlášení. Doporučujeme znovu 
důkladně uvážit, zda bude mít předkladatel 
dostatečné podklady pro nastavení dotační 
politiky a zda by nebylo vhodnější ponechat 
čtvrtletní či alespoň pololetní oznámení o 
množství syrového mléka a mléčných výrobků 
prodaných v rámci přímého prodeje. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Roční hlášení přímého prodeje je dostačující, malé 
objemy přímých prodejů nemají vliv na dotační politiku 
MZE. 
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V návaznosti pak upozorňujeme, že je 
nezbytné provést novelizaci § 9 odstavce 2, 
který pojednává o povinnosti uchovávat po 
dobu minimálně 3 let doklady o množství mléka 
a mléčných výrobků a měsíční hlášení podle 
odstavce 1. 

5) Připomínka k čl. VII bodu 1 – k § 3 odst. 1 
písm. b) nařízení vlády č. 316/2017 Sb.: 
Doporučujeme minimálně v odůvodnění popsat 
charakter „krátkodobých smluv“, na jakém 
základě jsou uzavírány, jejich náležitosti a 
popřípadě rovněž jejich typický obsah, neboť 
v předmětném nařízení vlády se jedná o pojem 
nově užívaný. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Dosud není vydána finální metodika od Komise EU. 
V posledním návrhu je „short-term contract“ definován 
jako smlouva, která nepřesáhne 2 měsíce. Pokud 
do doby před schválením návrhu bude k dispozici 
konečná verze, tak bude v textu doplněna.    

6) Připomínka k čl. VII bodu 6 – k § 3 odst. 6 
nařízení vlády č. 316/2017 Sb.: 
Z ustanovení neplyne, dokdy mají smluvní 
strany mezioborové dohody podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie 
poskytnout Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu stejnopis nebo kopii této 
dohody. Termín předložení je stanoven pouze 
pro mezioborové dohody obsahující ustanovení 
o sdílení hodnoty. Doporučujeme tuto 
skutečnost objasnit a případně ustanovení 
odpovídajícím způsobem doplnit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

7) Připomínka k čl. I bodu 4 – k § 2 odst. 2 
písm. b) nařízení vlády č. 318/2008 Sb.: 
Doporučujeme čárku za slovy „užívání 
pozemku“ vypustit pro nadbytečnost, neboť dle 
čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády obrat 
„na konci textu“ vyjadřuje, že se určitá slova 
doplňují před znaménko, v daném případě před 
již zakotvenou čárku, kterou je ukončen 
pododstavec. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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8) Připomínka k čl. I bodu 6 – k § 2 odst. 3 
nařízení vlády č. 318/2008 Sb.: 
Poznámka pod čarou č. 4, na kterou odstavec 3 
odkazuje, je již zavedena. Není tedy nutné její 
znění uvádět v rámci novely na konci stránky. 
Doporučujeme ji vypustit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

9) Připomínka k čl. I bodu 7 – k § 2 odst. 4 
nařízení vlády č. 318/2008 Sb.: 
Upozorňujeme, že čárku před slovy „a změny“ 
je třeba vypustit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

10) Připomínka k čl. I bodu 10 – k § 2 odst. 6 
nařízení vlády č. 318/2008 Sb.: 
1. Slova „stanovené Fondem“ navrhujeme 

vypustit pro nadbytečnost. Skutečnost, že 
lhůtu, ve které má dojít k nápravě, 
stanovuje Státní zemědělský intervenční 
fond, jasně plyne již z úvodní části věty 
první. 

2. Čárku před slovy „i v následujícím 
kalendářním roce“ doporučujeme vypustit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

11) Připomínka k čl. I bodu 14 – k § 5 nařízení 
vlády č. 318/2008 Sb.: 
V souladu s čl. 58 odst. 8 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády je nezbytné slovo 
„textu“ vypustit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

12) Připomínka k čl. I bodu 15 – k § 8 odst. 4 
nařízení vlády č. 318/2008 Sb.: 
S ohledem na jistotu, v jaké části ustanovení 
mají být slova „v průběhu roku“ vložena, 
doporučujeme za text „§ 8 odst. 4“ doplnit slova 
„větě první“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

13) Připomínka k 13. K čl. I bodům 20, 21 a 23 
– k příloze č. 2 a 5 nařízení vlády č. 318/2008 
Sb.: 
Dáváme na zvážení, zda z hlediska stylistické 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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vhodnosti nenahradit slovo „bod“ slovem 
„bodu“. 

14) Připomínka k čl. II – k přechodným 
ustanovením: 
1. Jelikož jsou navrhována 2 přechodná 

ustanovení, je nutné uvést nadpis čl. II ve 
znění: „Přechodná ustanovení“. 

2. Dále doporučujeme bod 2 přechodných 
ustanovení přeformulovat, a to např. dle 
přechodného ustanovení uvedeného 
v novele daného nařízení provedené 
nařízením vlády č. 425/2017 Sb., tedy 
uvést, že předmětné organizace „plní“ 
stanovenou podmínku „ode dne“ 1. ledna 
2023. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

15) Připomínka k nadpisu části druhé: 
Navrhujeme čárku na konci nadpisu části druhé 
vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

16) Připomínka k čl. III bodu 4 – k § 3 odst. 5 a 
6 nařízení vlády č. 282/2014 Sb.: 
1. Doporučujeme čárky, které oddělují 

v odstavci 5 slova „u registrovaného prvního 
kupujícího“ zrušit. 

2. V odstavci 6 navrhujeme slovo 
„nenakupuje“ nahradit slovem 
„nenakupoval“, což navazuje na využití 
minulého času dalšího slovesa, a to 
„nevykonával“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

17) Připomínka k nadpisu části třetí: 
Navrhujeme nadpis části třetí uvést ve znění: 
„Změna nařízení vlády o uznávání organizací 
producentů a sdružení organizací 
producentů k provádění společné 
organizace trhu s vybranými zemědělskými 
produkty“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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18) Připomínka k čl. VII – k úvodní větě: 
Slova „nařízení vlády“ jsou uvedena v úvodní 
větě duplicitně, doporučujeme jedny z nich 
vypustit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

19) Připomínka k čl. VII bodu 2 – k § 3 odst. 1 
písm. f) nařízení vlády č. 316/2017 Sb.: 
Domníváme se, že slovo „zrušuje“ by mělo být 
nahrazeno slovem „zrušují“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

20) Připomínka k čl. VII bodu – k § 3 odst. 1 
písm. h) a i) nařízení vlády č. 316/2017 Sb.: 
Podle čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme slovo „textu“ 
vypustit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

21) Připomínka k čl. VII bodu 6 – k § 3 odst. 6 
nařízení vlády č. 316/2017 Sb.: 
Slovo „poskytnout“ doporučujeme nahradit 
jeho správným tvarem, tedy slovem 
„poskytnou“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

22) Připomínka k čl. IX – k účinnosti: 
Doporučujeme za číslo „2020“ vložit chybějící 
čárku, viz čl. 53 odst. 1 písm. b) bod 6 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 
 

1) Připomínka k čl. I – novelizační bod č. 15.:  
Slovo „programu“ se v předmětném ustanovení 
§ 8 odst. 4 vyskytuje dvakrát. Přestože je 
v druhém případě výskytu za toto slovo umístěn 
odkaz na poznámku pod čarou a z logiky 
ustanovení vyplývá, že se text má vložit za 
první výskyt slova „programu“, doporučujeme 
formulaci upřesnit. Například takto: „V § 8 odst. 
4 se za slova „Změna operačního programu“ 
vkládají slova „v průběhu roku““. 

