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IV. 
 

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

Cílem navrhovaného nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství je 
stanovit postupy a způsoby administrace podpor ve vinohradnictví a vinařství v České republice 
pro následující období do roku 2023. 
 

Návrh nařízení vlády řeší zejména adaptaci na nové programové období vnitrostátního 
programu podpor na období 2019 – 2023 spolu s aktualizací odkazů na platné evropské 
právní předpisy ve vztahu k vnitrostátnímu programu podpor v oblasti vinohradnictví 
a vinařství. Konkrétně se jedná zejména o adaptaci 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 nařízení vlády řeší posun lhůty pro podání oznámení o realizaci opatření v rámci 

opatření Restrukturalizace a přeměna vinic z 30. dubna na 31. května z důvodu častých škod 
způsobených jarními mrazy. Tento posun umožní výsadby vinic se zachováním výplaty 
podpor ve stejném finančním roce. Návrh nařízení vlády dále zpřesňuje podmínky 
pro žadatele o podporu s cílem posílení jejich právní jistoty. 

 
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 25. května 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. 
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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, 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 výsadby 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 výsadby révy. 

 
Národním předpisem, který se zaměřuje na ty specifické otázky, jejichž úprava je právem 

Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna, je pak v současné době 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 současného vnitrostátního 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.  

 
Současné programové období končí v roce 2018, a proto je nyní připraven vnitrostátní 

program podpor na období 2019 – 2023, který byl dne 27. 2. 2018 v řádném termínu 
předložen Evropské komisi k posouzení. Evropská komise má dva měsíce na vznesení 
připomínek. Vnitrostátní program podpor se skládá z opatření Investice a opatření 
Restrukturalizace a přeměna vinic. V souvislosti s tím je třeba upravit podmínky podpor 
v novém nařízení vlády. 

 
Hlavním smyslem tohoto programu je v zájmu zachování a rozvoje zaměstnanosti 

v oboru a na venkově a v zájmu posílení českého vinařství a vinohradnictví favorizovat česká, 
resp. evropská vína na světovém trhu za využití opatření Restrukturalizace a přeměna vinic 
a opatření Investice.  Důležitou součástí programu je také udržení mladých vinohradníků 
a vinařů v oboru.  

 
Cílem opatření Restrukturalizace a přeměna vinic je zlepšení zdravotního stavu vinic 

v České republice a zvětšení plochy pěstování odrůd mimo jiné vyšlechtěných v České 
republice s ohledem na rozšíření biodiverzity. V České republice je nutná změna odrůdové 
skladby, která bude preferovat odrůdy požadované konečnými spotřebiteli. Využití vhodných 
svahů, zejména tam, kde již byla réva vinná pěstována, je významným prvkem krajinotvorby. 
Přesun vinice do svahu navazuje na historické využití kulturní zemědělské krajiny ve střední 
Evropě. Technika zlepšující obhospodařování vinice vede k zlepšení zdravotní kondice 
vlastních rostlin a vyšší kvalitě produkovaných hroznů, a tím i následně z nich vyráběného vína. 
Zlepšením techniky pěstování révy vinné je podporován jeden z hlavních cílů reformy společné 
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organizace trhu s vínem, a to zvýšení kvality evropského vína. O zvýšení kvality vín 
ve středoevropském prostoru rozhoduje kvalita výchozí suroviny.  

 
V rámci opatření Restrukturalizace a přeměna vinic je podporována změna odrůdové 

skladby vinice, přesun vinice do svahu, technika zlepšující obhospodařování vinice. 
• Změna odrůdové skladby vinice je akcí, která umožní vinohradníkovi produkovat odrůdy 

požadované konečnými spotřebiteli ve vyrobeném víně. Týká se zejména odrůd 
umožňujících přechod z konvenčního pěstování na integrovanou/ekologickou produkci révy 
vinné, z nichž bude možné vyrábět žádaná biovína. Dále se týká také pěstování odrůd 
vyšlechtěných zejména na území České republiky.  

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

• Technika zlepšující obhospodařování vinice je akcí zlepšující pěstební techniku, kdy dochází 
k hustší výsadbě keřů révy vinné vedoucí ke zvýšení kvality hroznů. Tato akce má své 
opodstatnění vzhledem ke stáří vinic v Čechách i na Moravě, nevyhovujícímu sponu keřů 
a vysoké nákladovosti prováděných agrotechnických opatření.   

