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308. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky
v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších
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309. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu
s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.
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308
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky
v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003
Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.,
a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka
a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu
s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády
č. 517/2004 Sb., nařízení vlády č. 258/2005 Sb. a nařízení vlády č. 293/2007 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1
zní:
„§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) některé vnitrostátní podmínky v rámci společné organizace trhu
s mlékem a mléčnými výrobky, zejména pokud jde
o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků,
pravidla uznávání organizací producentů, jejich sdružení a mezioborových organizací v odvětví mléka
a mléčných výrobků.
1

) Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků,
v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1788/2003, kterým se zavádí dávka v odvětví mléka
a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,
kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), v platném
znění.

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.“.

2. V § 2 odst. 1, § 3 odst. 1, § 7 odst. 6, § 7 odst. 7
písm. a) a b), § 8 odst. 1 a 5, § 9 odst. 3, § 10 odst. 3
a v § 14 odst. 2 se slova „předpisů Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu
Evropské unie“.
3. V § 2 odst. 1 a v § 3 odst. 1 se slova „předpisy
Evropských společenství“ nahrazují slovy „předpisy
Evropské unie“.
4. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „předpisy Evropských společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelnými předpisy Evropské unie“.
5. V § 5 odst. 6 se slova „předpisy Evropských
společenství“ nahrazují slovy „přímo použitelným
předpisem Evropské unie“.
6. V § 5 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a)
až c).
7. V § 5 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) bude provádět odběry mléka za účelem zjištění
obsahu tuku v mléce, který je součástí plnění individuálního referenčního množství mléka, v laboratořích schválených podle jiného právního předpisu10d), a to nejméně dvakrát do měsíce; v případě,
že producent ukončí nebo přeruší dodávku mléka
odběrateli a odběratel u něho v kalendářním měsíci, v němž k ukončení nebo přerušení dodávky
dojde, neprovede alespoň jeden odběr vzorku
mléka za účelem zjištění obsahu tuku, vykáže odběratel v oznámení podle § 13 odst. 1 u tohoto
producenta obsah tuku ve výši 4,21 %.“.
8. V § 5 odst. 3 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) je podnikatelem podle obchodního zákoníku.“.
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9. V § 5 odst. 6 se slova „podle odstavce 2
písm. b), c) nebo d)“ nahrazují slovy „podle odstavce 2
písm. a), b) nebo c)“.
10. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5c, které včetně
nadpisů a poznámek pod čarou č. 26 až 34 znějí:
„§ 5a
Uznání organizace producentů
(1) Žádost o uznání za organizaci producentů se
sídlem v České republice podává žadatel, který splňuje
podmínky stanovené přímo použitelným předpisem
Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků26),
Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání za organizaci producentů je
a) seznam členů, z něhož vyplývá, že žadatel sdružuje alespoň 10 členů,
b) úředně ověřená kopie platných zakladatelských
dokumentů žadatele.
(3) Fond uzná žadatele podle odstavce 1 za organizaci producentů se sídlem v České republice podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie26) v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud tento žadatel
sdružuje alespoň 10 členů a každý z členů je producent27).
(4) Žadatel, který byl uznán podle odstavce 3,
oznamuje Fondu změny týkající se údajů a listin, které
byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání podle
odstavců 1 a 2, a to vždy do 15 dnů ode dne, kdy změna
nastala.
(5) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní
roky kontrolu činnosti uznané organizace producentů28).
(6) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznané organizace producentů, vyzve
ji k odstranění pochybení a k tomu jí stanoví lhůtu, jejíž
délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy.
Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě,
Fond uznání zruší29).
(7) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 5b
Uznání sdružení organizací producentů
(1) Žádost o uznání za sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podává právnická
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osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka
a mléčných výrobků30), Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání za sdružení organizací producentů je
a) seznam organizací producentů, z něhož vyplývá,
že žadatel sdružuje alespoň 2 organizace producentů,
b) úředně ověřená kopie platných zakladatelských
dokumentů žadatele.
(3) Fond uzná právnickou osobu podle odstavce 1
za sdružení organizací producentů se sídlem v České
republice podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie v odvětví mléka a mléčných výrobků30), pokud
tato právnická osoba sdružuje alespoň 2 uznané organizace producentů.
(4) Právnická osoba, která byla uznána podle
odstavce 3, oznamuje Fondu změny týkající se údajů
a listin, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti
o uznání podle odstavců 1 a 2, a to vždy do 15 dnů ode
dne, kdy změna nastala.
(5) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní
roky kontrolu činnosti uznaného sdružení organizací
producentů28).
(6) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznaného sdružení organizací producentů, vyzve jej k odstranění pochybení a k tomu mu
stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od
doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve
stanovené lhůtě, Fond uznání zruší29).
(7) Seznam uznaných sdružení organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 5c
Uznání mezioborové organizace
(1) Žádost o uznání mezioborové organizace
v odvětví mléka a mléčných výrobků se sídlem v České
republice podává právnická osoba, která splňuje
podmínky stanovené přímo použitelným předpisem
Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků31),
Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání mezioborové organizace je prohlášení o tom, kterou činnost uvedenou
v přímo použitelném předpisu Evropské unie32) mezioborová organizace vykonává.
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(3) Právnická osoba, která byla uznána za mezioborovou organizaci v odvětví mléka a mléčných výrobků podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie v odvětví mléka a mléčných výrobků33), oznamuje
Fondu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v souladu se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do 15 dnů ode dne
jejich vzniku.
(4) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní
roky kontrolu činnosti uznané mezioborové organizace33).
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13. Poznámka pod čarou č. 11b se zrušuje.
14. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:
„(4) Žádost o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené
pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 podává
producent2), kterému doposud nebylo individuální referenční množství mléka přiděleno, Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději 30 dnů před datem uvedeným v § 6 odst. 3. Součástí žádosti je doklad

