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1. ÚVOD
Cílem zakládání organizací producentů je zajištění rentabilního rozvoje výroby v odvětví mléka
a mléčných výrobků a tím i přiměřené životní úrovně producentů, prostřednictvím posílení
jejich vyjednávací síly vůči zpracovatelům mléka. Mezioborové organizace producentů mohou
hrát významnou úlohu při zajišťování dialogu mezi subjekty dodavatelského řetězce a při
podpoře osvědčených postupů a transparentnosti trhu. Její činnosti však nesmějí narušovat
hospodářskou soutěž, vnitřní trh nebo ovlivňovat správné fungování společné organizace
zemědělských trhů.
Tato příručka podává základní informace o uznávání organizací producentů a mezioborových
organizací v odvětví mléka a mléčných výrobků. Podmínky uznávání jsou definovány pro
konvenční a ekologické zemědělství.

2. LEGISLATIVA
2.1 Legislativa EU


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty, v platném znění (dále jen
„nařízení EU“);



Prováděcí

nařízení

komise

(EU)

č.

511/2012

o

oznámeních

týkajících

se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních
(dále jen „prováděcí nařízení Komise“);


Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012 doplňující nařízení
(ES) č 1234/2007, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní jednání
organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků.



Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/232, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o některé
aspekty spolupráce producentů.



Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/2393, kterým se mění
nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013 (EU)
č. 1308/2013 a (EU) č. 652/2014.

2.2 Legislativa ČR


Nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné
organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění (dále jen
„nařízení“)

3 z 17

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
e-mail: info@szif.cz
www.szif.cz



Zákon č. 256/2000 Sb., o SZIF, ve znění pozdějších předpisů;



Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník



Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

3. UZNÁVÁNÍ ORGANIZACÍ PRODUCENTŮ
3.1.

Konvenční zemědělství dle § 4 Nařízení vlády č. 282/2014 Sb.

3.1.1 Podmínky pro uznání
Žadatelem o uznání za organizaci producentů (dále jen „OP“) může být organizace
se sídlem na území ČR, která:
a)

je právnickou osobou (bude ověřeno dle výpisu z obchodního rejstříku);

b)

byla vytvořena z podnětu producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků
(bude

uvedeno

ve

stanovách

nebo

jiných

platných

zakladatelských

dokumentech, dále jen „stanovy“);
c)

má minimálně 10 členů a každý člen je producentem mléka (žadatel předloží
seznam členů a splnění podmínky producenta mléka bude ověřeno dle
měsíčních hlášení 1. kupujících);

d)

celková minimální roční obchodovaná produkce mléka členů žadatele
činila v posledním kalendářním roce před dnem podání žádosti nejméně
15 000 000 kg (bude ověřeno dle měsíčních hlášení 1. kupujících);

e)

působí v odvětví mléka a má konkrétní zaměření, které může zahrnovat
jeden nebo více z následujících cílů:
o zajištění plánování produkce a její přizpůsobení poptávce, zejména pokud
jde o jakost a množství;
o soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy
na trh;
o optimalizace produkčních nákladů a zajišťování stálosti cen producentů
(bude uvedeno v textu stanov);

f)

existují dostatečné důkazy o řádném výkonu činnosti jak z časového
hlediska, tak z hlediska efektivity a soustředění nabídky (bude ověřeno dle
měsíčních hlášení 1. kupujících);

g)

