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IV. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 
principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

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, je technickou 
úpravou, která implementuje nové podmínky komunitárního práva ve vztahu k národnímu 
programu podpor v oblasti vinohradnictví a vinařství. Konkrétně se jedná o implementaci 
některých ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 
ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení 
Komise (ES) č. 555/2008, v souvislosti s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2016/1150 
ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví 
vína.  

 
Návrh novely nařízení vlády dále technicky zpřesňuje již platné podmínky administrace 

žádostí o podporu doplněním návazné sankce, která vyplývá z již platných ustanovení. 
 

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. 1037/2001 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,  

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) 
č. 555/2008, 

• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví 
pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína. 

 
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,  
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• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, 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, 

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

• nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 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. 

 
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., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace 
trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
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. 

 
Návrh nařízení vlády je do legislativního procesu předkládán jako iniciativní materiál 

mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 s cílem zajištění adaptace na nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149. 

 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhovuje jeho zmocňovacímu ustanovení § 2b odst. 2, 
a je také ve shodě se zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, je v souladu s jeho zmocňovacím ustanovením § 1 
odst. 3. 
 
 
Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie, obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 

Nařízení vlády č. 142/2014 Sb. je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně 
s těmito předpisy Evropské unie: 
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• 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 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, 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) č. 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
o systém povolení pro výsadbu révy, 

• nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 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, 

• nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1369 ze dne 7. srpna 2015, 
kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1031/2014, kterým se stanoví 
další dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce  
a zeleniny, 

• nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud 
jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) 
č. 555/2008,  

• prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína.  

 
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 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, protože jeho 
předmětem je zajištění adaptace na ustanovení nařízení Komise (EU) č. 2016/1149. 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
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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 s ohledem na svůj legislativně technický charakter 
nepředpokládá zvýšené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty. 

Určité hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ve vztahu k potřebě nastavení 
kontrolního systému Fondu při realizaci opatření restrukturalizace a přeměna vinic a Investice 
v rámci podpor u SOT s vínem budou cca do 5 mil. Kč a budou pokryty z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva zemědělství prostřednictvím správních výdajů Fondu. Přínosem však bude soulad 
s komunitárními právními předpisy a již připravené kontrolní mechanizmy pro další programové 
období na roky 2019 a dále. 

 
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 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.   
 
 
Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh nařízení vlády nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen, 
neboť neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace nebo 
by mělo vliv na rovnost mužů a žen. 
 
 
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 dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Návrh nařízení vlády nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 

 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 
korupčního rizika. 
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Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které 
má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani 
administrátora dotace. 

 
Navrhovaná právní úprava představuje efektivní implementaci zákonných regulací 

stanovených v zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Příslušné orgány veřejné správy (Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský 

intervenční fond) jsou schopny plošně kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost 

příslušného orgánu veřejné správy jako subjektu provádějícího administraci Společné 
zemědělské politiky EU v oblasti provádění opatření společné organizace trhů 
se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství (Státní zemědělský intervenční 
fond). 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Čl. I 
 
K bodům 1 až 5 (§ 3, 4 a § 4a): 

 
Doplnění v těchto ustanoveních se týká zpřesnění obsahu žádosti (uvedení výměry 

osázené plochy vinice), které je nezbytné pro výpočet způsobilé plochy pro podporu 
pro případnou aplikaci sankčního mechanismu podle čl. 54 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 2016/1149. 

 
K bodům 4 a 6 (§ 5): 

 
Doplnění ustanovení § 5 se týká zpřesnění obsahu žádosti (uvedení 

celkových odhadovaných nákladů na pořízení zařízení v rámci žádosti), které je nezbytné 
pro výpočet odhadovaných nákladů podle čl. 35 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 2016/1149. 
 
K bodům 7 až 9 (Poznámky pod čarou č. 15, 16 a 32): 

 
S ohledem na změny předpisů EU, dochází k nezbytné úpravě textu poznámek 

pod čarou č. 15 a 16 a k formálnímu zrušení poznámky pod čarou č. 32. 
 

 
Čl. II – Přechodná ustanovení  
 

V bodě 1 se stanovuje se postup pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která 
byla zahájena podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení. 
 

Bod 2 vymezuje použitelnost povolení pro opětovnou výsadbu, která vznikla 
převodem z práv na opětovnou výsadbu podle čl. 68 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1308/2013, kde je žadatel odlišný od subjektu, který realizoval klučení, 
tj. jedná se o původně práva na opětovnou výsadbu převedená na jiný subjekt a následně 
transformovaná do povolení pro opětovnou výsadbu. Použitelnost takto vzniklých povolení 
pro restrukturalizaci a přeměnu vinic je vztažena pouze na programové období 2014-2018. 
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Čl. III - Účinnost  
 

Nabytí účinnosti nařízení vlády je navrženo dnem 15. listopadu 2017, s ohledem na 
příjem ohlášení a žádostí o poskytnutí dotace, potřeby promítnutí a nastavení změn 
pro administrativní a kontrolní proces tohoto nařízení vlády Státním zemědělským 
intervenčním fondem a s ohledem na obvyklou délku legislativního procesu návrhu nařízení 
vlády. 
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