
IV. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

OBECNÁ ČÁST 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1  Název 

Návrh nařízení vlády, o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné 
organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství a o změně 
nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Definice problému 

Cílem navrhovaného nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 
a o změně nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů, je stanovit postupy a způsoby 
administrace podpor ve vinohradnictví a vinařství v České republicepro následující období 
do roku 2018. 

Návrh nařízení vlády vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, Evropskou komisí 
uznaného Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství na léta 2014 až 2018,a dále z nařízení 
Rady (ES) č. 1234/2007 a prováděcího nařízení Komise (ES) č. 555/2008, 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.  

Program podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018 
byl uznán Evropskou komisí koncem září 2013. Hlavním smyslem tohoto programu je v zájmu 
zachování a rozvoje zaměstnanosti v oboru a na venkově a v zájmu posílení českého vinařství 
a vinohradnictví favorizovat česká, resp. evropská vína na světovém trhu za využití opatření 
Restrukturalizace a přeměna vinic a opatření Investice. Důležitou součástí programu je také 
udržení mladých vinohradníků a vinařů v oboru.  
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Cílem opatření Restrukturalizace a přeměna vinic je zlepšení zdravotního stavu vinic 
v České republice a zvětšení plochy pěstování odrůd mimo jiné vyšlechtěných v České republice 
s ohledem na rozšíření biodiverzity. V České republice je nutná změna odrůdové skladby, která 
bude preferovat odrůdy požadované konečnými spotřebiteli. Využití vhodných svahů, zejména 
tam, kde již byla réva vinná pěstována, je významným prvkem krajinotvorby. Přesun vinice 
do svahu navazuje na historické využití kulturní zemědělské krajiny ve střední Evropě. Snížením 
produkce révy vinné na jednom keři při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením 
počtu keřů révy vinné prostřednictvím změny odrůdové skladby či přesunu vinice do svahu 
dochází ke zlepšení zdravotní kondice vlastních rostlin a vyšší kvalitě produkovaných hroznů, 
a tím i následně z nich vyráběného vína. Zlepšením techniky pěstování révy vinné je podporován 
jeden z hlavních cílů reformy společné organizace trhu s vínem, a to zvýšení kvality evropského 
vína při zachování současného produkčního potenciálu. 

O zvýšení kvality vín ve středoevropském prostoru rozhoduje kvalita výchozí suroviny. 
Z důvodu umístění vinařských lokalit v České republice v severní oblasti pěstování révy vinné 
v Evropě je podstatné redukovat množství hroznů révy vinné na jednotlivých keřích. Snížením 
produkce révy vinné na jednom keři při současném zachování produkčního potenciálu 
prostřednictvím změny odrůdové skladby či přesunu vinice do svahu dochází ke zlepšení 
zdravotní kondice vlastních rostlin, vyšší kvalitě produkovaných hroznů, a tím i následně z nich 
vyráběného vína. 

V rámci opatření Restrukturalizace a přeměna vinic je podporována jednak změna 
odrůdové skladby vinice, jednak přesun vinice do svahu.  

• Změna odrůdové skladby vinice je akcí, která umožní vinohradníkovi produkovat odrůdy 
požadované konečnými spotřebiteli ve vyrobeném víně. Týká se zejména odrůd umožňujících 
přechod z konvenčního pěstování na integrovanou/ekologickou produkci révy vinné, z nichž 
bude možné vyrábět žádaná biovína. Dále se týká také pěstování odrůd vyšlechtěných 
zejména na území České republiky. 

• Přesun vinic do svahu je akce, která efektivně napomáhá k revitalizaci a diverzifikaci krajiny, 
zejména tam, kde již byla réva vinná v minulosti pěstována. Akce navazuje na historické 
využití kulturní zemědělské krajiny v České republice. Součástí této akce jsou i úpravy terénu 
nebo vytváření či rekonstrukce teras.  

Podle odhadu vycházejícího z výsledků programu podpor ve vinohradnictví a vinařství 
na léta 2008 až 2013 přepokládáme, že se podaří změnit odrůdovou skladbu vinic nejméně 
na 1300 ha v České republice za období 2014 – 2018 a přesunout do svahu nejméně na 10 ha 
vinic v České republice za období 2014 – 2018.  
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Zastoupení bílých odrůd v mladých výsadbách v ha (2009 - 2012) 

 

Zastoupení modrých odrůd v mladých výsadbách v ha ( 2009 - 2012) 

 

Při poskytnutí podpory u opatření Restrukturalizace a přeměna vinic jsou preferovány 
žádosti pěstitelů týkajících se preferovaných vinic a žádosti vinohradníků mladších 40 let. Česká 
republika již tradičně preferuje příjemce podpor na restrukturalizaci a přeměnu vinic v ekologicky 
a krajinotvorně významných lokalitách velmi malého rozsahu. Tyto lokality mají důležitou 
tradiční a historickou vazbu na výnosy českých králů. Z těchto důvodů by bylo v rozporu 
s celospolečenskými hodnotami zaniknutí vinohradnictví v těchto lokalitách. Jedná se o tyto 
lokality: 
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Preferované vinice ve vinařských obcích 
Praha - Trója 
Praha 2 
Praha 6 
Praha 9 
Praha 12 
Karlštejn 
Brno - Bystrc 
Brno - Chrlice 
Brno - Medlánky 
Brno - Obřany - Maloměřice 
Brno - Tuřany 
Brno - Vinohrady 
Kutná Hora 
Sedlec u Kutné Hory 