Akceptováno. 
Text byl upraven.  

2) Připomínka k čl. VII: 
Novelizační bod č. 6. obsahuje v druhé větě 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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překlep: ve slově „poskytnout“ doporučujeme 
na konci odstranit písmeno „t“. 

Ministerstvo životního prostředí Bez připomínek.  

Úřad vlády – předsedkyně LRV Zasíláno na vědomí.  

Úřad vlády – vedoucí ÚV Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor kompatibility 
 
 

1) Připomínka k odůvodnění: 
Předkladatelem v odůvodnění uvedený výčet 
předpisů EU, kterých se návrh nařízení vlády 
dotýká, obsahuje rovněž nařízení 2017/891 a 
nařízení 2017/892, která však již byla 
novelizována, a je tedy nutné název těchto 
předpisů doplnit dovětkem „v platném znění“. 
Nadto zde předkladatel uvádí nařízení č. 
1234/2007 a nařízení č. 1580/2007, která však 
již nejsou platná. Žádáme o jejich odstranění 
z výčtu hodnocených předpisů EU. 
Nařízení č. 880/2012 doposud nebylo 
novelizováno, proto je vhodné zde odstranit 
dovětek „v platném znění“. 
Výčet předpisů doporučujeme seřadit 
chronologicky za sebou dle data přijetí 
předpisů. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k srovnávacím tabulkám: 
Srovnávací tabulky k předpisům EU, které 
předkladatel přiložil k návrhu nařízení vlády, 
neobsahují všechna ustanovení, tudíž jejich 
vypovídací hodnota není naplněna. Srovnávací 
tabulky je nutné přiložit k návrhu v celém znění 
jednotlivých předpisů EU. Bez uvedeného 
může být kontrola provedená odborem 
kompatibility pouze rámcová. 

Akceptováno. 
Text srovnávacích tabulek byl aktualizován. 

3) Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ (nařízení vlády 
č. 318/2008 Sb.) k bodu 1 (poznámce pod 
čarou č. 1): 
Předkladatel poznámku pod čarou č. 1 doplňuje 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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o odkaz na nařízení 2017/892. Toto nařízení 
však již bylo novelizováno, proto je nutné jeho 
název doplnit dovětkem „v platném znění“. 
Obdobné platí i pro již zde uvedené nařízení 
2017/891. 
Poznámka pod čarou č. 1 dále obsahuje 
odkazy na již zrušená nařízení č. 1234/2007 a 
nařízení č. 1580/2007. Odkazy na uvedená již 
zrušená nařízení je vhodné z poznámky pod 
čarou vypustit. 
Mimo to se další odkazy v poznámkách pod 
čarou na výše uvedená zrušená nařízení dále 
objevují v rámci celého nařízení vlády a je tedy 
vhodné nahradit je odkazy na současné platné 
předpisy EU, které zrušenou úpravu nahradily. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Připomínka k ČÁSTI DRUHÉ (nařízení vlády 
č. 282/2014 Sb.) k bodu 1 (poznámce pod 
čarou č. 1): 
Poznámka pod čarou č. 1 obsahuje odkaz na 
již zrušené nařízení č. 1234/2007. Odkaz na 
uvedené již zrušené nařízení je vhodné z 
poznámky pod čarou vypustit. 
Nařízení č. 880/2012 doposud nebylo 
novelizováno, proto je vhodné zde odstranit 
dovětek „v platném znění“. 
K bodu 4 (§ 3 odst. 5, poznámce pod čarou č. 
23 a 24): 
Poznámka pod čarou č. 23 a 24 odkazuje na 
Přílohu III, bod 8 nařízení 2019/1746. Uvedené 
nařízení však pouze novelizuje nařízení 
2017/1185. Odkaz v poznámce pod čarou č. 23 
a 24 na nařízení 2019/1746 je tudíž zmatečný a 
je potřeba odkázat na nařízení 2017/1185. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 

5) Připomínka k ČÁSTI ČTVRTÉ (nařízení 
vlády č. 316/2017 Sb.) k stávajícímu § 1 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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(poznámce pod čarou č. 1): 
Ustanovení § 1, resp. poznámku pod čarou č. 
1, je vhodné doplnit tak, aby za nařízením 
2017/1185 byl doplněn dovětek „v platném 
znění“. Pro návrh je relevantní nařízení 
2019/1746, které nařízení 2017/1185 
novelizovalo, proto by alespoň přes uvedený 
dovětek měla být provazba jasnější.  
K bodu 6 (§ 3 odst. 6 a poznámce pod čarou č. 
2): 
Ustanovení § 3 odst. 6 upravuje dle Přílohy III. 
bodu E nařízení 2017/1185, ve znění nařízení 
2019/1746, uzavírání mezioborových dohod. 
Vedle povinnosti oznamovat uzavření 
takovýchto dohod mezi pěstiteli a podniky však 
uvedené nařízení dále stanoví též lhůtu, do kdy 
je oznámení potřeba splnit (do konce 
hospodářského roku za každý hospodářský 
rok). Návrh nařízení vlády stanoví povinnost 
poskytnout Fondu stejnopis nebo kopii smlouvy 
do konce srpna každého hospodářského roku, 
ke kterému se smlouva vztahuje. Není jasné, 
zda je uvedená lhůta v nějakém vztahu k lhůtě 
v nařízení.  
Poznámka pod čarou č. 2 odkazuje na přímo 
použitelný předpis EU, podle kterého dojde k 
uzavření mezioborové dohody, tedy na nařízení 
2019/1746. Uvedené nařízení však pouze 
novelizuje nařízení 2017/1185. Odkaz v 
poznámce pod čarou č. 2 na nařízení 
2019/1746 tudíž nezapadá do konceptu, kdy se 
uvádí hlavní předpis EU, a je tedy potřeba 
odkázat na nařízení 2017/1185, nejlépe 
s uvedením příslušného relevantního 
ustanovení (příloha III bod E). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Nejvyšší kontrolní úřad 
 
 

1) Připomínka k čl. I bodu 2. - § 2 odst. 1: 
Navrhovaná úprava není v plném souladu se 
zněním důvodové zprávy k ní. Podle důvodové 
zprávy je zvolena možnost vymezení 
právnických osob, které mohou požádat o 
uznání, na vymezené obchodní korporace, a to 
družstvo nebo společnost s ručením 
omezeným. V textu ustanovení je však použit 
pouze pojem „obchodní korporace“ bez jeho 
další specifikace. 

Akceptováno. 
Text byl upraven na základě připomínky SZIF. 
 

