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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VIII. 

 
Návrh nařízení vlády, 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 pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 
Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 36856/2016-MZE-12154, ze dne 28. června 2016, s termínem dodání stanovisek do 21. července 2016. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:  
 

Připomínkové místo Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 1. Formální připomínka k celému materiálu: 
 

V předloženém materiálu je dvakrát vložena část III. Návrh 
nařízení vlády ze dne …… 2016, kterým se mění nařízení vlády 
č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění 
opatření společné organizace trh§ se zemědělskými produkty 
v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů. 
V materiálu postrádáme část II. Předkládací zpráva. Doporučuje 
se materiál upravit v souladu s Legislativními pravidly vlády. 

Akceptováno. Upraveno. 

2. Formální připomínka k celému materiálu:  
 
Upozorňuje se, že podle Legislativních pravidel vlády by 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace neměla být 
součástí Odůvodnění, ale samostatnou částí materiálu (viz čl. 14 
LPV). 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
Odůvodnění vzniklo před nabytím účinnosti novely 
Legislativních pravidel vlády a Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA). 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADBBNEAX)



2 

 

3. Připomínka k odůvodnění, str. 8 první odstavec:  
 
V rámci Obecné části – Předpokládaný hospodářský a finanční 
dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky 
atd. – v této části na straně 7 v prvním odstavci se uvádí, že: 
„Konkrétní výše podpory pro Českou republiku je stanovena 
v příloze č. VI nařízení Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a 
činí 5 155 miliónů EUR ročně.“ Částka v příloze č. VI je uvedena 
v tis. EUR na rozpočtový rok a činí 5 155 tis. EUR. Doporučuje 
se uvést do souladu s příslušným předpisem EU. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Text byl na str. 8 odůvodnění upraven.  

4. Připomínka k úvodní větě nařízení vlády:  
 

Toto ustanovení je třeba zkonkretizovat ve smyslu čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, podle kterého je nutno uvést kromě 
původního zákona jen ty novely, kterými bylo ustanovení § 2b 
odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb. novelizováno, (např. zákon č. 
85/2004 Sb., toto ustanovení nenovelizoval). 

Akceptováno. Upraveno.  
 
Úvodní věta byla upravena.  

5. Připomínka k novelizačním bodům 8, 14 a 15: 
 

Na začátek textu je třeba doplnit předložku „V“. 

Akceptováno. Upraveno.  

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo  
pro místní rozvoj 

1. Připomínka k odůvodnění na str. 7, bod 3: 
 

Upozorňujeme na chybně uvedené datum. Doporučujeme upravit 
následovně: „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“). 

Akceptováno. Upraveno.  

2. Připomínka k odůvodnění na str. 7, bod 5: 
 

Upozorňujeme na neúplný název nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. Doporučujeme doplnit 
datum. 

Akceptováno. Upraveno.  

3. Připomínka k  odůvodnění na str. 7, bod 7: 
 
Upozorňujeme, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
1306/2013 je již uvedeno v bodě 2. Doporučujeme vypustit. 

Akceptováno. Upraveno. 

4. Připomínka k odůvodnění na str. 7, bod 8: 
 
Na konci názvu prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/561 
doporučujeme slova „o systém povolení výsadby révy“ nahradit 
slovy „systém povolení pro výsadbu révy“. 

Akceptováno. Upraveno.  

5. Připomínka k odůvodnění na str. 7, bod 9: 
 
Název nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 
doporučujeme upravit takto: „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“. 

Akceptováno. Upraveno. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

1. Připomínka k novelizačnímu bodu 14: 
 

Doporučujeme prověřit, zda v textu poslední věty nového znění 
odstavce 3 by nemělo být slovo „nabyvateli“ nahrazeno slovem 
„žadateli“ a pokud tomu tak není, doporučujeme pojem 
„nabyvatel“ upřesnit obdobně, jako je tomu ve stávajícím textu 
tohoto odstavce, aby bylo zřejmé, „čeho“ je to nabyvatel. 

Akceptováno. Upraveno.  
 

Slovo „nabyvateli“ je nahrazeno slovem „žadateli“. 
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2. Připomínka k novelizačnímu bodu 15: 
 
Doporučujeme nahradit slovo „nebo“, které je vloženo za text „§ 
3 odst. 1 písm. c)“, čárkou. 

Akceptováno. Upraveno.  

3. Připomínka k platnému znění:  
 

Provedené úpravy doporučujeme promítnout i do platného znění 
s vyznačením změn, přičemž v této souvislosti upozorňujeme na 
chybu v § 9 odst. 8, kde je třeba škrtnout i slovo „nebo“, které je 
za slovy „opětovnou výsadbu“, protože bylo také zrušeno. 

Akceptováno. Upraveno. 

4. Připomínka k odůvodnění:  
 

V části 1.2 posledním odstavci doporučujeme text opravit, tzn. 
nahradit slovo „úpravu“ slovem „upravuje“ (jde o slovní spojení 
„formulačně upravuje“). 

Akceptováno. Upraveno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti  

1. Připomínka k úvodní větě nařízení vlády:  
 

Doporučujeme vypustit z výčtu novel § 2b odst. 2 zákona  
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákon č. 85/2004 Sb. a zákon  
č. 179/2014 Sb., neboť tyto shora uvedené ustanovení 
nenovelizují a jsou zde tudíž nadbytečné. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Úvodní věta byla upravena. 

