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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 2008

o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003
Sb. a zákona č. 441/2005 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.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropských společenství1) pod-
mínky provádění některých opatření společné organi-
zace trhu s ovocem a zeleninou.

§ 2

Uznání za organizaci producentů nebo
nadnárodní organizaci producentů

(1) Žádost o to, aby byla uznána za organizaci
producentů nebo nadnárodní organizaci producentů
se sídlem v České republice, podává osoba, která spl-
ňuje podmínky stanovené přímo použitelnými před-
pisy Evropských společenství v odvětví ovoce a zele-
niny2), Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
(dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.

(2) K žádosti se přiloží
a) originál nebo úředně ověřená kopie platných sta-

nov organizace,
b) originál nebo úředně ověřená kopie dokladu, který

osvědčuje, že organizace producentů nebo nadná-
rodní organizace producentů se sídlem v České

republice, jakož i její jednotliví členové mají posta-
vení podnikatele podle obchodního zákoníku3),

c) doklad prokazující, že žadatel sdružuje alespoň
5 členů, jejichž minimální roční hodnota produkce
uvedené na trh činila v posledním kalendářním
roce přede dnem podání žádosti nejméně
6 000 000 Kč.

(3) Fond uzná osobu podle odstavce 1 za organi-
zaci producentů nebo nadnárodní organizaci produ-
centů se sídlem v České republice podle přímo použi-
telného předpisu Evropských společenství4), pokud
tato osoba sdružuje alespoň 5 členů, jejichž minimální
roční hodnota produkce uvedené na trh činila v posled-
ním kalendářním roce přede dnem podání žádosti ale-
spoň 6 000 000 Kč5).

(4) Osoba, která byla uznána podle odstavce 3,
oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající
se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v sou-
vislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do
15 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 3

Uznání za sdružení organizací producentů nebo
nadnárodní sdružení organizací producentů

(1) Žádost o to, aby byla uznána za sdružení orga-
nizací producentů nebo nadnárodní sdružení organi-
zací producentů se sídlem v České republice, podává
osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použi-
telnými předpisy Evropských společenství v odvětví
ovoce a zeleniny6), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) K žádosti se přiloží
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1) 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 (ES) č. 1580/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v odvětví ovoce a zeleniny, v platném znění.

2) Čl. 125b nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 22 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

3) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 88/2003 Sb. a 85/2004 Sb.
4) Čl. 125b nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
5) Čl. 125b odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
6) Čl. 125c nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 34 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.



a) originál nebo úředně ověřená kopie platných sta-
nov organizace,

b) doklad o počtu členů, z něhož vyplývá, že sdru-
žuje alespoň 2 členy.

(3) Osoba podle odstavce 1 přiloží k žádosti rov-
něž doklady prokazující, že její členové sídlící v jiných
členských státech byli uznáni za organizaci producentů
příslušnými orgány členských států, na jejichž území
mají sídlo.

(4) Osobu podle odstavce 1 uzná Fond za sdru-
žení organizací producentů nebo nadnárodní sdružení
organizací producentů se sídlem v České republice po-
dle přímo použitelných předpisů Evropských společen-
ství upravujících společnou organizaci trhů a prováděcí
pravidla v odvětví ovoce a zeleniny6).

(5) Osoba, která byla uznána podle odstavce 4,
oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající
se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v sou-
vislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do
15 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 4
Omezení hlasovacího práva člena

organizace producentů

Podíl člena organizace producentů na hlasovacích
právech může činit nejvýše 20 % hlasovacích práv
všech členů organizace producentů7).

§ 5
Vystoupení z organizace producentů nebo

z nadnárodní organizace producentů

Výpovědní doba pro vystoupení8) člena z organi-
zace producentů nebo z nadnárodní organizace produ-
centů se sídlem v České republice, která byla uznána
podle § 2, činí 6 měsíců a začíná běžet první den ka-
lendářního měsíce následujícího po doručení oznámení
o vystoupení příslušné organizaci producentů nebo
nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České
republice; vystoupení nabývá účinnosti uplynutím uve-
dené lhůty.