Opatření Restrukturalizace a přeměna vinic se v České republice financují pouze 
z prostředků přidělených Evropskou unií, a to až do výše maximálně 75 / 50 % skutečných 
nákladů. Česká republika má pro tento účel stanoveny paušály, které se pohybují cca ve výši 
40 – 60 % skutečných nákladů + náhrada ztráty příjmu odpovídající sklizni hroznů po dobu, kdy 
vinice neplodí (náhrada ztráty příjmu se poskytuje v případě, že restrukturalizovaná vinice je 
vyklučena před vysazením nové vinice s právy na opětovnou výsadbu). Natato opatření 
neposkytuje Česká republika národní dotace. Zálohy na opatření Restrukturalizace a přeměna 
vinic Česká republika nevyplácí.  

Cílem opatření Investice je modernizace vinařských provozů a sklepních hospodářství pro 
zajištění produkce prémiových kvalitních vín s ohledem na požadavky trhu. Investice do zařízení 
na zpracování révy vinné, infrastruktury vinařských podniků a obchodování s vínem mají zlepšit 
konkurenceschopnost vyráběných vín a používaných technologií při výrobě vína. 

V rámci opatření Investice jsou podporovány zpracovatelské investice (pořízení dřevěného 
sudu nebo uzavřené dřevěné nádoby na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů nebo pořízení 
speciální kvasné nádoby s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených 
vín) a investice na zlepšení technologie stáčení vín (cross-flow filtr na víno). Při poskytnutí 
podpory u opatření Investice jsou preferovány žádosti vinařů mladších 40 let. 

Evropská unie umožňuje celou řadu opatření v rámci podpor ve vinohradnictví a vinařství, 
a to i v oblasti investic. Odborná vinařská veřejnost však vzhledem k omezeným prostředkům 
pro Českou republiku musela zvažovat priority. V minulosti byl podporován (mimo jiné) 
např. nákup lisů nebo nákup veškerých filtrů bez omezení. Velká část vinařů toho využila. 
V současnosti však odborná vinařská veřejnost (Svaz vinařů ČR) považuje za priority zejména 
zvýšit kvalitu a efektivitu výroby běžných červených vín, a proto v opatření Investice zůstala 
podpora nádrží s aktivním potápěním matolinového klobouku, ale nově též velké sudy 
s objemem 600litrů a více, které jsou ideální nástrojem pro tvorbu zejména kvalitních červených 
vín. Z důvodů podpory zvýšení efektivity při prodeji vín a zvýšení jejich stability je v programu 
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podpor zahrnut i cross-flow filtr. Výběr těchto investičních zařízení byl záležitostí vinařské 
veřejnosti a byl dohodnut na poradě odborných vinohradnických a vinařských svazů a spolků, 
která se konala před přijetím návrhu Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství na léta 2014 
až 2018 pro Českou republiku. 

Odhad předpokládaných investic s použitím Programu podpor ve vinohradnictví a 
vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018 je zabezpečit rozšíření dřevěných sudů 
v České republice o více než 200 kusů za období 2014 – 2018, pořídit speciální kvasné nádoby 
s aktivnímpotápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín, včetně otevřené kádě či 
systému kádí (např. dřevěných, nerezových, plastových), nejméně u 20 subjektů v České 
republice za období 2014 – 2018 a dále zabezpečit rozšíření cross-flow filtrů na víno v České 
republice nejméně o 40 kusů za období 2014 – 2018.  

Opatření Investice se vČeské republice financují pouze zprostředků přidělených 
Evropskou unií, a to až do výše maximálně 50 / 40 % skutečně vynaložených nákladů bez daně 
z přidané hodnoty, které musí být doloženy vinařem uhrazeným daňovým dokladem. Hodnota 
podpory u vinaře na jednu akci nesmí překročit vjednom hospodářském roce 2 miliony korun. 
Na tato opatření neposkytuje Česká republika národní dotace. Zálohy na opatření Investice 
Česká republika nevyplácí.  

Celková výše finančních prostředků Evropské unieurčených pro Českou republiku je 
dánaPřílohou VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Jedná se o částku 
ve výši 5,155 miliónů € ročně – za pětileté období platnosti Programu podpor ve vinohradnictví 
a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018 tak celková suma činí 25,775 miliónů €. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Platnou právní úpravu tvoří přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie v oblasti společné 
organizace zemědělských trhů a jejich následné promítnutí do režimu poskytnutí finanční 
podpory. Těmi to obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie jsou:  
– nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým 

se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) 
č. 992/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 1037/2001, a (ES) č. 1234/2007, 

– nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 485/2008,  

– nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 25. května 2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty 
("jednotné nařízení o společné organizaci trhů"), 

– 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, 
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– nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro 
režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé 
režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, 
(ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění, 

– nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení 
a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských 
produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění. 

– nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný 
administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce 
stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde 
o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění. 

Národním předpisem, který se zaměřuje na ty specifické otázky, jejichž úprava je právem 
Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna, je pak nařízení vlády č. 245/2004 Sb., 
o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění 
pozdějších předpisů, které však odpovídá podmínkám Programu podpor ve vinohradnictví 
a vinařství na léta 2009 až 2013; mimo to bylo již mnohokrát novelizováno, což znepřehledňuje 
jeho používání v běžné praxi. 

Zpracování Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 
2014 až 2018 bylo zahájeno v roce 2012 a Evropské komisi bylo odesláno počátkem roku 2013. 
Po mnoha jednáních a úpravách byl Program podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou 
republiku na léta 2014 až 2018 Evropskou komisí jejím nekonáním uznán v závěru září 2013. 
V rámci tohoto programu bylo pro období 2013 až 2014 dojednáno použití podpory podle 
Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství na léta 2009 až 2013. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Návrh nařízení vlády se týká žadatelů o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic 
a o podporu na investice podle nařízení Parlamentu a Rady EU č. 1308/2013, resp. nařízení Rady 
(ES) č.1234/2007 a nařízení Komise (ES) č. 555/2008. 

O tuto dotaci žádá pěstitel nebo výrobce vína Státní zemědělský intervenční fond (dále jen 
„Fond“) podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů. 

Lze předpokládat, že ročně podá žádost cca 500 pěstitelů a výrobců vína. 

1.5 Popis cílového stavu 

Návrhem bude zajištěno uskutečnění Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro 
Českou republiku na léta 2014 až 2018, čímž Česká republika získá každoročně bez potřeby 
jakéhokoliv kofinancování částku ve výši 5,155 milónů €.  
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1.6 Zhodnocení rizika 

V případě, že by nedošlo k přijetí nového právního předpisu, byly by podnikatelské 
subjekty (vinohradníci a vinaři) ohroženy možným nevyužitím všech prostředků Evropské unie, 
které jsou určenypro Českou republiku nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013 v Příloze VI. Jedná se o částku ve výši 5,155 miliónů € ročně – za pětileté období 
platnosti Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 
až 2018 tak celková suma činí 25,775 miliónů €.  

2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení vpodobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný 
problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem nařízení vlády.  

Bez nařízení vlády není možné garantovat využití všech prostředků Evropské unie, které 
jsou určeny České republice nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 
v Příloze VI. 

2.2 Varianty věcného řešení 

Varianta 1 („nulová“) 

Při řešení různých variant identifikovaného problému, které by mohly vést ke stanovenému 
cíli, byla zvažována pouze druhá varianta řešení identifikovaného problému. Důvodem je 
skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně 
návrhem nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné 
organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství a o změně 
nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů.Bez přijetí tohoto nařízení vlády 
není možné identifikovaný problém naplnit. 

 
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 

 
Varianta 2 („navrhované nařízení vlády“) 

Zhlediska cíle návrhu nařízení vládynebyla zvažována prvnívarianta řešení 
identifikovaného problému, neboť bez nařízení vlády s uvedenímopatření 
podporrestrukturalizace a přeměny vinica podpory investic není možné zajistit požadavky 
vyplývající z příslušnýchpřímo použitelných předpisů Evropské unie a naplnit Program podpor 
ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018, tzn. ani čerpat 
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prostředky Evropské unie určené pro Českou republiku ve výši 5,155 miliónů € ročně 
(tj. 25,775 miliónů € za celé pětileté období).  

Tato varianta řešení je řešením dlouhodobým, které bude možné aplikovat od roku 2014do 
roku 2018, nebudou-li přijaty nové přímo použitelné předpisy Evropské unie. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Variantu 1 nelze využít z důvodů uvedených v bodě 2.2. 

V případě zachování stávajícího nařízení vlády č. 245/2004 Sb. nebude možné zajistit 
požadavky vyplývající z příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie, naplnit 
Program podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018 
a čerpat prostředky Evropské unie určené pro Českou republiku nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 v Příloze VI.  

Varianta 2 nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet či ostatní 
veřejné rozpočty, neboť podpora je plně hrazena ze zdrojů Evropské unie; konkrétní výše 
podpory pro Českou republiku je pro jednotlivé roky jsou stanovena v příloze č. VI nařízení 
Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a činí 5,155 miliónů € ročně. Za pětileté období platnosti 
Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018 se tak 
jedná o částku v celkové výši 25,775 miliónů €.  

3.2 Náklady 

Přijetí varianty 2 nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani 
na ostatní veřejné rozpočty, ani sociální dopady či dopady na životní prostředí. 

Náklady na administraci budou pokryty z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství 
prostřednictvím správních výdajů Fondu. Na základě nařízení vlády budou nově v souladu 
s Programem podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018 
prováděny kontroly na místě u 100% podaných žádostí v rámci opatření Investice, oproti 5% 
prováděných doposud; náklady na zajištění zvýšeného počtu kontrol na místě jsou odhadovány 
ve výši cca 1,6 mil.  

