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

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými 
produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství do roku 2023 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Jiřího Milka, čj. 7144/2018-MZE-12154, ze dne 27. března 2018, s termínem dodání stanovisek do 19. dubna 2018, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 1) Připomínka k předkládací zprávě:  
Požadujeme vypustit větu „Podpora je plně hrazena 
ze zdrojů EU; předpokládá se, že finanční obálka pro 
nové programové období pro roky 2019 - 2023 bude 
zachována ve stejné výši jako dosud, tj. cca 25,775 
milionů €."  
V tuto chvíli nelze předjímat alokaci programu od roku 
2021. Prostředky na SZP jsou součástí Víceletého 
finančního rámce a ten pro období 2021-2027 ještě 
nebyl ani navržen. Navíc se očekává snižování 
alokace na SZP oproti současnému období, nelze 
proto předpokládat stejnou finanční obálku na 
opatření společné organizace trhů se zemědělskými 
produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství a tudíž 
stejnou finanční obálku pro program ČR. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Vysvětleno.  
Doporučujeme ponechat stávající znění ustanovení. 
Premisa EU 
(https://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics_en) udává 
výhled pro příští období, který stanovuje stejný objem 
finančních prostředků. 
Rozpor byl odstraněn. 
 

2) Připomínka k odůvodnění: 
Požadujeme vypustit větu na str. 5 (5. odst.): 
„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 €.". 

Vysvětleno.  
Doporučujeme ponechat stávající znění ustanovení. 
Premisa EU 
(https://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics_en) udává 
výhled pro příští období, který stanovuje stejný objem 
finančních prostředků. 
Rozpor byl odstraněn. 
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Požadujeme vypustit větu na str. 5 (7. odst.): „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.". 
V tuto chvíli nelze předjímat alokaci programu od roku 
2021. Prostředky na SZP jsou součástí Víceletého 
finančního rámce a ten pro období 2021-2027 ještě 
nebyl ani navržen. Navíc se očekává snižování 
alokace na SZP oproti současnému období, nelze 
proto předpokládat stejnou finanční obálku na 
opatření společné organizace trhů se zemědělskými 
produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství a tudíž 
stejnou finanční obálku pro program ČR. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

 

3) Připomínka k odůvodnění: 
V části odůvodnění „Předpokládaný hospodářský a 
finanční dosah navrhované právní úpravy ……“ se 
uvádí, že nařízení vlády nepředpokládá zvýšené 
hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet ani 
na ostatní veřejné rozpočty. Požadujeme v tomto 
smyslu doplnit rovněž informaci o zajištění finančních 
prostředků na kontrolní činnost ve výši 1 440 000 Kč 
ročně z rozpočtové kapitoly MZe (správní výdaje 
SZIF) bez požadavku na navýšení výdajů kapitoly. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Finanční prostředky na kontrolní činnost ve výši 1 440 000 Kč 
obdobně jako ostatní náklady na administraci  budou pokryty 
z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství prostřednictvím 
správních výdajů SZIF a další prostředky ze státního rozpočtu 
nebudou nárokovány. 

Rozpor byl odstraněn. 
 

4) Připomínka k textu nařízení: 
Konstatujeme, že předložený návrh vykazuje 
zejména po legislativně technické stránce určité 
nedostatky. Jde především o počet odstavců v 
některých paragrafech, kdy je značně překročeno 
pravidlo šesti odstavců, stanovené v článku 39 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády. Jedná se o § 2 (12 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 
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odstavců), § 7 (12 odstavců) a § 10 (16 odstavců). 
Uvedené paragrafy je třeba rozdělit do více paragrafů 
s  přihlédnutím k jejich obsahu a opatřit je 
skupinovými nadpisy s tím, že v závislosti na tom je 
třeba zpřesnit křížové odkazy. To povede k 
celkovému přepracování návrhu, které je z 
uvedeného hlediska nezbytné. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

5) Připomínka k § 2: 
V návrhu je třeba vyjasnit, zda má žádost podle 
tohoto nařízení vlády podávat žadatel, nebo pěstitel. 
Podle § 2 odst. 1 podává žádost pěstitel, ale hned v 
odstavci 3, 4 a 5 tohoto ustanovení se hovoří 
o žadateli a dále jsou v textu užívány oba termíny - 
pěstitel je uveden např. v § 3 odst. 2 až 6, v § 4 odst. 
2 atd.  
Z textu § 2 odst. 1 usuzujeme, že v následujícím textu 
by měl být v souvislosti s podáním žádosti uváděn 
pěstitel, nicméně doporučujeme prověřit užívání 
těchto termínů v jednotlivých ustanoveních a tato 
podle výsledku prověrky upřesnit. Pokud by měla být 
diferencovaná terminologie zachována, bylo by třeba 
přímo v textu nařízení vlády uvést, kdo je žadatel a 
kdo je pěstitel. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

6) Připomínka k § 2: 
Máme za to, že v souvislosti s § 2 odst. 2 by mělo být 
jednoznačně zřejmé, že žádost je třeba podat 
samostatně na každé z uvedených opatření, a 
předpokládáme, že je to i úmyslem předkladatele. 
Proto doporučujeme v § 2 doplnit systematicky 
nejlépe odstavec 3 např. tohoto znění: 
„(3) Na každé opatření podle odstavce 2 je třeba 
podat samostatnou žádost.“. 

