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Legislativní rámec odbytových organizací v sektoru ovoce a zelenina v ČR

Společná organizace trhu s ovocem a zeleninou

SZIF



• Právní forma družstva (s.r.o.)

• minimálně 5 členů

• minimální obrat 6 mil. Kč

• Obchodování pod společnou značkou (min. 90 %)

• Organizace ve vlastnictví prvovýrobců

• Hlasovací práva (max. 30 %)

• Maximální podíl jednoho člena na obratu (do 80 %)

• Zajištění posklizňové infrastruktury a odbytu

• Registrace SZIF

Základní požadavky při založení odbytové organizace v ČR
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SZIF
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Důvody vzniku odbytových organizací v sektoru ovoce 

• větší jistota zpeněžení produkce
• eliminace výkyvu cen
• koncentrace maloobchodního trhu 
• investice v posklizňové úpravě
• stimul podpory v rámci SOT ovoce a zelenina po vstupu do EU
• zvyšující se požadavky obchodních řetězců (certifikace produkce,     

zkrácení dodavatelského řetězce, zrychlení obrátky zboží)
• úspora na straně vstupů do výroby (obaly, doprava, přípravky na 

ochranu rostlin atd.)
• vyšší přidaná hodnota (společné zpracování, značení produkce atd.)
• profesionální poradenství







Podpora odbytovým organizacím

Finanční podpora je max. 4,1 % (+ 0,5 % v případě zařazení opatření pro 
předcházení krizím) hodnoty referenční obchodované produkce ročně. 

tj.  max.  4,6 % z obratu za vlastní produkci členů (příspěvek EU)
Každý člen musí přidat rovněž 4,6 % z hodnoty prodaného ovoce

Provozní fond – zvláštní bankovní účet, kde je soustředěno 9,2 % z obratu hodnoty 
ovoce členů družstva a tyto prostředky lze využívat v rámci operačního programu

Finanční podpora je max. 4,1 % (+ 0,5 % v případě zařazení opatření pro 
předcházení krizím) hodnoty referenční obchodované produkce ročně. 

tj.  max.  4,6 % z obratu za vlastní produkci členů (příspěvek EU)
Každý člen musí přidat rovněž 4,6 % z hodnoty prodaného ovoce

Provozní fond – zvláštní bankovní účet, kde je soustředěno 9,2 % z obratu hodnoty 
ovoce členů družstva a tyto prostředky lze využívat v rámci operačního programu

Operační program - je strukturovaný plán sestavený organizací producentů, 
schválený SZIF , kdy na základě naplňování jeho cílů je odbytové organizaci 
vyplácena podpora. Doba k realizaci může být  3, 4 nebo 5 let.



Hlavní cíle operačních programů

• zajištění plánování produkce

• zlepšování jakosti produktů

• zvyšování obchodní hodnoty produktů

• propagaci produktů

• předcházení krizím a jejich řešení

• environmentální opatření a metody produkce šetrné k 
životnímu prostředí
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Aktuální přehled odbytových organizací v sektoru ovoce v ČR – únor 2021

SZIF



http://www.ebfruit.com



ČLENOVÉ

regionální odbytové             
družstvo registrované 

Evropskou unií

Ing. Jiří Mazánek Proseč 1, 512 63 Rovensko pod Troskami

Ing.Josef Košťál Těchlovice 34, 503 27 Lhota p. Libčany

František Mazánek Proseč 1, 512 63 Rovensko pod Troskami

Josef Thoř Pěnčín 39, 463 45 Pěnčín

Petr Kareš Hradišťská 331, 507 52 Ostroměř

Ing.Martin Ludvík
Dobrá Voda u Hořic 219,

507 73 Dobrá Voda u Hořic

Miroslav Frydrych Petrovičky 12, 508 01 Hořice

Mazánek s.r.o. Proseč 1, 512 63 Rovensko pod Troskami

Jan Fejfar st. Kamenice 30, 506 01 Jičín

Jan Fejfar ml. Kamenice 30, 506 01 Jičín

Sady Rokos s.r.o.
Petrovičky 18, 508 01 Hořice

(jednatel: Zdeněk Kráčmar)

AGRO RUBÍN a.s.
Svijanský Újezd 55, 463 45 Pěnčín

(jednatel: Ing.Vladimír Pelant)

12 podniků

600 hektarů sadů

10.000 tun ovoce

ucelená posklizňová úprava

jedna obchodní značka



TRADICE

„Zdravé ovoce od Českého Ráje“



OVOCE
Jablka

Švestky

Višně

Hrušky

Třešně



KVALITA

Globalgap, HACCP, 

Integrovaná produkce 

Traceabilita



Propagace EB Fruit v obchodních řetězcích



TRENDY
Nové výsadby

Šetrná sklizeň

Propagace spotřeby

Nové nápady

Nové rezistentní 
odrůdy

Klubové  odrůdy



POSKLIZŇOVÁ

ÚPRAVA

Šetrná manipulace, kamerový systém třídění,

plastové obaly, vlastní klimatizovaná logistika

jednotné třídění z jednoho místa





KONTAKTY

Kontaktní adresa:
EB Fruit, odbytové družstvo ovocnářů

Holovousy 1, 508 01 Hořice
IČ: 27463672, DIČ: CZ27463672

Komerční banka a. s.
č.ú. 35-4022790267/0100

KOS Hradec Králové, oddíl Dr., vložka 1133

Jednatelé družstva:
Ing. Jiří Mazánek - tel.: 602 364 480

e-mail: mazanek@ebfruit.com
Skladování, třídění, balení, distribuce, prodej ovoce 

Ing. Martin Ludvík - tel.: 603 227 889
e-mail: ebfruit@ebfruit.com

Strategie a rozvoj družstva, certifikáty kvality

Balírna odbytového družstva:
Žernov – Proseč 1, 512 63
Rovensko pod Troskami

Turnov

Semily

Děkuji za pozornost