Administrativní dopady na žadatele jsou předpokládány ve stejné výši jako doposud 
(cca 1000 Kč na podání žádosti), k jejich navýšení tak nedochází.  

3.3 Přínosy 

Přijetí varianty 2 přinese možnost realizovat Program podpor ve vinohradnictví a vinařství 
pro Českou republiku na léta 2014 až 2018 a čerpat finanční prostředky Evropské unie určené 
pro Českou republiku ve výši 5,155 miliónů € ročně.  
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Návrh nařízení vlády tak bude mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí České 
republiky, neboť přináší pěstitelům a výrobcům vína garanci lepšího využití podpor 
na restrukturalizaci a přeměnu vinic nebo podpor na investice. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Volba varianty 1 (nulové) by znamenala, že bude znemožněno naplnění příslušných 
předpisů Evropské unie vyžadujících od členského státu zajištění provádění doprovodných 
opatření v rámci své legislativy.  

Přijetí varianty 2 nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani 
na ostatní veřejné rozpočty a bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí České 
republiky. Varianta 2 zajistí plnění povinností členského státu vyplývajících z mezinárodních 
závazků vzniklých přistoupením České republiky k Evropské unii, protože umožní naplnění 
požadavků příslušných nařízení Evropské unie upravujících oblast společné organizace trhů 
se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství.  

4. Návrh řešení 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předkládaný návrh nařízení vlády o stanovení 
bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty 
v oblasti vinohradnictví a vinařství a o změně nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení 
bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Tato varianta zajistí plnění povinností vyplývajících z příslušných přímo použitelných 
předpisů Evropské unie, umožní realizovat Program podpor ve vinohradnictví a vinařství pro 
Českou republiku na léta 2014 až 2018 a čerpat prostředky Evropské unie určené pro Českou 
republiku ve výši 5,155 miliónů € ročně (tj. 25,775 miliónů € za celé pětileté období). 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem zodpovědným za administraci opatření společné organizace trnu s vínem je podle 
ustanovení § 2b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, Fond. 
Tento orgán je odpovědný za přijímání žádostí, posuzování žádostí, rozhodování o žádostech 
ve správním řízení i za kontrolní a případnou sankční činnost. 

Fond je plně vybavený i pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž má 
rozsáhlé zkušenosti z předchozích let. 

Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 

Vzhledem k tomu, že oblast společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti 
vinohradnictví a vinařství je regulována přímo použitelnými předpisy Evropské unie, lze 
očekávat, že k přezkumu účinnosti dojde v návaznosti na případné změny komunitární úpravy 
v této oblasti. 

V průběhu poskytování podpor ve vinohradnictví a vinařství budou vyhodnoceny dopady 
na praxi a bude provedena analýza situace ve vinohradnictví a vinařství v České republice 
s cílem navržení případných úprav vedoucích ke zpřesnění podmínek pro poskytování podpor 
ve vinohradnictví a vinařství. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh nařízení vlády byl v rámci přípravy před zahájením legislativního procesu 
projednán s dotčenými odbornými útvary resortu Ministerstva zemědělství a Fondem. Návrh byl 
projednán rovněž se zástupci nevládní organizace Svaz vinařů České republiky, která zastupuje 
většinu vinohradníků a vinařů v České republice, a dále s Cechem českých vinařů, Svazem 
integrované a ekologické produkce hroznů a vína, Vinařskou asociací ČR, VOC Modré Hory 
a Bohemia sektem s.r.o., kteří návrh podporují. 

Návrh nařízení vlády bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu 
s čl. 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a byl rovněž 
zaslán odborným institucím a zájmovým subjektům. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 

Jméno a příjmení: Ing. Eva Divišová  
Funkce: ředitelka odboru 
Útvar: Ministerstvo zemědělství – odbor rostlinných komodit – 17220  
Telefon: 221 812 435  
E-mail: eva.divisova@mze.cz 
 
Jméno a příjmení: Ing. Antonín Králíček  
Funkce: vedoucí oddělení pro víno 
Útvar: Ministerstvo zemědělství – odbor rostlinných komodit – 17220  
Telefon: 221 812 104  
E-mail: antonin.kralicek@mze.cz 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 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 
pozdějších předpisů. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Předkládaný návrh nařízení vlády je v souladu s těmito předpisy Evropské unie: 
– nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 
Rady (EHS) č. 992/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 1037/2001, a (ES) č. 1234/2007, 

– nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 
a (ES) č. 485/2008,  

– nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 25. května 2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty 
("jednotné nařízení o společné organizaci trhů"), 

– nařízením 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, 

– nařízením Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla 
pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí 
některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, 
(ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění, 

– nařízením Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení 
a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských 
produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění. 

– nařízením Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci 
a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor 
prozemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, 
pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění. 
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Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 
bezprostředně aplikovatelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické 
otázky, jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna. 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 

Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásada právní jistoty, 
proporcionality a zákazu diskriminace). 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální 
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočetani 
na ostatní veřejné rozpočty, neboť podpora je plně hrazena ze zdrojů Evropské unie; konkrétní 
výše podpory pro Českou republiku je pro jednotlivé roky stanovena v příloze č. VI nařízení 
Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a činí 5,155 miliónů € ročně. Za pětileté období platnosti 
Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018 se tak 
jedná o částku v celkové výši 25,775 miliónů €.  