Vysvětleno. 
Není úmyslem, aby byly podávány žádosti samostatně na 
každé podopatření. Žadateli je umožněno, aby měl v rámci 
jedné žádosti více podopatření, nicméně oznámení o 
realizaci opatření podává až v okamžiku, kdy zrealizoval 
všechna podopatření uvedená v žádosti. Podmínka 
podávání žádostí samostatně na každé podopatření by 
znamenala zvýšení administrativní zátěže pro žadatele i pro 
SZIF. 

7) Připomínka k § 3: 
V souvislosti s § 3  odst. 1 písm. a) upozorňujme na 

Neakceptováno. 
Navrhovaná úprava plně odpovídá stávajícímu znění textu 
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to, že není možné členění textu písmene 
několikanásobnými středníky do několika vět (a není 
to možné ani v odstavcích). Proto je třeba obě věty 
za středníky osamostatnit jako odstavce a vzhledem 
k tomu, že se na ně vztahují i zbývající podmínky 
podle odstavce 1, je třeba toto vyjádřit v jejich dikci, 
např. takto:  
„(X) Vedle splnění podmínek uvedených v odstavci 1 
musí být v případě vinic nově pořízených a 
registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 
měsíců předcházejících podání žádosti o podporu 
více než 50 % keřů révy vinné k roku podání žádosti 
starších 5 let. 
(Y) Vedle splnění podmínek uvedených v odstavci 1 
musí být 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 více než 50 % keřů révy vinné v době 
klučení starších 5 let.“. 
 Z hlediska systematiky by se zřejmě mělo jednat o 
odstavce 2 a 3 s    úpravou označení následujících 
odstavců. 
Obdobná připomínka platí i pro § 4 odst. 1 a § 5 
odst. 1. 

nařízení vlády č. 142/2014 Sb. 

8) Připomínka k § 6: 
V § 6 odst. 2 písm. c) by bylo vhodné užít český 
ekvivalent slova „cross-flove“, pokud existuje.  
Užití cizího slova je podle článku 40 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády (vedle českého 
ekvivalentu) výjimečně možné, ale právě jen při 
splnění podmínek tohoto článku. Doporučujeme věc 
ještě posoudit. Pokud existuje český ekvivalent, 
doporučujeme užít jej v normativním textu a anglický 
termín užít vedle českého ekvivalentu v odůvodnění. 

Vysvětleno. Částečně akceptováno. 
Český ekvivalent neexistuje. 
Text odůvodnění byl doplněn. 
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9) Připomínka k § 8: 
V souvislosti s § 8 odst. 2 a 3 upozorňujeme na to, že 
pojmy “účinná, dlouhodobá, výhradní ani společná 
kontrola“ zákon o obchodních korporacích nezná. 
Doporučujeme přidržet se pojmů „ovládající 
a ovládaná osoba“ - § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Vysvětleno. 
Formulace byla převzata z NV č. 50/2015 Sb. (§ 33 
vztahující se k mladému zemědělci). Formulace vychází 
z ustanovení NK 2016/141. Zde je uvedena právnická 
osoba, nicméně formulace byla uzpůsobena vůči národní 
právní úpravě (namísto právnické osoby uvedena obchodní 
korporace). Navrhujeme ponechat stávající znění. 

10) Připomínka k § 10: 
V souvislosti s § 10 odst. 13 doporučujeme posoudit 
stylizaci obratu „Podpora se pro žádost neposkytne 
…“, která je poněkud neobvyklá. Podle našeho 
názoru by postačovalo říci, že „Podpora se 
neposkytne, pokud Fond …“. 
 

Vysvětleno. 
Jednotlivé odstavce § 10 rozvádějí, jaký dopad bude mít 
nedodržení podmínek uvedených v NV. Porušení některých 
podmínek bude mít za následek zamítnutí části DPB, 
zamítnutí celého DPB, zamítnutí opatření, nebo zamítnutí 
celé žádosti. Takto jsou tedy stylizovány jednotlivé odstavce, 
včetně odst. 13, kde je „zdůrazněno“, že dojde k zamítnutí 
celé žádosti. Navrhujeme v návrhu NV zachovat stávající 
znění. 

11) Připomínka k § 14 a 15: 
Ustanovení § 14 považujeme za standardní 
přechodné ustanovení.   
Za problematické však považujeme ustanovení § 15, 
které provádí zrušení dosavadního nařízení vlády č. 
142/2014 Sb., a všech jeho novel, a to ve vazbě na § 
16, tedy s odloženou účinností k 1. srpnu 2021.  
Důsledkem toho bude, že dočasně (po dobu 3 let) 
bude vedle sebe koexistovat právní úprava téže věci, 
tj. stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhů se zemědělskými  produkty  
v oblasti vinohradnictví a vinařství.  S tím je spojeno 
např. riziko, že pokud někdo podá žádost o podporu 
po 1. srpnu 2018 nikoli podle nového nařízení vlády, 
ale podle dosavadního nařízení, a Ministerstvo 
zemědělství tuto žádost zamítne s poukazem na 
novou právní úpravu, může žadatel argumentovat 
tím, že žádost podal podle platné a účinné právní 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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úpravy, tj. podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., a 
podpory se bude domáhat. 
Jsme názoru, že dosavadní nařízení vlády 
č. 142/2014 Sb. a všechny jeho novely je třeba zrušit, 
jak to provádí § 15, a z § 16 vypustit dovětek, z něhož 
vyplývá, že toto nařízení vlády a jeho novely jsou 
zrušeny s odloženou účinností.  
Aby však nebylo pochyb, že přechodné ustanovení § 
14, pojednávající o žádostech o podporu, zahájených 
podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb. a dosud 
neskončených řízeních o těchto žádostech, se netýká 
jenom procesní stánky věci, ale i její hmotně právní 
stránky, doporučujeme zvážit doplnění § 14 např. 
touto větou: 
„Práva a povinnosti vyplývající z nařízení vlády č. 
142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto nařízení, jsou v těchto řízeních 
posuzována podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení.“.  
Pokud zůstane zachováno dosavadní znění § 16, 
tj. včetně dovětku, který odkládá zrušení nařízení 
vlády č. 142/2014 Sb., a všech jeho novela až k datu 
1. srpen 2021, je třeba v odůvodnění blíže vysvětlit 
důvody této poněkud zvláštní konstrukce včetně 
upozornění na to, že dočasně (po dobu 3 let) bude 
vedle sebe koexistovat právní úprava téže věci, tj. 
stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhů se zemědělskými produkty 
v oblasti vinohradnictví a vinařství. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 1) Připomínka obecná: Akceptováno. 
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rozvoj 
 