2. Připomínka k novelizačnímu bodu 1 (§ 2 odst. 10 věta 
druhá): 
 

Upozorňujeme na neobratnou formulaci, která ztěžuje 
srozumitelnost předmětného ustanovení. Není zřejmé, jakým 
způsobem by „povolení“ jakožto akt aplikace práva mohlo 
„vzniknout klučením vinice“, tedy zemědělskou činností. 
Předkladatel měl patrně na mysli spíše případy, kdy je povolení 
„uděleno na základě“ vyklučení vinice, pročež doporučujeme 
upravit textaci ustanovení tak, aby umožňovala jasnou 
interpretaci. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
 
Povolení pro opětovnou výsadbu je udělováno na 
základě procesu vyklučení plochy vinice, proto je 
zřejmé, že může vzniknout (a být uděleno) na základě 
této zemědělské činnosti. 
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3. Připomínka k novelizačnímu bodu 2 (poznámka pod 
čarou č. 8): 
 

V souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme zrušit samostatný novelizační bod 2 (a přečíslovat 
body následující) a umístit text týkající se poznámky pod čarou č. 
8 na konec novelizačního bodu 1, avšak bez dodatku o odkazu 
na poznámku, jelikož tento je nadbytečný (jediný odkaz na tuto 
poznámku se nalézal v původním znění § 2 odst. 10). 

Akceptováno. Upraveno.  
 
 
Novelizační bod č. 2 byl v daném znění zrušen a 
zrušení poznámky pod čarou č. 8 upravuje nově 
novelizační bod č. 1. 

4. Připomínka k čl. I bodu 17 (§ 10 odst. 2): 
 

Doporučujeme rozšířit tento novelizační bod tak, aby jím byla 
nahrazena slova „právech na“ slovy „povoleních pro“, díky čemuž 
bude v novelizovaném nařízení vlády dodržena jednotná 
terminologie, včetně užívaných předložek. 

Akceptováno. Upraveno.  
 
 

5. Připomínka k čl. II. (Přechodné ustanovení):  
 

Doporučujeme vypustit první výskyt slov „podle nařízení vlády  
č. 142/2014 Sb., ve znění účinném“, neboť je nadbytečný. 

Akceptováno. Upraveno. 

6. Připomínka k novelizačním bodům 1, 4 a 7:  
 
Doporučujeme sjednotit používanou terminologii, když v různých 
případech je v souvislosti s žádostí užíváno slov „příslušné“, 
„dané“ a někdy je slovo „žádosti“ užito bez přívlastku.  

Akceptováno. Upraveno.  
 
Pojem „žádost“ se v dotčených ustanoveních po úpravě 
vyskytuje bez přívlastků.  

Ministerstvo školství, 
mládeže  
a tělovýchovy 

Bez připomínek. 
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Ministerstvo vnitra Obecná připomínka k materiálu:  
 
 
Doporučujeme v rámci novely formulačně sjednotit celý stávající 
text nařízení vlády č. 142/2014 Sb., s ohledem na to, že od 1. 
ledna 2016 je k restrukturalizaci a přeměně vinic možné použít 
pouze povolení pro opětovnou výsadbu a nikoli právo na 
opětovnou výsadbu.  
 
Jako příklad lze uvést ustanovení § 3 předmětného nařízení, u 
kterého dochází k novelizaci odstavce 1 písmeno a) a odstavce 2 
písmeno a) (čl. I bod 3 a čl. I bod 4).   
 
V § 3 odstavec 1 písmeno c) však slova „právo na opětovnou 
výsadbu nebo“ zrušena nebyla. 
 
Stejně tak v ustanovení § 10 dochází pouze k částečnému 
formulačnímu sjednocení, které je v odůvodnění výše uvedené 
novely předpokládáno. 
 
Doporučujeme provést revizi textu nařízení a novelu doplnit tak, 
aby došlo k jednotnému používání formulace „povolení pro 
opětovnou výsadbu“. 

Částečně akceptováno a upraveno. Částečně 
vysvětleno.  
 
V § 3 odst. 1 písm. c) jsou po úpravě slova “právo na 
opětovnou výsadbu” zrušena.  
 
Ve vztahu k § 10 odst. 1 písm. a) zůstanou tato slova 
zachována. Do odůvodnění bude doplněno vysvětlení 
v tomto znění: „Právní úprava POV se vztahuje 
k žádostem, které byly podány, nicméně doposud 
nebyly doadministrovány (před 1. 1. 2016), tedy 
nedošlo k převodu POV na POOV.“.  
 
Stále jsou podány doposud nedoadministrované 
žádosti s POV udělenými předem (POV udělená 
předem mají jiný časový horizont pro klučení než POOV 
udělená předem viz § 12). 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Obecná připomínka k celému materiálu:  
 
Upozorňujeme, že materiál nezohledňuje nutnost posouzení jeho 
kompatibility s právem EU (neobsahuje rozdílovou a srovnávací 
tabulku, chybí označení CELEX a příslušná podtržení, v systému 
eKLEP není zaškrtnuta příslušná kolonka „Kompatibilita s 
právem EU“). Dále nebyla do systému eKLEP vložena 
předkládací zpráva (místo ní je znovu vložen samotný návrh 
nařízení). Doporučujeme materiál v tomto smyslu dopracovat. 

Akceptováno. Doplněno. 
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Ministerstvo 
životního prostředí 

Bez připomínek. 
 

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum  
a inovace 

Bez připomínek. 

 

Úřad vlády – ministr 
pro lidská práva, 
rovné příležitosti a 
legislativu a 
předseda Legislativní 
rady vlády 

Zasíláno na vědomí. 