Náklady na administraci budou pokryty z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství 
prostřednictvím správních výdajů Fondu. Na základě nařízení vlády budou nově v souladu 
s Programem podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018 
prováděny kontroly na místě u 100% podaných žádostí v rámci opatření Investice, oproti 5% 
prováděných doposud; náklady na zajištění zvýšeného počtu kontrol na místě jsou odhadovány 
ve výši cca 1,6 mil.   

Administrativní dopady na žadatele jsou předpokládány ve stejné výši jako doposud 
(cca 1000 Kč na podání žádosti), k jejich navýšení tak nedochází.  

Návrh nařízení vlády bude mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí České republiky, 
neboť přináší pěstitelům a výrobcům vína garanci lepšího využití podpor na restrukturalizaci 
a přeměnu vinic nebo podpor na investice.  

Předkládaný návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady, ani dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením nebo 
národnostní menšiny. Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné negativní dopady na životní 
prostředí.  

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

Návrh změn nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo 
v rozporuse zákazem diskriminace. 
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Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 
způsob nakládání s nimi. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 

Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 
upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správyani administrátora 
dotace. 

Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 
stanovených v zákoně o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 
kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 

Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 
příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace. 

Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 
správního řádu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K části první 

K § 1: 

Vymezuje se předmět úpravy, tj. stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhu s vínem v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 
a podle Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018. 

K § 2: 

V rámci tohoto ustanovení je charakterizována podpora na restrukturalizaci a přeměnu 
vinic, včetně postupu jak žadatel o tuto podporu může žádat, v jakých termínech a jaké základní 
podmínky musí dodržovat při hospodaření a jaké musí plnit požadavky na dobrý zemědělský 
a environmentální stav zemědělské půdy. 

Opatřeními financovanými v rámci podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic jsou 
změna odrůdové skladby vinice nebo přesun vinice do svahu. Žadatel však nesmí zahájit 
provádění těchto opatření, včetně klučení vinice, dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu 
nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisem Evropské unie. Tímto předpisem 
je nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění, z jehož článku 81 odst. 6 vyplývá, 
že kontrola před a po realizaci opatření je prováděna kontrolou na místě a to primárně 
systematicky (tzn. kontrola na místě u 100 % žádostí). Pouze při splnění podmínky, že členský 
stát má k dispozici grafický nebo jiný rovnocenný nástroj umožňující změření osázené plochy 
v souladu s čl. 75 tohoto nařízení v elektronickém registru vinic a spolehlivé aktualizované 
informace o vysázených odrůdách révy, lze kontrolu provést administrativně a povinná kontrola 
na místě před provedením opatření může být omezena na 5 % žádostí za účelem potvrzení 
spolehlivosti systému správních kontrol.Vzhledem k tomu, že doposud nebyla 
ukončena/zavedena evidence měření osázené plochy, tak jak vyžaduje čl. 81 odst. 6 nařízení 
Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění, musí Česká republika v souladu s uvedeným článkem 
provádět systematické kontroly na místě před a po provedení opatření v rámci podpor 
na restrukturalizaci a přeměny vinic. Kontrola na místě, na kterou musí žadatel vždy čekat, je 
omezena max. lhůtou 4 měsíce a v této lhůtě Fond kontrolu na místě vždy vykoná. Z hlediska 
statistiky jsou kontroly na místě ve vztahu k tomuto ustanovení prováděny přibližně z 85 % 
během dvou měsíců od podání žádosti, čtvrtý měsíc je prováděno okolo 1 % zbývajících kontrol 
na místě. 

K restrukturalizaci a přeměně vinic může žadatel použít pouze platná práva na opětovnou 
výsadbu evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. září 2010 nebo 
udělená po tomto datu na základě vyklučení vinice provedené po kontrole Fondem. „Rozhodný 
okamžik“ 5.září 2010 je datem nabytí účinnosti nařízení Komise (EU) č. 772/2010, které nově 
nahradilo čl. 81 nařízení Komise (ES) č. 555/2008. Doplněný nový odstavec 6 zmíněného článku 
zakotvil požadavek systematických kontrol na místě u pozemků, na něž je poskytována podpora 
v rámci restrukturalizace a přeměny vinic. S účinnosti od 5. září 2010 tak Fond byl, resp. je 
povinen provádět kontroly na místě rovněž před provedením opatření, což zahrnuje i kontrolu 
klučených vinic. Na základě vyklučení vinic tak vznikají práva na opětovnou výsadbu s tím, že 
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se mezi nimi rozlišují ta, u nichž vyklučení muselo být zkontrolováno Fondem (aby mohla být 
použita v rámci žádosti o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic), a ta, která tuto povinnost 
nezahrnovala (tzn. pocházející z vinic vyklučených před 5. září 2010). Žadatel 
můžek restrukturalizaci a přeměně vinic použít všechna tato platná práva na opětovnou výsadbu 
(„platná“ znamená s ohledem na dobu jejich použitelnosti, což je osm let – viz.§ 9 odst. 7 zákona 
č. 321/2004 Sb.). 