 

Požadujeme vyjasnit, z jakého důvodu je 
v navrhovaném nařízení vlády nadále odkazováno 
na 3 unijní předpisy, jež byly v celém rozsahu zrušeny 
ke 2. březnu 2018. Jedná se o následující předpisy: 
 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 (zrušeno 
Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2018/273 ze dne 11. prosince 2017) 

 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 (zrušeno Nařízením Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 
11. prosince 2017) 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 
7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení 
pro výsadbu révy (zrušeno Prováděcím nařízením 
Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017) 

Dle našeho názoru by tyto neplatné předpisy neměly 
být uváděny ve výčtu platných přímo použitelných 
předpisů v § 1 a ani v dalších částech materiálu (např. 
poznámky pod čarou č. 6, 26, 27 a 28, celexová čísla 
pod adaptačními ustanoveními, v rozdílové tabulce 
a případně též v odůvodnění). Je-li zde nějaký 
zvláštní důvod, proč nařízení vlády stále odkazuje na 
tyto předpisy a nikoli na nové platné předpisy, 
požadujeme tuto skutečnost vyjasnit v odůvodnění. 

Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 
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Tato připomínka je označena jako zásadní.  

2) Připomínka k poznámce pod čarou č. 1: 
Doporučujeme opravit citace unijních předpisů tak, 
aby byly v souladu s názvy předpisů v ÚV EU: 
 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, v platném znění. 

 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 platném znění. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k § 7 odst. 2 a 3: 
V obou odstavcích je použita poznámka pod čarou 
č. 6, která obsahuje odkaz na tři různá ustanovení tří 
různých předpisů. Dle rozdílové tabulky je 
ze seznamu ustanovení v poznámce pod čarou č. 6 
pro ustanovení § 7 odst. 2 a § 7 odst. 3 relevantní 
vždy jen jedno z těchto tří ustanovení. Doporučujeme 
tedy pro účely § 7 odst. 2 a 3 zavést nové poznámky 
pod čarou, které budou obsahovat pouze odkaz 
na jedno konkrétní relevantní ustanovení (případně 
pokud jsou pro § 7 odst. 2 a 3 relevantní všechna tři 
ustanovení, na která je v rámci poznámky pod čarou 
č. 6 odkazováno, pak je doporučujeme zahrnout také 
do rozdílové tabulky). 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka k rozdílové tabulce: 
U § 5 odst. 2 písm. a) nekoresponduje obsah tabulky 
s odkazem na ustanovení unijního předpisu 
obsaženým v textu nařízení. Nařízení odkazuje 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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na poznámku pod čarou č. 9, tj. na čl. 66 a 68 
nařízení 1308/2013, zatímco rozdílová tabulka 
odkazuje na čl. 42 odst. 3 nařízení 2016/1150. 
Doporučujeme dát do souladu. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 
 

1) Připomínka k § 6 odst. 2 písm. b):  
V návrhu nařízení v ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) 
doporučujeme před slovo „nebo“ doplnit čárku 
(viz čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

2) Připomínka k § 10 odst. 15 písm. e):  
V návrhu nařízení v ustanovení § 10 odst. 15 písm. e) 
doporučujeme před slovo „nebo“ doplnit čárku 
(viz čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k poznámkám pod čarou č. 22 a č. 30:  
V návrhu nařízení v poznámce pod čarou č. 22 u 
písmene „Č.“ a v poznámce pod čarou č. 30 u slova 
„Nařízení“ doporučujeme změnit velké písmeno na 
malé. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka ke srovnávacím tabulkám:  
Srovnávací tabulky pro posouzení implementace 
předpisů Evropské unie, které jsou součástí 
materiálu, neobsahují všechny stanovené náležitosti, 
neboť v pravé části nevykazují ani způsob 
implementace ani vyhodnocení, zda je třeba daná 
ustanovení nařízení implementovat. V tomto ohledu 
žádáme o úpravu srovnávacích tabulek k návrhu 
nařízení vlády v souladu s čl. 6a Metodických pokynů 
pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii schválených usnesením vlády č. 138 ze dne 27. 
února 2018. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo spravedlnosti 
 
 

1) Připomínka k § 16: 
Požadujeme vypustit dělenou účinnost v souvislosti 
s nabytím účinnosti nového nařízení vlády a zrušením 
(v podstatě totožného) nařízení vlády č. 142/2014 Sb. 
Účinnost paragrafu, jež zrušuje nařízení vlády 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 
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č. 142/2014 Sb., je navrhována s tříletou časovou 
prodlevou, kdy by obě nařízení vlády byla platná 
a účinná současně.  
Řešení v podobě přechodného ustanovení pro řízení 
zahájená podle zrušovaného nařízení vlády se jeví 
dostatečným.  
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

2) Připomínka k § 3 odst. 4 písm. a) a 4 odst. 4 písm. 
a): 
Doporučujeme vypustit čárku za slovy „vyklučením 
vinice“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k § 6 odst. 2 písm. b) a § 10 odst. 15 
písm. e): 
Doporučujeme doplnit čárku před slovo „nebo“ mezi 
poslední dvě možnosti alternativního výčtu.  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 
 

1) Připomínka k poznámce pod čarou č. 1:  
Čtvrtý předpis EU odspoda (nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 …) - za 
slovem „znění“ doporučujeme doplnit interpunkční 
znaménko tečku.  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k poznámkám pod čarou č. 7 a 16: 
 V souladu s Čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády zde má být správně uvedeno: „ve znění 
pozdějších předpisů“.    