(5) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznané mezioborové organizace, vyzve ji k odstranění pochybení a k tomu jí stanoví lhůtu,
jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené
lhůtě, Fond uznání zruší34).

a) prokazující zajištění odbytu mléka v rozsahu přidělení individuálního referenčního množství mléka
v příslušném kvótovém roce, požaduje-li producent2) přidělení nového individuálního referenčního množství mléka pro dodávky,

(6) Seznam uznaných mezioborových organizací
zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

b) o budoucím nabytí dojnic, popřípadě vysokobřezích jalovic, pokud producent2) dosud takové
stádo nevlastní.“.

26

) Čl. 126a odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

27

) Čl. 65 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

28

) Čl. 126a odst. 4 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

29

) Čl. 126a odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

30

) Čl. 126a odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

31

) Čl. 123 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

32

) Čl. 123 odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

33

) Čl. 126b odst. 3 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

34

) Čl. 126b odst. 3 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

11. V § 7 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Žadatel o zvýšení musí být podnikatelem podle obchodního zákoníku.“.
12. V § 7 odstavec 2 zní:
„(2) Žadatel o přidělení nového individuálního referenčního množství mléka z části rezervy stanovené
pro příslušný kvótový rok podle § 6 odst. 4 musí být
a) podnikatelem podle obchodního zákoníku,
b) vlastníkem stáda dojnic, popřípadě jalovic nad
5 měsíců březosti (dále jen „vysokobřezí jalovice“)
evidovaných v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat11a); pokud takové
stádo nevlastní, předloží doklad podle § 7 odst. 4
písm. b),
c) osobou, jejíž zařízení, v němž se zachází se živočišnými produkty, je schváleno a registrováno
podle jiného právního předpisu11).“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5
až 9.
15. V § 7 odst. 9 se slova „podle odstavce 2
písm. d)“ nahrazují slovy „podle odstavce 2 písm. b)“.
16. V § 7a odst. 3 se slova „podle § 7 odst. 5“
nahrazují slovy „podle § 7 odst. 6“.
17. V § 7a odst. 4 se slova „ , s výjimkou § 7
odst. 2 písm. e)“ zrušují.
18. V § 8 odstavec 6 zní:
„(6) Jestliže producent2) ukončí, popřípadě přeruší produkci mléka, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Fondu, s výjimkou případu převodu
celého individuálního referenčního množství mléka
podle § 9.“.
19. V § 9 odst. 1 se slova „zvláštním právním
předpisem“ nahrazují slovy „jiným právním předpisem“.
20. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Písemné potvrzení o převodu individuálního
referenčního množství mléka novému producentovi2)
Fond vydá po splnění podmínek a předložení dokladů
uvedených v § 7 odst. 2 a 4.“.
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21. V § 10 odst. 2 se slovo „jedenkrát“ nahrazuje
slovem „dvakrát“.
22. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 zní:

společenství25)“ nahrazují slovy „přímo použitelných
předpisů Evropské unie25) a slova „předpisů Evropských společenství20)“ se nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie20)“.

„§ 13a

Čl. II

Hlášení podávaná organizací producentů
a sdružením organizací producentů

Přechodné ustanovení

Organizace producentů uznaná podle § 5a a sdružení organizací producentů uznané podle § 5b oznamuje Fondu informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie35) na formulářích vydaných Fondem.
35
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Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení
vlády č. 244/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Čl. III
Účinnost

) Čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 511/2012.“.