má platné stanovy, jež jsou v souladu s body a - f
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3.1.2 Způsob podání žádosti o uznání
Žádost podává žadatel na formuláři vydaném SZIF – Žádost o uznání organizace
producentů na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů >
Živočišná výroba > Mléko > Organizace producentů mléka > Formuláře > Žádost o uznání
organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků (https://www.szif.cz/žádost
o uznání organizace producentů v odvětví mléka.pdf). V žádosti žadatel zaškrtne kolonku
„Konvenční režim zemědělství“.
Součástí žádosti je Prohlášení žadatele, že splňuje podmínku celkové minimální
roční obchodované produkce mléka v posledním kalendářním roce před dnem podání
žádosti ve výši min. 15 000 000 kg mléka a zavazuje se, že:
 bude podle čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení EU oznamovat SZIF množství mléka, jichž
se týkají smluvní jednání;
 doručí podle čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení Komise nejpozději do 31. ledna SZIF
roční oznámení o skutečně dodaném množství mléka za předcházející kalendářní rok.
Žádost doručí na centrální pracoviště SZIF, Oddělení organizací producentů a mléka
nejlépe prostřednictvím datové schránky, případně osobně. Při podání datovou schránkou
musí být žádost elektronicky podepsána všemi osobami, které jsou oprávněny provádět
úkony dle zápisu v obchodním rejstříku. Podpisy na žádosti v listinné podobě (u právnické
osoby: statutární zástupci podle výpisu z obchodního rejstříku, u fyzické osoby: podpis
žadatele) nemusí být úředně ověřeny.
Povinné přílohy:
a) seznam všech členů, z nichž každý produkuje mléko a jejichž minimální
počet je 10. U každého člena uvede žadatel IČ, jméno/název, sídlo/adresu, právní
formu a rodné číslo (jedná-li se o fyzickou osobu), (bude ověřeno dle měsíčních
hlášení 1. kupujících);
b) originál, nebo úředně ověřenou kopii platných stanov, jež jsou v souladu
s ustanovením čl. 161 odst. 1 písmen a), b) a c) nařízení EU (viz „Podmínky pro
uznání“).
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3.2. Ekologické zemědělství dle § 4 Nařízení vlády č. 282/2014 Sb.
3.2.1 Podmínky pro uznání
Žadatelem o uznání za organizaci producentů hospodařících v režimu ekologického
zemědělství, může být organizace se sídlem na území ČR, která:
a)

je právnickou osobou (bude ověřeno dle výpisu z obchodního rejstříku);

b)

byla

vytvořena

z

podnětu

producentů

produkujících

mléko

v režimu

ekologického zemědělství (bude uvedeno v textu stanov);
c)

má minimálně 5 členů a každý člen je producentem mléka hospodařícím
v režimu ekologického zemědělství (bude předložen seznam členů);

d)

celková minimální

roční obchodovaná produkce

mléka

jejich

členů,

hospodařících v režimu ekologického zemědělství činila v posledním kalendářním
roce před dnem podání žádosti nejméně 500 000 kg (bude ověřeno dle
měsíčních hlášení 1. kupujících);
e) předloží doklad, že jako právnická osoba obchoduje v režimu ekologického
zemědělství;
f) předloží od každého člena doklad, že tento člen hospodaří v režimu
ekologického zemědělství;
g) má konkrétní zaměření, které může zahrnovat jeden nebo více z následujících
cílů (bude uvedeno v textu stanov):
o

zajištění plánování produkce a její přizpůsobení poptávce, zejména pokud
jde o jakost a množství;

o

soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na
trh;

o

optimalizace produkčních nákladů a zajišťování stálosti cen producentů

h) existují dostatečné důkazy o řádném výkonu činnosti jak z časového
hlediska, tak z hlediska efektivity a soustředění nabídky (bude ověřeno dle
měsíčních hlášení 1. kupujících);
i) má platné stanovy, jež jsou v souladu s body a – h.

6 z 17

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 871 871
e-mail: info@szif.cz
www.szif.cz