 
Při poskytnutí podpory u opatření Restrukturalizace a přeměna vinic jsou ohodnoceny 

bonusovou sazbou žádosti pěstitelů týkajících se preferovaných vinic a žádosti vinařů mladších 
40 let. Česká republika již tradičně preferuje příjemce podpor na restrukturalizaci a přeměnu vinic 
v ekologicky a krajinotvorně významných lokalitách velmi malého rozsahu. Tyto lokality mají 
důležitou tradiční a historickou vazbu na výnosy českých králů. Z těchto důvodů by bylo 
v rozporu s celospolečenskými hodnotami zaniknutí vinohradnictví v těchto lokalitách. Jedná se 
o tyto lokality: 

• Praha 1 
• Praha 2  
• Praha 6  
• Praha 9  
• Praha 12  
• Praha - Troja  
• Karlštejn 
• Brno - Bystrc  
• Brno - Chrlice  
• Brno - Medlánky  
• Brno - Obřany - Maloměřice  
• Brno - Tuřany  
• Brno - Vinohrady  
• Kutná Hora 

 
Opatření Restrukturalizace a přeměna vinic se v České republice financuje pouze 

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

 
Cílem opatření Investice je modernizace vinařských provozů a sklepních hospodářství 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAX9AVERD)



 
 

4 

 
V rámci opatření Investice jsou podporovány zpracovatelské investice (pořízení 

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

 
Opatření Investice se v České republice financují pouze z prostředků přidělených 

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

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

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

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

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

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

• Nařízení Komise (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný 
administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb 
a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova 
a podmíněnost, 

• 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 výsadby 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 výsadby révy, 

• 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.  
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Národním předpisem, který se v současné chvíli 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 trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů, které však odpovídá podmínkám 
Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství na léta 2014 až 2018; mimo to bylo již mnohokrát 
novelizováno, což znepřehledňuje jeho používání v běžné praxi. 

 
Zpracování Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 

2019 až 2023 bylo zahájeno v roce 2017 a Evropské komisi bude odesláno v březnu roku 2018.  
 

Návrh nařízení vlády se týká žadatelů o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic 
a o podporu na investice podle nařízení Parlamentu a Rady EU č. 1308/2013, nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 a prováděcí nařízením Komise (EU) č. 2016/1150. 

 
O tuto dotaci žádá pěstitel nebo výrobce vína Státní zemědělský intervenční fond (dále jen 

„Fond“) podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Lze předpokládat, že ročně podá žádost cca 150 pěstitelů a výrobců vína. 
 
Návrhem bude zajištěno uskutečnění Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství 

pro Českou republiku na léta 2018 až 2023, čímž Česká republika získá každoročně bez 
potřeby jakéhokoliv kofinancování částku ve výši 5,155 milionů €.  

 
V případě, že by nedošlo k přijetí nového právního předpisu, byly by podnikatelské 

subjekty (vinohradníci a vinaři) ohroženy možným nevyužitím všech prostředků Evropské unie, 
které jsou určeny pro Českou republiku nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013 v Příloze VI. Jedná se o částku ve výši 5,155 milionů € ročně – za pětileté období 
platnosti Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2018 
až 2023 tak celková suma činí 25,775 milionů € – při premise zachování současné finanční 
obálky pro programové období 2019 - 2023. 

 
Návrh nařízení vlády byl v rámci přípravy před zahájením legislativního procesu 

projednán s dotčenými odbornými útvary resortu Ministerstva zemědělství a Fondem. Návrh byl 
projednán rovněž se zástupci nevládních organizací, tj. zejména Svazem vinařů ČR, s Cechem 
českých vinařů, Vinařskou asociací ČR, Vinařskou Unií, kteří návrh podporují. 

 
Návrh nařízení vlády je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády 

na zbývající část roku 2018. 
 
Vlastní legislativní řešení návrhu nařízení vlády v maximální možné míře vychází 

ze stávajícího 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. 

 
 

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

 
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 
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Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 2b odst. 2 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž je v souladu 
s § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění 
pozdějších předpisů. 

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

 
Návrh nařízení vlády je v souladu s právem Evropské unie, konkrétně s těmito 

předpisy Evropské unie: 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

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

• nařízení 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, 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 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 výsadby 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 výsadby révy, 

• 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.  