2) Připomínka k čl. I bodu 5. - § 2 odst. 2 písm. 
d): 
Navrhovanou změnou se zvyšuje podíl 
produkce uvedené na trh jedním producentem 
žadatele na celkové produkci uvedené na trh 
všemi producenty žadatele z 50 % na 75 %.  
Důvod tohoto zvýšení není v důvodové zprávě 
uveden. Není také zřejmé, jak má toto zvýšení 
zabránit případnému spekulativnímu vytváření 
organizací producentů. Důvodovou zprávu 
doporučujeme v uvedeném směru doplnit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

3) Připomínka k čl. I bodu 8. - § 2 odst. 5: 
Nově navrhované znění ustanovení  § 2 odst. 5 
odkazuje na „plnění podmínek podle odstavců 
1 a 2.“  Vzhledem k tomu, že ustanovení odst. 2 
neupravuje podmínky, ale povinnost předložit 
k žádosti doklady prokazující jejich splnění, 
doporučujeme text odst. 5 v uvedeném směru 
upravit. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

4) Připomínka k čl. I bodu 10 - § 2 odst. 6: 
Nově navrhované znění ustanovení § 2 odst. 6 
odkazuje na neplnění některé z podmínek 
stanovených v § 2 odst. 4. Vzhledem k tomu, 
že ustanovení odst. 4  nestanoví podmínky, 
ale upravuje oznamovací povinnost vůči Fondu,  

Akceptováno. 
Text byl upraven.  
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doporučujeme text odst. 6 v uvedeném směru 
upravit. 

5) Připomínka k čl. I bodu 18. -  § 11: 
Upravené znění tohoto paragrafu má podle 
důvodové zprávy zpřesnit 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. Doporučujeme 
do důvodové zprávy doplnit vysvětlení, co je 
třeba rozumět tím, že člen svým členstvím 
v organizaci producentů slouží k plnění jejich 
úkolů, případně z jakého důvodu by osoba, 
která není producentem, měla být členem 
orgánu organizace producentů a její členství 
v tomto orgánu současně důvodem pro její 
přijetí do organizace producentů.  

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Předpis Evropské unie povoluje členství osobě, která 
není producentem, být součástí organizace producentů. 
Na členském státě je stanovit podmínky, za kterých je to 
přípustné. Člen, který přispívá organizaci producentů 
k plnění jejich úkolů, vykonává některou z činností, 
kterou by podle čl. 152 měla do svých cílů zahrnout 
organizace producentů. Pokud člen z nějakého důvodu 
nemůže již vykonávat svou zemědělskou činnost a je 
např. finančně nebo materiálně spjat s organizací 
producentů a dále požaduje zůstat v organizaci 
producentů (družstvu), je nutné stanovit podmínky, za 
kterých je to možné, aby nemusel okamžitě z organizace 
producentů vystoupit. 
 

6) Připomínka k čl. VII bodu 6. - § 3 odst. 6: 
Do ustanovení doporučujeme doplnit lhůtu, do 
které smluvní strany poskytnou Fondu stejnopis 
nebo kopii uzavřené  mezioborové dohody. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Česká národní banka Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační úřad Bez připomínek.  

Český úřad zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační úřad Bez připomínek.  

Národní bezpečností úřad Bez připomínek.  

Správa státních hmotných rezerv Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  
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Úřad průmyslového vlastnictví Bez připomínek.  

Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR Bez připomínek.  

Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR 
 
 

Připomínka: 
Navrhujeme upravit merit § 2 odst. 2 písmene 
d) tak, aby byl uplatňován jen pro organizace 
producentů, které se registrují po nabytí 
účinnosti této novely (bez ohledu na indikované 
přechodné období do 1. ledna 2023). 
Problematiku významnosti podílu produkce 
jednoho člena na celku organizace v zásadě 
reflektuje § 4, který omezuje max. podíl (20 %, 
resp. 30 %) na hlasovacích právech.  
Transformace stávajících OP na nové 
podmínky může vést k omezení přístupu 
k některým podpůrným nástrojům, případně 
ohrozit jejich fungování.   

Vysvětleno. 
Na základě společného jednání předkladatele, SZIFu a 
zástupců nevládních organizací dne 26.5.2020 byla 
předmětná problematika znova podrobně projednána 
v kontextu auditních šetření EK z roku 2018 a jeho 
následků a dopadů, které se týkalo organizací 
producentů v sektoru ovoce a zeleniny, a došlo ke 
kompromisní dohodě v návrhu úpravy § 2 odst. 2 písm. 
d), § 2 odst. 6 a příslušného přechodného ustanovení. 

Asociace samostatných odborů Bez připomínek.  

Sdružení místních samospráv Bez připomínek.  

Státní zemědělský intervenční 
fond 
 
 

1) Připomínka k NV č. 318/2008 Sb.: 
Návrh: § 2 odst. 1 
 (1) Žádost o to, aby byla uznána za 
organizaci producentů nebo nadnárodní 
organizaci producentů se sídlem v České 
republice, podává právnická osoba družstvo 
nebo společnost s ručením omezeným, 
která splňuje podmínky stanovené přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie v odvětví 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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ovoce a zeleniny2), Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím 
vydaném formuláři. 
Zdůvodnění:  Na základě textu uvedeného 
ve zvláštní části Odůvodnění návrhu novely 
nařízení vlády č. 318/2008 Sb. požadujeme 
změnit „obchodní korporace“ na konkrétní 
právnické osoby, a to „družstvo nebo 
společnost s ručením omezeným“. 
Možnost vymezit konkrétní právnické osoby 
umožňuje čl. 3 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2017/891. 
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 
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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. 

2) Připomínka k § 2 odst. 2 písmeno b): 
Návrh: 
b) doklad prokazující, že žadatel sdružuje ode 

dne podání žádosti nejméně 
5 producentů42), kteří nejsou vzájemně 
personálně propojeni 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 pěstování plodin, kde kořenový 
systém rostlin není v přímém kontaktu 
se zemědělskou půdou evidovanou v 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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evidenci využití půdy podle 
uživatelských vztahů, přiloží doklad o 
vlastnictví pozemku producentem podle 
katastru nemovitostí nebo jiný doklad o 
právním důvodu užívání pozemku, 

Zdůvodnění: Navrhujeme úpravu formulace, 
protože zelenina a ovoce se pěstují, ne vyrábí. 

3) Připomínka k § 2 odst. 5: 

návrh:  
(5) Organizace producentů a nadnárodní 
organizace producentů po celou dobu trvání 
zajistí v každém kalendářním roce plnění 
podmínek podle odstavců 1 a 2.  
Zdůvodnění: Dle našeho názoru ust. § 2, odst. 
(5) návrhu NV umožňuje výklad, že se 
podmínky dle odst. 1 a 2 vztahují pouze na 
uznání, tedy, že OP je uznaná po celou dobu 
trvání. 
Ovšem cílem novely bylo vypořádat se 
s nastavením podmínek nabádajících 
k vytváření umělých členů s minimální 
produkcí. Tedy stanovit minimální výši 
produkce na jednoho, majoritního člena, po 
celou dobu trvání OP, nejen při jeho uznání.  
Žádáme proto o potvrzení, zda ust. § 2, odst. 
(5) skutečně ukládá povinnost zajistit ze strany 
OP plnění veškerých podmínek uvedených v §2 
odst. 1 a 2 nejen při uznání, ale průběžně po 
celou dobu trvání.  
Pokud tomu tak není, žádáme o změnu 
ustanovení dle navržené formulace specifikující 
nezbytné minimum, které by měla OP plnit po 
celou dobu trvání. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Navrhovaná změna není pro nadbytečnost nezbytná. 
Po celou dobu uznání je myšleno po celou dobu uznání, 
tj. každý rok OP.  

