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IV. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1   Název 

 
Novela nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění 

opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví 
a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění 
některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „návrh novely nařízení vlády“). 

 
1.2 Definice problému 

 
Návrh novely nařízení vlády novelizuje celkem dvě nařízení vlády, a to nařízení vlády 

č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace 
trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „NV 142/2014“), a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění 
některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „NV 318/2008“.). 

 
Ve vztahu k NV 142/2014 je návrh novely nařízení vlády technickou úpravou zpřesňující 

nastavení výše sazeb u podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic – realizace 
dosadbou“. Toto nové podopatření bylo notifikováno Evropské Komisi dne 1. října 2015, jako 
rozšíření Národního programu podpor v oblasti vinohradnictví a vinařství na roky 2014 – 2018. 
Současně s nastavením sazeb v § 6 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 142/2014 Sb. byla také 
specifikována výše sazeb u tohoto nově doplněného podopatření. 

Za změnu techniky obhospodařování vinic se považuje opatření „Restrukturalizace 
vinice“ s maximální plochou 2,8 m2 na jeden keř révy vinné (šířka řádku x vzdálenost mezi keři 
v řadě). Jde o zásadní opatření zlepšující techniku obhospodařování vinic, které snižuje výnos 
na jednotlivých keřích, což ale vede v důsledku k vyšší kvalitě produkovaných hroznů  
a následně vína. 

Toto podopatření je možné realizovat dvěma způsoby. Prvním ze způsobů realizace 
tohoto podopatření je formou výsadby, tzn. jedná se o vyklučení stávající vinice a opětovné 
vysázení vinice nové. Druhým způsobem realizace tohoto podopatření je formou dosadby,  
tzn. dosadba je provedena dosázením celých ucelených řádků v celé délce restrukturalizované 
vinice. Výše sazeb u podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic – realizace 
dosadbou“ v současném platném znění nařízení vlády č. 142/2014 Sb. byla nastavena  
na základě podnětů a konzultací s odbornou vinohradnickou a vinařskou veřejností a Státním 
zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) prostřednictvím nařízení vlády 
č. 327/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek 
při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti 
vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády 
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem 
a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 15. prosince 2015. Výše sazeb  
u podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic“ byla odvozena od stávajících 
podopatření „Změna odrůdové skladby vinice“ a „Přesun vinice do svahu“. Výše sazeb 
podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic – realizace dosadbou“ byla stanovena 
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poměrným krácením sazby u podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic – 
realizace výsadbou“. 

V rámci implementace sazeb pro podopatření „Technika zlepšující obhospodařování 
vinic“ bylo zjištěno, že současné nastavení výše sazeb je vztaženo ke konečnému stavu 
vysazených keřů. Aktuálně nastavené sazby plně nezohledňují výši celkových nákladů 
spojených s dosadbou keřů, jelikož nejsou vázány na počet dosazených keřů, ale na finální 
počet keřů (původních i nových) na vinici. To představuje zvýšené riziko pro Českou 
republiku, jelikož nezohlednění vyššího podílu flexibilních nákladů na nákladech celkových  
v současném nastavení výpočtu podpory není plně reflektováno a v případě budoucích 
auditních misí orgánů Evropské unie nebo České republiky může být aktuální nastavení 
výpočtu podpor shledáno jako přinejmenším nevhodné, ne-li v rozporu s principem nastavení 
sazeb podle evropských předpisů i podle pětiletého plánu podpor České republiky. Návrh 
novely nařízení vlády je předkládán za účelem upřesnění vztahu výše sazeb u podopatření 
„Technika zlepšující obhospodařování vinic – realizace dosadbou“, tzn. konkrétně ke zpřesnění 
vztahu vynaložených nákladů k počtu vysazených keřů révy vinné. 