 
Nařízení orgánů Evropské unie jsou po přistoupení České republiky k Evropské unii 

bezprostředně aplikovatelná. Návrh nařízení vlády se proto zaměřuje pouze na ty specifické 
otázky, jejichž úprava je právem Evropské unie členským státům přikázána nebo umožněna. 
Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 

 
Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské 

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

 
 

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

Návrh nařízení vlády nepředpokládá zvýšené 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 pro roky 2014-2018 je pro jednotlivé roky 
stanovena v příloze č. VI nařízení Parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a činí 5,155 miliónů € 
ročně. Předpokládá se, že finanční obálka pro nové programové období pro roky 2019 - 2023 
bude zachována. Za pětileté období platnosti Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství 
pro Českou republiku se tak jedná o částku v celkové výši 25,775 milionů €.  

 
Posunutí termínu pro podání oznámení o realizaci opatření z 30.4. na 31.5., který 

zásadním způsobem zefektivní využití finančních prostředků pro naplnění účelů opatření, 
není možné bez navazující úpravy administrace poskytování podpor. Ve vztahu k 
administraci žádostí je nutné brát v potaz správní lhůty, lhůty dané zákonem o kontrole, lhůty 
potřebné pro provedení administrativních a kontrolních úkonů. Posun termínu znamená 
zúžení lhůty pro administrování a výplatu žádosti na 4 měsíce, resp. cca 120 dnů (1.6.-
30.9.). V tomto ohledu se jeví nezbytné při výše uvedeném posunutí termínu drobné 
navýšení personálních kapacit Fondu o čtyři inspektory zaměřené na kontrolu opatření 
Restrukturalizace a přeměna vinic. Tato změna představuje finanční požadavky na úrovni 
cca 1.440.000 Kč ročně (4 x 360.000 Kč ročně – průměrný plat 1 kontrolora). Ostatní náklady 
na vlastní 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 na podání žádosti), k jejich navýšení tak nedochází.  
 
Návrh nařízení vlády bude mít pozitivní vliv na podnikatelské prostředí České republiky, 

neboť přináší pěstitelům a výrobcům vína garanci lepšího využití podpor na restrukturalizaci 
a přeměnu vinic nebo podpor na investice.  

 
Předkládaný návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady, ani dopady 

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

 
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 o zemědělství a zákoně o Státním zemědělském intervenčním fondu, 
jakož i regulací stanovených právem Evropské unie. 

 
Příslušné orgány veřejné správy a administrátor dotace (Fond) jsou schopny plošně 

kontrolovat a vynucovat dodržování dané regulace. 
 
Předkládaný návrh stanoví jednoznačně kompetence, působnost a odpovědnost mezi 

příslušnými orgány veřejné správy a Fondem jako administrátorem dotace. 
 
Realizace opravných prostředků proti rozhodnutí Fondu je zajištěna postupem podle 

správního řádu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1: 

 
Vymezuje se předmět úpravy, tj. stanovení bližších podmínek při provádění opatření 

společné organizace trhu s vínem v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie 
a podle Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2019 až 
2023. 
 
K § 2: 

 
V rámci tohoto ustanovení je charakterizována podpora na restrukturalizaci a přeměnu 

vinic, včetně postupu, jak žadatel o tuto podporu může žádat, v jakých termínech a jaké základní 
podmínky musí dodržovat při hospodaření a jaké musí plnit požadavky na dobrý zemědělský 
a environmentální stav zemědělské půdy. 

 
Opatřeními financovanými v rámci podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic jsou 

změna odrůdové skladby vinice, přesun vinice do svahu nebo technika zlepšující 
obhospodařování vinice. Žadatel však nesmí zahájit provádění těchto opatření, včetně klučení 
vinice, dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem 
v souladu s předpisem Evropské unie. Tímto předpisem je nařízení Komise (ES) č. 2016/1150, 
v platném znění, z jehož článku 42 odst. 3 vyplývá, že kontrola před a po realizaci opatření je 
prováděna kontrolou na místě, a to systematicky (tzn. kontrola na místě u 100 % žádostí). 
Kontrola na místě, na kterou musí žadatel vždy čekat, je omezena max. lhůtou 4 měsíce a v této 
lhůtě Fond kontrolu na místě vždy vykoná. Z hlediska statistiky jsou kontroly na místě ve vztahu 
k tomuto ustanovení prováděny přibližně z 85 % během dvou měsíců od podání žádosti, čtvrtý 
měsíc je prováděno okolo 1 % zbývajících kontrol na místě. 

 
K restrukturalizaci a přeměně vinic může žadatel použít pouze platná povolení 

pro opětovnou výsadbu evidovaná v registru na základě vyklučení vinice provedené po kontrole 
Fondem.  
 