K § 3: 

Změna odrůdové skladby vinice je jedním ze dvou opatření financovaných v rámci 
podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Toto ustanovení obsahuje jednak podmínky, které 
musí být splněny pro udělení podpory při změně odrůdové skladby vinice, jednak minimální 
požadavky na údaje uvedené v žádosti o tuto podporu a minimální požadavky na údaje uvedené 
v oznámení o provedení opatření. 

K § 4: 

Přesun vinice do svahu je druhým opatřením financovaným v rámci podpory 
na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Jsou zde uvedeny podmínky, které musí být splněny 
pro udělení podpory při přesunu vinice do svahu, a také minimální požadavky na údaje uvedené 
v žádosti o tuto podporu a minimální požadavky na údaje uvedené v oznámení o provedení 
opatření. 

K § 5: 

V rámci tohoto ustanovení je charakterizována podpora na investice ve vinařství. Jsou zde 
stanoveny minimální požadavky na údaje uvedené v žádosti o tuto podporu a minimální 
požadavky na údaje při dokončení investice, včetně příslušných termínů kdy je nutné žádosti, 
resp. doklady o realizaci investice předat Fondu. 

K § 6: 

V souladu s uznaným Programem podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou 
republiku na léta 2014 až 2018 je stanovena výše podpor pro jednotlivá opatření a vymezen 
horní limit podpor na investice. Současně je řešena otázka rozdělení podpor v případě, že nebude 
dostatek finančních prostředků na všechny oprávněné žádosti o podporu, a situace, kdy Fond 
nestihne do 30. září kalendářního roku pravomocně uzavřít podané žádosti o podporu. 

Při poskytování podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinice jsou v souladu s uznaným 
Programem podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018 
preferovány žádosti pěstitelů týkajících se preferovaných vinic a žádosti mladých vinohradníků 
s tím, že teprve po vyplacení všech žádostí z preferovaných oblastí a žádostí mladých 
vinohradníků se začnou vyplácet ostatní schválené žádosti. Při poskytování podpory na investice 
jsou preferovány žádosti mladých vinařů a teprve po jejich vyplacení se začnou vyplácet ostatní 
schválené žádosti.  
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Výše podpor vychází z kalkulací, které byly projednány a akceptovány Evropskou komisí 
v rámci Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 
až 2018: 
 
*Náklady na výsadbu vinice 
Předpokládaná životnost bez dalších výrazných investic (sloupky, dráty, opěrné tyče) je asi 
20 let. První tři roky nabíhají jen náklady, sklízí se až třetí rok po výsadbě. 
 
Nová vinice (její zbudování) stojí: 
Materiálové náklady na výsadbu vinice bez sazenic a jejich výsadby 160.000 Kč/ha 
Sloupky + ukotvení krajních                                                           110.000 Kč/ha 
Dráty                                                                                                  18.000 Kč/ha 
Předvýsadbové vyhnojení vinice                                                       32.000 Kč/ha 
 
Pracovní náklady na výsadbu vinice bez vyvazování  137.000 Kč/ha 
Předvýsadbová příprava pozemku a výsadba                                 38.000 Kč/ha 
Instalace sloupků                                                                           24.000 Kč/ha 
Instalace drátů                                                                                 18.000 Kč/ha 
Výplevka                                                                                         12.000 Kč/ha 
Péče o půdu                                                                                     12.000 Kč/ha 
Chemická ochrana                                                                          18.000 Kč/ha 
Péče o keře                                                                                      15.000 Kč/ha 
 
Materiálové náklady – sazenicea jejich výsadba – 2500 kusů 147.500 Kč/ha 
Sazenice 38,- Kč/ks (2500 ks)                                                           95.000 Kč/ha 
Výsadba                                                                                               7.500 Kč/ha 
Opěrné tyče 15,- Kč/ks                                                                      37.500 Kč/ha 
Vyvazování                                                                                         7.500 Kč/ha 
 
Materiálové náklady – sazenicea jejich výsadba – 3000 kusů 177.000 Kč/ha 
Sazenice 38,- Kč/ks (3000 ks)                                                          114.000 Kč/ha 
Výsadba                                                                                               9.000 Kč/ha 
Opěrné tyče 15,- Kč/ks                                                                      45.000 Kč/ha 
Vyvazování                                                                                         9.000 Kč/ha 
 
Materiálové náklady – sazenicea jejich výsadba – 4000 kusů 236.000 Kč/ha 
Sazenice 38,- Kč/ks (4000 ks)                                                          152.000 Kč/ha 
Výsadba                                                                                              12.000 Kč/ha 
Opěrné tyče 15,- Kč/ks                                                                      60.000 Kč/ha 
Vyvazování                                                                                        12.000 Kč/ha 
 