§ 6
Předběžné uznání a plán uznání

(1) Žádost o předběžné uznání za seskupení pro-
ducentů s plánem uznání podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství9) podává osoba uve-
dená v přímo použitelném předpisu Evropských spole-
čenství10) Fondu na jím vydaném formuláři, která sdru-
žuje alespoň 5 členů a v plánu uznání kromě náležitostí
stanovených přímo použitelným předpisem Evrop-
ských společenství upravujícím prováděcí pravidla v od-
větví ovoce a zeleniny11) uvede

a) úplný výčet činností nezbytných k dosažení
uznání a rozčleněných do jednotlivých období12)
provádění tohoto plánu,

b) odhadované náklady na činnosti nezbytné k dosa-
žení uznání.

(2) K žádosti se přiloží
a) originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o za-

ložení seskupení producentů,
b) originál nebo úředně ověřená kopie dokladu, který

osvědčuje, že seskupení producentů, jakož i jeho
jednotliví členové mají postavení podnikatele po-
dle obchodního zákoníku3),

c) plán uznání pro postupné dosažení podmínek ne-
zbytných pro uznání seskupení producentů jako
organizace producentů podle § 2,

d) doklad o roční hodnotě produkce jednotlivých
členů seskupení producentů uvedené na trh13) za
poslední kalendářní rok předcházející dni podání
žádosti.

(3) Žádost o změnu plánu uznání lze podat pouze
před začátkem příslušného období14), na které se poža-
dovaná změna vztahuje.

(4) Fond vyplatí podporu podle přímo použitel-
ného předpisu Evropských společenství15) nejpozději
do 6 měsíců ode dne doručení žádosti osobou podle
odstavce 1.

(5) Předběžně uznané seskupení producentů za-
jistí, aby nejpozději do 4 měsíců ode dne, kdy ukončilo
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7) Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
8) Čl. 24 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
9) Čl. 103a a čl. 125e nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

10) Čl. 38 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
11) Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
12) Čl. 41 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
13) Čl. 52 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
14) Čl. 41 odst. 1 a 2 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
15) Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.



provádění plánu uznání, bylo uznáno Fondem jako
organizace producentů16).

(6) Předběžně uznané seskupení producentů
oznamuje Fondu všechny změny a doplnění týkající
se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v sou-
vislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 a 2, do
15 dnů ode dne jejich vzniku.

§ 7
Nejvyšší podíl produkce člena organizace

producentů určené k přímému prodeji

Člen organizace producentů je oprávněn prodat
nejvýše 10 % své produkce způsobem, který stanovuje
přímo použitelný předpis Evropských společenství
o společné organizaci trhů17).

§ 8
Provozní fond a operační program

(1) Žádost o schválení operačního programu a sdě-
lení o provozním fondu podle přímo použitelných
předpisů Evropských společenství18), včetně způsobu
výpočtu objemu provozního fondu, podává organizace
producentů nebo nadnárodní organizace producentů se
sídlem v České republice Fondu na jím vydaném for-
muláři.

(2) Dokladem o zřízení provozního fondu se ro-
zumí originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy
o zřízení bankovního účtu, na kterém budou uloženy
prostředky provozního fondu.

(3) Operační program lze v průběhu jednoho ka-
lendářního roku změnit bez předchozího schválení
Fondem19) pouze v případě, že celková hodnota změn
nepřesáhne 10 % hodnoty výše provozního fondu
schválené Fondem na příslušný rok.

(4) Změna operačního programu přesahující hod-
notu podle odstavce 3 může být provedena pouze na
základě schválení Fondem. Fond tuto změnu schválí,
pokud navrhovaná změna nebude znamenat vypuštění

nebo podstatnou změnu obsahu schválených cílů ope-
račního programu20). Hodnota snížení finančních pro-
středků provozního fondu nesmí překročit 25 % pů-
vodně schválené částky21). Žádost o tuto změnu podává
osoba uvedená v odstavci 1 Fondu na jím vydaném
formuláři.

(5) Seznam environmentálních opatření, z nichž
nejméně 2 opatření zahrne organizace producentů nebo
nadnárodní organizace producentů se sídlem v České
republice do svého operačního programu podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství22), je
uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(6) Seznam opatření pro operační program orga-
nizace producentů nebo nadnárodní organizace produ-
centů se sídlem v České republice, které lze například
využít k dosažení cílů podle přímo použitelného před-
pisu Evropských společenství23), je uveden v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.