Návrh novely nařízení vlády nemění výši sazeb na 1 ha osázené plochy vinice, pouze 
upravuje způsob výpočtu podpory daného podopatření. Tento způsob výpočtu  
je vztažen nikoliv na celkový počet keřů na vinici, ale na počet nově dosazených keřů,  
tzn. do výpočtu není zahrnut počet již existujících keřů. Tento stav zajistí rovný přístup 
k žadatelům, kteří mohou vstupovat do realizace podopatření s rozdílným počátečním stavem 
keřů. V opačném případě by totiž docházelo ke zvýhodnění toho žadatele, který by vstupoval  
do realizace podopatření s vyšším počtem stávajících keřů ve vinici. 
 

Dále návrh novely nařízení vlády ve vztahu k NV 142/2014 formulačně upravuje to, že 
od 1. ledna 2016 je na základě nařízení EU možné k restrukturalizaci a přeměně vinic použít 
pouze povolení pro opětovnou výsadbu a nikoliv právo na opětovnou výsadbu. V některých 
případech však zůstala úprava ve vztahu k právům na opětovnou výsadbu zachována. Tato 
úprava se vztahuje k žádostem, které byly podány, nicméně doposud nebyly 
doadministrovány (před 1. lednem 2016), tedy nedošlo k převodu práv na opětovnou 
výsadbu na povolení pro opětovnou výsadbu.  

 
Ve vztahu k NV 318/2008 je cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády 

vytvořit legislativní rámec pro administraci mimořádných opatření v odvětví ovoce a zeleniny 
vyhlášených Evropskou komisí na období 2016 - 2017. Návrh je obsahově totožný 
s legislativním rámcem pro předchozí období. 

V souvislosti s prodloužením mimořádných opatření pro producenty některého ovoce 
a zeleniny v reakci na ruský zákaz dovozu (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2016/921), členské státy, které tuto podporu využijí, musí stanovit určitá pravidla, jako 
systém přidělování množství, výše podpory na uskutečněná opatření (sazbu) a seznam 
produktů.  

Podle uvedeného nařízení je nastaven princip „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, ale 
členské státy si mohou vytvořit vlastní systém pro přidělování množství, založený na základě 
objektivních a nediskriminačních kritériích (čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2016/921). Česká republika se rozhodla, že přijme vlastní systém tak, aby přidělování 
množství bylo v návaznosti na agrotechnické lhůty sklizně i v podzimních měsících. Ve 4. 
čtvrtletí se sklízí jablka a hrušky, které představují rozhodující objem produkce ovoce. Dále 
se sklízí pozdní zelenina. Posunutím termínu přijímání předběžných oznámení je umožněn 
objektivní a demokratický přístup žadatelů o podporu i pěstitelům, kteří mají pozdní termíny 
sklizní. Zároveň nedojde k diskriminaci mezi pěstiteli různých druhů ovoce. Jedná se o 
prodloužení mimořádných opatření na další období od 1. července 2016 do 30. června 2017. 
Je proto potřeba změnit nařízení vlády tak, aby v něm bylo toto prodloužení zohledněno a 
zároveň aby mohl doběhnout stávající systém.  

Pro přijímání předběžných oznámení je stanoven termín 30. dubna 2017. Při 
překročení počtu žádostí převyšujícím notifikované množství 3 000 tun bude výše podpory 
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upravena koeficientem, který se vypočítá na základě poměru součtu množství v tunách ze 
žádostí ke stanovenému množství 3 000 tun.  

Ze seznamu podporovaných produktů jsou vyloučeny druhy, které nejsou předmětem 
vlastní produkce v České republice (kiwi, pomeranče, mandarinky, citrony, houby Agaricus a 
kaki) a stolní hrozny, kde téměř veškerá produkce jde na zpracování. Do seznamu jsou nově 
přidány třešně.  
   
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
Platnou právní úpravu v oblasti společné organizace trhů s vinařskými produkty stanoví 

zejména: 

 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. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2011 a (ES) č. 1234/2007,  

 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"), 

 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.  

