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ORGANIZACE PRODUCENTŮ – DŮVOD ZAKLÁDÁNÍ  

Cílem vzniku organizací producentů (OP) 

je spojování menších producentů do větších celků 

posílit postavení na trhu prostřednictvím společného postupu při prodeji zboží

lépe odolávat tlaku supermarketů a obchodních řetězců 

zajistit koncentraci nabídky v zájmu lepšího postavení producentů na trhu.

splnit vysoké nároky odběratelské sítě - pravidelné dodávky, vyrovnaná jakost, trvalý sortiment v druzích a typech 
baleních apod.

Sdružení OP  

Nadnárodní OP a sdružení 

Seskupení producentů 



ORGANIZACE PRODUCENTŮ – ČINNOST A ZAMĚŘENÍ 

Činnost a zaměření OP – článek 152 nařízení 1308/2013 

Mezi činnosti OP patří: 

i) společné zpracování; 

ii) společnou distribuci, včetně pomocí společných prodejních platforem nebo společné přepravy; 

iii) společné balení, označování nebo propagaci; 

iv) společnou organizaci kontroly jakosti; 

v) společné využívání zařízení nebo skladovacích kapacit; 

vi) společné nakládání s odpady přímo souvisejícími s produkcí; 

vii) společné pořizování vstupů; 

viii) jakékoliv jiné společné činnosti spojené se službami, jež sledují některý z cílů

Zaměření na některé z těchto cílů: 

- zajištění plánování produkce, 

- soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh, 

- optimalizace produkčních nákladů a návratnosti investic

- používání pěstitelských postupů, produkčních technologií a postupů šetrnými k životnímu prostředí

- atd. …. 

Pro dosažení cílů slouží operační programy 



LEGISLATIVA

EU 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Č. 1308/2013, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými produkty 

1. Články 152 – 154 - činnosti a zaměření OP,  stanovy, podmínky uznání 

SEKTOR OVOCE A ZELENINY (OZ) 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/891 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/892 

ČR 

OVOCE A ZELENINA - NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 318/2008 Sb. , o provádění některých 
opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, 

MLÉKO - NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění 
společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků 

OSTATNÍ SEKTORY - NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací 
producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s 
vybranými zemědělskými produkty



SOUČASNOST – OP V ČR 

ORGANIZACE PRODUCENTŮ V SEKTORECH:  

OVOCE A ZELENINA  

MLÉKO 

OSTATNÍ SEKTORY 

1. Vejce 

2. Vepřové maso 

3. Hovězí a telecí maso 

4. Olejniny – mák 



SEKTOR OVOCE A ZELENINA 

finanční podpora EU 

4,1 – 4,6 % z obchodované produkce 

50 % skutečně vynaložených nákladů

Operační program 

21 uznaných OP v ČR – z toho 1 nadnárodní OP 

Vyplacená podpora 
2019  - 97,17 mil. Kč
2020 – cca 131 mil. Kč (není konečné) 

2019 
počet producentů OZ v organizacích - 177

pěstební plocha OP celkem  10 507 ha
z toho:   ov. sady 5 208 ha
zelenina 5 299 ha

organizovanost producentů v ČR 
ovoce 40 %
zelenina 48 %

vyprodukováno 235 tis. tun OZ 
hodnota produkce 3,19 mld. Kč 

Zdroj:  SVZ Ovoce 2020



VÝVOJ OP V EU 
A V ČR
OD ROKU 2010 

Počet OP v EU a v ČR 

Počet OP a členů 
v jednotlivých OP se 
v průběhu let mění. 

Do roku 2016 – seskupení 
producentů  

POČET OP V ČR

2010 - 10 
2011 - 10
2012 - 14
2013 - 15

2014 – 18
2015 – 19
2016 – 19
2017 – 23

2018 – 22 
2019 – 22
2020 – 21
2021 (k 1.2.) – 21  

Do 2016 
předběžně uznaná 
seskupení 
producentů 

Zdroj: výroční zpráva EK, SVZ Ovoce 2020



VÝVOJ OP V EU A V ČR OD ROKU 2010 

Zdroj: SZIF 



SEKTOR MLÉKA 

prostředek pro vytvoření rovnováhy 
vyjednávací síly a spravedlivější rozdělování 
přidané hodnoty v dodavatelském řetězci

umožňuje producentům mléka vyjednávat o 
smluvních podmínkách, včetně ceny, a to do 
výše 33 % celkové vnitrostátní produkce 

má přispět ke zlepšení znalosti a 
transparentnosti výroby a trhu

motivace pro zakládání - bodová bonifikace u 
některých opatření v rámci podpory PRV

K 10.3.2021 – 20 OP 



OSTATNÍ 
SEKTORY 

Uznávání OP v sektorech:  
-Vejce
-Vepřové maso
- Hovězí a telecí maso 
- Olejniny - mák

- Posílení vyjednávací pozice 
producentů

-- zaměření na soustředění 
nabídky a uvádění produktů 
vyprodukovaných jejich členy 
na trh

- možnost motivace pro 
zakládání - např. bodová 
bonifikace u některých 
opatření v rámci podpory 
PRV 

VEJCE  

1 OP

VEPŘOVÉ 
MASO 

1 OP

HOVĚZÍ  A 
TELECÍ 
MASO 

1 OP

OLEJNINY -
MÁK 

1 OP



BUDOUCNOST

NOVÁ SZP  

podmínky pro zakládání OP - nařízení EP a Rady č. 1308/2013

nařízení EP a Rady,  kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, …

2leté přechodné období 

SEKTOR OZ  

podpora EU pro OP na úrovni 4,1 – 4,6 % z obchodované produkce  

sdružení OP,  nadnárodní OP – navýšení  až na 5,5 %

podpora EU - 50 %  skutečně vynaložených nákladů,

operační program 

DALŠÍ SEKTORY S FINANČNÍ PODPOROU EU 

převod až 3 % z obálky na přímé platby 

v ČR - mléko, brambory,  vejce, okrasné rostliny 

podpora ve výši 5 % z obchodované produkce

podpora EU - 50 % vynaložených nákladů

operační program 



DĚKUJI

ZA POZORNOST

Kontakty:  Ing. Jitka Mašková, jitka.maskova@mze.cz

Fotografie byly použité na základě licence Shutterstock.com 
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