(7) Organizace producentů nebo nadnárodní
organizace producentů se sídlem v České republice
podá žádost o vyplacení části podpory za výdaje vy-
plývající z operačního programu24) Fondu na jím vy-
daném formuláři, a to za výdaje vynaložené v

a) prvním čtvrtletí příslušného roku, do konce dubna
téhož roku,

b) druhém čtvrtletí nebo v prvním pololetí přísluš-
ného roku, do konce července téhož roku,

c) třetím čtvrtletí nebo ve třetím čtvrtletí a v obdobích
uvedených v písmenu b) příslušného roku, do
konce října téhož roku.

§ 9

Volba opatření pro předcházení krizím

Na území České republiky se nepoužije opatření
uvedené v přímo použitelných předpisech Evropských
společenství upravujících prováděcí pravidla v odvětví
ovoce a zeleniny25), které se vztahuje
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16) Čl. 51 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
17) Čl. 125a odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
18) Čl. 103g nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 56 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.

19) Čl. 67 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
20) Čl. 67 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
21) Čl. 67 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
22) Čl. 103c nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
23) Čl. 103 odst. 1 a 2, čl. 122 písm. c) a čl. 125b odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
24) Čl. 73 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
25) Čl. 74 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
Čl. 103c odst. 2 písm. a), b) a f) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.



a) ke sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich
nesklizení,

b) k podpoře na pokrytí správních nákladů na zřizo-
vání vzájemných fondů,

c) ke stažení produktů z trhu.

§ 10

Náklady na vnitřní dopravu

Do základu výpočtu hodnoty produkce uváděné
na trh lze zahrnout pouze náklady na vnitřní dopravu
v rámci území České republiky26).

§ 11

Podmínky členství některých osob
v organizaci producentů

(1) Osoba, která není producentem podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství27),
může být přijata za člena organizace producentů28),
pokud předmět její činnosti odpovídá požadavkům a cí-
lům uvedeným v přímo použitelném předpise Evrop-
ských společenství29).

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 nemá právo
spolurozhodovat o nakládání s finančními prostředky
provozního fondu30) příslušné organizace producentů.

(3) Osoba, které zaniklo členství v organizaci pro-
ducentů, nesmí v období 2 let ode dne, kdy její členství
v organizaci producentů skončilo, vstoupit do sesku-
pení producentů, které v této lhůtě podalo nebo podá
žádost o předběžné uznání nebo bylo v této lhůtě před-
běžně uznáno podle § 6 pro stejný produkt jako orga-
nizace producentů, ve které ukončila členství31).

§ 12
Přechodná ustanovení

(1) Rozhodnutí Fondu o uznání nebo předběž-
ném uznání za organizaci producentů, sdružení orga-
nizací producentů, nadnárodní organizaci producentů
nebo nadnárodní sdružení organizací producentů, vy-
daná podle dosavadní právní úpravy32), zůstávají v plat-
nosti; na osoby, jímž byla rozhodnutí vydána, se vzta-
huje nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 v platném
znění33).

(2) Pokud organizace producentů nebo nadná-
rodní organizace producentů se sídlem v České repu-
blice hodlá předložit Fondu žádost o schválení operač-
ního programu v kalendářním roce 2008, doručí tuto
žádost Fondu na jím vydaném formuláři do 31. října
200834).

(3) Řízení o uznání za organizaci producentů
nebo za sdružení organizací producentů anebo řízení
o předběžném uznání za skupinu producentů, zahájená
podle dosavadních právních předpisů, se dokončí podle
těchto předpisů.

§ 13
Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 247/2004 Sb., o provádění někte-
rých opatření společných organizací trhu s ovocem a ze-
leninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny,
se zrušuje.

§ 14

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.
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26) Čl. 52 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
27) Čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
28) Čl. 32 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
29) Čl. 125a a 125b nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
30) Čl. 32 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
31) Čl. 38 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
32) § 2 a 4 nařízení vlády č. 247/2004 Sb.
33) Čl. 203a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
34) Čl. 64 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.



Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace
trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory

a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní
docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003
Sb. a zákona č. 441/2005 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.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci
společné organizace trhu s mlékem a mléčnými vý-
robky stanoví bližší podmínky poskytování podpory
a národní podpory spotřeby mléka a mléčných vý-
robků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve
školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády
č. 128/2005 Sb., nařízení vlády č. 371/2005 Sb., nařízení
vlády č. 339/2006 Sb. a nařízení vlády č. 211/2007 Sb.,
se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1
až 3 zní:

„§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropských společenství v rámci
společné organizace trhu s mlékem a mléčnými vý-
robky1) (dále jen „předpis Evropských společenství“)
bližší podmínky poskytování dotace z finančních
zdrojů Evropských společenství (dále jen „podpora“)
na spotřebu mléka a mléčných výrobků žáky2) ve ško-
lách nacházejících se na území České republiky a zapsa-
ných ve školském rejstříku3).

1) Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kte-
rým se stanoví společná organizace trhů a zvláštní ustanovení
pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o spo-
lečné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10. července 2008,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, pokud jde o podporu Společenství pro posky-
tování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve ško-
lách.

2) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 657/2008.
3) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V nadpisu § 2 se slova „a národní podpory“
zrušují.

3. V § 2 se odstavce 2 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

4. V § 2 odst. 2 písm. c) body 3 a 4 včetně pozná-
mek pod čarou č. 7a a 7b znějí:

„3. ochucené a neochucené čerstvé a tavené sýry
s obsahem nejméně 90 % hmotnostních sýra7a)
80 g,

4. ochucené a neochucené sýry s obsahem nej-
méně 90 % hmotnostních sýra7b) 30 g.

7a) Příloha I kategorie III nařízení Komise (ES) č. 657/2008.
7b) Příloha I kategorie V nařízení Komise (ES) č. 657/2008.“.

5. V § 3 odst. 7 se slova „§ 2 odst. 3“ nahrazují
slovy „§ 2 odst. 2“.

6. V § 3 odst. 8 se slova „podle přílohy č. 2 k to-
muto nařízení v příslušném období“ zrušují.

7. V nadpisu § 4 se slova „národní podpory a je-
jich“ nahrazují slovem „její“.

8. V § 4 odst. 1 až 5 se slova „ , případně národní
podpory“ zrušují.

9. V § 4 odst. 3 písm. a) se slova „ , nebo národní
podpory“ zrušují.

10. V § 4 odst. 8 se slova „popřípadě národní pod-
pory,“ zrušují.

11. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účin-
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nosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadního
právního předpisu.

2. Žadatel, který hodlá dodávat podporované
mléčné výrobky do škol nebo zařízení školního stravo-
vání v období školního roku 2008/2009, předloží Stát-
nímu zemědělskému intervenčnímu fondu žádost podle
§ 3 odst. 1 a 5 nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění

nařízení vlády č. 128/2005 Sb. a nařízení vlády č. 339/
/2006 Sb., nejpozději do 15. prosince 2008.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna
2008.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek
při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády

č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/
/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003
Sb. a zákona č. 441/2005 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.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bliž-
ších podmínek při provádění opatření společné organi-
zace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006
Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropských společenství1) (dále
jen „předpis Evropských společenství“) bližší pod-
mínky při provádění opatření společné organizace trhu
s vínem.

1) Nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o spo-
lečné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/
/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008
a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde
o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční
potenciál a kontroly v odvětví vína.“.

2. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2
až 6 zní:

„§ 2

Prémie za vyklučení vinice

(1) Žádost o prémii za vyklučení vinice podle
přímo použitelného předpisu Evropských společenství
upravujícího společnou organizaci trhu s vínem2) po-
dává pěstitel Státnímu zemědělskému intervenčnímu
fondu3) (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři
do 31. července kalendářního roku4).

(2) Žádost podle odstavce 1 vedle náležitostí sta-

novených přímo použitelným předpisem Evropských
společenství upravujícím společnou organizaci trhu s ví-
nem2) obsahuje

a) číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního
bloku, na kterém se nachází klučená vinice,

b) výměru části půdního bloku, popřípadě dílu půd-
ního bloku, na které se nachází klučená vinice,
není-li klučena vinice na celém půdním bloku, po-
případě dílu půdního bloku,

c) zákres klučené části půdního bloku, popřípadě
dílu půdního bloku, v mapě půdních bloků v mě-
řítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším, v případě, že
pěstitel neklučí celou výměru půdního bloku, po-
případě dílu půdního bloku.

(3) Plochy nezpůsobilé podle přímo použitelného
předpisu Evropských společenství upravujícího společ-
nou organizaci trhu s vínem5) pro podání žádosti podle
odstavce 1 jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

(4) Vyklučení vinice pěstitelem musí být prove-
deno nejpozději do 31. května kalendářního roku6) ná-
sledujícího po roce, ve kterém byla podána žádost
o prémii podle odstavce 1.

2) Čl. 98 až 107 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
Čl. 67 až 75 a příloha XV nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním
zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších před-
pisů.