 
Oblast vinohradnictví a vinařství pak konkrétně upravují tyto přímo použitelné právní předpisy: 

 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,  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 13. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a 
nařízení Rady (ES) č. 73/2009, 

 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 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 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, 

 prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
systém povolení pro výsadby révy, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 2014, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde  
o systém povolení pro výsadbu révy. 

 
Oblast mimořádných opatření v sektoru ovoce a zeleniny pak upravují tyto přímo použitelné 
právní předpisy: 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zelenina a 
odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se 
stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a 
zeleniny.  
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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. 142/2014 
Sb. ze dne 9. července 2014, o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné 
organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění 
pozdějších přepisů. 

Zpracování Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 
2014 – 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 – 2018 Evropskou komisí jejím nekonáním uznán v závěru září 2013. 
V rámci tohoto programu bylo pro období 2014 – 2018 dojednáno použití podpory podle 
Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství na léta 2009 – 2013. 

 
Národním předpisem, který se zaměřuje na oblast provádění některých opatření 

společné organizace trhu s ovocem a zeleninou je nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění 
některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 
Návrh novely nařízení vlády se týká žadatelů o podporu na restrukturalizaci podle 

nařízení Parlamentu a Rady EU č. 1308/2013, resp. nařízení Rady (ES) č.1234/2007 a nařízení 
Komise (ES) č. 555/2008. 
 Ke dni 30. 4. 2016 eviduje Fond 2 žadatele o podporu na podopatření „Technika 
zlepšující obhospodařování vinic – realizace dosadbou“. Z toho jeden žadatel žádal o podporu 
na formu realizace výsadbou a jeden žadatel žádal o podporu na formu realizace dosadbou. 
V tomto smyslu je nutné zdůraznit skutečnost, že podopatření „Technika zlepšující 
obhospodařování vinic – realizace dosadbou“ je typově příbuzné dříve vyplácenému 
podopatření „Snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném 
zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné“, u kterého se plocha 
ročně restrukturalizovaných vinic pohybovala mezi 230 až 310 ha, což je srovnatelné 
s podopatřením „Změna odrůdové skladby vinice“. Zde byl poměr mezi výsadbou  
a dosadbou zhruba vyrovnaný. V tomto smyslu je teda třeba zohlednit skutečnost, že u nyní 
nově zavedeného podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic“ (nejen realizace 
dosadbou) bude počet žadatelů vzrůstat. 

O tuto dotaci žádá pěstitel nebo výrobce vína 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. 
  
1.5 Popis cílového stavu 

 
Zpřesněním nastavení sazeb u  podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic 

– realizace dosadbou“ v rámci NV 142/2014 bude zajištěn ucelený vztah vynaložených nákladů 
k vysázeným keřům révy vinné. Aktuálně nastavené sazby pro dosadbu u tohoto podopatření 
nezohledňují výši nákladů spojených s výsadbou keřů révy vinné, jelikož nejsou vázány na 
počet nově dosazených keřů, ale na finální počet keřů (v součtu původních i nových) na vinici. 
Pokud tedy určitý žadatel vstupuje do daného podopatření s vyšší hustotou keřů révy vinné 
(přičemž keře vysadil např. před dvaceti lety), může být situace chápána tak, že je zvýhodněn 
oproti žadateli s nižším výchozím počtem keřů révy vinné. 

 
Změnou NV 318/2008 bude umožněna administrace mimořádných opatření v odvětví 

ovoce a zeleniny vyhlášených Evropskou komisí na období 2016 - 2017. 
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1.6 Zhodnocení rizika 
 

V případě, že by nedošlo k přijetí návrhu novely nařízení vlády, může dojít k  připuštění 
potenciálně nerovného přístupu k žadatelům o podporu, kteří žádají na podopatření „Technika 
zlepšující obhospodařování vinic – realizace dosadbou“, jakož i k nemožnosti administrace 
mimořádných opatření v odvětví ovoce a zeleniny vyhlášených Evropskou komisí na období 
2016 - 2017. 