4) Připomínka k § 2 odst. 6: 
Návrh: 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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(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 § 2 
odst. 2 písm. d) nebude dodržena i 
následující kalendářní rok, Fond organizaci 
producentů nebo nadnárodní organizaci 
producentů odejme uznání. 
Zdůvodnění: V souladu s čl. 154 odst. 4 písm. 
c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, členské státy uloží 
organizacím producentů odpovídající sankce, 
které stanovily. Požadujeme proto upravit § 2 
odst. 6 dle našeho návrhu a stanovit tak 
v kontextu evropské legislativy sankce za 
nedodržení těchto podmínek:  
1. § 2 odst. 2 písm. d) - podíl produkce 

uvedené na trh jedním producentem 
organizace producentů na celkové 
produkci uvedené na trh všemi 
producenty organizace producentů,  

2. § 7 - podíl produkce člena organizace 
producentů určené k přímému prodeji a 

3. § 11 odst. 1 až 3 - členství osoby, která 
není producentem. 

Sankce postihující nedodržení kritérií uznání 
jako je minimální počet členů, minimální roční 
hodnota produkce uvedené na trh, činnost a 
zaměření organizace producentů samotné a 
demokratická odpovědnost je upravena v čl. 
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59 nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2017/891. 
Také není vhodné odkazovat pouze na § 2 
odst. 4, když sankce za nedodržení 
oznamovací povinnosti jsou uvedeny v § 12d 
zákona o SZIF č. 256/2000 Sb. 

5) Připomínka k § 11 odst. 1 písm. b): 
Návrh: 
(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,  
b) člena, který je členem orgánu příslušné 

organizace producentů, nebo 
c) člena, který vyrábí výrobky v rámci 

odvětví ovoce a zeleniny.  
Zdůvodnění: Na základě dalších diskuzí jsme 
dospěli k názoru, že pokud člen plní nějakou 
funkci pro OP, vejde se pod písmena a) nebo 
c). 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

6) Připomínka k nařízení vlády č. 282/2014 Sb.: 
Návrh:  

Čl. IV 
Přechodné ustanovení 

1. Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 
282/2014 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se 
dokončí podle nařízení vlády č. 282/2014 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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2. První kupující registrovaný podle § 2 
nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto nařízení, splní podmínku 
stanovenou v § 3 odst. 1 písm. b), c), e) a 
f) nařízení vlády č. 282/2014 Sb., 
s účinností ode dne 1. ledna 2021. 

Zdůvodnění: Upozorňujeme na nutnost přidat 
do přechodného období podmínku, že nové 
body b), c), e) a f) § 3 odst. 1 Nařízení vlády č. 
282/2014 Sb. je nutné dodržovat od 1. ledna 
2021 dle prováděcího nařízení Komise (EU) 
2019/1746.  
Pokud nebude doplněno přechodné 
ustanovení, musí první kupující hlásit rozšířený 
obsah měsíčního hlášení již ode dne nabytí 
účinnosti tohoto nařízení. To by byla předčasná 
administrativní zátěž prvních kupujících. 

7) Připomínka k nařízení vlády č. 316/2017 Sb.: 
Návrh: § 3 odst. 1 písm. e) 
e) množství zpracované cukrové řepy ve 

skutečné cukernatosti nebo zpracovaného 
surového třtinového cukru za probíhající 
hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. 
února probíhajícího hospodářského roku,   

f) množství zpracovaného surového 
třtinového cukru za proběhlý 
hospodářský rok; informaci poskytuje do 
31. října následujícího hospodářského 
roku. 

Zdůvodnění: Navrhujeme odstavec e) rozdělit 
na dvě části – upravený odstavec e) se bude 
týkat cukrové řepy a nový odstavec f) se bude 
týkat třtinového cukru.  
Důvodem je skutečnost, že stávající znění 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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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. 

Rada hospodářské a sociální 
dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Státní pozemkový úřad Bez připomínek.  

Potravinářská komora ČR Bez připomínek.  

Česká akademie zemědělských 
věd 

Bez připomínek.  

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský svaz ČR Bez připomínek.  

Českomoravský svaz 
zemědělských podnikatelů 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a dopravy ČR Bez připomínek.  

Svaz marginálních oblastí Bez připomínek.  

Státní veterinární správa Připomínka: Akceptováno. 
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Nad rámec novely upozorňujme na nesoulad v 
§ 9 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. (dále jen 
nařízení vlády č. 282/2014 Sb.) a poznámkou 
pod čarou 21) se zněním zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární 
zákon). 
V § 9 nařízení vlády č. 282/2014 Sb. Je uveden 
producent prodávající mimo jiné mléčné 
výrobky v rámci přímého prodeje s odkazem na 
§ 27a odst. 1 písm. E) veterinárního zákona. 
Platné znění § 27a odst. 1 písm. E) 
veterinárního zákona ale neumožňuje prodej 
mléčných výrobků. 

Text byl upraven. 

PRO-BIO, Svaz ekologických 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Společnost mladých agrárníků 
ČR 

Bez připomínek.  

Zelinářská unie Čech a Moravy 
 
 

1) Připomínka:  
Jedna změna je, jestli to chápu dobře, že se o 
peníze dá žádat jen za celý rok nebo dvakrát za 
rok. S tím není problém až na to, že nám budou 
další tři měsíce chybět peníze. 

Vysvětleno.  
Vzešlo z požadavku organizací producentů na snížení 
počtu kontrol na místě prováděných u žádostí o platbu. 
Vzhledem ke snížení počtu žádostí předkládaných na 
SZIF, dojde ke snížení administrativní zátěže kontroly 
jednotlivých žádostí, jak administrativní, tak především 
kontrol na místě, a tím se zajistí pravidelnost výplat 
podpor. 

2) Připomínka:  
Druhé je zaměření na myšlenku, že jeden velký 
člen nemůže mít větší podíl než 75% objemu 
zobchodované produkce. Nesouhlasím s tím, 
aby to platilo během běžného chodu 

Vysvětleno. 
Na základě společného jednání předkladatele, SZIFu a 
zástupců nevládních organizací dne 26.5.2020 byla 
předmětná problematika znova podrobně projednána 
v kontextu auditních šetření EK z roku 2018 a jeho 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQ6L2H35)



27 

 

organizace producentů. Nevadí, že je to 
vyžadováno v momentu uznání organizace 
producentů. V době normálního fungování 
operačního programu družstva jde podle mého 
především o uplatnění demokratizace 
v rozhodování. Dříve nesměl mít žádný člen 
více, než 20 % hlasů, dnes je psáno 30%, to 
není problém. Zobchodovaná produkce a 
rozhodovací pravomoc nemá žádnou 
souvislost, když jsou správně řešeny stanovy a 
obchodní pravidla. 

následků a dopadů, které se týkalo organizací 
producentů v sektoru ovoce a zeleniny, a došlo ke 
kompromisní dohodě v návrhu úpravy § 2 odst. 2 písm. 
d), § 2 odst. 6 a příslušného přechodného ustanovení. 

