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V.  
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 
1.  Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 

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. 
 
1.2 Definice problému 
 

Návrh novely nařízení vlády 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) 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. 
 
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. 1037/2001 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 
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o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví 
vína,  

• 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. 
 
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, potažmo nařízení Rady (ES) č.1234/2007, 
nařízení Komise (ES) č. 555/2008 a nařízení Komise (EU) č. 2016/1149. 

 
1.5. Popis cílového stavu 

 
Implementace navrhovaných ustanovení zabezpečí soulad s komunitárními předpisy. 

V souladu s navrhovanými změnami bude upraven národní program podpor v oblasti 
vinohradnictví a vinařství na roky 2014-2018.  
 
1.6. Zhodnocení rizika 

 
Při nepřijetí návrhu novely nařízení vlády by hrozilo reálné riziko zájmu evropského 

auditního orgánu DG Agri, který by mohl zohlednit nesoulad s platnými komunitárními předpisy, 
na které je navázána výplata podpor platební agenturou. 

  
 
2. Návrhy 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, 
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že identifikovaný úkol je možné řešit pouze formou novelizace stávajícího nařízení vlády tak, 
aby bylo dosaženo implementace nových ustanovení nařízení Komise (EU) č. 2016/1149 
a nařízení Komise (EU) č. 2016/1150. 

 
Bez navrhované úpravy není možné zajistit požadavky vyplývající z právních 

předpisů Evropské unie. 
 
 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 nařízení vlády  

č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace 
trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství.  

 
Varianta 2 („příprava nařízení vlády“) 

 
Úpravou stávajícího nařízení vlády dojde k zabezpečení požadavků vyplývajících 

z právních předpisů Evropské unie. 
 
Tato varianta zajišťuje splnění uvedeného cíle.  

 
Varianta přípravy nařízení vlády je řešením systémovým, které bude možné aplikovat 

od 15. října 2017. 
 
 
3. Vyhodnocení a identifikace nákladů a přínosů, vyhodnocení nákladů a přínosů 

variant 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

 
Přijetí varianty 2 nepředpokládá sociální dopady či dopady na životní prostředí. Přijetí 

varianty 2 nepředstavuje hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet. Pouze dojde 
k úpravě nastavení kontrolního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen 
„Fond“) při realizaci opatření restrukturalizace a přeměna vinic a Investice v rámci podpor u 
SOT s vínem. Přínosem však bude soulad s komunitárními právními předpisy a již připravené 
kontrolní mechanizmy pro další programové období na roky 2019 a dále. 

 
3.2 Náklady 
 

Přijetí varianty 2 nepředpokládá sociální dopady či dopady na životní prostředí. Přijetí 
varianty 2 nepředstavuje hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet. Pouze dojde 
k úpravě nastavení kontrolního systému Fondu při realizaci opatření restrukturalizace 
a přeměna vinic a Investice v rámci podpor u SOT s vínem. Přínosem bude soulad 
s komunitárními právními předpisy a již připravené kontrolní mechanizmy pro další programové 
období na roky 2019-2023. 
 
3.3 Přínosy 
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Novelizace zabezpečí soulad s komunitárními právními předpisy. Zároveň zabezpečí 
přípravu nových kontrolních mechanizmů Fondu pro další programové období na roky 2019 
a dále. 
 
 
4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

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

Tato varianta zajistí soulad s komunitárními právními předpisy. 
 
V případě realizace varianty 1 by však hrozilo reálné riziko zájmu evropského auditního 

orgánu DG Agri, který by mohl zohlednit nesoulad s platnou komunitární legislativou, na kterou 
je navázána výplata podpor platební agenturou. Z tohoto důvodu byla zvolena varianta 2, která 
implementuje některá ustanovení nařízení Komise (EU) č. 2016/1149 a nařízení Komise (EU) č. 
2016/1150. 

 
 

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. 

 
 

6.  Přezkum účinnosti regulace 
 

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

 
V průběhu poskytování podpor ve vinohradnictví a vinařství budou Fondem 

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

 
 

7.  Konzultace a zdroje dat 
 
Návrh novely nařízení vlády je realizován na základě implementace podmínek 

komunitárního práva. 
 
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, kteří jeho znění akceptují. 
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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, kteří návrh akceptují. 
 
 
8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
 
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  
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