3.2.2

Žádost o uznání

Žádost podává žadatel na formuláři vydaném SZIF – na www.szif.cz, v záložce SZIF
poskytuje >Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Mléko > Organizace
producentů mléka > Formuláře > Žádost o uznání organizace producentů v odvětví mléka
a mléčných výrobků (https://www.szif.cz/žádost o uznání organizace producentů v odvětví
mléka.pdf). V žádosti žadatel zaškrtne kolonku „Ekologický režim zemědělství“.
Součástí žádosti je Prohlášení žadatele, že splňuje podmínku celkové roční
obchodované produkce mléka v režimu ekologického zemědělství v posledním
kalendářním roce před dnem podání žádosti ve výši min. 500 000 kg mléka a zavazuje
se, že;
 bude podle čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení EU oznamovat SZIF množství mléka,
jichž se týkají smluvní jednání;
 doručí podle čl. 2 odst. 3 prováděcí nařízení EU nejpozději do 31. ledna SZIF roční
oznámení o skutečně dodaném množství mléka za předcházející kalendářní rok.
Žádost doručí na centrální pracoviště SZIF, Oddělení organizací producentů a mléka
nejlépe prostřednictvím datové schránky, případně osobně. Při podání datovou schránkou
musí být žádost elektronicky podepsána všemi osobami, které jsou oprávněny provádět
úkony dle zápisu v obchodním rejstříku. Podpisy na žádosti v listinné podobě (u právnické
osoby: statutární zástupci podle výpisu z obchodního rejstříku, u fyzické osoby: podpis
žadatele) nemusí být úředně ověřeny.
Povinné přílohy:
a) seznam všech členů, z nichž každý produkuje mléko v režimu ekologického
zemědělství a jejichž minimální počet je 5. U každého člena žadatel uvede IČ,
jméno/název, sídlo/adresu, právní formu a rodné číslo (jedná-li se o fyzickou
osobu).
b) doklad, že žadatel jako právnická osoba obchoduje v režimu ekologického
zemědělství;
c) doklad od každého člena, že hospodaří v režimu ekologického zemědělství;
d) originál, nebo úředně ověřenou kopii platných stanov, jež jsou v souladu
s ustanovením čl. 161 odst. 1 písmen a), b) a c) nařízení EU (viz „Podmínky
pro uznání).
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3.3 Uznání nadnárodní organizace producentů (NOP)
Pokud se sídlo některého z členů žadatele nachází na území jiného členského státu
EU nebo se v něm nachází významný objem produkce mléka uváděné na trh, může žadatel
požádat o uznání nadnárodní OP podle čl. 2 Nařízení Komise 880/2012. Postup je totožný
s postupem uznání OP se sídlem v ČR.

3.4 Lhůta pro vydání rozhodnutí o žádosti o uznání
V souladu s čl. 161 odst. 3 písm. a) nařízení EU SZIF rozhodne o žádosti do 4 měsíců od
jejího doručení, pokud nedojde k přerušení správního řízení o žádosti podle § 64 odst. 1
písm. a) v návaznosti na § 45 odst. 2 a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Důležité upozornění
Uznaná

OP

a

nadnárodní

OP,

na

niž

je

převáděno

vlastnické

právo

k vyprodukovanému mléku jejích členů, musí být zároveň registrována jako první
kupující a plnit všechny jeho povinnosti z toho vyplývající dle § 4 odst. 5 nařízení.

4. UZNÁNÍ MEZIOBOROVÉ ORGANIZACE
4.1 Podmínky pro uznání
Žadatelem o uznání mezioborové organizace (dále jen „MO“) může být organizace, která:
a)

je právnickou osobou se sídlem na území ČR (bude ověřeno dle výpisu
z obchodního rejstříku);

b)

sdružuje zástupce hospodářských činností souvisejících s produkcí mléka alespoň
v jedné z těchto fází dodavatelského řetězce: zpracování produktů v odvětví
mléka a mléčných výrobků nebo obchod s nimi, včetně jejich distribuce;

c)

vznikla z podnětu všech nebo některých zástupců (bude uvedeno ve stanovách);

d)

představuje významnou část hospodářských činností uvedených v bodě b);

e)

není sama zapojena do produkce, zpracování nebo obchodování v odvětví mléka
a mléčných výrobků;

f)

vykonává v jednom nebo více regionech EU jednu nebo více z níže uvedených
činností (bude uvedeno ve stanovách) a zohledňuje přitom zájmy členů
mezioborové organizace a spotřebitelů:
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o zlepšení znalosti a transparentnosti produkce a trhu, včetně zveřejňování
statistických údajů o cenách, objemech a dobách trvání dříve uzavřených
smluv na dodávku mléka a poskytování analýz možného budoucího rozvoje
trhu na regionální, vnitrostátní a mezinárodní úrovni;
o přispívání k lepší koordinaci uvádění produktů odvětví mléka a mléčných
výrobků na trh, zejména prostřednictvím výzkumu nebo studií trhu;
o podpora spotřeby a poskytování informací o mléku a mléčných výrobcích
na vnitřních i vnějších trzích;
o průzkum potenciálních vývozních trhů;
o vypracovávání vzorů smluv slučitelných s pravidly EU pro prodej mléka
odběratelům

