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1.1 Vývoj opatření OP OZ – Česká republika v porovnání s EU
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ČR EU

• Obchodovaná produkce od 2010 do 2017 v ČR vzrostla o 149,88 %

• Obchodovaná produkce od 2010 do 2017 v EU vzrostla o 29,85 %



1.1 Vývoj opatření OP OZ – Česká republika v porovnání s EU
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Vyplacená podpora v milionech Kč

• Obhospodařovaná plocha od 2010 do 2017 v ČR vzrostla o 39,97 %

• Obhospodařovaná plocha od 2010 do 2017 v EU vzrostla o 1,27 %

• Za období let 2010 až 2018 bylo v ČR vyplaceno 583 902 260 Kč

▪ (teoretická částka výplaty pro rok 2019 činí 115 309 000 Kč)



1.1 Vývoj opatření OP OZ – Česká republika v porovnání s EU

Počet OP Obchodovaná produkce (Kč) Obhospodařovaná plocha (ha) Vyplacená podpora (Kč)

ČR EU ČR EU ČR EU ČR

2010 10 1 634 1 133 419 146 557 469 716 467 7 619 1 817 571 39 785 654

2011 11 1 608 1 176 278 574 590 560 660 065 7 816 1 846 479 45 177 295

2012 14 1 646 1 370 989 172 642 737 509 799 7 793 1 729 648 50 379 863

2013 19 1 658 1 599 564 016 710 472 302 874 8 391 1 756 394 54 125 443

2014 19 1 644 1 919 583 754 613 509 885 178 10 359 2 021 989 68 342 181

2015 19 1 719 2 351 367 527 669 691 288 368 9 984 1 797 705 71 345 372

2016 22 1 748 2 439 821 731 696 445 917 987 10 023 1 871 053 73 448 019

2017 22 1 784 2 832 234 157 723 869 078 192 10 664 1 840 603 94 434 212

2018 22 – 2 245 055 061 – 11 033 – 86 864 221

Rok 2017

• Organizace producentů ovoce a zeleniny obhospodařily 39,3 % produkčně plodné 

plochy v ČR.

• Organizace producentů se podílely na 44,4 % produkce ovoce a zeleniny ČR.

• Organizovanost producentů v oblasti ovoce dosáhla 40 % a v oblasti zeleniny 53 %.

Zdroj: EC–AGRI–G2 – Zpracování z dat zaslaných členskými státy (výroční zprávy 2010–2016; předběžné zprávy 2014–

2016)



Počet uznaných OP OZ v jednotlivých členských 
státech EU v roce 2017

Belgie 14 Lucembursko 0

Bulharsko 8 Maďarsko 62

Česká 
republika

22 Malta 0

Dánsko 2 Nizozemsko 13

Německo 29 Rakousko 10

Řecko 103 Polsko 273

Španělsko 565 Portugalsko 64

Estonsko 0 Rumunsko 23

Francie 232 Slovinsko 0

Irsko 0 Slovensko 5

Itálie 302 Finsko 4

Kypr 8 Švédsko 4

Lotyšsko 5
Spojené 
Království

32

Litva 0 Chorvatsko 4

1.2 Informace o vývoji opatření OP OZ – EU

Počet uznaných OP všech komodit 
v jednotlivých členských státech EU v roce 2017

Zdroj: Zpráva Arcadia International E.E.I.G., EY a nezávislí odborníci – Studie o nejlepších způsobech formování organizací producentů, 

provádění jejich činností a jejich podpora (květen 2019)



2. Legislativa

Evropská unie

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

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 (dále jen „NK 2017/891“),
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde
o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované
v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011

• Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 (dále jen „NK 2017/892“), kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde
o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

Česká republika

• Nařízení vlády ČR č. 318/2008 Sb. o provádění některých opatření společné organizace trhu
s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., č. 309/2012 Sb., č. 179/2015
Sb., č. 327/2015 Sb., č. 341/2016 Sb. a č. 425/2017 Sb. (dále jen „NV 318/2008“)



3. Definice

• Organizace producentů (OP) – je právnická osoba, která byla založena a je ovládána
producenty v odvětví ovoce a zeleniny a která má dle čl. 152 NEPR 1308/2013 zaměření
na některé z těchto cílů:

• zajištění plánování produkce

• soustředění nabídky, uvádění produktů na trh, iniciativa v oblasti propagace

• optimalizace produkčních nákladů

• provádění výzkumu a rozvíjení iniciativ se zaměřením na udržitelné metody produkce

• používání pěstitelských postupů, produkčních technologií a postupů šetrných 
k životnímu prostředí, zvyšování jakosti produktů

• nakládání s vedlejšími produkty a odpady

• přispívání k udržitelnému využívání přírodních zdrojů a ke zmírňování změny klimatu

• Uznání za OP – statut přiznaný OP, které splňují kvalifikační podmínky stanovené
v předpisech EU a ČR. Pouze uznané OP realizují operační programy

• Operační programy (OPP) – strukturované plány sestavované organizacemi producentů
a předkládané Fondu ke schválení. Na základě naplňování cílů a opatření stanovených
v operačním programu je OP vyplácena finanční podpora. Mohou být 3, 4 nebo 5 leté
(3 letý a 4 letý je možné prodloužit max. na 5 let).



4. Podmínky uznání a proces administrace žádostí

4.1 Podmínky uznání

➢ žadatel sdružuje nejméně 5 producentů ovoce a zeleniny, kteří nejsou
vzájemně personálně propojeni (§ 2 NV 318/2008 Sb.)

➢ výše podílu na hlasovacích právech všech členů organizace producentů může
na jednoho člena činit nejvýše 20 % a maximální výše podílu jednoho člena
v organizaci producentů musí být nižší než 50 % podílů všech členů
v organizaci producentů (§ 4 NV 318/2008 Sb.)

➢ roční hodnota obchodované produkce všech členů v posledním kalendářním
roce přede dnem podání žádosti činila nejméně 6 000 000 Kč (§ 2 NV
318/2008 Sb.)

➢ podíl produkce uvedené na trh jedním producentem nižší než 50 % celkové
produkce uvedené na trh všemi producenty za poslední kalendářní rok přede
dnem podání žádosti

➢ platné stanovy v souladu s čl. 152 a 153 NEPR 1308/2013:



4. Podmínky uznání a proces administrace žádostí

4.2 Proces administrace žádostí o uznání

➢ Příjem žádosti

▪ Způsoby příjmu žádostí – datovou schránkou, v listinné podobě, osobně

▪ Termín podání žádosti – kdykoli v průběhu roku. V případě, že žadatel podává spolu

se žádostí o registraci žádost o schválení operačního programu, musí žádost podat

do 15. září.

➢ Administrativní kontrola žádosti

➢ Fyzická kontrola na místě

➢ Vyhodnocení žádosti, případná komunikace se žadatelem

➢ Vydání rozhodnutí o uznání/zamítnutí žádosti



5. Vnitrostátní strategie ČR

Vnitrostátní strategie ČR stanovuje:

• směr a zaměření operačních programů podle specifických podmínek odvětví v ČR

• výčet a popis jednotlivých opatření pro operační programy

• max. podíly jednotlivých opatření v rámci celého OPP

Odkaz: eAGRI > Rozcestník eAGRI > Zemědělství > Rostlinná výroba > Rostlinné komodity > Ovoce a zelenina > SOT
Ovoce a zelenina > Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce
a zelenina

Opatření Max. limit čerpání

č. 1 – Plánování produkce Do 60% celkových výdajů organizace producentů

č. 2 – Kvalita produkce Do 60% celkových výdajů organizace producentů

č. 3 – Odbyt produkce Do 60% celkových výdajů organizace producentů

č. 4 – Vzdělávání Do 60% celkových výdajů organizace producentů

č. 5 – Předcházení krizím a jejich řešení

z toho: opětovná výsadba po vyklučení 

(dle čl. 33 odst. 3 NEPR 1308/2013)

Do 33% celkových výdajů organizace producentů

- do 20 % celkových výdajů organizace producentů

č. 6 – Environmentální opatření (dle čl. 33, odst.   