3) Připomínka – návrh doplnění přílohy č. 1 nař. 
vlády č. 318/2002 Sb., řádek 1.: 
1.2. Použití organického substrátu 
vyrobeného z odpadních produktů pro 
pěstební systémy, kdy nedochází k přímé 
interakci kořenového systému s půdou 
Požadavky:  Zvýšení obsahu organické 
hmoty v půdě, snížení zátěže životního 
prostření způsobené výrobou a likvidací 
anorganického minerálního substrátu 
Zdůvodnění: Enviromentální opatření č. 1 - 
Zvýšení přirozené úrodnosti půdy 
V rámci tohoto opatření navrhujeme doplnění 
akce č. 1.2. „Použití organického substrátu 
vyrobeného z odpadních produktů pro pěstební 
systémy, kdy nedochází k přímé interakci 
kořenového systému s půdou“ 
Běžně se pro pěstování v produkčních 
sklenících, kde nedochází k přímé interakci 
kořenového systému s půdou, používá 
anorganický minerální substrát vyrobený 
z čedičové vaty. Tento substrát je svým 
charakterem neobnovitelný a při jeho výrobě 
vzniká významná enviromentální zátěž. 

Vysvětleno.  
Jedná se o úpravu Environmentálního rámce Vnitrostátní 
strategie, který se předkládá EK, která má na jeho 
schválení 3 měsíce, proto není možné řešit v tomto 
návrhu novely a může být řešeno v rámci případné 
následující změny.  
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Jako alternativu je možno využít organický 
substrát, (například:   vyrobený z podrcených 
zelenýchslupek kokosových ořechů). V tomto 
případě se jedná odpad při sklizni, který je 
biologicky plně degradabilní. Po nadrcení a 
vysušení je tento organický substrát (na rozdíl 
od minerálního) před dopravou na místo určení 
slisovaný na cca 10% objemu, který substrát 
získá po aplikaci první zálivky, aby se 
minimalizovaly emise při dopravě. 
Organický substrát je možno po ukončení 
pěstební sezóny zapracovat do půdy (jedná se 
o organický materiál) nebo dále využít jako 
vynikající substrát pro zahradnické účely. Tento 
substrát je samozřejmě dražší než substrát 
z minerální vlny. 
Navrhujeme proto doplnění akce č. 1.2. v rámci 
enviromentálního opatření č. 1. Podpora bude 
motivovat producenty zeleniny v produkčních 
sklenících k výměně stávajícího anorganického 
neobnovitelného minerálního substrátu za 
organický. Alternativně je možno zařadit tuto 
akci dle našeho názoru také do opatření č. 7 – 
Opatření na zmírnění klimatických změn. 

4) Připomínka – návrh doplnění přílohy č. 1 nař. 
vlády č. 318/2002 Sb., řádek 6.: 
6.1.  Introdukce predátorů, parazitoidů, 
parazitů, použití biologických metod 
ochrany,včetně přípravků obsahujících 
mikroorganismy, tj. bakterie, viry a houby. 
V případě virových přípravků je myšleno 
využití jednak proti konkrétnímu škůdci, 
nebo jako "vakcinace" rostlin slabým 
kmenem fytopatogenního viru. 
6.2.  Použití prostředků mechanické a 