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k § 3 odst. 4 písm. a) a § 4 odst. 4 
písm. a): 
 Za třetím slovem „vinice“ v těchto ustanoveních 
doporučujeme vypustit interpunkční znaménko čárku 
před „a“.   

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka k § 10:  
V souladu s Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme zvážit snížení počtu odstavců, 
resp. rozčlenění tohoto ustanovení na dvě 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

5) Připomínka k § 10 odst. 15 písm. e): 
Za „písm. c)“ doporučujeme vložit interpunkční 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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znaménko čárku.    

Ministerstvo vnitra Připomínka k § 15 a 16: 
Navržené odložení nabytí účinnosti § 15, tedy 
zrušovacího ustanovení vůči stávající právní úpravě, 
považujeme za nestandardní a nevhodné. Nežádoucí 
je přitom již to, že by paralelně byly v účinnosti dva 
předpisy se stejným názvem. V odůvodnění návrhu 
přitom nejsou uvedeny náležité důvody pro volbu 
předmětného řešení.  
Doporučujeme proto dosavadní právní úpravu zrušit 
k okamžiku nabytí účinnosti navrhovaného nového 
nařízení vlády s tím, že režim právních vztahů do té 
doby vzniklých bude řešen v přechodném ustanovení 
(§ 14 by proto mohl být doplněn, aby nepokrýval 
pouze procesní aspekty problematiky).  

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády - vedoucí Úřadu 
vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády - ministr 
spravedlnosti a předseda 
Legislativní rady vlády 

Zasíláno na vědomí.  

Úřad vlády - odbor 
kompatibility 
 

1) Připomínka k § 1 – poznámce pod čarou č. 1 a 
dalším poznámkám pod čarou: 
Z poznámky pod čarou č. 1 vyplývá, že předkladatel 
hodlá navrženým nařízením vlády provádět adaptaci 
mj. i k nařízení Komise (ES) č. 555/2008, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 
či nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 1307/2013. Uvedené předpisy však nejsou 
uvedeny v rozdílové tabulce. Není tedy zřejmé, zda 
vůbec a do jaké míry předkladatel hodlá určitá 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 
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ustanovení příslušných nařízení provádět. 
Dále, ve výčtu relevantních prováděných nařízení 
v poznámce pod čarou č. 1) se objevují předpisy EU, 
které již byly zrušeny. Jedná se konkrétně o nařízení 
Komise (ES) č. 436/2009 a o nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/560, které byly 
zrušeny nařízením č. 2018/273, jenž naopak 
předkladatel neuvádí, a dále o Prováděcí nařízení 
Komise (EU) 2015/561, které bylo zrušeno rovněž 
neuvedeným nařízením č. 2018/274. Neplatné je 
i nařízení č. 1234/2007 (pozn. č. 5). 
Nutno vyjasnit, která nařízení a jejich části se mají 
návrhem provádět, poznámku pod čarou č. 1 
aktualizovat a dopracovat výkaznictví. 
V návaznosti na to je nutné aktualizovat, 
resp. upravit ty poznámky pod čarou, které 
odkazují na již neplatné předpisy EU (pozn. pod 
čarou č. 5), 6), 26), 27), 28) či 32)). 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme ponechat s ohledem na odkaz na nařízení  
č. 1234/2007, který odkazuje na systém práv na výsadbu 
platný do 31. 12. 2015. V tomto ohledu je třeba zohlednit 
stále aktuální možnost uplatnění těchto práv (nyní však 
skrze převod do povolení) k výsadbě vinice. 

2) Připomínka k poznámce pod čarou č. 10): 
Není zřejmé, na jaké ustanovení nařízení č. 772/2010 
se odkazuje. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Vysvětleno. 
Myšlen je čl. 2 daného nařízení č. 772/2010, který hovoří o 
„účinnosti“ daného nařízení („novela“ nařízení č. 555/2008), 
tzn. hovořící o 5. září 2010, od kterého byla zavedena 
povinnost kontroly vinice před jejím vyklučením (včetně 
stanovení/změření osázené plochy vinice).  
Rozpor byl odstraněn. 