 

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek. 
 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

1. Obecná připomínka k celému materiálu:  
 

Předkladatel nepostupoval u implementačních ustanovení podle 
přílohy č. 5 LPV (podtrhávání, celexová čísla a rozdílová 
tabulka). 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. Doplněno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

2. Obecná připomínka k celému materiálu: 
 
K návrhu nařízení vlády nebyly ani přiloženy srovnávací tabulky 
podle ustanovení čl. 14 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. e) 
LPV. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Doplněno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

3. Připomínka k odůvodnění:  
 

V odůvodnění jsou zřejmě navíc uvedena nařízení EU č. 
1031/2014 a 2015/1369 a je vhodné je vypustit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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4. Připomínka k formulační úpravě – povolení pro 
opětovnou výsadbu: 

 
Body 1 až 8 a 13 až 17 reflektují tu skutečnost, že počínaje dnem 
1. ledna 2016 byl nahrazen systém práv na výsadbu révy vinné 
systémem povolení pro výsadbu révy vinné (viz ustanovení čl. 61 
až 70 nařízení EU č. 1308/2013). Nadále tedy lze používat, i 
v rámci restrukturalizace a přeměny vinic, pouze udělených 
povolení pro výsadbu. Udělená a nevyužitá práva na výsadbu, 
platná ke dni 31. prosince 2015, mohou producenti převést na 
povolení pro výsadbu (viz ustanovení čl. 68 nařízení EU č. 
1308/2013).  
 
V nařízení vlády č. 142/2014 Sb. však nadále zůstávají 
předkládanou novelou nedotčená ustanovení (např. § 2 odst. 6 a 
11, § 3 odst. 1 písm. c), § 7 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. a) nebo § 
12), která nadále operují s právy na výsadbu. V daném kontextu 
není jasné, proč tomu tak je a zda je toto ponechání potřeba. 
 
Je nutné vysvětlit ponechání práv na výsadbu v některých 
ustanovení nařízení vlády č. 142/2014 Sb. a popřípadě tato 
ustanovení změnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno a upraveno. Částečně 
Vysvětleno. 
 
Ve vztahu k § 2 odst. 6, § 7 odst. 1, § 10 odst. 1 písm. 
a) a § 12 zůstává pojem „právo na opětovnou výsadbu“ 
ponechán. Do odůvodnění je doplněno vysvětlení 
v tomto znění: „Právní úprava POV se vztahuje 
k žádostem, které byly podány, nicméně doposud 
nebyly doadministrovány (před 1. 1. 2016), tedy 
nedošlo k převodu POV na POOV.“.  
 
Stále jsou podány doposud nedoadministrované 
žádosti s POV udělenými předem (POV udělená 
předem mají jiný časový horizont pro klučení než POOV 
udělená předem viz § 12). 
 
Pokud jde o § 2 odst. 11 a § 3 odst. 1 písm. c), pojem 
„právo na opětovnou výsadbu“ je odstraněn.  
 
Rozpor byl odstraněn. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADBBNEAX)



9 

 

5. Připomínka k čl. I bodu 1 - § 2 odst. 10 větě druhé:  
 

Navrhovaná úprava zní: 
 
„Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle § 4a 
použít po 1. lednu 2016 pouze platná a v registru vinic evidovaná 
povolení pro opětovnou výsadbu39), která vznikla klučením vinice 
v rámci příslušné žádosti po kontrole provedené Fondem.“. 
 
Poznámka pod čarou poté odkazuje na ustanovení čl. 66 
nařízení EU č. 1308/2013. 
 
Pokud se má jednat o technickou změnu v návaznosti na nový 
systém povolení pro výsadbu a má být zachován účel stávající 
úpravy, tedy že pro podopatření dle § 4a bude možné použít 
pouze povolení pro opětovnou výsadbu udělená v novém 
systému, tedy povolení udělená na základě klučení vinice po 1. 
1. 2016 (viz odůvodnění č.j. 59169/2015-MZE-12154), je 
přeformulování poněkud zmatečné. V navrhované úpravě chybí 
expressis verbis, že udělené povolení se vztahuje ke klučení 
provedenému po 31. prosinci 2015. Rovněž není jasné, co se má 
na mysli „příslušnou žádostí“. 
 
Je vhodné jasně v textu vyjádřit, že se jedná o klučení provedené 
po 31. prosinci 2015, a zkonkretizovat „příslušnou žádost“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Upraveno. 
 
Ustanovení bylo zpřesněno tak, aby bylo zřejmé, že 
udělené povolení se vztahuje ke klučení provedenému 
po 31. prosinci 2015. 
 
Slovo „příslušnou“ bylo odstraněno na základě 
připomínky Ministerstva spravedlnosti č. 6. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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6. Připomínka k čl. I bodům 3 a 5 - § 3 odst. 1 písm. a) a § 
4 odst. 1 písm. a): 

 
Navrhované úpravy stanoví mj. zvláštní režim udělení podpory i 
pro případy „nově pořízených“ povolení pro opětovnou výsadbu. 
 
Navrhovaná úprava je poněkud zmatečná. Povolení pro 
opětovnou výsadbu se nepořizují, ale udělují. Také není úplné 
jasné, zda slova „registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 
měsíců předcházejících podání žádosti o podporu“ mají definovat 
také nově pořízené/udělené povolení pro opětovnou výsadbu. A 
nemá také např. být rozhodným dnem den nabytí účinnosti 
povolení pro opětovnou výsadbu namísto registrace žadatelem? 
 
Je vhodné navrhované úpravy změnit tak, aby bylo jasné, že se 
jedná o nově udělená povolení, a co se rozumí tímto novým 
udělením. 
 