 
 

2. Návrh variant řešení 
 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 
 

Při zvažování různých variant identifikovaného úkolu z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, 
že identifikovaný úkol je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem nařízení 
vlády. Z pohledu žadatele i poskytovatele jsou práva a povinnosti lépe obhajitelné 
a vymahatelné. 

Bez úpravy parametrů u podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic – 
realizace dosadbou“ v rámci NV 142/2014 není možné zajistit požadavky vyplývající 
z právních předpisů Evropské unie.  

Bez úpravy NV 318/2008 nebude umožněna administrace mimořádných opatření 
v odvětví ovoce a zeleniny vyhlášených Evropskou komisí na období 2016 - 2017. 

Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení, neboť taková 
řešení nesplňují výše uvedená kritéria. Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou 
pro úplnost uvedeny v následujícím přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu 
nelze z výše uvedených důvodů akceptovat. 

 
2.2 Varianty věcného řešení 
 
Varianta 1 („nulová“) 
 

Bude zachován status quo, tedy bude platit současné znění NV 142/2014 
a NV 318/2008. 

 
Varianta 2 („příprava nařízení vlády“) 
 

Úpravou nastavení sazeb u podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic – 
realizace dosadbou“ v rámci NV 142/2014 dojde ke zpřesnění vztahu vynaložených nákladů 
k vysazeným keřům, a tím k dosažení vyrovnaného přístupu ke všem žadatelům. 

Úpravou NV 318/2008 bude umožněna administrace mimořádných opatření v odvětví 
ovoce a zeleniny vyhlášených Evropskou komisí na období 2016 - 2017. 

Tato varianta zajišťuje splnění uvedeného cíle.  
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

Přijetí varianty 2 nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet  
ani na ostatní veřejné rozpočty, ani sociální dopady či dopady na životní prostředí. Naopak nově 
zavedené podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic“ přináší velký benefit  
pro pěstitele, neboť mohou restrukturalizovat (s podporou) již nevyhovující vinice, kde oproti 
podopatření „Změna odrůdové skladby vinice“ mohou vysadit totožnou odrůdu, která byla 
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pěstována na původní vinici. Forma realizace dosadbou navíc přináší benefit dosazení celých 
ucelených řádků do stávajících vinic, u kterých je meziřadí, které již nevyhovuje nové 
mechanizaci práce, resp. nyní dostupné technice. 
 
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.  
 Administrativní dopady na žadatele jsou předpokládány ve stejné výši jako doposud  
(cca 1000 Kč za podání žádosti), k jejich navýšení tak nedochází. 
 
3.3 Přínosy 
 
 Přijetím varianty 2 se zpřesní vztah vynaložených nákladů k vysázeným keřům, tzn. bude 
podporován počet vysazených keřů a nikoliv místo cílového stavu.  
 Přínos pro žadatele spočívá v nastavení cílení na dosazovaný počet keřů, nikoli na cílový 
stav celkem vysazených keřů, tzn. stanoví se rovný přístup pro žadatele i v případě, kdy 
jednotliví žadatelé nemusí začínat realizaci dosadby se stejným počtem stávajících keřů. Tento 
rovný přístup stanoví jednoznačné podmínky, které nezvýhodňují žadatele realizující dosadbu 
s vyšším počtem již existujících keřů.  
 Přijetím varianty 2 se rovněž zajistí možnost administrace mimořádných opatření 
v odvětví ovoce a zeleniny vyhlášených Evropskou komisí na období 2016 - 2017. 
 
4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předkládaný návrh novely nařízení vlády. 

Tato varianta zajistí zpřesnění nastavení sazeb u podopatření „Technika zlepšující 
obhospodařování vinic – realizace dosadbou“ ve vztahu vynaložených nákladů k vysazeným 
keřům a dále možnost administrace mimořádných opatření v odvětví ovoce a zeleniny 
vyhlášených Evropskou komisí na období 2016 - 2017. 