Materiálové náklady – sazenicea jejich výsadba – 5000 kusů 295.000 Kč/ha 
Sazenice 38,- Kč/ks (5000 ks)                                                          190.000 Kč/ha 
Výsadba                                                                                              15.000 Kč/ha 
Opěrné tyče 15,- Kč/ks                                                                      75.000 Kč/ha 
Vyvazování                                                                                        15.000 Kč/ha 
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Materiálové náklady – sazenicea jejich výsadba – 6000 kusů 354.000 Kč/ha 
Sazenice 38,- Kč/ks (6000 ks)                                                          228.000 Kč/ha 
Výsadba                                                                                              18.000 Kč/ha 
Opěrné tyče 15,- Kč/ks                                                                      90.000 Kč/ha 
Vyvazování                                                                                        18.000 Kč/ha 
 
Přehled nákladů na výsadbu vinic 
 

2500 kusů keřů révy vinné ……… 444.500 Kč/ha, z toho 75% …. 333.375 Kč/ha 
3000 kusů keřů révy vinné ……… 474.000 Kč/ha, z toho 75% …. 355.500 Kč/ha 
4000 kusů keřů révy vinné ……… 533.000 Kč/ha, z toho 75% …. 399.750 Kč/ha 
5000 kusů keřů révy vinné ……… 592.000 Kč/ha, z toho 75% …. 444.000 Kč/ha 
6000 kusů keřů révy vinné ……… 651.000 Kč/ha, z toho 75% …. 488.250 Kč/ha 
 
 
*Klučení vinice 100.000 Kč/ha  
 

Klučení (strojní zařízení, pohonné hmoty, obsluha apod.)             40.000 Kč/ha 
Ruční odstranění zbytků vinice                                                      26.000 Kč/ha 
Dopravní náklady                                                                             4.000 Kč/ha 
Ekologická likvidace rostlinného odpadu z klučené vinice           10.000 Kč/ha 
Ekologická likvidace ostatního odpadu z klučené vinice               15.000 Kč/ha 
Režijní náklady                                                                                 5.000 Kč/ha 
 
 
*Přehled průměrných výnosů a cen hroznů révy vinné za léta 2010 až 2012 

Rok výnos v kg/ha Cena v Kč/kg Výnos v Kč 
Ztráta příjmů 

za 3 roky 
     

2010 3200 16,30 52160 
 2011 6000 17,30 103800 
 2012 4300 17,90 76970 
 Průměr 4500 17,17 77643 232 930 Kč 

 
„Ztráta příjmů“ na 1 ha vinice činí 232 930 Kč. 
 
 
*Přehled maximálních podpor na výsadbu vinic (bez klučení a s klučením) 
(75% nákladů + ztráta příjmů za tři roky) 
 
2500 kusů keřů révy vinné .…...… 566.305 Kč/ha …. s klučením 616.305 Kč/ha 
3000 kusů keřů révy vinné ……… 588.430 Kč/ha …. s klučením 638.430 Kč/ha 
4000 kusů keřů révy vinné ……… 632.680 Kč/ha …. s klučením 682.680 Kč/ha  
5000 kusů keřů révy vinné ……… 676.930 Kč/ha …. s klučením 726.930 Kč/ha 
6000 kusů keřů révy vinné ……… 721.180 Kč/ha …. s klučením 771.180 Kč/ha 
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Z důvodu předběžné opatrnosti, aby nebyla překročena výše dotace stanovená maximální 
částkou 75% skutečně vynaložených nákladů, byly stanoveny tyto paušály: 

 změna odrůdové skladby vinice: 
1.  325 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo 

je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
2. 375 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4000 

kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
3. 425 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5000 

kusů na 1 ha osázené plochy vinice nebo 
4. 475 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6000 

kusů na 1 ha osázené plochy vinice, 

 přesun vinice do svahu – u přesunu vinic do svahu jsou při výsadbě vinic další náklady 
způsobené nutností zabezpečit přípravu svažitých terénů na výsadbu vinice i jejich vlastní 
výsadbu, z těchto důvodů jsou sazby paušálů vyšší: 

1. 335 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo 
je roven 2500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

2. 360 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 3000 
kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

3. 410 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4000 
kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

4. 460 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5000 
kusů na 1 ha osázené plochy vinice nebo 

5. 510 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6000 
kusů na 1 ha osázené plochy vinice. 

V obou případech nejsou v paušálech zahrnuty náklady na klučení vinice, což je další rezerva 
zabezpečující, že paušál nepřekročí 75% skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci 
a přeměnu vinic. 

Pokud se týká preferovaných nároků, tak v případě žádostí pěstitelů týkajících se ploch 
preferovaných vinic činí preference 50.000 Kč na 1 hektar osázené plochy vinice, v případě 
mladých vinohradníků pak 30.000 Kč na 1 hektar osázené plochy (tato částka bude vždy 
připočtena k výplatě podpor vypočtené Fondem podle § 6 odst. 7) a mladým vinařům bude 
jakožto preference připočteno 5 % z celkové výše vypočtené podpory podle § 6 odst. 10 bez 
použití preference. Ve všech případech je stanovena maximální výše takovéto podpory.  