4) Čl. 102 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
5) Čl. 104 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
6) Čl. 70 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 555/2008.“.

3. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7
až 10 zní:

„§ 3
Stanovení přednostních kritérií a podmínek dobrého

zemědělského a environmentálního stavu

(1) Pokud jsou finanční prostředky určené pro
Českou republiku z rozpočtu Evropské unie na prémie
za klučení vinice nižší než souhrn všech nároků ze žá-
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dostí podle § 2 odst. 1, Fond rozhodne o žádostech
podle § 2 odst. 1 na základě těchto přednostních krité-
rií7) v následujícím pořadí

a) vyšší procentní poměr vyklučených vinic žadatele
v poměru k celkové výměře všech vinic žadatele,

b) vyšší průměrný věk klučených vinic žadatele.

(2) Podmínky dobrého zemědělského a environ-
mentálního stavu8) jsou žadatelem splněny, jestliže

a) nedojde ke zrušení krajinných prvků, kterými jsou
meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté
údolnice,

b) je vyloučeno pěstování kukuřice, brambor, řepy,
bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích,
popřípadě dílech půdních bloků9), s průměrnou
sklonitostí převyšující 12 stupňů,

c) kejda nebo močůvka je zapracována do půdy nej-
déle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou
řádkového přihnojování porostů hadicovými apli-
kátory, na půdních blocích, popřípadě dílech půd-
ních bloků, s evidovaným druhem zemědělské kul-
tury orná půda a s průměrnou sklonitostí převy-
šující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje
zvláštní právní předpis10),

d) nedošlo ke změně zemědělské kultury travní po-
rost na zemědělskou kulturu orná půda,

e) nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních
blocích, popřípadě na dílech půdních bloků.

7) Čl. 71 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
8) Čl. 103 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
9) § 3a a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

10) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zá-
konů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 7 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hno-
jiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření
v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb.
a nařízení vlády č. 108/2008 Sb.“.

4. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11
až 14 zní:

„§ 4
Rozhodování o prémii za vyklučení vinice

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil z nedbalosti11)
některou z podmínek uvedených v § 3 odst. 2 na vý-
měře zemědělské půdy, která je

a) nižší nebo rovna 3 % celkové výměry všech půd-
ních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evido-
vaných v evidenci na žadatele, sníží prémii podle
§ 2 odst. 1 o 1 %,

b) vyšší než 3 % a nižší nebo rovna 30 % celkové
výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půd-
ních bloků evidovaných v evidenci na žadatele,
sníží prémii podle § 2 odst. 1 o 3 %,

c) vyšší než 30 % celkové výměry všech půdních
bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných
v evidenci na žadatele, sníží prémii podle § 2
odst. 1 o 5 %.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil úmyslně12)
některou z podmínek uvedených v § 3 odst. 2 na vý-
měře zemědělské půdy, která je

a) nižší nebo rovna 3 % celkové výměry všech půd-
ních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evido-
vaných v evidenci na žadatele, sníží prémii podle
§ 2 odst. 1 o 20 %,

b) vyšší než 3 % a nižší nebo rovna 30 % celkové
výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půd-
ních bloků evidovaných v evidenci na žadatele,
sníží prémii podle § 2 odst. 1 o 50 %,

c) vyšší než 30 % celkové výměry všech půdních
bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných
v evidenci na žadatele, prémii podle § 2 odst. 1
žadateli neposkytne.

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel opakovaně porušil13)
některou z podmínek uvedených v § 3 odst. 2, prémii
podle § 2 odst. 1 žadateli sníží podle předpisu Evrop-
ských společenství14).

11) Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti,
odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu
systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kte-
rým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí
některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

12) Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
13) Čl. 41 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
14) Čl. 66 odst. 4 a 5 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.“.

5. § 5 až 7 a § 9 se zrušují.

6. § 8 až 8j se zrušují.

7. Příloha zní:
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„Příloha k nařízení vlády č. 245/2004 Sb.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadního
právního předpisu.

2. Pro kalendářní rok 2008 se žádosti podle § 2
odst. 1 nařízení vlády č. 245/2004 Sb., ve znění účin-

ném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou
podávat Fondu do 15. září 2008.