a/nebo

a maloobchodům,

při

nabídku

zpracovaných

zohlednění

potřeby

produktů

distributorům

dosáhnout

spravedlivých

a konkurenceschopných podmínek a zabránit narušení trhu;
o poskytování informací a provádění výzkumu nezbytného ke změně zaměření
produkce na produkty lépe vyhovující požadavkům trhu a očekáváním
spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost produktů a ochranu životního
prostředí;
o udržování a rozvoj produkčního potenciálu odvětví mléka mimo jiné
prostřednictvím podpory inovace a programů aplikovaného výzkumu
a vývoje s cílem plně využít potenciálu mléka a mléčných výrobků, zejména
proto, aby byly vytvářeny výrobky s

přidanou hodnotou, které budou

atraktivnější pro spotřebitele;
o hledání postupů omezujících používání veterinárních léčiv, zlepšení řízení
jiných vstupů a zvýšení bezpečnosti potravin a zdraví zvířat;
o vyvíjení metod a nástrojů ke zlepšování jakosti výrobku ve všech fázích
produkce a uvádění na trh;
o využívání možností ekologického zemědělství, ochrana a podpora tohoto
zemědělství, jakož i produkce výrobků s označením původu, značkami
jakosti a zeměpisnými označeními a propagace integrované produkce nebo
jiných metod produkce šetrných k životnímu prostředí.
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4.2 Způsob podání žádosti o uznání
Žádost doručí na centrální pracoviště SZIF, Oddělení organizací producentů a mléka
nejlépe prostřednictvím datové schránky, případně osobně (není předepsaný formulář).
Při podání datovou schránkou musí být žádost elektronicky podepsána všemi osobami,
které jsou oprávněny provádět úkony dle zápisu v obchodním rejstříku. Podpisy na
žádosti

v listinné

podobě

(u právnické

osoby:

statutární

zástupci

podle

výpisu

z obchodního rejstříku, u fyzické osoby: podpis žadatele) nemusí být úředně ověřeny.

4.3 Lhůta pro vydání rozhodnutí o žádosti o uznání
V souladu s čl. 163 odst. 3 písm. a) nařízení EU SZIF rozhodne o žádosti do 4 měsíců
od jejího doručení, pokud nedojde k přerušení správního řízení o žádosti podle § 64
odst. 1 písm. a) v návaznosti na § 45 odst. 2 a § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád.

5. SMLUVNÍ JEDNÁNÍ UZNANÝCH OP
OP mohou jednat jménem svých členů - producentů o smlouvách na dodávky mléka
se zpracovateli, a to pokud jde o celou společnou produkci, nebo její část.
 Jednání mohou probíhat:
a)

ať došlo k převodu vlastnictví mléka od producentů na OP, či nikoli;

b)

ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde o společnou produkci některých nebo
všech producentů - členů , či nikoli;

c)

pokud v případě dané OP:
o

množství mléka, kterého se uvedená jednání týkají, nepřekračuje 3,5 %
celkové produkce v EU;

o

množství mléka, kterého se uvedená jednání týkají, a které je vyprodukováno
v kterémkoli členském státě, nepřekračuje 33 % celkové vnitrostátní
produkce tohoto členského státu;

o

množství mléka, kterého se uvedená jednání týkají a které je dodáváno
v kterémkoli členském státě, nepřekračuje 33 % celkové vnitrostátní
produkce tohoto členského státu;

o

množství mléka, které je produkováno nebo dodáváno v členském státě, jehož
celková roční produkce mléka nedosahuje 500 000 tun a nepřesahuje 45 %
celkové vnitrostátní produkce dotyčného členského státu.

d)

pokud se na mléko nevztahuje povinnost vyplývající z členství producenta v
družstvu, které jej zavazuje k tomu, aby mléko dodával za podmínek uvedených ve
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stanovách družstva nebo v pravidlech a rozhodnutích stanovených v rámci nebo
podle těchto stanov;
e)

pokud OP informuje příslušné orgány členského státu nebo členských států, ve
kterých působí, o množství mléka, kterého se uvedená jednání týkají.

Maximální množství mléka, které je určeno k vyjednávání, musí být posuzováno za každý
jednotlivý členský stát individuálně; jak pro produkci, tak pro jeho vývoz do jiného
členského státu. Absolutní maximum mléka určeného k vyjednávání nesmí přesáhnout
3,5 % produkce EU.
EU stanovuje každoročně pro jednotlivé členské státy množství mléka (kg), z kterých se
vypočítávají limity 33% celkové vnitrostátní produkce. Základem pro výpočet jsou údaje
poskytované EU Eurostatem.