Další řešení představuje varianta 1. V případě realizace varianty 1 by však hrozilo reálné 
riziko zájmu evropského auditního orgánu DG Agri, který by si mohl současné nastavení sazeb 
u podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic“ – realizace formou dosadbou vyložit 
tak, že toto nastavení upřednostňuje žadatele začínající realizaci s vyšším počtem stávajících 
keřů. Na tuto skutečnost by mohl upozornit sám žadatel, který by realizaci začínal s menším 
počtem keřů. Ve srovnání těchto dvou žadatelů by byla podpora vztahující se k celkovému 
počtu keřů vyšší u žadatele, který realizoval podopatření s vyšším počtem stávajících keřů, 
ačkoli by oba dosadili stejný počet keřů. Z tohoto důvodu byla zvolena varianta 2, která vztahuje 
výši podpory k dosazovanému počtu keřů a nikoli k celkovému počtu keřů po realizaci.  

 
 

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, jakož i v odvětví ovoce a zeleniny, 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 budou vyhodnoceny dopady na praxi a bude provedena 
analýza situace v České republice s cílem navržení případných úprav vedoucích ke zpřesnění 
podmínek pro poskytování podpor. 

 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
 

Návrh novely nařízení vlády je realizován na základě podnětů Fondu. Ve vztahu 
k NV 142/2014 podněty směřovaly ke zpřesnění vztahu vynaložených nákladů k vysazení keřů 
révy vinné. K hodnocení programů minulých let byly využity údaje ze situačních a výhledových 
zpráv Réva vinná a víno a zpráv Fondu. Ve vztahu k NV 318/2014 podnět směřoval k úpravě 
časového období, v němž bude možné administrovat mimořádná opatření.   

Návrh novely nařízení vlády byl v průběhu přípravy průběžně konzultován 
s dotčenými odbornými útvary Ministerstva zemědělství, se zástupci Fondu a s představiteli 
odborné zemědělské veřejnosti. 

Návrh novely nařízení vlády byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu 
s čl. 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy  
a byl rovněž zaslán zástupcům nevládních organizací v oboru. 

 
 

8. Kontakt na zpracovatele  
 

Jméno a příjmení: Ing. Zdeněk Trnka  
Funkce: ředitel odboru 
Útvar: Ministerstvo zemědělství – odbor rostlinných komodit – 17220  
Telefon: 221 813 024  
E-mail: zdenek.trnka@mze.cz  
 
Jméno a příjmení: Bc. David Filip, M.A. 
Funkce: vedoucí oddělení pro víno 
Útvar: Ministerstvo zemědělství – odbor rostlinných komodit – 17220  
Telefon: 221 812 104  
E-mail: david.filip@mze.cz  
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení 
vlády navrhováno na základě tohoto zmocnění 
 

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

Návrh novely 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. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
(čl. 2 odst. 1 písm. a), f) a g) metodických pokynů), pokud se na vztahy, jež mají být 
předmětem právní úpravy, vztahují, s uvedením těchto předpisů Evropské unie, 
judikatury soudních orgánů Evropské unie a obecných právních zásad práva 
Evropské unie a jejich základní charakteristiky 
 

Předložený návrh novely nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České 
republiky a mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

 
Nařízení vlády č. 142/2014 Sb. je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně 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 22. října 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 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 13. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a 
nařízení Rady (ES) č. 73/2009, 

 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, 

 prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
systém povolení pro výsadbu révy, 

 nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde  
o systém povolení pro výsadbu révy. 

 
Nařízení vlády č. 318/2008 Sb. je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito 

předpisy Evropské unie: 

 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zelenina a 
odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921 ze dne 10. června 2016, kterým se 
stanoví další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a 
zeleniny.  

 
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. 
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Na základě těchto skutečností je možné nařízení vlády č. 142/2014 Sb. hodnotit jako 
plně slučitelné s právem Evropské unie. 

 
Nařízení vlády č. 142/2014 Sb. není v rozporu s judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. se zásadou 
právní jistoty, proporcionality a zákazu diskriminace). 

 
S ohledem na legislativně technický charakter návrhu novely nařízení vlády, lze návrh 

novely nařízení vlády hodnotit tak, že není v rozporu s právem Evropské unie. 
 