Čl. III
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 8. září 2008,
s výjimkou ustanovení čl. I bodu 6, které nabývá účin-
nosti dnem 16. října 2008.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém
pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90
odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékař-
ských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních):

Čl. I

Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kre-
ditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravot-
nického povolání bez přímého vedení nebo odborného
dohledu zdravotnických pracovníků, se mění takto:

1. V § 1 se slova „ , jejichž získání je potřebné pro
vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez přímého vedení nebo odborného dohledu2) zdra-
votnického pracovníka (dále jen „osvědčení“).“ včetně
poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

2. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3
až 7 zní:

„§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem

celoživotního vzdělávání3),
b) inovačním kurzem odborný kurz, který trvá ale-

spoň 4 hodiny v každém dni, kterým se obnovují
znalosti a dovednosti a který je pořádán
1. akreditovaným zařízením4) s akreditací pro

vzdělávací program, kterým se získává od-
borná, specializovaná nebo zvláštní odborná
způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si
má zdravotnický pracovník obnovit znalosti
a dovednosti, nebo

2. zdravotnickým zařízením, které zajišťuje prak-
tické vyučování nebo praxi pro střední, vyšší
odborné nebo vysoké školy, pokud se jedná
o inovační kurzy pro činnosti, které jsou sou-
částí odborné způsobilosti, nebo

3. jinou fyzickou nebo právnickou osobou, které
k tomu udělilo ministerstvo souhlas, pokud jde
o inovační kurz pro teoretické znalosti a doved-
nosti, které jsou součástí odborné způsobilosti,

c) odbornou stáží výkon odborné praxe v akreditova-
ném zařízení4) s akreditací pro vzdělávací pro-

gram, kterým se získává odborná, specializovaná
nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní
činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník
stáží prohloubit znalosti a dovednosti, jejímž cílem
je prohloubení znalostí na jiném pracovišti, než je
místo výkonu povolání, pod odborným dohledem
zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu,

d) seminářem vzdělávací akce,

1. která trvá alespoň 2 hodiny v každém dni,

2. jejíž program se týká výkonu příslušného zdra-
votnického povolání nelékařského zdravotnic-
kého pracovníka a

3. která je pořádána zdravotnickým lůžkovým za-
řízením, akreditovaným zařízením4) nebo zaří-
zením, kterému vydalo souhlasné stanovisko
profesní sdružení a které má vypracovaný plán
celoživotního vzdělávání zaměstnanců,

e) školicí akcí vzdělávací akce nebo odborný kurz,

1. který trvá alespoň 4 hodiny v každém dni,

2. jehož program se týká výkonu příslušného
zdravotnického povolání nelékařského zdra-
votnického pracovníka a

3. který je pořádán akreditovaným zařízením4)
nebo zařízením, které získalo souhlasné stano-
visko profesního sdružení na základě žádosti
pořadatele,

f) odbornou konferencí, kongresem, sjezdem, pra-
covním dnem nebo sympoziem vzdělávací akce
odborného charakteru,

1. která trvá alespoň 1 den, přičemž odborný pro-
gram musí být zajištěn alespoň v rozsahu 4 ho-
diny v každém dni,

2. která je zabezpečena alespoň 4 přednášejícími
v každém dni,

3. ke které vydá profesní sdružení souhlasné sta-
novisko se zařazením do kreditního systému,

4. jejíž program se týká oboru činnosti nelékař-
ského zdravotnického pracovníka, který žádá
o vydání osvědčení, a

5. která je určena nejen pro zaměstnance pořada-
telské organizace,

g) mezinárodním kongresem vzdělávací akce garan-
tována mezinárodní organizací,

1. která trvá alespoň 2 dny, přičemž odborný pro-
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gram musí být zajištěn alespoň v rozsahu 4 ho-
diny v každém dni,

2. která je zabezpečena alespoň jedním zahranič-
ním přednášejícím v každém dni,

3. jejíž program se týká výkonu příslušného zdra-
votnického povolání nelékařského zdravotnic-
kého pracovníka a

4. která je určena nejen pro zaměstnance pořada-
telské organizace,

h) publikační činností publikování odborného mate-
riálu, který se týká výkonu příslušného zdravot-
nického povolání nebo zdravotní péče,
1. v periodickém tisku5) nebo jeho elektronické

podobě, který má odborný charakter,
2. v neperiodických publikacích6), nebo jejich

elektronické podobě, které mají odborný cha-
rakter,

3. v podobě odborné monografie, učebnice,
skripta nebo odborného výkladového slovníku,

