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VI. 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Ustanovení 
návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

Část první 
Čl. I 

Bod 2 

c) má zřízený přístup do informačního systému Státního 
zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“) 
podle § 11 odst. 7 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

32014R0809 čl. 40a odst. 
1 písm. d) 

Článek 40a 
Kontroly prostřednictvím sledování 
1. Příslušné orgány mohou provádět kontroly 
prostřednictvím sledování. Pokud se rozhodnou tak činit: 
 
d) informují příjemce o rozhodnutí provádět kontroly 
prostřednictvím sledování a zřídí vhodné nástroje pro 
komunikaci s příjemci, alespoň pokud jde o předběžné 
výsledky na úrovni pozemků při postupu stanoveném v 
souladu s písmenem a) tohoto pododstavce, upozornění a 
předávání údajů požadovaných pro účely uvedené v 
písmenech b) a c). Příslušné orgány zajistí včasnou 
komunikaci s příjemci s cílem podpořit je při plnění kritérií 
způsobilosti, závazků a dalších povinností a umožnit jim řešit 
nebo napravit situaci před tím, než se v jsou v kontrolní 
zprávě uvedené v článku 41 učiněny závěry. 

Část druhá 
Čl. III. 
Bod 4 

4. V příloze č. 1 písm. A se doplňují body 8 až 10, které 
znějí: 
 
„8.Smetana s obsahem tuku alespoň 30 %. 
 9. Směs sušeného mléka, nebo syrovátky a rostlinného 
tuku. 
 10. Konzumní mléko (UHT) s obsahem tuku 1,5 %, 
balení tetrapak 1 l.“. 

32019R1746 Příloha III. 
Bod 12. 

Příloha I. 
bod 7. 

 
Příloha I. bod 

10 

12. celkové množství směsi sušeného mléka a rostlinného 
tuku 
7. ceny sušené syrovátky, sušeného odstředěného mléka, 
sušeného plnotučného mléka, másla, smetany, konzumního 
mléka a komoditních sýrů 
10. cena směsi sušeného mléka a rostlinného tuku 

Část druhá 
Čl. III. 
Bod 5 

5. V příloze č. 1 písm. B bodě 4 se slova „Moravský 
bochník“ zrušují a text „45 %“ se nahrazuje slovy 
„minimálně 40 %“ 

32019R1746 Příloha II. 
bod 7. pism. 

b) 

7. b) ceny jiných než komoditních sýrů, uvedených v bodě 7 
přílohy I, 
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Část druhá 
Čl. III. 
Bod 6 

6. V příloze č. 1 písm. B bod 5 zní: 
 
„5. Sýr gouda s obsahem tuku v sušině minimálně 40 % 
hmotnostních.“. 
 

32019R1746 Příloha II. 
bod 7. pism. 

b) 

7. b) ceny jiných než komoditních sýrů, uvedených v bodě 7 
přílohy I, 

Část druhá 
Čl. III. 
Bod 7 

6. V příloze č. 1 písm. B se doplňuje bod č. 7, který zní: 
 
„7.   Sýr mozzarella.“. 
 

32019R1746 Příloha I. 
bod 7. 

7. ceny sušené syrovátky, sušeného odstředěného mléka, 
sušeného plnotučného mléka, másla, smetany, konzumního 
mléka a komoditních sýrů 

Část třetí 
Čl. V. 
Bod 1 

1. V § 8 odst. 1 písm. e) a v § 9 odst. 1 písm. e) se za 
slovem „zvířata“ vkládají slova „, a to včetně chovů 
v režimu ekologického zemědělství,“.  
 

32019R1746 Příloha II. 
bod 9. 

9. reprezentativní prodejní ceny jatečně upravených těl skotu 
z ekologického chovu podle klasifikace jatečně upravených 
těl 

Část třetí 
Čl. V. 
Bod 2 

3. V § 8 odst. 1 písmeno f) zní: 
 

„f) týdenních prodejních cenách hovězí přední čtvrtě, 
hovězí zadní čtvrtě a hovězího mletého masa; informace 
se podává Fondu za každý kalendářní týden do 
následujícího pondělí.“. 

 

32019R1746 Příloha I. bod 
6. 

6. Pokud jde o části jatečně upravených tel, dotčené členské 
státy oznamují ceny hovězí zadní čtvrtě, hovězí přední 
čtvrtě, mletého hovězího masa,  

Část třetí 
Čl. V. 
Bod 3 

6. V § 9 odst. 1 písmeno f) zní: 
 

„f) týdenních prodejních cenách vepřové pečeně, 
vepřového boku, vepřové plece, vepřové kýty a 
vepřového mletého masa; informace se podává Fondu za 
každý kalendářní týden vždy do následujícího pondělí.“. 
 

32019R1746 Příloha I. bod 
6. 

6. Pokud jde o části jatečně upravených tel, dotčené členské 
státy oznamují ceny hovězí zadní čtvrtě, hovězí přední 
čtvrtě, mletého hovězího masa, vepřové pečeně, vepřového 
boku, vepřové plece, mletého vepřového masa a vepřové 
šunky. 

Část třetí 
Čl. V. 
Bod 4 

7. V § 10 odst. 1 písmena a) a b) znějí: 
 
„a) prodaném množství a prodejní ceně celých kuřat 
jakostní třídy A, a to včetně chovů v režimu ekologického 
zemědělství, a 
b) prodaném množství a prodejní ceně kuřecích prsních 
řízků a kuřecích stehen.“. 

32019R1746 
 

 

 

Příloha I. bod 
9. 

Příloha II. 
bod 10. 

9. průměrná velkoobchodní cena celých kuřat třídy A („kuřata 
65 %“). 
10. průměrné prodejní ceny celých kuřat z ekologického 
chovu třídy A („kuřata 65 %“). 
9. průměrná velkoobchodní cena celých kuřat třídy A („kuřata 
65 %“) a děleného kuřecího masa (prsní řízek, stehna). 

Část třetí 
Čl. V. 
Bod 5 

9. V § 10 odst. 5 písm. a) se za slova „M a L“ vkládají 

slova „a podle technologie chovu“. 
32019R1746 Příloha I. bod 

8. 
8. velkoobchodní cena vajec třídy A v jednotlivých chovech. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

 
Název předpisu EU 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (32014R0809) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní 
systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2019/1746 (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. 
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