Vysvětleno.  
Jedná se o úpravu Environmentálního rámce Vnitrostátní 
strategie, který se předkládá EK, která má na jeho 
schválení 3 měsíce, proto není možné řešit v tomto 
návrhu novely a může být řešeno v rámci případné 
následující změny.  
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fyzikální ochrany rostlin. Tj. lepové pásy, 
mechanické a elektrické pasti a lapače, 
Požadavky:  Snížení tlaku živočišných 
škůdců vedoucí ke snížení počtu aplikací 
přípravků na ochranu rostlin. 
6.3.  Aplikace přípravků na ochranu rostlin 
na nesyntetické přírodní bázi. Tedy zejména 
botanické extrakty, anorganické látky, 
biostimulanty, atp. 
Požadavky:  Náhrada syntetických pesticidů 
přípravky s příznivým ekotoxikologickým 
profilem. Snížení zátěže životního prostředí 
a podpora stability ekosystému. 
6.4.  Použití botanických insekticidů, 
akaricidů a pomocných prostředků pro 
ochranu rostlin, které jsou zároveň 
povoleny pro ekologické zemědělství a 
registrované dle § 54, odstavec 1, písm. c) a 
d),  zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči. 
Požadavky:  Náhrada syntetických pesticidů 
přípravky s příznivým ekotoxikologickým 
profilem. Snížení zátěže životního prostředí 
a podpora stability ekosystému. 
6.5.  Aplikace základních látek určených na 
ochranu rostlin dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. 
Požadavky:  Náhrada syntetických pesticidů 
přípravky s příznivým ekotoxikologickým 
profilem. Snížení zátěže životního prostředí 
a podpora stability ekosystému. 
Původní 6.2. označit jako 6.7. 
Zdůvodnění:  Enviromentální opatření č. 6 – 
Podpora nechemických metod ochrany 
Pěstitelé zeleniny usilují o minimalizaci použití 
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syntetických pesticidů a v tom důsledku snížení 
reziduí pesticidů ve svých finálních produktech. 
Zároveň o snižování pesticidní zátěže usiluje 
Evropská unie, obchodní řetězce a nejlépe 
nulová rezidua pesticidů poptává i spotřebitel. 
Pěstitelé zeleniny jsou nicméně schopni uplatnit 
jako uznatelné výdaje pouze část výdajů na 
nechemickou ochranu. Velkou část výdajů na 
snížení pesticidní zátěže musí hradit bez 
jakékoliv podpory. 
Navrhujeme proto zvýšit motivaci pěstitelů 
zeleniny o další snižování pesticidní zátěže 
prostřednictvím rozšíření způsobilých výdajů i o 
další metody nechemické ochrany, které taktéž 
snižují nutnost používání chemických pesticidů. 
Konkrétně navrhujeme doplnit jako způsobilé 
výdaje následující výdaje v rámci 
enviromentálního opatření č. 6 (Podpora 
nechemických metod ochrany), akce 6. 1: 
Konkrétně navrhujeme rozšířit environmentální 
opatření č. 6 o následující body: 
6.2 Použití prostředků mechanické a 
fyzikální ochrany rostlin. Tj. lepové pásy, 
mechanické a elektrické pasti a lapače 
Tyto prostředky primárně redukují populaci 
škůdců v porostu na preventivní a lehké 
kurativní bázi. V důsledku tak oddalují moment, 
kdy je třeba aplikovat přípravky na ochranu 
rostlina a zároveň snižují celkový počet 
postřiků. Jsou součástí uceleného 
integrovaného systému ochrany rostlin.  
6.3. Aplikace přípravků na ochranu rostlin 
na nesyntetické přírodní bázi. 
Jde o přípravky, které neobsahují živé agens, 
ale přesto jsou na přírodní bázi. Přesněji 
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řečeno jde o přípravky na bázi botanických 
extraktů, virů, batkerií a anorganických látek 
přírodního původu. Tyto přípravky splňují 
definici POR a mají přímý efekt na škodlivé 
činitele, ale zároveň z hlediska jejich původu 
nezanechávají rezidua, nebo jsou tato rezidua 
pouze krátkodobého charakteru s minimálním 
rizikem pro lidské zdraví.  V případě přípravků 
na bázi virů, kde také o metody "očkování – 
vakcinace" rostlin slabým kmenem 
fytopagteognního viru. Obecně využití těchto 
přípravků vede ke snížení evnironmentální 
zátěže agroekosystému a má pozitivní vliv na 
biodiverzitu a zdraví spotřebitelů.  
6.4 Použití pomocných prostředků pro 
ochranu rostlin, které jsou zároveň 
povoleny pro ekologické zemědělství, řádně 
registrované dle § 54, odstavec 1, písm. c) a 
d),  zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči. 
Prostředky v této kategorii nemají přímý účinek 
na škodlivé organismy, ale díky zlepšení 
fyziologického stavu rostlin, posílení 
obranyschopnosti rostlin, podpoře tvorby 
sekundárních rostlinných metabolitů apod. mají 
dopad na snížení potřeby chemické ochrany a 
tím naplňují smysl podpůrných opatření, který 
mají za motivovat k náhradám chemických 
přípravků za ekologické alternativy. Podmínka 
omezení podporovaných pomocných přípravků 
na ty, které jsou povoleny pro EZ pak 
automaticky zajišťuje vyloučení chemických 
účinných látek a stejně vysoký kvalitativní 
standard, který je nastaven pro produkci v EZ. 
6.5. Aplikace základních látek určených na 
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ochranu rostlin dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009. 
Základní látky a přípravky na jejich bázi mají 
z principu velmi příznivý ekotoxikologický profil 
a nezanechávají nežádoucí rezidua. Z tohoto 
hlediska jde o ideální alternativu syntetických 
pesticidů.  
6.6. Využitá a aplikace přípravků a produktů 
na bázi feromonů. 
Feromony jako látky komunikace hmyzu se 
používají v ochraně rostlin již dlouhé desítky let. 
Navrhujme do tohoto opatření zařadit 
prostředky na bázi feromonů určené 
k monitoringu škůdců. Precizní monitoring totiž 
vede k ideálnímu načasování aplikace cílených 
prostředků ochrany rostlin a v důsledku pak 
zvyšuje účinnost celého systému ochrany a 
zároveň snižuje počet aplikací POR. Mimo jiné 
se feromony využívají také k druhově cílené 
ochraně prostřednictvím takzvané metody 
matení (dezorientace) samců. Tato metoda je 
naprosto šetrná k životnímu prostředí a 
postihuje na základě specificity feromonu jen 
vybrané druhy škůdců. I přípravky a prostředky 
feromonové metody matení samců navrhujeme 
zařadit do této kapitoly.  
Použití lepových pásů 
Lepové pásy se používají jako mechanická 
ochrana proti škůdcům. V důsledku aplikace 
této metody ochrany rostlin je pak třeba 
používat nižší množství pesticidů, v důsledku 
má z hlediska kvality produkce tato metoda 
stejný cíl a výsledek jako introdukce 
přirozených predátorů. 
Vakcinace rostlin 
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Stejně jako pro lidi existují vakcíny i pro rostliny, 
zařazované dle zákona o rostlinolékařské péči 
jako viricidy a biopreparáty. Aplikace vakcín 
zvýší přirozenou imunitu rostlin. Silná zdravá 
rostlina má pak přirozeně vyšší rezistenci při 
napadení škůdci nebo chorobami. 
Použití bezreziduálních přípravků na bázi 
feromonů určených pro přímou ochranu 
Produkty na bázi feromonů jsou dnes 
registrovány celoevropsky v kategorii 
insekticidních přípravků a zároveň je jsou 
evidovány pod biologickou funkci“ feromony“, 
z podstaty věci nejde o živé biologické 
produkty, pouze o přírodně identické látky. A 
tím tedy dnes nesplňují definici podporovaných 
metod nechemické ochrany. Přesto jsou však 
mohou v řadě zemědělských kultur významným 
způsobem omezit input chemických látek do 
zemědělské produkce a jsou tedy alternativou 
k chemickým insekticidům. Feromony jsou 
využívány bezkontaktně, nezanechávají žádná 
rezidua v zemědělských produktech a pro 
spotřebitele i uživatele nepředstavují zdravotní 
riziko.  
Použití feromonových pastí a lapačů 
Primární smysl z hlediska orientace hmyzu 
v prostoru je čich. 
Pro matení hmyzu se používají výrobky, které 
postupně uvolňují feromony do vzduchu (pro 
člověka zcela neškodné stopové množství), 
škodlivý hmyz je pak dezorientovaný a není 
schopen se přirozeně rozmnožovat, protože cítí 
svého partnera „všude kolem“. 
Používají se také lapače, které fungují na 
principu uvolňování feromonů a vábení 
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škodlivého hmyzu do pastí (vodní pasti, lapače 
hmyzu apod.). Tyto feromonové lapače opět 
uvolňují pro člověka zcela neškodné stopové 
množství feromonů. 
Tyto přípravky nijak nekontaminují vlastní 
produkci a nahrazují tak použití chemických 
pesticidů. 
Použití botanických insekticidů, akaricidů a 
pomocných prostředků pro ochranu rostlin, 
které jsou zároveň povoleny pro ekologické 
zemědělství a registrované dle § 54, 
odstavec 1, písm. c) a d),  zákona č. 
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
Botanické insekticidy a akaricidy jsou extrakty 
botanického původu obsahující přírodní 
biologicky účinné látky s přímým účinkem proti 
škodlivým organismům. Neobsahuji živé 
organismy tedy dnes nesplňují definici 
podporovaných metod nechemické ochrany. 
Jsou však vhodnou alternativou k chemickým 
insekticidům a akaricidům, která výrazně 
napomáhá v systémech bezreziduální 
produkce. Zpravidla jsou však výrazně 
nákladnější než syntetické chemické přípravky 
na ochranu rosltin. 
Pomocné prostředky v této kategorii nemají 
přímý účinek na škodlivé organismy, ale díky 
zlepšení fyziologického stavu rostlin, posílení 
obranyschopnosti rostlin, podpoře tvorby 
sekundárních rostlinných metabolitů apod. mají 
dopad na snížení potřeby chemické ochrany a 
tím naplňují smysl podpůrných opatření, který 
mají za motivovat k náhradám chemických 
přípravků za ekologické alternativy. Podmínka 
omezení podporovaných pomocných přípravků 
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na ty, které jsou povoleny pro ekologické 
zemědělství by automaticky zajistila vyloučení 
produktů obsahující chemické účinné látky a 
nastavila stejně vysoký kvalitativní standard, 
který je z hlediska bezpečnosti produktů 
zaveden pro produkci v ekologickém 
zemědělství. 

5) Připomínka – návrh doplnění přílohy č. 1 nař. 
vlády č. 318/2002 Sb., řádek 7.: 
5.3. Využití hnojiv organického původu 
v hydroponickém pěstování zeleniny. 
Požadavky: Snížení závislosti hydroponie 
na neobnovitelných minerálních hnojivech. 
Zdůvodnění: 7.  Opatření na zmírnění 
klimatických změn  
Do toho opatření navrhujme přidat následující 
bod: 
7.3. Využití hnojiv organického původu 
v hydroponickém pěstování zeleniny 
Současné hydroponické systémy se mnohdy 
s ohledem na masivní využití biologické 
ochrany blíží ekologickému zemědělství. 
Nicméně jsou stále v drtivé většině závislé na 
minerálních hnojivech. Na druhou stranu se 
v současnosti s ohledem na trvalou udržitelnost 
uvažuje o "ekologizaci" hydroponie. Tento nový 
systém se nazývá bioponie a využívá převážně 
hnojiva organického původu. Proto navrhujeme 
tímto bodem podpořit aplikaci organických 
hnojiv určených do hydroponické produkce. 
Pěstitelé tak budou mít možnost se postupně 
přiblížit a nebo dosáhnout pomyslné "bioponie". 
S ohledem na to, že využití hnojiv organického 
původu snižuje citlivost rostlin na napadení 
škůdci, je možné tento bod zařadit také do 

Vysvětleno.  
Jedná se o úpravu Environmentálního rámce Vnitrostátní 
strategie, který se předkládá EK, která má na jeho 
schválení 3 měsíce, proto není možné řešit v tomto 
návrhu novely a může být řešeno v rámci případné 
následující změny.  
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kapitoly 6. 