6. POVINNOSTI UZNANÝCH ORGANIZACÍ
6.1 Povinnosti uznaných OP
Uznané OP (včetně NOP) jsou povinné plnit následující povinnosti:
a) Dodržování minimálního počtu členů
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) bod 1 a 2 nařízení jsou uznané OP
povinné sdružovat minimálně:
- konvenční režim hospodaření: 10 členů
- ekologický režim hospodaření: 5 členů
b) Dodržování minimální roční obchodované produkce mléka
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) bod 1 a 2 nařízení, jsou uznané OP
povinny dodržovat minimální roční obchodovanou produkci mléka ve výši:
- konvenční režim hospodaření: 15 000 000 kg
- ekologický režim hospodaření:

500 000 kg

c) Podávání hlášení
OP zasílají především datovou schránkou na centrální pracoviště SZIF, Oddělení
organizací producentů a mléka hlášení na formulářích vydaných SZIF – v záložce
SZIF poskytuje >Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Mléko >
Organizace producentů mléka > Formuláře.
 Hlášení o vyjednávání dodávek mléka
V souladu s ustanovením čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení EU a čl. 2 odst. 1 a 2
prováděcího nařízení Komise, podávají uznané OP před zahájením smluvních
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jednání hlášení o odhadovaném množství mléka, jehož se tato smluvní jednání
budou týkat. S předpokládaným množstvím mléka uvedou i předpokládanou
dobu jeho dodávky. Formulář je k dispozici na www.szif.cz, v záložce SZIF
poskytuje >Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Mléko > Organizace
producentů mléka > Formuláře > Oznámení o vyjednávání Organizace
producentů

v odvětví

mléka

a

mléčných

výrobků

(https://www.szif.cz/Oznámení o vyjednávání Organizace producentů v odvětví
mléka a mléčných výrobků)
 Hlášení o dodaném množství mléka
Každoročně do 31. ledna oznamuje OP množství mléka, které bylo skutečně
dodáno v rámci smluv vyjednaných OP v předchozím kalendářním roce
a rozdělené podle producentských členských států.
Množství mléka se oznamuje příslušnému orgánu členského státu (SZIF) nebo
členských států:
-

v němž nebo v nichž probíhá produkce mléka;

-

tam, kde se uskutečňuje dodávka zpracovateli nebo odběrateli
(v případě, že jsou místa rozdílná).

Formulář je k dispozici na www.szif.cz, v záložce SZIF poskytuje >Společná
organizace trhů > Živočišná výroba > Mléko > Organizace producentů mléka >
Formuláře > Roční oznámení Organizace producentů v odvětví mléka a
mléčných

výrobků

(https://www.szif.cz/Roční

oznámení

Organizace

producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků)
 Hlášení o změnách údajů a dokladů
Uznané OP jsou dle nařízení povinné oznamovat SZIF změny týkající se údajů
a dokladů, které byly SZIF poskytnuty v rámci žádosti o uznání, a to nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy příslušná změna nastala. Hlášení v podobě osobního
dopisu (není předepsaný formulář) zasílají na SZIF, Oddělení organizací
producentů a mléka nejlépe prostřednictvím datové schránky.
 Hlášení o ukončení činnosti
Hodlají-li uznané OP ukončit svou činnost, podají SZIF písemnou žádost
o zrušení uznání (není předepsaný formulář). O zrušení uznání vydá SZIF
rozhodnutí.
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d) Uchovávání dokladů
Uznané OP jsou povinny archivovat po dobu nejméně tří let po skončení
příslušného kalendářního roku všechny dokumenty potřebné k uznání, oznámení
o vyjednávání, roční oznámení a jejich podklady.

6.2 Povinnosti uznaných MO
Uznané MO jsou povinny předkládat následující povinnosti:
a) Podávání hlášení
 Hlášení podávaná do EK
MO oznamuje EU dle čl. 210 nařízení EU (na jím vydaném formuláři, který zasílá
přímo na EK AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu) dohody, rozhodnutí
a jednání ve vzájemné shodě; EK se do dvou měsíců po obdržení všech
požadovaných údajů vyjádří, zda uvedené dohody, rozhodnutí nebo jednání jsou
neslučitelné s pravidly EU.
Za neslučitelné s pravidly EU jsou prohlášeny dohody, rozhodnutí a jednání
ve vzájemné shodě, které:
o