Lze např. použít samostatný odstavec obsahující formulaci „Za 
nově pořízenou vinici se považuje … a za nově udělené povolení 
pro opětovnou výsadbu se považuje … .“. 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
 
 
 

Částečně akceptováno a upraveno. Částečně 
vysvětleno.  
 
§ 3 odst. 1 písm. a) je upraven takto: 
„a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází 
udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době 
klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 15 let; v 
případě vinic nově pořízených a registrovaných 
žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců 
předcházejících podání žádosti o podporu musí být více 
než 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání 
žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu 
udělených žadateli na základě převodu z práva na 
opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v 
období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o 
podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné 
starších 10 let v době klučení“. 
 
§ 4 odst. 1 písm. a) je upraven takto:  
„a) restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž 
pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má 
v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 
10 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných 
žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců 
předcházejících podání žádosti o podporu musí být více 
než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání 
žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu 
udělených žadateli na základě převodu z práva na 
opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v 
období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o 
podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné 
starších 5 let v době klučení,“.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADBBNEAX)



11 

 

 

Registraci vinic i povolení pro opětovnou výsadbu 
procesuje ÚKZÚZ ve správním řízení. Rozhodnutí 
nabývá právní moci (a je registrováno na žadatele). 
 
Před do 31. 12. 2015 bylo POV (již udělené) 
převoditelné mezi subjekty – tzn. proto je zde 
ustanovení o registraci na žadatele (neboť je tím 
myšlen tento případný převod mezi subjekty a 
registrace POV na nový subjekt). Takové případy 
mohou stále být – kdy žadatel (nový nabyvatel POV) 
podal žádost v roce 2014, ještě nerealizoval a bude 
realizovat (již z převedeného POV na POOV). V roce 
2017 SZIF zkoumá splnění podmínek o registraci POV 
v Registru vinic. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

7. Připomínka k obecné části odůvodnění – bod 1.2 úvod 
třetího odstavce: 

 
Není jasné, co se rozumí „Tímto podopatřením“ na začátku 
třetího odstavce. Pokud je jím myšlena „Technika zlepšující 
obhospodařování vinic – realizace dosadbou“, pak by tato část 
odůvodnění nedávala smysl, neboť by se za toto podopatření 
považovalo i provedení formou výsadby, což je ovšem 
podopatření rozdílné, s ohledem na odlišný způsob provedení. 
 
Je vhodné odůvodnění vyjasnit. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
 
 
Podopatřením je myšleno podopatření Technika 
zlepšující obhospodařování vinic. Toto podopatření má 
dvě formy realizace – a to: a) realizace výsadbou, b) 
realizace dosadbou. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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8. Připomínka k obecné části odůvodnění – bod 1.4 - úvod 
druhého odstavce a Zhodnocení hospodářského a 
finančního dopadu navrhované právní úpravy – úvod 
šestého odstavce: 

 
Zde se považuje forma výsadby za podopatření „Technika 
zlepšující obhospodařování vinic – realizace dosadbou“, což není 
možné (viz připomínka výše). 
 
Je vhodné odůvodnění upravit. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 
 
 
 
 
Podopatřením je myšleno podopatření Technika 
zlepšující obhospodařování vinic. Toto podopatření má 
dvě formy realizace – a to: a) realizace výsadbou b) 
realizace dosadbou. 
 
Rozpor byl odstraněn. 

9. Připomínka k Čl. I bodu 1 - § 2 odst. 10 větě první: 
 

Doporučujeme vložit předložku „v“ mezi slova „podle § 3 a 4“ a 
slova „období od 1. ledna“. 

Akceptováno. Upraveno. 

10.  Připomínka k materiálu vloženému do elektronické 
knihovny: 

 
Upozorňujeme předkladatele, že předkládací zpráva není do 
elektronické knihovny vložena (místo ní je podruhé vložen návrh 
nařízení vlády). 

Akceptováno. Doplněno. 

Nejvyšší  
kontrolní úřad 

1. Připomínka k bodu 4 (§ 3 odst. 2 písm. a) a bodu 7 (§ 4 
odst. 2 písm. a): 

 
Druhá část věty ve znění „nebo číslo dílu půdního bloku, který 
má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou 
výsadbu předem.“ je nejasná.  
 
Navrhujeme upravit text a dále specifikovat pojem „předem“, tzn. 
uvést o jaké období či konečný termín pro vyklučení vinice se 
jedná. Tato připomínka se týká obdobně i bodu 7. 

Vysvětleno. 
 
 
Lhůty pro vyklučení vinice (ve smyslu udělení povolení 
pro opětovnou výsadbu předem) se řídí evropským 
předpisem, konkrétně NEPaR (EU) č. 1308/2013, čl. 66 
odst. 2. 
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2. Připomínka k bodu 14 (§ 6 odst. 3):  
 
S přihlédnutím k ustanovením evropských nařízení uvedených v 
poznámce pod čarou č. 18 a z důvodu jednoznačnosti 
navrhujeme specifikovat pojem „předem“, tzn. uvést konkrétní 
termín. 

Vysvětleno. 
 
Lhůty pro vyklučení vinice (ve smyslu udělení povolení 
pro opětovnou výsadbu předem) se řídí evropským 
předpisem, konkrétně NEPaR (EU) č. 1308/2013, čl. 66 
odst. 2. 

Česká národní banka Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek. 
 

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační úřad 

Bez připomínek. 
 

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek. 
 

Energetický 
regulační úřad 

Bez připomínek. 
 

Národní 
bezpečnostní úřad 

Bez připomínek. 
 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek. 
 

Státní úřad  
pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek. 

 

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek. 
 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek. 
 

Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Bez připomínek. 
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Státní zemědělský 
intervenční fond 

1. Připomínka k § 2:  
 
Doporučujeme vložit nový odstavec 8, který zní:  
 
„(8) Díl půdního bloku, na kterém je realizováno klučení vinice, je 
evidován v evidenci na žadatele jako vinice v souladu s registrem 
vinic 6), a to minimálně ode dne podání žádosti do doby 
realizace kontroly provedené Fondem v souladu s předpisem 
Evropské unie1). Zároveň pokud žadatel využívá k výsadbě 
platné povolení pro opětovnou výsadbu v souladu s § 2 odst. 12 
nebo v kombinaci s postupem dle § 2 odst. 3, musí být nejpozději 
v den podání žádosti registrováno na žadatele. V případě využití 
postupu dle § 10 odst. 2 musí být povolení na opětovnou 
výsadbu registrováno na žadatele nejpozději ke dni podání 
žádosti o změnu údajů o povoleních na opětovnou výsadbu.“. 
 
Ostatní odstavce se přečíslují. 
 
Důvodem je, že součástí restrukturalizace je zároveň klučení 
stávající vinice a/nebo využití již existujícího povolení pro 
opětovnou výsadbu (dále jen „POOV“). Některé podmínky 
opatření jsou v rámci NV nastaveny vůči těmto vinicím/POOV. 
Fond proto musí mít k dispozici údaje o těchto vinicích/POOV, 
aby splnění podmínek mohl zkontrolovat. Proto je nutné, aby 
vinice/POOV byly řádně registrovány na žadatele v LPIS a 
Registru vinic, aby Fond mohl skrze rozhraní získat potřebné 
informace o nich. Pokud např. není vinice/POOV na žadatele 
registrována (nebo s jinou kvalitou vazby než 1), není možné 
údaje získat (resp. ani neexistují) a ověřit splnění podmínek 
opatření. Pokud by daná podmínka (řádná registrace 
vinice/POOV) nebyla splněna, Fond by danou vinici/POOV uznal 
jako nezpůsobilou pro restrukturalizaci. Aktuálně neexistuje 
právní opora pro vyloučení takové vinice/POOV ze žádosti. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Tato připomínka jde nad rámec této novely nařízení 
vlády. 
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2. Připomínka k § 2 odst. 11 (nový odst. 12): 
 
Doporučujeme ustanovení upravit takto:  
 
„(11) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinice 
podle odstavce 2 písm. a) a b) v období do 31. prosince 2015 
platná práva na opětovnou výsadbu evidovaná v registru vinic a 
udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo 
práva na opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem 4) 
před vyklučením vinice, bez použití postupu podle odstavce 3, 
podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření podle 
odstavce 2 10). (12) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a 
přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. 
ledna 2016 platná povolení pro opětovnou výsadbu evidovaná v 
registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 
2010 nebo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice 
zkontrolované Fondem 4) před vyklučením vinice, bez použití 
postupu podle odstavce 3, podává Fondu žádost před zahájením 
provádění opatření podle odstavce 2 10). Žadatel nesmí zahájit 
provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo 
před kontrolou Fondem provedenou na dílech půdních bloků, na 
kterých bude vysazena nová vinice. Po provedení opatření 
doručí žadatel Fondu oznámení podle odstavce 5. 
 
Důvodem je, že nyní již není nutná úprava práv na opětovnou 
výsadbu, která vznikla před 31.12.2015. Od 1.1.2016 je možné 
k restrukturalizaci a přeměně vinic použít pouze povolení pro 
opětovnou výsadbu. V rámci vnitřního připomínkového řízení 
byly ze strany MZe akceptovány připomínky (návrhy změn) 
související s „přechodem“ na povolení opětovné výsadby - není 
nám zřejmé, z jakého důvodu nebyla akceptována tato 
připomínka, když se týká téhož. 

Akceptováno. Upraveno. 
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3. Připomínka k § 3 odst. 4 písm. a):  
 
Doporučujeme nové znění ustanovení:  
 
„a) identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu 
evidovaného v registru vinic a uděleného na základě vyklučení 
vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení pro 
opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem 4) před 
vyklučením vinice, a“.  
 
Důvodem je, že 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. 

Akceptováno. Upraveno. 
 

4. Připomínka k § 4a odst. 4 písm. a): 
 

Doporučujeme ustanovení upravit takto:  
 
„a) výměru osázené plochy nově vysazené vinice nebo dosazené 
části vinice,“. 
 
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 a je 
tak vhodné, aby byl význam obou textů v NV shodný). 

Akceptováno. Upraveno. 
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5. Připomínka k § 4a odst. 4 písm. b):  
 

Doporučujeme nové znění ustanovení:  
 
„b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice nebo odrůdovou 
skladbu dosazených keřů na vinici,“. 
 
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. 

Akceptováno. Upraveno. 

6. Připomínka k § 4a odst. 4 písm. d):  
 

Doporučujeme nové znění ustanovení:  
 
„d) počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy po výsadbě 
nebo dosadbě vinice.“. 
 
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. 