3) Připomínka k odůvodnění materiálu: 
V souvislosti s výše uvedeným dodáváme, že 
předkladatel v obecné části odůvodnění uvádí výčet 
předpisů EU, které stanoví právní úpravu v oblasti 
společné organizace trhů s vinařskými produkty. Dále 
specifikuje, které unijní předpisy konkrétně upravují 
oblast vinohradnictví a vinařství. Dále vypočítává 
unijní právní předpisy, které tvoří platnou právní 
úpravu společné organizace zemědělských trhů 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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a které se následně promítají do režimu poskytování 
finanční podpory. Dále v části zhodnocení souladu 
právní úpravy s unijním právem vypočítává další 
unijní předpisy – bez specifikace, zda jde o předpisy 
implementační nebo související v širších 
souvislostech. V této části nejsou uvedeny některé 
unijní právní předpisy, které se objevují v předchozích 
výčtech právních předpisů. 
Výčet 28 unijních předpisů uvedených na různých 
místech zdůvodnění návrhu bez jasného vymezení, 
zda se jedná o implementační právní předpisy 
či právní předpisy související v širších souvislostech, 
působí zmatečně a nepřehledně. 
V tomto smyslu je třeba výčet unijních předpisů 
upravit a uvádět předně ty předpisy, které jsou 
k předkládanému nařízení vlády přímo 
implementační. Tyto předpisy je nutno oddělit od 
těch předpisů EU, které se navrhovaného nařízení 
vlády dotýkají pouze v širších souvislostech. 

4) Připomínka k výkaznictví: 
Uvedení celexových čísel v materiálu na dvou 
místech neodpovídá výkaznictví v rozdílové tabulce. 
Jde o § 7, kde je v materiálu uvedeno celexové číslo 
32015R0561, avšak v rozdílové tabulce u § 7 
uvedeno není, a dále se jedná o § 13, kde je 
v materiálu uvedeno celexové číslo 32015R0560, 
avšak v rozdílové tabulce nikoliv. 
Rozdílová tabulka dále uvádí k § 10 odst. 2 písm. a) 
a c) a § 10 odst. 3, a dále ve výčtu implementovaných 
unijních předpisů 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 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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vedené v odvětví vína (celex č. 32009R0436), 
nicméně tento předpis již není platný. 
Totéž se týká již neplatného 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 (celex 
č. 32015R0560), které předkladatel uvádí jako 
implementovaný unijní právní předpis k § 2 odst. 6 a 
§ 7 odst. 2 a též je uvádí ve výčtu implementovaných 
unijních předpisů. 
Předkladatel dále odkazuje na taktéž neplatné 
prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 
7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde systém povolení pro výsadbu 
révy (celex č. 32015R0561), které uvádí jako 
implementovaný unijní právní předpis k § 2 odst. 6 
a též je uvádí ve výčtu implementovaných unijních 
předpisů. 
Výkaznictví v rozdílové tabulce je třeba upravit. 
Dále je třeba uvádět pouze platné právní předpisy 
EU. 
Srovnávací tabulky nejsou vyplněny a neodpovídají 
ani formálním náležitostem, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, 
a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 
č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících 
z členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění. 
Srovnávací tabulky je nutné upravit. 

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Česká národní banka Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  
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Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad zeměměřický 
a katastrální 
 

Připomínka k § 7 odst. 8 a k příloze:  
Požaduji slova „katastrální území“ nahradit slovem 
„lokalita“ nebo jiným vhodným pojmem. 
Odůvodnění: Použití sousloví „katastrální území“ v 
textu ustanovení § 7 i v příloze je zavádějící, neboť 
předložený návrh nařízení není na katastrální území 
nijak vázán. V příloze vyjmenované lokality nejsou 
výčtem katastrálních území; katastrální územní 
s takovými názvy ve většině případů neexistují. Navíc 
použití pojmu „katastrální území“ v § 7 a v příloze 
není v souladu s odůvodněním, kde je ve stejném 
významu použit pojem „lokalita“, přičemž ani z textu 
nařízení, ani z odůvodnění není zřejmé, co se rozumí 
„plochou katastrálního území s preferencí vinic“. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 

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.  

Svaz měst a obcí České 
republiky 

Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Bez připomínek.  
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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 

1) Připomínka k ustanovení § 2 odst. 1:  
Vzhledem k tomu, že registr vinic se vede na ÚKZUZ, 
bylo by jednodušší, aby tuto agendu dělal ÚKZUZ 
a SZIF jako „dotační úřad“ si z ÚKZUZ přebíral hotové 
údaje o pěstitelích. 

Vysvětleno. 
Kontrolní a administrativní činnost k podporám SOT spadá 
do gesce SZIF (dle právních předpisů EU), který čerpá 
údaje z registru vinic. 
 

2) Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3:  
Lhůta 4 měsíce po podání žádosti se jeví jako 
nepřiměřeně dlouhá, zcela identická připomínka platí 
i pro lhůtu uvedenou v ustanovení § 2 odst. 11. 
 

Vysvětleno. 
Kontrola SZIF před realizací opatření vyplývá z právních 
předpisů EU. Jedná se však o nejzazší termín (4 měsíce). 
V praxi kontroly probíhají do konce prvního/druhého měsíce 
po podání žádosti. Nařízení vlády stanoví podmínky pro 
poskytnutí podpory pro opatření restrukturalizace a přeměna 
vinic. Nařízení vlády není návod pro postupy výsadeb. 
Klučení v jednotlivých případech připouští vyklučit části 
vinic, ale musí tomu předcházet rozdělení dílu půdního 
bloku (klučit je možné jen celý díl půdního bloku).  

3) Připomínka k ustanovení § 2 odst. 4:  
Z návrhu nařízení vlády není zřejmé, jak postupovat 
při záměru vyklučit pouze část půdního bloku, zda lze 
tento rozdělit a tím požádat o povolení klučit jenom 
část vinice. 

Vysvětleno.  
Text ustanovení doporučujeme ponechat v tomto, znění 
neboť vychází z původního znění NV. 
 

4) Připomínka k ustanovení § 3 odst. 1 písm. a): 
KZPS ČR doporučuje úpravu tohoto textu ve smyslu 
jeho zjednodušení a srozumitelnosti 

Vysvětleno.  
Text ustanovení doporučujeme ponechat v tomto, znění 
neboť vychází z původního znění NV. 