6) Připomínka – návrh doplnění přílohy č. 2 nař. 
vlády č. 318/2002 Sb., bod 2): 
e)  výdaje spojené s pořízením skleníků nebo 

foliových krytů a souvisejících technologií 
a zařízení, 

k)  výdaje spojené s pořízením technologií 
prodlužující trvanlivost produkce nebo, 

l) výdaje spojené s certifikací a bezpečností 
produktů včetně rozborů na zbytky 
pesticidů prováděných akreditovanou 
laboratoří, 

m) výdaje spojené s roubováním rostlin pro 
skleníky nebo fóliovníky nebo 

n) výdaje spojené s robotizací, softwarová 
řešení a informatizace výrobních 
systémů. 

Zdůvodnění: Opatření č. 2 – Kvalita produkce 
Výdaje spojené s pořízením skleníků nebo 
foliových krytů a souvisejících technologií a 
zařízení 
Navrhujeme doplnění „souvisejících technologií 
a zařízení“, protože moderní produkční skleníky 
nejsou pouze stavbami, ale větší část investice 
představují technologie (viz limity SZIF 
v operaci 4. 1. 1. pro skleníky a fóliovníky na 
stavby a technologie). 
Mezi související technologie a zařízení patří 
například (jedná se o demonstrativní neúplný 
výčet): 
Myčka střechy skleníku 

- toto specializované zařízení se používá 
pro mytí střešních skel od prachu, pylu 
apod. 

- díky vyšší propustnosti slunečního 

Vysvětleno.  
Jedná se o úpravu Environmentálního rámce Vnitrostátní 
strategie, který se předkládá EK, která má na jeho 
schválení 3 měsíce, proto není možné řešit v tomto 
návrhu novely a může být řešeno v rámci případné 
následující změny.  
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světla je účinnější fotosyntéza a na 
jednotku produkce je pak třeba vynaložit 
nižší náklady 

Stroje pro čištění produkčních skleníků po 
ukončení pěstební sezóny 

- po ukončení pěstební sezóny je třeba 
vyčistit skleník 

- pro tuto operaci se používají 
specializované stroje na drcení rostlin a 
substrátu a na čištění pěstebních žlabů 
a skel ve skleníku (z vnitřní strany) 

Rozšíření počítače pro řízení klimatu o nové 
moduly nebo jeho upgrade 

- pro řízení klimatu se využívají stále 
sofistikovanější algoritmy a nové druhy 
senzorů 

- v případě využití nových funkcí je 
možno snížit spotřebu energie na 
jednotku produkce, zvýšit produkci atd. 

Systém vysokotlaké vodní mlhy pro produkční 
skleník 

- slouží pro optimalizaci klimatu ve 
skleníku zejména v letním období 

- přes speciální trysky rozmístěné 
v celém skleníku jsou pod vysokým 
tlakem rozprašovány mikroskopické 
kapky vody do vzduchu 

- kdy díky instalaci tohoto systému je 
možno dosáhnout snížení teploty ve 
skleníku až o 10°C a zároveň zvýšit 
vlhkost – to má přímý vliv na produkci i 
na kvalitu pracovního prostředí pro 
zaměstnance 

Technologie rekuperace pro produkční skleníky 
- díky instalaci rekuperačních jednotek je 
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v zimním období možno výrazně snížit 
spotřebu tepla v produkčním skleníku 

Energetické a black-out clony 
- slouží pro snížení spotřeby tepla 

v produkčním skleníku a v případě 
black-out clon mají navíc funkci zábrany 
proti šíření světelného smogu 

Jednotka reverzní osmózy 
- slouží pro úpravu studniční vody, která 

slouží jako doplněk dešťové vody 
k zálivce (v podmínkách České 
republiky se pro zálivku v produkčním 
skleníku spotřebuje přibližně 
dvojnásobek vody oproti srážkovým 
úhrnům (tzn. srážky pokryjí přibližně 
polovinu spotřeby vody pro zálivku) 

- díky použití této jednotky je možno 
podstatně lépe míchat zálivku pro 
rostliny 

Pěstební osvětlení včetně související 
elektroinstalace 

- díky instalaci pěstebního osvětlení je 
možno produkovat zeleninu i v zimních 
měsících, kdy je v České republice 
nedostatek slunečního světla. 

Inteligentní zařízení pro sledování monitoring 
porostu ve skleníku 
- využití inteligentních robotických zařízení, 
která "skenují“ porostu umožňuje rozšířit a 
zpřesnit monitoring chorob a škůdců a také 
přinést poměrně přesný střednědobý (týdny) 
odhad produkce.  
Výdaje spojené s certifikací a bezpečností 
produktů včetně rozborů na rezidua zbytků 
pesticidů prováděných akreditovanou 
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laboratoří, 
Navrhujeme doplnění „včetně rozborů na 
rezidua zbytků pesticidů prováděných 
akreditovanou laboratoří“. Výdaje na rozbory 
zbytků pesticidů pomáhají pěstitelům pochopit 
degradační křivky aplikovaných pesticidů (díky 
tomu mohou volit pesticidy s kratší dobou 
degradace). Zároveň jsou velmi frekventovaně 
využívány zejména v systémech 
nízkoreziduální a bezreziduální produkce. 
Kromě know-how degradačních křivek, jsou 
výsledky analýz zbytků pesticidů zásadní 
doklad prokazující obchodním partnerům bez-
reziduálnost či nízkoreziduálnost pěstované 
zeleniny.  
Návrh rozšíření o tento typ výdajů je uveden 
v rámci opatření 2 (kvalita produkce), protože 
povinné rozbory na rezidua pesticidů jsou 
například součástí certifikace Global GAP. 
Zároveň ale vnímáme, že rozbory na rezidua 
pesticidů souvisí s opatřením 3 (odbyt 
produkce) např. v certifikovaných systémech 
bezreziduální produkce, je proto dle našeho 
názoru tento výdaj možno zařadit také do 
Opatření č. 3. 
Výdaje spojené s roubováním rostlin pro 
skleníky nebo fóliovníky 
Navrhujeme doplnění výdajů na roubování 
rostlin pro skleníky nebo fóliovníky. Tyto výdaje 
jsou běžně uznatelnými výdaji odbytových 
organizací v mnoha členských státech EU. 
Výdaje spojené s robotizací, softwarová 
řešení a informatizace výrobních systémů 
Navrhujeme doplnění výdajů na robotizaci, 
softwarová řešení a informatizaci nejen ve 
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skladech ovoce a zeleniny, ale i v rámci 
výrobních systémů, protože tato řešení jsou již 
dostupná na trhu. Podobnou kategorii 
způsobilých výdajů má například Slovensko. 