Akceptováno. Upraveno. 
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7. Obecná připomínka k § 5 odst. 1: 
 

Z nedávné komunikace mezi pracovníky MZe a EK vyplynulo, 
že členský stát nemůže omezit podporu jen na výrobce vína, 
resp. nárok na podporu (v rámci opatření Investice) mají i 
subjekty uvádějící vinařské produkty na trh. Je tedy nutné na 
základě tohoto vyjádření upravit plán podpor ČR a zároveň 
relevantní ustanovení tohoto nařízení vlády. Úprava musí být 
provedena nejen u § 5 odst. 1, ale i u dalších částí NV (např. 
subjekty uvádějící vinařské produkty na trh nemají zákonnou 
povinnost podávat prohlášení o sklizni/produkci/zásobách atd.). 
Zároveň je nezbytné vzít v potaz skutečnost, že musí existovat 
databáze subjektů uvádějících vinařské produkty na trh 
(obdobně jako jsou výrobci vinařských produktů evidování v 
Registru vinic), aby tak bylo možné ověřit, že je daný subjekt 
(podávající žádost) „oprávněným subjektem“ pro poskytnutí 
podpory.  
 
Úprava relevantních ustanovení nařízení tedy musí projít širší 
diskuzí mezi SZIF, MZe a příp. dalšími dotčenými organizacemi. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Domníváme se, že ve smyslu respektování čl. 50 NEPR  
(EU) č. 1308/2013 není třeba úpravy NV, neboť 
subjekty uvádějící na trh vinařské produkty mají 
povinnost podávat prohlášení o zásobách, což je 
základ pro kontrolu SZIF ve smyslu způsobilosti 
subjektu žádající o podporu na opatření Investice 
v SOT s vínem.  
 
 

8. Připomínka k § 6 odst. 4: 
 

Doporučujeme na konci odstavce doplnit větu, která zní „U 
opatření podle § 4a nelze kombinovat na jednom dílu půdního 
bloku novou výsadbu a dosadbu vinice.“.  
 
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. 

Akceptováno. Upraveno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNADBBNEAX)



19 

 

9. Připomínka k § 6 odst. 13: 
 

Doporučujeme nové znění ustanovení:  
 
„(13) Pokud žadatel k žádosti podle § 3, 4, 4a doručí oznámení 
o provedení opatření po 30. dubnu kalendářního roku, poskytne 
Fond podporu v kalendářním roce následujícím. Žádosti o 
podporu podle § 3, 4, 4a nebo 5, u kterých nedošlo k 
pravomocnému rozhodnutí Fondu do 30. září rozpočtového 
roku, budou vyplaceny za shodných podmínek pro výplatu jako 
ostatní podpory shodného rozpočtového roku, avšak z 
finančních prostředků přidělených České republice na 
následující rozpočtové období.“. 
 
Jedná se o zpřesnění režimu poskytování podpor tak, aby bylo 
pro žadatele srozumitelnější, v jaké období jim bude podpora 
poskytnuta. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Tato připomínka jde nad rámec této novely nařízení 
vlády. 
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10. Připomínka k § 9 odst. 5: 
 

Doporučujeme nové znění ustanovení:  
 
„(5) Podpora se neposkytne na příslušnou část dílu půdního 
bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 
nezahájit klučení vinice dříve než 4 měsíce po podání žádosti 
Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.“. 
 
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 by upravoval sankci za zahájení 
klučení před podáním žádosti, resp. před kontrolou Fondu. Bylo 
by tak přímo ze znění NV zjevné, jaká sankce bude uplatněna, 
což je vhodné primárně ve vztahu k žadatelům (omezí se 
možnost nesprávného výkladu uplatnění možné sankce). 
Zároveň by tak došlo ke snížení četnosti porušení ze strany 
žadatelů a ke snížení počtu podaných odvolání vůči rozhodnutí 
Fondu. 

Akceptováno. Upraveno. 
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11. Připomínka k § 9 odst. 6: 
 

Doporučujeme nové znění ustanovení: 
 
„(6) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku v rámci 
opatření dle § 2 odst. 2, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 
2 odst. 3 nezahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po 
podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou 
Fondem.“.  
 
K důvodům viz komentář k § 9 odst. 5. Odstavec 6 by upravoval 
sankci za zahájení realizace opatření (výsadba, nákup materiálu 
apod.) před podáním žádosti, resp. před kontrolou Fondu. Bylo 
by tak přímo ze znění NV zjevné, jaká sankce bude uplatněna, 
což je vhodné primárně ve vztahu k žadatelům (omezí se 
možnost nesprávného výkladu uplatnění možné sankce). 
Zároveň by tak došlo ke snížení četnosti porušení ze strany 
žadatelů a ke snížení počtu podaných odvolání vůči rozhodnutí 
Fondu. 

Akceptováno. Upraveno. 
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12. Připomínka k § 9: 
 
Doporučujeme vložit nový odstavec 10, který zní:  
 
„(10) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku, zjistí-li Fond 
porušení podmínky podle § 2 odst. 12, kdy žadatel 
k restrukturalizaci a přeměně vinic použil zároveň jiná než platná 
povolení pro opětovnou výsadbu.“. 
 
Další odstavec se přečísluje.  
 
Jedná se 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. 

Akceptováno. Upraveno. 
 

13. Připomínka k § 9 odst. 10 (nový odst. 11):  
 
Doporučujeme text „9“ nahradit textem „10“.  
 
Jde pouze o přečíslování odstavce v návaznosti na doplnění 
odstavce výše. 

Akceptováno. Upraveno. 
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14. Připomínka nad rámec novely k nařízení vlády č. 
318/2008 Sb.:  

 
Navrhujeme do návrhu nařízení vložit nový čl. III, který 
bude znít: 
 

„Čl. III 
Změna nařízení vlády o provádění některých opatření 

společné organizace trhu 
s ovocem a zeleninou 

 
 

Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých 
opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve 
znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády 
č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb. a nařízení vlády 
č. 327/2015 Sb. se mění takto: 

Akceptováno. Doplněno. 
 