5 NEPR 1308/2013 a vnitrostátního rámce)

Minimálně 2 opatření nebo minimálně 10% 

z celkových výdajů organizace producentů

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwieveuF58vcAhWMyKQKHbbRCqIQjRx6BAgBEAU&url=http://discoverfoodtech.com/pile-of-veggies/&psig=AOvVaw3X6Cc0yPUMrdxenrmi34uG&ust=1533211061375609


6. Proces schvalování operačních programů

➢ Příjem žádosti o schválení operačního programu

• Žádost o schválení OPP se podává na formuláři vydaném Fondem

• Pro operační program, který má být zahájen k 1. lednu, je nutno podat

žádost do 15. září předchozího kalendářního roku

• Fond rozhodne o žádosti o schválení operačního programu do 15. prosince

roku předcházejícímu před začátkem operačního programu a sdělí žadateli

maximální schválenou výši finanční podpory pro první rok operačního

programu

➢ Administrativní kontrola žádosti

➢ Fyzická kontrola na místě

➢ Vyhodnocení žádosti, případná komunikace se žadatelem

➢ Vydání rozhodnutí o schválení/zamítnutí žádosti



7. Proces administrace žádosti o podporu

➢ Příjem žádosti o podporu

• Způsoby příjmu žádostí – datovou schránkou, v listinné podobě, osobně 

• Typy a termíny pro podání žádostí o podporu

➢ Administrativní kontrola žádosti 

➢ Fyzická kontrola na místě

➢ Vydání rozhodnutí o schválení/zamítnutí žádosti o podporu

➢ Vyplacení finančních prostředků

• Finanční podpora je omezena na 50 % skutečně vynaložených výdajů (čl. 34
odst. 2 NEPR 1308/2013)

• Zároveň je podle čl. 34 odst. 2 NEPR 1308/2013 omezena na 4,1 % hodnoty
produkce uvedené na trh za referenční období příp. zvýšena na 4,6 % hodnoty
produkce uvedené na trh při použití opatření pro předcházení krizím

Typ podpory Období Podání do

částečná

1. čtvrtletí 30. 4. téhož roku

2. čtvrtletí nebo 1. pololetí 31. 7. téhož roku

3. čtvrtletí nebo předchozí období 31. 10. téhož roku

zbývající zbylá část za předchozí kalendářní rok 15. 2. následujícího roku

roční předchozí kalendářní rok 15. 2. následujícího roku



8. Žádosti o podporu

➢ Žádost o vyplacení částečné podpory (do 30.4., do 31.7. do 31.10.)

➢ Žádost o vyplacení zbývající části podpory  ( do 15.2. násled. roku)

➢ Žádost o vyplacení roční podpory  ( do15.2. násled. roku)



9. Zkušenosti organizací producentů

➢ Pozitivní:

• Získané prostředky z evropských fondů

• Posílení vyjednávací síly

• Podpora zásadních investic

• Rozvoj výroby a úrovně producentů

• Zvýšené využívání ekologicky šetrných způsobů pěstování a výroby

• Možnost dále se sdružovat a snižovat náklady

• Podpora spolupráce a snížení rizika pro pěstitele

➢ Negativní:

• Administrativní zátěž (např. výroční zprávy)

• Kontroly na místě

• Změny v legislativě

• Svazující podmínky pro jednotlivé členy v rámci OP



10. Současnost a budoucnost organizací producentů

➢ Současnost:

• Rozšíření požadovaných informací u žádostí o roční/zbývající platbu, nové

povinné přílohy a doplnění příruček pro žadatele

• Nové funkce pro usnadnění vyplňování žádostí (jednotnost, automatické

výpočty, rozevírací seznamy)

• Setkání se zástupci organizací producentů ovoce a zeleniny na SZIF

23.1.2020

• Snížení náročnosti vyplňování výroční zprávy

➢ Budoucnost:

• Nastavení podpor v rámci nové SZP/větší podpora pro oblast OP

• Zjednodušení administrace

• Snížení počtu/rozsahu kontrol pro rok 2020, kdy v případě bezproblémové

administrativní kontroly u částečné podpory nebude prováděna KNM



11. Webové stránky SZIF 

www.szif.cz

SOT ovoce a zelenina

• Aktuální zpravodajství

• Související legislativa

• Formuláře

• Příručka

• Vnitrostátní strategie

SZIF POSKYTUJE -> Společná organizace trhů -> Rostlinná výroba -> Ovoce a zelenina -> Poskytování 
finančních podpor pro organizace producentů 



Děkuji Vám za pozornost!

Robert.Zavadil@szif.cz
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