 

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

 
Návrh novely nařízení vlády nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní 

rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty, neboť podpora je plně hrazena ze zdrojů Evropské 
unie. Konkrétní výše podpory pro Českou republiku je pro jednotlivé roky v oblasti vinohradnictví 
a vinařství stanovena v příloze č. VI nařízení Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a činí 5 155 
tis. EUR ročně.  

Náklady na administraci budou pokryty z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství 
prostřednictvím správních výdajů Fondu. Administrativní dopady na žadatele jsou 
předpokládány ve stejné výši jako doposud (cca 1 000 Kč na podání žádosti) a k jejich navýšení 
tak nedochází.  

Předkládaný návrh novely nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady, včetně 
dopadů na rodiny, ani dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením nebo národnostní menšiny. Předkládaný návrh novely nařízení vlády 
nemá žádné negativní dopady na životní prostředí.   
  Návrh novely obsahuje pouze technickou specifikaci nastavení výše sazeb u „Technika 
zlepšující obhospodařování vinic – realizace dosadbou“. Přínos pro žadatele spočívá 
v nastavení cílení na dosazovaný počet keřů a nikoli na cílový stav celkem vysazených keřů, 
tzn. stanoví se rovný přístup pro žadatele i v případě, kdy jednotliví žadatelé nemusí začínat 
realizaci dosadby se stejným počtem původních keřů. Tento rovný přístup stanoví jednoznačné 
podmínky, které nezvýhodňují žadatele realizující dosadbu s vyšším počtem již existujících 
keřů.  

Současné nastavení sazeb u podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic – 
realizace dosadbou“ by mohlo být vykládáno tak, že upřednostňuje žadatele začínající realizaci 
s vyšším počtem původních keřů. Na tuto skutečnost by mohl upozornit sám žadatel, který by 
realizaci začínal s menším počtem keřů  oproti jinému žadateli začínajícímu realizaci opatření 
s vyšším počtem keřů. Ve srovnání těchto dvou žadatelů by byla podpora vztahující se 
k celkovému počtu keřů vyšší u žadatele, který realizoval podopatření s vyšším počtem 
původních keřů, ačkoli by oba dosadili stejný počet keřů. 

Tuto technickou novelu je vhodné uskutečnit nyní, kdy k 30. dubnu 2016 Fond zatím 
eviduje pouze 2 žadatele o podporu na podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic 
– realizace dosadbou“, přičemž jeden žadatel žádal o podporu na formu realizace výsadbou  
a jeden žadatel žádal o podporu na formu realizace dosadbou. V tomto smyslu je nutné 
zdůraznit skutečnost, že podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic – realizace 
dosadbou“ je typově příbuzné dříve vyplácenému podopatření „Snížení produkce révy vinné 
na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu 
keřů révy vinné“, u kterého se plocha ročně restrukturalizovaných vinic pohybovala mezi 230 
až 310 ha, což je srovnatelné s podopatřením „Změna odrůdové skladby vinice“. Zde byl 
poměr mezi výsadbou a dosadbou zhruba vyrovnaný. V tomto smyslu je teda třeba zohlednit 
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skutečnost, že u nyní nově zavedeného podopatření „Technika zlepšující obhospodařování 
vinic“ (nejen realizace dosadbou) bude počet žadatelů vzrůstat. 

Ekonomické dopady na žadatele jsou obecně pozitivní, neboť sazby u podpory 
zavedeného podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic – realizace dosadbou“ 
jsou nastaveny rovným způsobem, který nezakládá možnost znevýhodnění určité skupiny 
žadatelů o tuto podporu.  

Pozitivní dopady jsou rovněž pro odvětví ovoce a zeleniny, kdy nadále bude možné 
administrovat mimořádná opatření.  
 