Pro případy, kdy žadatel vyklučí vlastní vinice v rámci restrukturalizace a přeměny vinic 
podle § 3 nebo 4, a tři roky tak nemá z těchto vinic žádnou úrodu hroznů révy vinné, je 
stanoveno zvýšení sazby o 120 000 Kč na 1 hektar osázené plochy vinice jako náhrada ztráty 
příjmů. 

Vzhledem k tomu, že roční částka uvedená v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství 
pro Českou republiku na léta 2014 až 2018, resp. daná Přílohou VI nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nemusí být dostatečná pro pokrytí všech uplatněných 
nároků, je stanoven mechanismus poměrného snížení podpory, a to jak v případě restrukturalizace 
a přeměny vinic, tak v případě investic. 
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K § 7: 

Důležitou součástí Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku 
na léta 2014 až 2018 je udržení mladých vinohradníků a vinařů v oboru (jsou preferováni jak 
v případě restrukturalizace a přeměny vinic, tak v případě investic, a to formou zvýšených 
sazeb). Česká republika se rozhodla preferovat mladé vinaře a vinohradníky na základě 
požadavku Evropské komise při projednávání Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro 
Českou republiku na léta 2014 až 2018. Je tedy třeba vymezit, kdo je tímto mladým 
vinohradníkem a mladým vinařem, a to nejen v případě fyzických, ale rovněž právnických osob.   

K § 8: 

Povinnost podávat za určitých podmínek formulář jednotné žádosti pro pěstitele vinné révy 
je stanovena z důvodu umožnění efektivních kontrol podmíněnosti (cross-compliance), neboť bez 
informací obsažených ve formuláři jednotné žádosti není možné efektivní kontroly podmíněnosti 
vykonávat. Stanoví se termín podání formuláře jednotné žádosti a současně se upřesňují některé 
náležitosti obsahu formuláře jednotné žádosti, tak jak je stanoveno čl. 12 nařízení Komise (ES) 
č. 1122/2009, v platném znění. Stanovení termínu podání formuláře jednotné žádosti je nezbytné 
pro jednoznačný výklad návazných ustanovení, která se na zemědělce, podávajícího jednotnou 
žádost, vztahují.  

K § 9: 

Jedná se o sankce vyplývající z přímo použitelných předpisů Evropské unie, především 
pak z nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 a nařízení Komise (ES) č. 436/2009.Sankcionováno 
je jednak neohlášení všech ploch ve formuláři jednotné žádosti (odstavec 1), jednak nedodržení 
termínu stanoveného pro podání prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách v rámci opatření 
restrukturalizace nebo přeměna vinic nebo v rámci opatření investice (odstavec 2) nebo uvedení 
nepřesných či neúplných údajů podstatných pro správné uplatnění opatření v rámci takového 
prohlášení (odstavec 3).  

K § 10: 

Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinice může žadatel změnit nejpozději 
do doby doručení oznámení podle § 2 odst. 5; některé změny žádosti nelze provádět rovněž 
po kontrole provedené Fondem. 

K § 11: 

Ustanovení upravuje poskytování podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic v případě 
převodu práv na opětovnou výsadbu.   

K § 12: 

Využití předem uděleného práva na opětovnou výsadbu podle článku 63 nařízení Komise 
(ES) č. 555/2008, v platném znění, předpokládá složení jistoty, jejímž cílem je zamezit žadateli 
nesplnit svůj závazek k vyklučení příslušné plochy vinice. Výše této jistoty činí 150 000 Kč 
na jeden hektar nově vysazované vinice a žadateli bude vrácena po splnění podmínek 
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stanovených nařízením Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění. Výše jistoty vychází 
ze schváleného Programu podpor pro vinohradnictví a vinařství ČR pro Českou republiku na léta 
2014 až 2018, kde je uvedeno, že jistina se skládá ve výši 150 % nákladů na klučení vinice, které 
jsou vypočítány na 100 000 Kč.  

K části druhé 

K § 13: 

Navrhované změny nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při 
provádění společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů, zajišťují, aby 
nedocházelo k duplicitnímu podávání žádostí na podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic 
a žádostí o podporu na investice podle stávající právní úpravy.  

K § 14: 

Přechodná ustanovení řeší administraci podpor, resp. žádostí o podporu, které již byly 
na Fond podány. 

K části třetí: 

K § 15: 

Účinnost nařízení vlády je navrhována dnem 1. srpna 2014, s ohledem na termín podávání 
žádostí o podporu na investice podle § 5.  

K přílohám: 

K příloze č. 1: 

Podle článku 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 na základě rámce stanoveného v příloze č. III 
tohoto nařízení Rady definují členské státy minimální požadavky ohledně dobrého zemědělského 
a environmentálního stavu, přičemž vezmou v úvahu specifické vlastnosti příslušných oblastí. 
Obsah přílohy č. 1 reflektuje obsah přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení 
důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů. 

K příloze č. 2: 

V souladu s uznaným Programem podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou 
republiku na léta 2014 až 2018 jsou vymezeny preferované vinice. Jedná se o vinice v ekologicky 
a krajinotvorně významných lokalitách, které mají důležitou tradiční a historickou hodnotu 
a zánik vinohradnictví v těchto lokalitách by byl v rozporu s celospolečenskými hodnotami.  
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