4. v podobě abstrakta odborného sdělení uvede-
ného v mezinárodních oponovaných časopi-
sech, nebo

5. v podobě učební pomůcky; za učební pomůcku
se považuje CD-ROM nebo odborný podklad
pro akci celoživotního vzdělávání, včetně
e-learningového kurzu;

za publikační činnost se nepovažují recenze, ab-
strakta odborných sdělení neuvedená v bodě 4,
diskusní příspěvky a články osobního charakteru,

i) pedagogickou činností vzdělávací činnost v rámci
teoretické nebo praktické výuky ve specializačním
vzdělávání, certifikovaném nebo inovačním kurzu,
na školicí akci, semináři, vedení odborné stáže
nebo při vyučování odborných předmětů ve stu-
dijním odboru, kterým se získává odborná způso-
bilost k výkonu zdravotnického povolání,

j) vědecko-výzkumnou činností účast ve výzkum-
ných projektech a výzkumných záměrech podle
zvláštního právního předpisu7), pokud
1. jsou doloženy oponovanou závěrečnou zprá-

vou, seznamem řešitelů výzkumného projektu
nebo výzkumného záměru, základními údaji
projektového tématu a v případě mezinárod-
ních projektů kopií rozhodnutí příslušné mezi-
národní instituce o schválení projektu, sezna-
mem jeho řešitelů a základními údaji o projek-
tovém tématu a

2. se týká oboru činnosti nelékařského zdravot-
nického pracovníka nebo zdravotní péče obec-
ně,

k) posterem forma odborného sdělení zveřejněného
na tabulích obsahující komentovaná témata, ta-
bulky, fotografie,

l) e-learningovým kurzem forma vzdělávací akce

nebo učební pomůcky realizovaná technikou
umožňující dálkový přístup,

m) metodikou standard nebo nový postup, jehož pou-
žití při poskytování zdravotní péče byl schválen
ministerstvem nebo jiným ústředním orgánem
státní správy,

n) registračním obdobím období v trvání 6 let, na
které je vydáváno osvědčení k výkonu zdravotnic-
kého povolání bez odborného dohledu,

o) Impact Factorem ukazatel hodnotící vědeckou vý-
znamnost daného časopisu. Vyjadřuje citovanost
časopisu v poměru k celkovému počtu publikova-
ných článků, a tím jeho impact (tj. účinek, vliv,
dopad) na odezvu u dalších autorů. Impact Factor
daného časopisu za určitý rok je poměr součtu
citací za dva předcházející roky obsažené v článcích
tohoto časopisu v roce, pro který se Impact Factor
zjišťuje, k počtu článků publikovaných v těchto
dvou předchozích letech.

3) § 54 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb.
4) § 45 zákona č. 96/2004 Sb.
5) Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydá-

vání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů
(tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve
znění zákona č. 320/2002 Sb.

7) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z ve-
řejných prostředků a o změně některých souvisejících zá-
konů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění poz-
dějších předpisů.“.

3. Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují.

4. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10
a 11 zní:

„§ 3
Počet kreditů za jednotlivé formy

celoživotního vzdělávání

(1) Za studium navazujících vysokoškolských stu-
dijních programů10), studijního oboru zdravotnického
zaměření na vysoké škole11), oboru vzdělávání zdra-
votnického zaměření ve vyšší odborné škole po získané
odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravot-
nického povolání, pomaturitního specializačního stu-
dia, speciální přípravy nebo dlouhodobého tematického
kurzu náleží za každý ukončený semestr studia nebo za
každých 6 měsíců studia v případě, že se studium ne-
člení na semestry, 25 kreditů.

(2) Za účast na inovačním kurzu nebo školicí akci
náleží 3 kredity za každý započatý den, nejvíce však
12 kreditů za jednu akci celoživotního vzdělávání. Po-
kud je inovační kurz realizován jako e-learningový
kurz, náleží 2 kredity za každý kurz, nejvíce však
14 kreditů za registrační období.
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(3) Za účast na semináři náleží 1 kredit, nejvíce
však 10 kreditů za registrační období.

(4) Za účast na odborné stáži náleží 3 kredity za
každý započatý den, nejvíce však 15 kreditů za jednu
stáž.

