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Zlaté pravidlo jednání mezi lidmi
„Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“
 různé formy zlatého pravidla se objevují v různých kulturách
 někteří jej v minulosti zpochybňovali tak, že poukazovali na
odlišnost společenského postavení
 podle I. Kanta je zlaté pravidlo pouze empirické a tudíž nemůže
být pro všechny lidi závazné (později přehodnoceno →
kategorický imperativ „mám jednat tak, abych si mohl přát, aby
se princip mého jednání stal obecným zákonem pro všechny”)

princip reciprocity
princip spravedlnosti
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K nekalým obchodním praktikám…
 nekalé obchodní praktiky v dodavatelsko-odběratelských vztazích
potravinového řetězce jsou výsledkem hospodářské
nevyváženosti obchodních podmínek a nepoměru vyjednávací
síly v obchodních vztazích ve prospěch obchodníků a ohrožují
řádné fungování a další rozvoj společného trhu EU
 dosavadní kroky EK pro potírání nekalých obchodních praktik a
zlepšení postavení zemědělců v potravinovém řetězci nejsou
dostatečné
 slabší vyjednávací pozice zemědělců se odráží
zejména v oblasti stanovování cen a rozdělování
ziskových marží v potravinovém řetězci, kdy
zemědělci v mnoha případech nejsou schopni
produkovat, a to ani za podmínek, kdy by mohli pokrýt
své způsobilé výrobní náklady
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K nekalým obchodním praktikám…
 závěry Pracovní skupiny pro zemědělské trhy (Agriculture
Market Task Force, AMTF) z listopadu 2016 doporučují přijetí
EU rámce pro ošetření nekalých obchodních praktik
 na jednání Rady pro zemědělství a rybolov dne 12. 12. 2016
byly přijaty Závěry Rady, jejichž obsahem je výzva EK k
posouzení dopadů za účelem navržení legislativního rámce EU
nebo přijetí jiných opatření nelegislativní povahy pro řešení
problematiky nekalých obchodních praktik
 ČR připravila a předložila v úzké spolupráci se SI, BG, HU,
LV, LT, SK non-paper k nekalým obchodním praktikám znění vychází z principu subsidiarity a z doporučení AMTF
 non-paper byl představen na AGRI Radě dne 6. 3. 2017 a
podpořen byl CZ, SI, PL, EL, HU, HR, SK, LT, LV, RO a BG
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Agricultural Markets Task Force
 legislativní změny by se měly zaměřit na
 nekalé obchodní praktiky
 transparentnost trhu
 možnosti spolupráce zemědělců
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Iniciativa Komise na zlepšení fungování potravinového řetězce
s ohledem na nekalé obchodní praktiky…
25. července – 22. srpna 2017

nekalé
obchodní
praktiky

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471_en

varianta 1

zachovat status quo

varianta 2

vodítka a doporučení

varianta 3

rámcová EU legislativa k ochraně slabší strany

varianta 4

rámcová EU legislativa pro celý potravinový
řetězec

transparentnost trhu
varianta 1
zachovat
status quo

varianta 2
pravidla pro
sběr dat…

spolupráce producentů
varianta 1
zachovat
současnou praxi
(základní scénář)

varianta 2
umožnit společně se
dohodnout na dobrovolném
základě o mechanismech
sdílení cen s operátorem s
omezením ve všech odvětvích
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K nekalým obchodním praktikám…
 ČR podporuje ustanovení legislativního EU rámce pro
potírání nekalých obchodních praktik, který by přihlížel i ke
specifickým rysům jednotlivých trhů
 případná EU právní úprava nesmí vést k nižší míře ochrany v
zemích, které již přijaly vlastní národní předpisy proti nekalým
obchodním praktikám
 dobrovolné samoregulačními mechanismy nejsou bohužel
dostatečně účinné, a proto by nadále sloužily jako
doplnění EU legislativy
 nejméně účinná legislativa je v ČR v oblasti cenové volatility
ohrožující stabilitu zemědělského podnikání, uplatňování
praxe dvojích marží na tuzemské a importované výrobky a
nedostatečné účinnosti zásahů proti dumpingovým cenám
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Konzultace Iniciativa ke zlepšení fungování
potravinového řetězce
16. srpen – 17. listopad 2017

https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_en
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Závěry ZEV PS P ČR…
45. schůze 14. září 2017
ZEV se z t o t o ž ň u j e s myšlenkou nutnosti novelizovat ZVTS, aby došlo k
vyjasnění
a) peněžitého plnění podle § 3a písm. a) ZVTS
b) garance kupní ceny podle § 3a písm. d) ZVTS
ZEV p o v a ž u j e za důležité
 vyjasnit zadání a kompetence dozorových orgánů (ÚOHS, SFÚ) a
podpořit vyšší intenzitu jejich kontrolní činnosti včetně zapojení
běžných finančních úřadů
 zajistit důsledné kontroly i ze strany SZPI a SVS a Celní správy
 pokračovat v činnosti pracovní skupiny i po volbách a po uplynutí
dalšího roku působení novelizovaného ZVTS vyhodnotit poznatky a
poskytnout je vládě k předložení návrhu úprav
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Závěry ZEV PS P ČR…
45. schůze 14. září 2017
ZEV ž á d á předsedu vlády, aby vláda každoročně předložila zprávu PS P ČR o
realizaci a plnění ZVTS, a to počínaje dnem 15. října 2017. Zpráva by měla vždy
obsahovat informace k bodům:
 vývoj problematiky tržních vztahů mezi dodavateli a obchodními řetězci
 připravované legislativní změny, které budou reagovat na přetrvávající
negativní jevy a deformující tržní prostředí
 další novelizace platných právních předpisů, které zajistí, aby
nedocházelo k vytlačování domácích (českých) výrobců z domácího
trhu, k omezování zemědělské výroby a zaměstnanosti v zemědělství
 uvedení počtu kontrol jednotlivých dozorových a kontrolních orgánů,
které byly realizovány při dohledu nad dodržováním ZVTS
 informaci o krocích, které byly přijaty a učiněny v orgánech EU
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