mohou vést k jakékoli formě rozdělení trhů uvnitř EU;

o

mohou ovlivnit řádné fungování organizace trhu;

o

mohou způsobit narušení hospodářské soutěže, a které nemají zásadní
význam pro dosažení cílů společné zemědělské politiky sledovaných
činností mezioborové organizace;

o

zahrnují stanovování cen nebo stanovení kvót;

o

mohou

vést

k

diskriminaci

nebo

vyloučit

hospodářskou

soutěž

u podstatné části dotčených produktů.
 Hlášení podávaná na SZIF
o

Hlášení o změnách údajů a dokladů
Uznané MO jsou povinny oznamovat SZIF změny týkající se údajů
a dokladů, které byly SZIF poskytnuty v rámci žádosti o uznání, a to
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

o

Hlášení o ukončení činnosti
Hodlá-li uznaná MO ukončit svou činnost, podá SZIF písemnou žádost
o zrušení uznání (není předepsaný formulář). O zrušení uznání vydá
SZIF rozhodnutí.
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b) Uchovávání dokladů
Uznané OP jsou povinny archivovat po dobu nejméně tří let po skončení příslušného
kalendářního roku všechny dokumenty potřebné k uznání, oznámení o vyjednávání,
roční oznámení a jejich podklady.

7.

SANKCE ZA PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ

7.1 Porušování povinností uznaných OP a následné sankce
V případě, že SZIF zjistí porušení podmínek pro uznání OP (včetně NOP), bude postupovat
v souladu s čl. 154 odst. 4. písm. c) nařízení EU a § 6 odst. 6 až 9 nařízení.
a) Nedodržení minimálního počtu členů
Zjistí-li SZIF, že uznaná OP neplní podmínku minimálního počtu členů, stanovenou
v § 4 odst. 2 písm. a) bod 1 nebo 2 nařízení, uznání OP rozhodnutím zruší.
b) Nedodržení minimální roční obchodované produkce mléka
Zjistí-li SZIF, že uznaná OP opakovaně neplní podmínku minimální roční
obchodované produkce mléka stanovenou § 4 odst. 2 písm. a) bod č. 1 (min. roční
obchodovaná produkce 15 000 000 kg v rámci konvenčního zemědělství) nebo
podmínku stanovenou §4 odst. 2 písm. a) bod č. 2 (min. roční obchodovaná
produkce 500 000 kg v rámci ekologického zemědělství), maximálně do 10%
z celkové roční obchodované produkce, rozhodnutím uznání zruší.
Zjistí-li SZIF, že uznaná OP neplní podmínku minimální roční obchodované
produkce mléka stanovenou § 4 odst. 2 písm. a) bod č. 1, (min. roční obchodovaná
produkce 15 000 000 kg v rámci konvenčního zemědělství) nebo v §4 odst. 2
písm. a) bod č. 2 (min. roční obchodovaná produkce 500 000 kg v rámci
ekologického zemědělství),

o

více než 10% z celkové roční obchodované

produkce, rozhodnutím uznání zruší.
c)

Podávání hlášení
 Hlášení o vyjednávání dodávek mléka
Zjistí-li SZIF, že uznaná OP nedoručila hlášení o vyjednávaném množství mléka,
vyzve OP v přiměřené lhůtě k nápravě.
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 Hlášení o dodaném množství mléka
Zjistí-li SZIF, že uznaná OP nedoručila do 31. ledna hlášení o množství mléka,
které bylo v předchozím kalendářním roce skutečně dodané v rámci smluv
vyjednaných uznanými OP, vyzve OP v přiměřené lhůtě k nápravě. Pokud
nebude náprava sjednána, SZIF uznání OP rozhodnutím zruší.
 Hlášení o změnách údajů a dokladů
Zjistí-li SZIF, že uznaná OP nedoručila změny údajů a dokladů podle § 4 odst.
4

nařízení, vyzve

OP v přiměřené lhůtě

k nápravě.