K § 3: 

 
Změna odrůdové skladby vinice je jedním ze tří podopatření financovaných v rámci 

podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Toto ustanovení obsahuje jednak podmínky, které 
musí být splněny pro udělení podpory při změně odrůdové skladby vinice, jednak minimální 
požadavky na údaje uvedené v žádosti o tuto podporu a minimální požadavky na údaje 
uvedené v oznámení o provedení opatření. 
 
K § 4: 

 
Přesun vinice do svahu je druhým podopatřením financovaným v rámci podpory 

na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Jsou zde uvedeny podmínky, které musí být splněny 
pro udělení podpory při přesunu vinice do svahu, a také minimální požadavky na údaje uvedené 
v žádosti o tuto podporu a minimální požadavky na údaje uvedené v oznámení o provedení 
opatření. Nově se upravuje míra požadované sklonitosti svahu na 8 stupňů, a to na základě 
analýzy pěstitelských svazů. K aktualizaci požadované sklonitosti dochází z důvodu reflektování 
geografického rázu České a Moravské vinařské oblasti. 

 
K § 5: 

 
Technika zlepšující obhospodařování vinice je třetím podopatřením financovaným v rámci 

podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Jsou zde uvedeny podmínky, které musí být 
splněny pro udělení podpory při realizaci zahuštění výsadby (formou nové výsadby nebo 
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dosadby), a také minimální požadavky na údaje uvedené v žádosti o tuto podporu a minimální 
požadavky na údaje uvedené v oznámení o provedení opatření. 
 
K § 6: 

 
V rámci tohoto ustanovení je charakterizována podpora na investice ve vinařství. Jsou 

zde stanoveny minimální požadavky na údaje uvedené v žádosti o tuto podporu a minimální 
požadavky na údaje při dokončení investice, včetně příslušných termínů, kdy je nutné žádosti, 
resp. doklady o realizaci investice předat Fondu. U speciální kvasné nádoby, jakožto 
podporovaného zařízení, se vypouští dovětek „pro výrobu červených vín“, neboť může dojít 
k situaci, že je zařízení použito pro výrobu bílých vín, což je v souladu právními předpisy. 
 
K § 7: 

 
V souladu s uznaným Programem podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou 

republiku na léta 2014 až 2018 je stanovena i v předkládaném návrhu nařízení vlády výše 
podpor pro jednotlivá opatření a vymezen horní limit podpor na investice. Současně je 
nastavena kontinuita s programovým obdobím 2014 – 2018 ve smyslu podpory mladých 
vinohradníků a mladých vinařů, jimž je přiznána navýšená sazba podpory, při splnění 
podmínek. Podobně je nastavena kontinuita podpory žádosti pěstitelů týkajících se 
preferovaných vinic. 

 
Ustanovení dále řeší postup Fondu v případě, že počet žádostí o podporu překročí 

objem finanční obálky na dotyčný finanční rok.  
 

Výše podpor vychází z kalkulací, které byly projednány a akceptovány Evropskou komisí 
v rámci Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 
až 2018 a dále aktualizovány na základě analýzy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací 
v roce 2014/2015. Aktualizace výše sazeb probíhá průběžně. 

 
1. Přehled nákladů na klučení vinice   
Ukazatel Náklady v Kč/ha 
Klučení (strojní zařízení, pohonné hmoty, obsluha, 
apod.) 40 000 
Ruční odstranění zbytků vinice 26 000 
Dopravní náklady 4 000 
Ekologická likvidace rostl. odpadu z klučené vinice 10 000 
Ekologická likvidace ost. odpadu z klučené vinice 15 000 
Režijní náklady 5 000 
Celkem náklady na klučení vinice 100 000 

 
Náklady spojené s klučením vinice nejsou v paušálech sazeb zahrnuty. Jedná se 

o informativní data. 
 