(5) V případě kongresu, odborné konference, pra-
covního dne, sjezdu nebo sympozia náleží za

a) každý den účasti 4 kredity, nejvýše však 12 kreditů
za jednu akci,

b) přednesení vlastní přednášky, autorství posteru
nebo aktivní účast na soutěžích souvisejících s vý-
konem zdravotnického povolání 10 kreditů,

c) spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí
přednášky 5 kreditů a

d) spoluautorství na posteru 4 kredity.

(6) V případě mezinárodního kongresu náleží za

a) každý den účasti 5 kreditů, nejvýše však 15 kreditů
za jeden mezinárodní kongres,

b) přednesení vlastní přednášky nebo autorství po-
steru 15 kreditů,

c) spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí
přednášky 10 kreditů a

d) spoluautorství na posteru 5 kreditů.

10) § 54 odst. 2 a 6 zákona č. 96/2004 Sb.
11) § 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb.“.

5. Za § 3 se vkládají nové § 3a a 3b, které znějí:

„§ 3a

(1) Za publikační činnost náleží
a) za odborný článek

1. autorovi 15 kreditů,

2. spoluautorovi 10 kreditů,

za publikaci v časopise s hodnotou Impact Factor
náleží navýšení 100 % a za publikaci v recenzova-
ném časopise náleží navýšení o 30 %,

b) autorovi odborné publikace, učebnice, skript ne-
bo jiné učební pomůcky (výukový CD-ROM)
25 kreditů a

c) spoluautorovi odborné publikace, učebnice, skript
nebo učební pomůcky 20 kreditů.

(2) Za pedagogickou činnost náleží 2 kredity za
vyučovací hodinu, nejvíce však 20 kreditů za regis-
trační období.

(3) Za vědecko-výzkumnou činnost náleží 25 kre-
ditů.

(4) Za vypracování metodiky náleží 20 kreditů.

§ 3b

(1) Za účast na vzdělávacích akcích podle § 3
odst. 1 až 6 a § 3a odst. 1 až 2, které se konají v jiném
státě, než ve kterém je zdravotnický pracovník usazen,
se počet kreditů zvyšuje o 30 %; desetinná místa se
zaokrouhlují vždy na celá čísla nahoru.

(2) Při účasti na vzdělávacích akcích podle § 2
odst. 1 písm. d) až f), které se konají v jiném státě, se
souhlasné stanovisko profesního sdružení nevyžaduje.
Počet kreditů stanovuje ministerstvo v rámci správního
řízení o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu přiměřeně podle této
vyhlášky.

(3) Počet kreditů za specializační vzdělávání nebo
certifikované kurzy, které zdravotnický pracovník ne-
dokončil, stanovuje ministerstvo v rámci správního ří-
zení o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického po-
volání bez odborného dohledu přiměřeně podle roz-
sahu absolvované části a stanovené celkové výše kreditů
za certifikovaný kurz, specializační vzdělávání nebo
jeho modul.

(4) Počet kreditů za vzdělávací akce konané v za-
hraničí, které odpovídají specializačnímu vzdělávání
nebo certifikovanému kurzu, stanovuje ministerstvo
v rámci správního řízení o vydání osvědčení k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu po-
dle celkového počtu kreditů, který je přidělen obdob-
nému vzdělávání v České republice.

(5) Při kombinaci druhů účastí na jednotlivých
formách celoživotního vzdělávání se kredity sčítají.“.

6. Nadpis § 4 zní: „Evidence forem celoživotního
vzdělávání“.

7. V § 4 odst. 1 se slova „podle § 3 odst. 2 až 4“
nahrazují slovy „podle § 3 odst. 2 až 6 a podle § 3a
odst. 2“.

8. V § 4 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) název akce a formu celoživotního vzdělávání a“.

9. V § 4 odst. 2 písm. c) se na konci textu doplňují
slova „v jednotlivých dnech u vícedenních vzdělávacích
akcí, číslo jednací vydaného souhlasného stanoviska
včetně názvu profesního sdružení a povolání, pro která
bylo souhlasné stanovisko vydáno“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Kredity náležející za účast na vzdělávacích akcích
jednotlivých forem celoživotního vzdělávání, které se
konaly před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se
započítají v počtu stanoveném vyhláškou č. 423/2004
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této

Sbírka zákonů č. 321 / 2008Částka 104 Strana 4919



vyhlášky. Pokud podle vyhlášky č. 423/2004 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky,
náleží za účast na vzdělávacích akcích jednotlivých fo-
rem celoživotního vzdělávání vyšší počet kreditů, než
náleží podle věty první, započte se vyšší počet kreditů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.
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