 
Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh novely nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu  
se zákazem diskriminace a netýká se problematiky rovnosti mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Návrh novely nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 Návrh novely nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů  
ani nemění způsob nakládání s nimi. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Návrh novely nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 

upravovat a nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani administrátora dotace (Fond). 
Návrh novely nařízení vlády 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. 

Návrh novely nařízení vlády nemění 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.  
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh novely nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K ČÁSTI PRVNÍ  
 
K čl. I 
 
K bodům 1 až 5, 7 až 10, 18, 19, 23, 24 a 27:  
 
 Jedná se o technickou úpravu, kde se formulačně upřesňuje výsadba z povolení 
pro opětovnou výsadbu (místo výsadby na základě práva opětovné výsadby – z kterého 
již od 1. 1. 2016 nelze vinici vysadit). 
 
K bodu 6 (§ 3 odst. 4 písm. a):  
 
 U opatření „Změna odrůdové skladby“ stačí uvést identifikační číslo povolení pro 
opětovnou výsadbu. Úpravou dojde ke snížení administrativní zátěže žadatelů (místo dvou 
údajů bude stačit uvést údaj jeden). Navíc dojde k souladu s praxí, jelikož se často stává, že 
žadatelé neznají číslo DPB (např. v případě koupě POV), nebo si nepamatují číslo DPB, na 
kterém se kdysi nacházela vinice. 
 
K bodu 11 (§ 4a odst. 4 písm. a)): 
 Jedná se o zpřesnění definice – ze stávající definice by někteří žadatelé mohli 
usuzovat, že je dosadbu možné provést jen na části vinice (což je ale dle § 4a odst. 1 písm. 
d) vyloučeno). 
 
K bodu 12 (§ 4a odst. 4 písm. b)): 
 Jedná se o zpřesnění – v případě nové výsadby se jedná o odrůdovou skladbu nově 
vysazené vinice a v případě dosadby se jedná o odrůdovou skladbu keřů, které byly na vinici 
dosazeny. 
 
K bodu 13 (§ 4a odst. 4 písm. d)): 
 Jedná se o zpřesnění – u dosadby je nutné uvést, jaký je počet keřů révy na 1 ha 
osázené plochy celé vinice. Dosadba pouze části vinice není možná. 
 
K bodům 14 až 17 (§ 6 odst. 1 písm. d) bod 1 až 4): 
 Přínos pro žadatele spočívá v nastavení cílení na dosazovaný počet keřů – nikoli  
na celkový cílový stav vysazených keřů, tzn. stanoví se rovný přístup pro žadatele i v případě, 
kdy jednotliví žadatelé nemusí začínat realizaci dosadby se stejným počtem původních keřů. 
Tento rovný přístup stanoví jednoznačné podmínky, které nezvýhodňují žadatele realizující 
dosadbu s vyšším počtem již existujících keřů.  
 Sazba podpory bude vztažena pouze k nově dosazovaným keřům.  
 V bodě 1 se jedná o oblast výše sazby, kdy je nově dosazeno nejméně 1000 keřů révy 
vinné na 1 ha osázené plochy vinice. 
 V bodě 2 se jedná o oblast výše sazby, kdy počet nově dosazených keřů révy vinné 
překročí počet 2000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. 
 V bodě 3 se jedná o oblast výše sazby, kdy počet nově dosazených keřů révy vinné 
překročí počet 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. 

V bodě 4 se jedná o oblast výše sazby, kdy počet nově dosazených keřů révy vinné 
překročí počet 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice. 
 
K bodu 20 (§ 6 odst. 4): 
 Jedná se o zpřesnění, aby bylo zřejmé, že i v rámci opatření dle § 4a není možná 
kombinace (výsadby a dosadby) na jednom dílu půdního bloku. 
 