5) Připomínka k  ustanovení § 3 odst. 1 písm. c): 
Dle názoru KZPS ČR není důvod trvat na osázení 
jinou odrůdou, neboť např. na Pálavě se osvědčil 
Ryzlink, a tak není důvod jej neobnovit, neboť 
obdobně ve Spolkové republice Německo v Porýní 
takto Ryzlink obnovují. 

Vysvětleno.  
Podopatření je podmíněno právě změnou odrůdové skladby 
vinice. 
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6) Připomínka k ustanovení § 3 odst. 1 písm. d): 
3 000 keřů je pro ekonomiku pěstování málo /pokud 
nejde o extrémní plochy/, z těchto důvodů by 
minimálně mělo jít o 4000 keřů. 

Vysvětleno.  
Počet 3000 keřů na hektar je minimální práh pro splnění 
podmínky podopatření. Výše jednotlivých sazeb je odvislá 
dle počtu vysázených keřů.  

7) Připomínka k nadpisu ustanovení § 5:  
Nadpis zcela nevyjadřuje obsah ustanovení, zde se 
kříží výsadba na jiném místě s dosadbou, tedy 
zvýšení počtu keřů na hektar. 

Vysvětleno. 
Název ustanovení podopatření vychází z právních předpisů 
EU – konkrétně nařízení 1308/2013 čl. 46. odst. 3 písm. d). 

8) Připomínka k § 5 odst. 1 písm. c):   
Není zřejmý praktický postup – kdo to bude počítat? 

Vysvětleno.  
Počet keřů je ověřován kontrolou SZIF. 

9) Připomínka k § 5 odst. 1 písm. d):  
Jako jednodušší se jeví dát jako podmínku 
pro poskytnutí této dotace doložit doklady o nákupu 
certifikovaných sazenic, neboť z toho vyplyne počet 
sazenic, a fyzicky zkontrolovat danou vinici, zda byla 
provedena dosadba, resp. podsadba v počtu 
minimálně těch 1000 kusů na hektar 

Vysvětleno.  
Výplata podpory je odvislá od množství vysázených keřů. 
Sazby z opatření Restrukturalizace a přeměna vinic jsou 
vypláceny paušálně, nikoliv formou dokládání dokladů. 

10) Připomínka k § 6 odst. 2:  
Již dříve bylo poukazováno na to, že by bylo vhodné 
poskytovat dotace na další techniku používanou 
ve vinařství např. čerpadla, filtry – a to deskové 
a křemelinové, lisy na hrozny včetně příslušenství 
/mlýnkoodstopkovače a mutová čerpadla, případně 
na plnící linky 

Vysvětleno.  
V rámci opatření SOT s vínem jsou podporována taková 
opatření, která vychází z konzultací s odbornou veřejností. 
V současné době je diskutována (resp. poptávána) možnost 
doplnění lisu na hrozny. 

11) Připomínka k § 6 odst. 4:  
Z formulace není zcela zřejmé, zda v případě podání 
žádosti do 31. 8. a objednání zařízení toto obdrží 
žadatel např. za 2 měsíce, tj. do konce října 
a po zaplacení pošle doklad o úhradě – začátek 
listopadu – není zřejmý další postup – bude čekat 
na kontrolu – viz následující odstavec nebo již lze 
nové zařízení používat? – formulace není 
jednoznačná. 

Vysvětleno.  
Žadatel doručí žádost o podporu do 31. 8. Poté provede 
investici a do 31. 1. následujícího roku po podání žádosti 
doručí SZIF doklady o pořízení. Nová zařízení lze 
samozřejmě používat. 
 

12) Připomínka k § 6 odst. 5: 
 Z formulace se zdá, že vinař bude mít vedle sebe 

Vysvětleno.  
V případě výměny zařízení je potřeba, aby proběhla kontrola 
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nepoužívané i nové sudy, než dojde ke kontrole 
a není jasné kdy toto proběhne. 

SZIF starého zařízení. 
 
 

13) Připomínka k § 7 odst. 6:  
Není důvod limitovat toto výší 2 milionů Kč, neboť 
větší pěstitel je zde znevýhodněn. Vinař – pěstitel je 
jenom jeden a je jedno zda hospodaří na třech nebo 
devadesáti hektarech. Nedůvodné je posuzováni 
na méně rozvinuté regiony a ty jiné, neboť vinice se 
obdělává všude stejným způsobem. 

Vysvětleno.  
Vychází z nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení 
bližších podmínek při provádění opatření společné 
organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti 
vinohradnictví a vinařství. 
Povinnost posuzovat region je dána na základě čl. 50 odst. 
4 NEPaR č. 1308/2013, v platném znění.  

14) Připomínka k § 7 odst. 10:  
Jde o nedůvodnou preferenci malých pěstitelů. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se o preferenci mladých vinařů v souvislosti se 
sdělením Evropské komise o Společné zemědělské politice 
(důraz na generační obměnu).  

15) Připomínka k § 9 odst. 2:  
Dle názoru KZPS ČR by si toto mohl stáhnout úřad 
sám, neboť má kompletní informace o všech půdních 
blocích každého podnikajícího subjektu. 
 

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

16) Připomínka k § 10 odst. 1 písm. c):  
Formulace se nejeví jako logická, neboť při výsadbě 
vinice tam kde nebyla, je známa výměra většinou 
podle údajů vedených u katastrálních úřadů, a to 
podle parcelních čísel. Tyto výměry se většinou 
neshodují s údaji na půdních blocích nehledě 
na skutečnost, že výměru vinic de facto stanoví až 
úřad podle svého zaměření. 