2. Přehled nákladů na založení vinice       

Ukazatel 

Varianty nákladů v Kč/ha podle počtu 
keřů révy vinné na 1 ha 

3000 ks 4000 ks 
5000 
ks 6000 ks 

Příprava pozemku před výsadbou 
Příprava pozemku před výsadbou 38 000 
Předvýsadbové vyhnojení vinice 32 000 
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Celkový mezisoučet 70 000 
Výsadba vinice 
Výsadba 9 000 12 000 15 000 18 000 
Opěrné tyče 45 000 60 000 75 000 90 000 
Instalace sloupků 24 000 
Instalace drátů 18 000 

Sazenice 114 000 152 000 
190 
000 228 000 

Vyvazování 9 000 12 000 15 000 18 000 
Sloupky + ukotvení krajních 110 000 
Dráty 18 000 

Celkem mezisoučet 347 000 406 000 
465 
000 524 000 

Celkem náklady na založení vinice 417 000 476 000 
535 
000 594 000 

 
3. Ošetření mladých vinic   
Ukazatel Náklady v Kč/ha 
Péče o keře 15 000 
Výplevka (vylamování zálistků) 12 000 
Chemická ochrana 18 000 
Péče o půdu 12 000 
Celkem náklady na ošetření 
mladých vinic 57 000 

 
4. Přehled průměrných výnosů a cen hroznů révy vinné v období 2014-
2016 

Rok 
Hektarový výnos Realizační cena Výnosy (tržby) 
kg/ha Kč/kg Kč/ha 

2014 4 030 15,70 63 271 
2015 5 730 17,00 97 410 
2016 4 800 18,50 88 800 
Průměr 4 853 17,07 83 160 
Ztráta příjmů na 1 ha vinice za 2014-2016 činí 249 480 
Kč.   

 
Celkové náklady na založení vinice a ošetření mladých vinic (v 1. roce výsadby 

a v 2. druhém a 3. roce od výsadby) pro jednotlivé varianty podle počtu keřů révy vinné činí: 
 

 
 

Podpora podle předpisu EU může činit nejvýše 75 % skutečně vynaložených nákladů 
na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Kromě nákladů na založení vinice a ošetření mladých 
vinic se do výplaty podpory (nad paušální částky sazeb) zahrnuje při splnění podmínek 
i ztráta příjmů za poslední tři roky (viz tabulka 4).  
 

Výsledné maximální podpory na výsadbu vinic, které jsou tvořeny součtem 75 % 
vynaložených nákladů a ztrátou příjmů za poslední tři roky (2012 – 2014) ve výši 249 480 

3000 ks 4000 ks 5000 ks 6000 ks
474 000 Kč/ha 533 000 Kč/ha 592 000 Kč/ha 651 000 Kč/ha
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Kč/ha a podle počtu kusů keřů révy vinné na 1 ha osázené vinice bez klučení a s klučením 
ve výši 50 %, tj. 50 000 Kč/ha, jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

a) u počtu keřů 3 000 ks a více bez klučení 604 980 Kč/ha, s klučením na 654 980 Kč/ha, 
b) u počtu keřů 4 000 ks a více bez klučení 649 230 Kč/ha, s klučením na 699 230 Kč/ha, 
c) u počtu keřů 5 000 ks a více bez klučení 693 480 Kč/ha, s klučením na 743 480 Kč/ha, 
d) u počtu keřů 6 000 ks a více bez klučení 737 730 Kč/ha, s klučením na 787 730 Kč/ha. 

 
Maximální možná výše podpory u opatření Restrukturalizace a přeměna vinic na 1 ha 

vinice v podobě sazeb paušálů nebude v žádném případě překročena. 
 

Z důvodu předběžné opatrnosti, aby nebyla překročena výše dotace stanovená 
maximální částkou 75% skutečně vynaložených nákladů, byly stanoveny tyto paušály: 
a) změna odrůdové skladby vinice činí  

1. 300 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 
překročí nebo je roven 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

2. 345 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 
překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

3. 390 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 
překročí 5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo  

4. 435 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 
překročí 6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

b) přesun vinice do svahu činí  
1. 300 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 

překročí nebo je roven 2 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
2. 335 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 

překročí 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
3. 380 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 

překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
4. 425 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 

překročí 5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo  
5. 470 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 

překročí 6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
c)  technika zlepšující obhospodařování vinice výsadbou  

1. 300 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 
překročí nebo je roven 3 572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

2. 370 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 
překročí 4 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

3. 415 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 
překročí 5 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo  

4. 460 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné 
překročí 6 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

d)  technika zlepšující obhospodařování vinice dosadbou  
1. 150 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů 

révy vinné překročí nebo je roven 1 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
2. 185 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů 

révy vinné překročí 2 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
3. 207 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů 

révy vinné překročí 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo  
4. 230 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů 

révy vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.  
 