23. V příloze č. 1 se slova „předpisů Evropských

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 3. října 2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Bendl v. r.
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309
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. září 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu
s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003
Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.,
a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., se
mění takto:
1. V § 1, § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 a 4, § 6 odst. 4, § 7,
§ 8 odst. 1 a 6 a § 11 odst. 1 se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje
věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze
dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví
ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny,
v platném znění.“.
3. V § 2 odstavec 3 zní:
„(3) Fond uzná osobu podle odstavce 1 za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4), pokud tato osoba
sdružuje alespoň 5 členů, kteří nejsou vzájemně personálně ani majetkově propojeni a jejichž minimální roční
hodnota produkce uvedené na trh činila v posledním
kalendářním roce přede dnem podání žádosti alespoň
6 000 000 Kč5).“.
4. V § 6 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 9, 10 a 11 zní:
„(1) Žádost o předběžné uznání za seskupení producentů s plánem uznání podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie v odvětví ovoce a zeleniny9)
podává Fondu osoba uvedená v přímo použitelném
předpisu Evropské unie v odvětví ovoce a zeleniny10),

která sdružuje alespoň 5 členů, na Fondem vydaném
formuláři a v plánu uznání kromě náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím prováděcí pravidla v odvětví ovoce a zeleniny11) uvede
a) úplný výčet činností nezbytných k dosažení
uznání a rozčleněných do jednotlivých období
provádění tohoto plánu,
b) odhadované náklady na činnosti nezbytné k dosažení uznání.
9

) Čl. 103a a čl. 125e nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

10

) Čl. 36 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011.
Čl. 125e nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

11

) Čl. 37 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011.“.

5. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který včetně poznámky pod čarou č. 37 zní:
„(3) Plán uznání lze provést v půlročních obdobích37).
37

) Čl. 39 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/
/2011.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4
až 7.
6. V § 6 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5
a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 38 a 39 znějí:
„(5) Plány uznání mohou být změněny během
ročního nebo půlročního období bez předchozího souhlasu Fondu jen v případě, že seskupení producentů
čerpá pouze podporu napomáhající jejich vytváření
a usnadnění administrativní činnosti38). Takovéto
změny musí být neprodleně sděleny Fondu39).
(6) Fond může povolit na žádost seskupení producentů zvýšení nebo snížení celkové částky výdajů
stanovené v plánu uznání. Celkovou částku výdajů stanovenou v plánu uznání lze snížit nejvýše o 5 %39).
38

) Čl. 103a odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
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) Čl. 39 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/
/2011.“.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 7
až 9.
7. V § 6 se doplňují odstavce 10 a 11, které včetně
poznámky pod čarou č. 40 znějí:
„(10) Seskupení producentů, které ve dvou po
sobě jdoucích letech provádění plánu uznání dosáhne roční hodnoty produkce uvedené na trh nejméně
6 000 000 Kč, může podat žádost o uznání za organizaci producentů nejpozději do konce kalendářního
roku provádění plánu uznání, ve kterém podruhé
dosáhlo roční hodnoty produkce uvedené na trh nejméně 6 000 000 Kč.
(11) Producent nemůže využívat podpory Evropské unie pro seskupení producentů déle než pět let40).
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republice, které plní celý operační program sdružení
organizací producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie41), se odstavec 5 použije obdobně.
41

) Čl. 62 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.
11. Poznámka pod čarou č. 23 zní:
„23) Čl. 103c odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

12. V § 9 se slova „přímo použitelných předpisech
Evropských společenství upravujících“ nahrazují slovy
„přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím“.
13. Poznámka pod čarou č. 29 zní:

40

) Čl. 36 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/
/2011.“.

8. V § 8 odst. 1 a 6 se slova „nebo nadnárodní
organizace producentů se sídlem v České republice“
nahrazují slovy „ , nadnárodní organizace producentů
se sídlem v České republice, sdružení organizací producentů nebo sdružení nadnárodních organizací producentů se sídlem v České republice“.
9. Poznámka pod čarou č. 22 zní:
„22) Čl. 103c odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

„29) Čl. 122 první pododstavec písm. c) a čl. 125b nařízení Rady
(ES) č. 1234/2007.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí a práva a povinnosti s nimi
související se posuzují podle nařízení vlády č. 318/2008
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení.

10. V § 8 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6,
který včetně poznámky pod čarou č. 41 zní:
„(6) Pro sdružení organizací producentů a nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České

Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2012.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Bendl v. r.
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