Vysvětleno.  
Principem tohoto ustanovení je, že žadatel je povinen 
uvádět veškerou plochu svých pozemků vedených v LPIS se 
souladem EU. 
 

17) Připomínka k § 10 odst. 10:  
Není zřejmý důvod – pokud je určitá plocha, která je 
větší, než je povolení pro opětovnou výsadbu, 
znamená to, že není jasné, kdy a jak se vysadí zbytek 
plochy – logičtější by bylo evidenčně toto rozdělit 
hned aby se mohla provést nová výsadba uceleného 
bloku vinice, která se skládá ze dvou povolení. 

Vysvětleno. 
Nelze kombinovat povolení pro opětovnou výsadbu a 
povolení pro novou výsadbu. V rámci SOT s vínem je 
podporována pouze výsadba tj., restrukturalizace a přeměna 
vinic. MZe doporučuje zachovat stávající změnu, neboť 
vychází z již neplatného nařízení. 
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18) Připomínka k § 10 odst. 11:  
Identická připomínka – možnost rozdělení stávajícího 
půdního bloku. 

Vysvětleno.  
Viz předchozí připomínka k ustanovení § 10 odst. 10. Odkaz 
na to, kde je uvedena daná podmínka (jejíž porušení vede 
ve zmíněnou sankci) zde musí být. 

19) Připomínka k § 10 odst. 12:  
Jako jednodušší a srozumitelnější se jeví formulace 
„..při nedodržení minimální výměry 0,2 ha“ namísto 
odvolávky na tři paragrafy. 

Vysvětleno.  
viz předchozí připomínka k ustanovení § 10 odst. 10. Odkaz 
na to, kde je uvedena daná podmínka (jejíž porušení vede 
ve zmíněnou sankci) zde musí být. 

20) Připomínka k § 13:  
Není zřejmý důvod tohoto návrhu. 

Vysvětleno.  
Návrh vychází z požadavků evropských předpisů. 

21) Připomínka obecná: 
V závěru svého stanoviska považuje KZPS ČR 
za vhodné ještě uvést, že při vstupu do Evropské unie 
měli vinaři dotace na klučení vinic, ochranu vinic proti 
okusu a také na ochranu proti škodám působených 
ptactvem na hroznech. Dle názoru KZPS ČR je zcela 
legitimní úvaha zvážit obnovu těchto dotačních titulů, 
které by prospěly všem vinařům bez ohledu na to, zda 
jsou „malí“ nebo „větší“. Náklady na klučení neklesly, 
ochrana proti okusu je nezbytná a vypustit hlídání 
hroznů před škodami působenými hejny špačků také 
nelze. Současně je KZPS ČR názoru, že na místě je 
celkové zjednodušení administrativy /byrokracie/ 
v dotační politice. 

Vysvětleno.  
Podpory na škodách způsobených zvěří a ptactvem byly 
Evropskou komisí vyhodnoceny jako nezpůsobilé dle čl. 14 
nařízení 2016/1149. 

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Rada hospodářské a 
sociální dohody 

Zasláno na vědomí.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

1) Připomínka k § 1 poznámka pod čarou 1): 
Návrh:  
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274, v platném 
znění 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2018/273, v platném znění 
Zdůvodnění: 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Navrhujeme doplnit oba dva nové právní předpisy EU 
a to z následujících důvodů. Prováděcí nařízení 
Komise (EU) 2018/274, v platném znění, zavádí 
podmínky například z pohledu podávání povinných 
prohlášení. Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2018/273, v platném znění, nahrazuje nařízení 
Komise (ES) č. 436/2009 (toto nařízení ruší) – dotýká 
se také činnosti ÚKZÚZ a vinařského zákona. 
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2) Připomínka k § 2 odst. 1 včetně poznámky pod 
čarou 2): 
Návrh:  
Ze strany MZe musí být definovány konkrétní 
podmínky pro ČR, které budou představovat plnění 
definice „pěstitele“ dle čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU)  2018/273, 
v platném znění. 
Odůvodnění: Nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2018/273, v platném znění stanovuje 
v čl. 2 odst. 1 písm. a) definici „pěstitele“, kde se pro 
účely tohoto nařízení Komise (EU) a prováděcího 
nařízení (EU) č. 2018/274 "pěstitelem" rozumí 
fyzická nebo právnická osoba či skupina 
fyzických nebo právnických osob nehledě na 
právní formu skupiny a jejích členů podle 
vnitrostátních právních předpisů jednotlivých 
členských států, jejíž podnik se nachází na území 
Unie podle článku 52 Smlouvy o Evropské unii ve 
spojení s článkem 355 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a která má v držení pozemek 
osázený révou vinnou, přičemž zemědělské 
produkty vypěstované na tomto pozemku jsou 
využívány ke komerční produkci vinařských 
výrobků, případně se na tento pozemek vztahují 
výjimky týkající se výsadby vinic k pokusným 
účelům nebo za účelem produkce roubů, uvedené 
v článku 3 odst. 2 tohoto nařízení. 
Přestože shora uvedená definice není stejná jako 
definice vyplývající z § 3 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 321/2004 Sb., platí princip aplikační přednosti 
práva EU a SZIF by tak při provádění nového 
vinařského programu měl vycházet z definice 
obsažené v čl. 2 NK v přenesené pravomoci (EU) 
2018/273, v platném znění. 

