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Informace o provedených změnách v nařízení vlády č. 282/2014 Sb.,
o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu
v odvětví mléka a mléčných výrobků

V Praze dne 14. srpna 2020
Dne 1. srpna 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 322/2020 Sb., 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 některá související nařízení vlády.
Součástí uvedeného nařízení vlády je i změna nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých
podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků (dále
jen „nařízení“), ke stažení ZDE. Změny jsou v nařízení vyznačeny zeleně.
Změny, které byly provedeny, se týkají:
1. prvních kupujících, kdy došlo s účinností od 1. 1. 2021 k rozšíření měsíčních hlášených
dat o množství nakoupeného biomléka, průměrného obsah tuku a bílkoviny
od jednotlivých producentů s celkovou fakturovanou částkou bez DPH za měsíc.
U nákupu konvenčního mléka se bude nově uvádět v měsíčním hlášení celková
fakturovaná částka bez DPH a k jednotlivým množstvím nakoupeného mléka u každého
producenta průměrný obsah tuku a bílkovin.
Další změnou je prodloužení frekvence provádění kontroly na místě u registrovaného
prvního kupujícího na 4 roky a v případě, že první kupující nevykonává činnost, pro kterou
byl registrován, a nenakupuje syrové kravské mléko od producentů po dobu 12 po sobě
jdoucích měsíců, Fond rozhodne o zrušení registrace.

2. producentů prodávající syrové mléko a mléčné výrobky přímo spotřebiteli, kteří nově
oznamují toto množství Fondu pouze jednou za rok, a to do 31. ledna za předchozí
kalendářní rok. Změnou je zrušena povinnost měsíčního podávání hlášení o množství
syrového mléka a mléčných výrobků prodaných v rámci přímého prodeje.

3. organizací producentů, kdy došlo k prodloužení frekvence provádění kontroly na místě
u uznané organizace producentů na 4 roky.
Dále ke zpřesnění, že organizace producentů a nadnárodní organizace producentů
po celou dobu trvání uznání dodržuje pravidla pro její činnost stanovená nařízením
a předpisem Evropské unie.
Veškeré informace budou k dispozici v příručkách zveřejněných na podzim 2020.

Oddělení organizací producentů a mléka
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