Ve všech případech nejsou v paušálech zahrnuty náklady na klučení vinice, což je další 
rezerva zabezpečující, že paušál nepřekročí 75% skutečně vynaložených nákladů 
na restrukturalizaci a přeměnu vinic. 
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 Pokud se týká preferovaných nároků, tak v případě žádostí pěstitelů týkajících se ploch 
preferovaných vinic činí preference 50 000 Kč na 1 hektar osázené plochy vinice, v případě 
mladých vinařů bude jakožto preference připočteno 10 % z celkové výše vypočtené podpory 
podle § 6 odst. 10 bez použití preference. Ve všech případech je stanovena maximální výše 
takovéto podpory.  

 
K § 8: 

 
Důležitou součástí Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku 

na léta 2019 až 2023 je udržení mladých vinařů v oboru (jsou preferováni jak v případě 
restrukturalizace a přeměny vinic, tak v případě investic, a to formou zvýšených sazeb). Je tedy 
třeba vymezit, kdo je tímto mladým vinařem, a to nejen v případě fyzických, ale rovněž 
právnických osob.  Toto opatření je plně v souladu se Sdělením Evropské komise k budoucí 
podobě Společné zemědělské politiky EU. 

 
K § 9: 

 
Povinnost podávat za určitých podmínek formulář jednotné žádosti pro pěstitele vinné révy 

je stanovena z důvodu umožnění efektivních kontrol podmíněnosti (cross-compliance), neboť 
bez informací obsažených ve formuláři jednotné žádosti není možné efektivní kontroly 
podmíněnosti vykonávat. Stanoví se termín podání formuláře jednotné žádosti a současně se 
upřesňují některé náležitosti obsahu formuláře jednotné žádosti, tak jak je stanoveno čl. 14 
prováděcího nařízení Komise č. 809/2014, v platném znění. Stanovení termínu podání 
formuláře jednotné žádosti je nezbytné pro jednoznačný výklad návazných ustanovení, která se 
na zemědělce, podávajícího jednotnou žádost, vztahují.  

 
K § 10: 

 
Jedná se o sankce vyplývající z přímo použitelných předpisů Evropské unie, především 

pak z nařízení Komise č. 640/2014 a nařízení Komise (ES) č. 436/2009. Sankcionováno 
je jednak neohlášení všech ploch ve formuláři jednotné žádosti, jednak nedodržení termínu 
stanoveného pro podání prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách v rámci opatření 
Restrukturalizace a přeměna vinic nebo v rámci opatření Investice nebo uvedení nepřesných 
či neúplných údajů podstatných pro správné uplatnění opatření v rámci takového prohlášení. 
Dále je definován způsob použití povolení pro opětovnou výsadbu spolu s podáním oznámení 
o realizaci opatření ve vztahu k výplatě podpory. Dále jsou specifikovány podmínky 
pro poskytnutí, resp. neposkytnutí podpory při nesplnění povinností žadatele tak, aby byla 
posílena právní jistota. Toto upřesnění vychází z praxe Ministerstva zemědělství jako 
odvolacího orgánu proti rozhodnutím Fondu. 
 
K § 11: 

 
Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinice může žadatel změnit nejpozději 

do doby doručení oznámení podle § 2 odst. 5; některé změny žádosti nelze provádět rovněž 
po kontrole provedené Fondem. 

 
K § 12: 

 
Ustanovení upravuje podmínky v situaci převodu obchodního závodu, tj. převodu 

práv a povinností související s žádostí o podporu dle § 2 nebo § 5. 
 

K § 13: 
 
Využití předem uděleného práva na opětovnou výsadbu podle článku 66 odst. 2 nařízení 

EP a Rady č. 1308/2013, v platném znění, resp. čl. 3 nařízení č. 2015/560 předpokládá složení 
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jistoty, jejímž cílem je zamezit žadateli nesplnit svůj závazek k vyklučení příslušné plochy vinice. 
Výše této jistoty činí 150 000 Kč na jeden hektar nově vysazované vinice a žadateli bude 
vrácena po splnění podmínek.  
 
K § 14: 

 
Ustanovení řeší přechod s ohledem na řízení o žádostech zahájených podle nařízení 

vlády č. 142/2014 Sb. 
 

K § 15: 
 

S účinností od 1. srpna 2021 se zrušují dosavadní právní předpisy upravující bližší 
podmínky při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty 
v oblasti vinohradnictví a vinařství. 

 
K § 16: 

 
Termín nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády se stanoví shodně s termínem začátku 

hospodářského roku v oblasti vinohradnictví a vinařství, který je v EU stanoven od 1. srpna 
2018.  

 
K příloze: 

 
V souladu s uznaným současně platným Programem podpor ve vinohradnictví a vinařství 

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