7) Připomínka – návrh doplnění přílohy č. 2 nař. 
vlády č. 318/2002 Sb., bod 3): 
l) výdaje spojené s propagací značek jakosti 

nebo, 
m)  výdaje spojené se zpracováním vlastní 

produkce nebo 
n) výdaje spojené s pořízením ochranných 

pracovních pomůcek a oděvů pro 
bezpečnost práce zaměstnanců. 

Zdůvodnění: Opatření č. 3 – Odbyt produkce 
Výdaje spojené s pořízením ochranných 
pracovních pomůcek a oděvů pro 
bezpečnost práce zaměstnanců 
Navrhujeme doplnění výdajů na ochranné 
pracovní pomůcky a pracovní oděvy pro 
zaměstnance pro zvýšení jejich pracovního 
komfortu, bezpečnosti při práci a ochrany 
zdraví zaměstnanců. Tento typ uznatelných 
výdajů má v rámci tohoto opatření zahrnuto 
například Slovensko. 

Vysvětleno.  
Jedná se o úpravu Environmentálního rámce Vnitrostátní 
strategie, který se předkládá EK, která má na jeho 
schválení 3 měsíce, proto není možné řešit v tomto 
návrhu novely a může být řešeno v rámci případné 
následující změny.  
 
 

Ovocnářská unie ČR 
 
 

Připomínka: 
Požadujeme, aby navrhovaná úprava § 2 odst. 
2 písmene d) platila pouze pro nově 
registrované organizace producentů a nikoliv i 
pro organizace producentů již uznané před 
nabytím účinnosti této novely, byť 
s navrhovaným přechodným obdobím do 
1.1.2023. 
Odůvodnění: 
Jsme přesvědčeni, že významný podíl 
produkce (i nad 75 %) jednoho člena na 

Vysvětleno. 
Na základě společného jednání předkladatele, SZIFu a 
zástupců nevládních organizací dne 26.5.2020 byla 
předmětná problematika znova podrobně projednána 
v kontextu auditních šetření EK z roku 2018 a jeho 
následků a dopadů, které se týkalo organizací 
producentů v sektoru ovoce a zeleniny, a došlo ke 
kompromisní dohodě v návrhu úpravy § 2 odst. 2 písm. 
d), § 2 odst. 6 a příslušného přechodného ustanovení. 
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celkové produkci organizace producentů je 
dostatečně demokraticky ošetřen v § 4, kdy 
žádný člen nesmí mít více než 20 % (návrhem 
novely 30 %) na hlasovacích právech všech 
členů organizace producentů. Rozhodovací 
procesy organizací producentů neovlivňuje 
podíl na obchodované produkci, ale podíl na 
hlasovacích právech, který je v NV ošetřen.  
Navrhovaná úprava po 1.1.2023 omezí 
fungování a čerpání podpor operačních 
programů u několika dnes již uznaných a 
fungujících organizací producentů. Jejich 
transformace na nové podmínky v rámci 
přechodného období bude velmi složitá a 
povede zřejmě k ukončení jejich činnosti. Proto 
požadujeme, aby novelizovaná podmínka 
platila jen pro nově uznávané organizace 
producentů po novele NV.  

Bohemia Apple, družstvo Bez připomínek.  

CZ FRUIT, odbytové družstvo Bez připomínek.  

Družstvo OZC Jizera Bez připomínek.  

Družstvo producentů rajčat Bez připomínek.  

EB Fruit, odbytové družstvo 
ovocnářů 

Bez připomínek.  

G's Pěstitel, odbytové družstvo Bez připomínek.  

JIHOFRUKT, družstvo Bez připomínek.  

Jihomoravská zelenina, družstvo Bez připomínek.  

M.O.Z. družstvo pěstitelů Bez připomínek.  

NATURE FRUIT, družstvo Bez připomínek.  

OD Piletice Bez připomínek.  

Odbytové družstvo Berry, Vital 
odbytové družstvo 

Bez připomínek.  

Odbytové družstvo EKO – 
ODBYT, družstvo 

Bez připomínek.  
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Odbytové družstvo LITOZEL 
 
 

1) Připomínka: 
Jedna změna je, jestli to chápu dobře, že se o 
peníze dá žádat jen za celý rok nebo dvakrát za 
rok. S tím není problém až na to, že nám budou 
další tři měsíce chybět peníze. 

Vysvětleno.  
Vzešlo z požadavku organizací producentů na snížení 
počtu kontrol na místě prováděných u žádostí o platbu. 
Vzhledem ke snížení počtu žádostí předkládaných na 
SZIF, dojde ke snížení administrativní zátěže kontroly 
jednotlivých žádostí, jak administrativní, tak především 
kontrol na místě, a tím se zajistí pravidelnost výplat 
podpor. 

2) Připomínka: 
Druhé je zaměření na myšlenku, že jeden velký 
člen nemůže mít větší podíl než 75% objemu 
zobchodované produkce. Nesouhlasím s tím, 
aby to platilo během běžného chodu 
organizace producentů. Nevadí, že je to 
vyžadováno v momentu uznání organizace 
producentů. V době normálního fungování 
operačního programu družstva jde podle mého 
především o uplatnění demokratizace 
v rozhodování. Dříve nesměl mít žádný člen 
více, než 20 % hlasů, dnes je psáno 30%, to 
není problém. Zobchodovaná produkce a 
rozhodovací pravomoc nemá žádnou 
souvislost, když jsou správně řešeny stanovy a 
obchodní pravidla. 

Vysvětleno. 
Na základě společného jednání předkladatele, SZIFu a 
zástupců nevládních organizací dne 26.5.2020 byla 
předmětná problematika znova podrobně projednána 
v kontextu auditních šetření EK z roku 2018 a jeho 
následků a dopadů, které se týkalo organizací 
producentů v sektoru ovoce a zeleniny, a došlo ke 
kompromisní dohodě v návrhu úpravy § 2 odst. 2 písm. 
d), § 2 odst. 6 a příslušného přechodného ustanovení.  

Odbytové družstvo ovoce Český 
ráj 

Bez připomínek.  

Odbytové družstvo Polabí Bez připomínek.  

Odbytové družstvo Suchá Loz Bez připomínek.  

Východočeská zelenina – 
družstvo producentů zeleniny 

Bez připomínek.  

ZP Otice odbyt s.r.o. Bez připomínek.  

Družstvo Bramko CZ Bez připomínek.  

Čerstvě utrženo, družstvo; Dobré 
družstvo 

Bez připomínek.  
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V Praze dne 27. května 2020 
Vypracovala: Mgr. Kamila Brunovská 
   

 

Svaz pěstitelů cukrovky Čech Bez připomínek.  

Svaz pěstitelů cukrovky Moravy a 
Slezska 

Bez připomínek.  

Českomoravský cukrovarnický 
spolek 

Bez připomínek.  

Tereos TTD, a.s. Bez připomínek.  

Moravskoslezské cukrovary, a.s. Bez připomínek.  

Hanácká potravinářská 
společnost, s.r.o. 

Bez připomínek.  

Cukrovar Vrbátky, a.s. Bez připomínek.  

Litovelská cukrovarna, a.s. Bez připomínek.  

ED&F Man Ingredients Bez připomínek.  
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