Rozpor byl odstraněn. 
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1.  Za § 11a  se vkládá nový § 11b, který včetně nadpisu a 
poznámek pod čarou č. 51) až 53) zní: 

 
„§ 11b  

Podpora na dočasná mimořádná podpůrná opatření v 
období 2016/2017 

 
 (1) Podpora51) pro stahování ovoce a zeleniny z trhu, 
sklízení nezralého ovoce a zeleniny nebo jejich nesklizení je 
poskytována na vybrané produkty uvedené v přímo použitelném 
předpisu Evropské unie52) a produkované na území České 
republiky, na opatření provedená v období od 1. července 2016 
do 30. června 2017.  
  
 (2) Předběžné oznámení o provedení opatření podle 
odstavce 1 doručí žadatel Fondu podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie49) nejpozději do 30. dubna 2017 na 
formuláři vydaném Fondem.  
  
 (3) Pro výpočet podpory na opatření podle odstavce 1 
jsou výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené 
žadatelem Fondu v hektarech na množství produktů v tunách a 
maximální výše částky podpory uvedeny v příloze č. 4 k tomuto 
nařízení.  
  
 (4) Žádost o poskytnutí podpory doručí žadatel Fondu 
nejpozději do 31. července 2017 na formuláři vydaném Fondem.  
  
 (5) Pokud uznaná plocha přepočtená na tuny a uznané 
množství v tunách z přijatých žádostí o poskytnutí podpory 
překročí množství 3 000 tun53), Fond podporu jednotlivých 
žadatelů poměrně sníží. 
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51)   Čl. 1 odst. 1 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.  

52)      Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2016/921.  

53)      Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2016/921.“. 
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2.  Za přílohu č. 3 se doplňuje příloha č. 4, která zní:  
 
 

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 318/2008 Sb. 
 

Výnosy vybraných produktů pro přepočet plochy oznámené 
žadatelem Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 
v hektarech na množství produktů v tunách a maximální výše 
částky podpory pro opatření podle § 11b provedené v období od 
1. července 2016 do 30. června 2017 

 
“. 
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Dosavadní článek III se označí jako článek IV.  
V souvislosti s navrhovanými změnami je upravit název NV.“. 
 
Důvodem je, že v souladu s právním řádem ČR je nutné vytvořit 
legislativní rámec pro administraci mimořádných opatření 
v odvětví ovoce a zeleniny vyhlášených EK na rok 2016. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

 

Rada hospodářské  
a sociální dohody 

Bez připomínek. 
 

Státní pozemkový 
úřad 

Bez připomínek. 
 

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  

Družstevní asociace 
ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR 
Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Potravinářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez připomínek.  
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Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský svaz ČR 

1. Připomínka k § 2 odst. 3: 
 

Doba 4 měsíce je příliš dlouhá, stačil by 1 měsíc.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Doba čtyř měsíců je adekvátní časový úsek, který 
umožňuje pracovníků SZIF plánování a realizaci kontrol 
na místě. 

2. Připomínka k § 2 odst. 4: 
 

Proč celý půdní blok, co když na jednom půdním bloku budou 
různě staré výsadby nebo z různého důvodu bude část vinice 
špatná, to se potom bude muset jeden půdní blok rozdělit … 

Vysvětleno.  
 
Možnost klučit část DPB po podání žádosti o podporu 
komplikuje kontrolu plnění podmínek, obzvláště za 
aktuální situace, kdy Registr vinic není veden v grafické 
podobě (již ukázala praxe z minulých let).  
 
Problém nastával za situací, kdy žadatel klučil část 
vinice (a oddělená část, ze které vzniká POOV, dostane 
nové registrační číslo) a po určité době klučil (např. 
mimo žádost) zbytek vinice (která má původní číslo 
vinice). Pokud pak chtěl žadatel takto získané POOV 
(nezkontrolované Fondem) použít v žádosti, musí poté 
dojít k manuální kontrole, jestli toto POV/POOV bylo 
skutečně zkontrolováno – resp. zda byla zkontrolovaná 
ona příslušná část vinice. (k oddělení nově vysazené 
části stejně nakonec musí dojít, jelikož podpora je 
vyplácí dle § 3, 4 a 4a odst. 1 NV 142/2014 na celý 
DPB). 

3. Připomínka k § 2 odst. 11: 
 

Doba 4 měsíce je příliš dlouhá, stačil by 1 měsíc. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Doba čtyř měsíců je adekvátní časový úsek, který 
umožňuje pracovníků SZIF plánování a realizaci kontrol 
na místě. 
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4. Připomínka k § 3 písm. c):  
 

Proč jinou odrůdou, toto se už řešilo, pokud je v dané lokalitě 
výborný např. Ryzlink (jako je tomu na Pálavě), tak jej tímto 
opatřením budeme omezovat, místo toho, abychom podporovali 
ty odrůdy, které jsou pro danou lokalitu tím nejlepším a přímo 
charakteristickým.  

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Pokud pěstitel nechce měnit odrůdovou skladbu vinice, 
může využít podopatření změna techniky 
obhospodařování vinic, kde může v rámci 
restrukturalizace vysadit stejnou odrůdu. 

5. Připomínka k § 3 písm. d):  
 

Počet keřů 3 000 je malý, toto je přímo extenzivní hospodaření, 
minimální počet by měl být 4 000 keřů při výsadbě a i toto je 
dnes málo, tento počet je spíše tou nejnižší hranicí … 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
 
V textu je uvedeno, že daný počet keřů je minimálním a 
nic tedy nebrání jejich vyšším počtům.  