Pokud

k nápravě

ve stanovené lhůtě nedojde, SZIF uznání OP rozhodnutím zruší.
 Hlášení o ukončení činnosti
Zjistí-li SZIF, že uznaná OP nedoručila hlášení o ukončení činnosti, vyzve OP
v přiměřené lhůtě k nápravě.
d) Uchovávání dokladů
Zjistí-li SZIF, že uznaná OP nearchivuje po dobu nejméně tří let po skončení
příslušného kalendářního roku všechny dokumenty potřebné k uznání, oznámení
o vyjednávání, roční oznámení a jejich podklady dle čl. 161 nařízení EU, vyzve OP
v přiměřené lhůtě k nápravě. Pokud k nápravě ve stanovené lhůtě nedojde, SZIF
uznání SOP rozhodnutím zruší.

7.2 Porušování povinností MO a následná sankce
V případě, že SZIF zjistí porušení podmínek pro uznání MO, bude postupovat v souladu
s čl. 161 odst. 3 písm. c) a čl. 163 odst. 3 písm. d) nařízení EU a § 7 odst. 4 nařízení.
a) Podávání hlášení na SZIF


Hlášení o změnách údajů a dokladů
Zjistí-li SZIF, že uznaná MO nedoručila změny údajů a dokladů podle čl. 161
odst. 3 písm. c) a čl. 163 odst. 3 písm. d) nařízení EU a § 7 odst. 4 nařízení,
vyzve MO v přiměřené lhůtě k nápravě. Pokud k nápravě ve stanovené lhůtě
nedojde, SZIF uznání MO rozhodnutím zruší.
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Hlášení o ukončení činnosti
Zjistí-li SZIF, že uznaná MO nedoručila hlášení o ukončení činnosti, vyzve MO
v přiměřené lhůtě k nápravě.

b) Uchovávání dokladů
Zjistí-li SZIF, že uznaná MO nearchivuje po dobu nejméně tří let po skončení
příslušného kalendářního roku všechny dokumenty potřebné k uznání, oznámení
o vyjednávání, roční oznámení a jejich podklady dle čl. 163 nařízení EU, vyzve MO
v přiměřené lhůtě k nápravě. Pokud k nápravě ve stanovené lhůtě nedojde, SZIF
uznání SOP rozhodnutím zruší.

8. KONTROLY NA MÍSTĚ
SZIF nejméně jedenkrát za dva roky provede u uznaných OP (včetně NOP) a MO kontrolu
na místě, aby ověřil:
a) podmínky pro uznání; předmětem kontroly jsou:



Rozhodnutí SZIF o uznání



Doklad o hospodaření v režimu ekologického zemědělství pro OP i pro
každého člena OP



Stanovy nebo jiné zakladatelské dokumenty



Doklady o realizované produkci



Doklad KVS pro každého člena OP

b) zda neporušují pravidla pro svou činnost stanovené evropskou a národní

legislativou, tj.


dodržování řádného výkonu činnosti se zaměřením na plnění cíle OP



dodržení minimálního počtu členů



plnění povinnosti zasílat oznámení o vyjednávání, ročního hlášení a hlášení
všech případných změn údajů uvedených při registraci na SZIF

9. DALŠÍ INFORMACE
9.1 Zveřejňování seznamů uznaných OP a MO
Seznam uznaných OP a MO zveřejňuje SZIF na svých webových stránkách www.szif.cz, v
záložce SZIF poskytuje >Společná organizace trhů > Živočišná výroba > Mléko >
Organizace producentů mléka
https://www.szif.cz/cs/organizace-producentu-mleka
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9.2 Základní termíny
31. leden - termín pro podání hlášení OP o množství mléka, které bylo skutečně dodáno
v rámci smluv vyjednaných v předchozím kalendářním roce.
Do 15 dnů oznámí OP a MO všechny změny týkající se dokladů a údajů, které byly Fondu
poskytnuty při uznání, zejména změny v členské základně OP s uvedením přesného data
založení, či ukončení členství producenta v organizaci.

9.3 Formuláře
https://www.szif.cz/cs/organizace-producentu-mleka
-

Žádost o uznání organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků podle NV
č. 282/2014 Sb.

-

Oznámení o vyjednávání Organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků

-

Roční oznámení Organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků

9.4 Kontakty
Centrální pracoviště SZIF:
Odbor společné organizace trhů - Oddělení organizací producentů a mléka
Adresa: Státní zemědělský intervenční SZIF
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
Infolinka: 222 871 871
Internetové stránky: https://www.szif.cz/cs/organizace-producentu-mleka

Tato příručka není právně závazná a nenahrazuje výše uvedené právní předpisy
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