K bodům 20, 21, 24 a 25 (§ 9 odst. 5, 6, nový odst. 10 a nový odst. 11):  
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 Je vhodné zpřesnit sankce pro porušení podmínky § 2 odst. 3. Danou podmínku je 
možné porušit několika způsoby, přičemž každý má jiný vliv na uplatnění sankce – u 
některých porušení není možné určit část dílu půdního bloku, na které byly podmínky 
splněny.  
 Odstavec 5 upravuje sankci za zahájení klučení před podáním žádosti, resp. před 
kontrolou Fondu. Je tak přímo zjevné, jaká sankce bude uplatněna, což je vhodné primárně 
ve vztahu k žadatelům (omezí se možnost nesprávného výkladu uplatnění možné sankce). 
Zároveň tak dochází ke snížení četnosti porušení ze strany žadatelů a ke snížení počtu 
podaných odvolání vůči rozhodnutí Fondu. 
 Odstavec 6 upravuje sankci za zahájení realizace opatření (výsadba, nákup materiálu 
apod.) před podáním žádosti, resp. před kontrolou Fondu. Je tak přímo zjevné, jaká sankce 
bude uplatněna, což je vhodné primárně ve vztahu k žadatelům (omezí se možnost 
nesprávného výkladu uplatnění možné sankce). Zároveň tak dochází ke snížení četnosti 
porušení ze strany žadatelů a ke snížení počtu podaných odvolání vůči rozhodnutí Fondu. 
 Ve vztahu k novému odstavci 10 se jedná o zpřesnění, konkrétně o uvedení sankce v 
případě nedodržení podmínky stanovené v § 2 odst. odst. 12 (nově přidaný odstavec). 
Pokud by žadatel k výsadbě dílu půdního bloku použil zároveň povolení pro novou výsadbu 
(v kombinaci s povolením pro opětovnou výsadbu), byla by znemožněna systémová kontrola 
plnění podmínek opatření na daném dílu půdního bloku. 
 Ve vztahu k novému odstavci 11 se jedná o legislativně technickou úpravu. 
 
K čl. II (Přechodné ustanovení) 
 

Toto ustanovení řeší problematiku řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády 
č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti návrhu novely nařízení 
vlády. Tato řízení se dokončí podle dosavadní právní úpravy nařízení vlády č. 142/2014 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti návrhu novely nařízení vlády. 
 
K ČÁSTI DRUHÉ  
K čl. III  
 
K bodům 1 a 2: 
 V souladu s právním řádem ČR se vytváří legislativní rámec pro administraci 
mimořádných opatření v odvětví ovoce a zeleniny vyhlášených Evropskou komisí na období 
2016 - 2017. 

Výpočty maximálních hodnot podpory EUR/ha pro účely sklízení nezralého ovoce 
a zeleniny nebo jejich nesklízení vycházejí z produkčních výnosů jednotlivých druhů podle 
údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Stanovené sazby vycházejí z nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2016/921, přičemž byly vypočteny podle postupu 
prezentovaného Komisí na Výboru pro společnou organizaci trhu dne 28. 8. 2014 a upraveny 
dle výnosů jednotlivých druhů plodin v roce 2015.  

Na opatření stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným 
rozdělením se členům producentských organizací proplácí podpora EU ve výši 75 % 
z uvedených částek na stahování z trhu s jiným určením produktů než jejich bezplatným 
rozdělením podle přílohy II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/921. 
Pěstitelům, kteří nejsou členy organizací producentů, se přiznává finanční podpora EU 
ve výši 50 % z těchto částek.  
 U opatření sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklízení nemá 
stanovená výchozí suma překročit 90 % částek stanovených na stahování z trhu s jiným 
určením produktů než jejich bezplatným rozdělením podle přílohy II nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2016/921. Z této stanovené sumy se pak proplácí 75 % 
pro producentské organizace nebo 50 % pro nečleny.  
 Při provádění opatření stahování z trhu pro bezplatné rozdělení, lze připočítat 
k částkám uvedených v tabulce v příloze 4 také přepravu a náklady na třídění a balení podle 
nařízení Komise (EU) č. 543/2011.  
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K čl. IV (Účinnost) 
 

S ohledem na obvyklou délku legislativního procesu se navrhuje, aby novela nařízení 
vlády nabyla účinnosti dnem 1. listopadu 2016. 
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