6. Připomínka k § 6 odst. 3: 
 

Proč někoho diskriminovat, v čem je rozdíl??? 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Ustanovení řeší výši sazeb, kdy je sazba vztažena na 
počet vysazených keřů révy vinné. Na počtu 
vysazených keřů jsou vázané způsobilé náklady, které 
měl pěstitel spojené s výsadbou. 

Českomoravský svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu  
a dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Státní veterinární 
správa 

Bez připomínek.  

Svaz marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  

PRO-BIO Svaz 
ekologických 
zemědělců 

Bez připomínek.  

Společnost mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský výbor, 
Poslanecká sněmovna 
PČR 

Zasíláno na vědomí. Bez připomínek.  
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Výbor pro 
hospodářství, 
zemědělství a 
dopravu, Senát PČR 

Zasíláno na vědomí. Bez připomínek.  

Svaz vinařů ČR Bez připomínek.  

Vinařský fond ČR Bez připomínek.  

Vinařská asociace ČR Bez připomínek.  

MORAVÍN, svaz 
moravských vinařů 
o.s. 

Bez připomínek.  

Cech českých vinařů Bez připomínek.  

Českomoravský svaz 
vinařských podniků 

Bez připomínek.  

Evropský řád rytířů 
vína 

Bez připomínek.  

Sdružení vinařů 
mikulovské vinařské 
podoblasti 

Bez připomínek.  

Svaz integrované a 
ekologické produkce 
hroznů a vína, o.s. 

Bez připomínek.  

Velkobílovičtí vinaři, 
o.s. 

Bez připomínek.  

Sdružení dobšických 
vinařů 

Bez připomínek.  

Aliance vinařů V8 Bez připomínek.  

Templářské sklepy 
Čejkovice, vinařské 
družstvo 

Bez připomínek.  

Cech blatnických 
vinařů 

Bez připomínek.  

V.O.C. Mikulov, z.s. Bez připomínek.  

VOC Modré hory, o.s. Bez připomínek.  

VOC Pálava, o.s. Bez připomínek.  
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VOC Znojmo, z.s. Bez připomínek.  

Bohemia Sekt s.r.o. Bez připomínek.  

Vinařská unie ČR 

1. Připomínka k § 4a:  
 

Navrhujeme doplnit nové písmeno e), které zní:  

„e) dojde ke změně systému pěstování vinné révy změnou 
vedení nebo změnou typu opěrné konstrukce na typ opěrné 
konstrukce umožňující mechanizovanou sklizeň.“. 

Důvodem je, že článek 46 Nařízení EK 1308/2013 definuje, co je 
běžná obnova vinice takto: „Podpora se nevztahuje na běžnou 
obnovu vinic, kterou je míněno opětovné osázení téhož 
pozemku stejnou odrůdou révy vinné v rámci stejného systému 
pěstování révy vinné po skončení přirozené životnosti révy“.  

 
Z toho vyplývá, že osazení stejné výměry dílu půdního bloku 
stejnou odrůdou révy vinné, při stejném počtu původně 
vysazených keřů, ale jiném systému pěstování révy vinné, 
považuje EK za restrukturalizaci. To zn., že i jako jednu 
z technik zlepšující obhospodařování vinice. Obdobně, by mělo 
být umožněno poskytnout podporu i na změnu systému 
pěstování vinné révy změnou vedení vinné révy nebo změnu 
typu opěrné konstrukce, protože i to je možné považovat za 
žádoucí restrukturalizaci vinic. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
U tohoto podpopatření v rámci opatření 
restrukturalizace a přeměna vinic je změnou pěstování 
myšleno navýšení počtu keřů révy vinné oproti 
původnímu stavu. 
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2. Připomínka k § 6 odst. 1 písm. c):  
 

Navrhujeme změnit písmeno c) tak, aby byla stanovena stejná 
výše podpory, jaká je stanovena v písmenu a) nebo b). 

Důvodem je, že není žádný objektivní důvod, který by byl podložen 
ekonomickou analýzou, aby v případě výsadby nové vinice 
změnou odrůdové skladby vinice a v případě výsadby nové vinice 
s cílem realizace opatření technik zlepšujících obhospodařování 
vinice byla odlišná výše podpory. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Výše sazeb u jednotlivých podopatření je stanovena na 
základě výše způsobilých nákladů spojených s 
výsadbou. Dále jsou odvozeny od „mantinelů“ počtu 
vysazených keřů. 

3. Připomínka k § 6 odst. 1: 
 
Navrhujeme doplnit nové písmeno e), které zní:  
 
„e) technika zlepšující obhospodařování vinice změnou vedení 
nebo změnou typu opěrné konstrukce na typ opěrné konstrukce 
umožňující mechanizovanou sklizeň 
 
1. 175 000 Kč na 1 ha vinice, na které došlo ke změně systému 
pěstování vinice v případě, že počet keřů révy vinné činí 
nejméně 3 000 kusů na jeden ha osázené plochy.“. 
 
Důvody jsou totožné jako v případě připomínky č. 1. Výše 
dotace je navržena tak, aby nepřekročila 75% vynaložených 
nákladů. 
 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Tato připomínka míří k podnětu ke změně národního 
programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro roky 
2014-2018 ve smyslu zavedení nového podopatření. 
Tato připomínka nebyla nikdy vznesena. Případná 
podpora této myšlenky by musela být diskutována 
s odbornou vinohradnicko-vinařskou veřejností a 
s pracovníky evropské komise, kteří případné změny 
programu podpor po předložení ČS schvalují. 

 
V Praze dne 31. srpna 2016. 
Vypracoval: JUDr. Adela Riegerová          
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