Vysvětleno. Akceptováno částečně. 
Po konzultacích se SZIF MZe doporučuje reflektovat novou 
definici pěstitele skrze skutečnost, že v registru vinic jsou 
povinně evidovány vinice s minimální výměrou 0,2 ha. 
Z nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 
vyplývá, že v registru vinic jsou evidovány vinice, které jsou 
určeny buď ke komerční produkci vinařských výrobků, nebo 
se na ně vztahují výjimky týkající se výsadby vinic k 
pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů. Ve 
vztahu k Restrukturalizaci a přeměně vinic má být podpora 
poskytována na pozemky osázené révou vinnou, přičemž 
zemědělské produkty vypěstované na těchto pozemcích 
jsou využívány ke komerční produkci vinařských výrobků. 
Pokusné a šlechtitelské vinice jsou evidovány v registru vinic 
zvlášť, tj. se speciálním příznakem. Z tohoto důvodu MZe 
doporučuje nulovou variantu – tj. ověření skutečnosti 
registrované vinice (zda se nejedná o vinice k pokusným 
účelům, produkci roubů, popřípadě k soukromé spotřebě 
pěstitele) v registru vinic. 
Rozpor byl odstraněn. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZQAKS1L)



22 

 

V souvislosti s výše uvedeným je nutno upravit rovněž 
poznámku pod čarou 2), byť ta má pouze informativní 
a nikoliv normativní charakter. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

3) Připomínka k § 2 odst. 2: 
Návrh: b) technika zlepšující obhospodařování vinic 
Odůvodnění: V programu podpor ČR pro roky 2019-
2023 je uváděn název podopatření „Technika 
zlepšující obhospodařování vinic“ (obdobně jako 
v čl. 46 odst. 3 písm. d) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném 
znění). Fond již uplatňoval tuto připomínku v rámci 
vnitřního připomínkového řízení, pravděpodobně byla 
pochopena „opačně“ (záměna „vinic“ za „vinice“ 
namísto záměny „vinice“ za „vinic“). 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

4) Připomínka k § 3 odst. 1 písm. a): 
Návrh: 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, 
Odůvodnění: Navrhujeme vypustit – není možné 
softwarově zkontrolovat, kdy byla vinice na žadatele 
prvně registrována – daný údaj v RV není evidován. 
Sice je evidováno, kdy nabylo právní moci rozhodnutí 
o registraci vinice, ale pokud na vinici dojde ke změně 

Vysvětleno.  
Doporučujeme ponechat stávající znění ustanovení. Není 
podmínkou, že daný údaj nelze dohledat. Dané ustanovení 
má od počátku pomoci těm pěstitelům, kteří do výsadbových 
podopatření vstupují nově s nově nabytým POV/POOV. 
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(např. rozdělení), již se u nové vinice „nedrží“ datum, 
kdy byla na žadatele prvně registrována. Pokud má 
být dané ustanovení ponecháno, musí ze strany MZe 
a ÚKZÚZ dojít k zavedení nové informace pro každou 
vinici a POOV, a to konkrétně datum prvního nabytí 
vinice/POOV daným subjektem. 
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5) Připomínka k § 4 odst. 1 písm. a): 
Návrh: 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, 
Odůvodnění: Navrhujeme vypustit – není možné 
softwarově zkontrolovat, kdy byla vinice na žadatele 
prvně registrována – daný údaj v RV není evidován. 
Sice je evidováno, kdy nabylo právní moci rozhodnutí 
o registraci vinice, ale pokud na vinici dojde ke změně 
(např. rozdělení), již se u nové vinice „nedrží“ datum, 
kdy byla na žadatele prvně registrována. Pokud má 
být dané ustanovení ponecháno, musí ze strany MZe 
a ÚKZÚZ dojít k zavedení nové informace pro každou 
vinici a POOV, a to konkrétně datum prvního nabytí 
vinice/POOV daným subjektem. 

Vysvětleno.  
Doporučujeme ponechat stávající znění ustanovení. Není 
podmínkou, že daný údaj nelze dohledat. Dané ustanovení 
má od počátku pomoci těm pěstitelům, kteří do výsadbových 
podopatření vstupují nově s nově nabytým POV/POOV. 

6) Připomínka k § 5 odst. 1 písm. a): 
Návrh: V případě nové výsadby má 
restrukturalizovaná vinice v době klučení více než 50 
% keřů révy vinné starších 10 let; v případě dosadby 
má restrukturalizovaná vinice k roku podání žádosti 
více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; 
v případě vinic nově pořízených, a to 
registrovaných žadatelem v registru vinic 
do 12 měsíců předcházejících podání žádosti 

Vysvětleno.  
Doporučujeme ponechat stávající znění ustanovení. Není 
podmínkou, že daný údaj nelze dohledat. Dané ustanovení 
má od počátku pomoci těm pěstitelům, kteří do výsadbových 
podopatření vstupují nově s nově nabytým POV/POOV. 
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o podporu, musí být více než 50 % keřů révy vinné 
starších 5 let k roku podání žádosti, 
Odůvodnění: Navrhujeme vypustit – není možné 
softwarově zkontrolovat, kdy byla vinice na žadatele 
prvně registrována – daný údaj v RV není evidován. 
Sice je evidováno, kdy nabylo právní moci rozhodnutí 
o registraci vinice, ale pokud na vinici dojde ke změně 
(např. rozdělení), již se u nové vinice „nedrží“ datum, 
kdy byla na žadatele prvně registrována. Pokud má 
být dané ustanovení ponecháno, musí ze strany MZe 
a ÚKZÚZ dojít k zavedení nové informace pro každou 
vinici a POOV, a to konkrétně datum prvního nabytí 
vinice/POOV daným subjektem. 

7) Připomínka k § 7 odst. 8: 
Návrh: K výplatě podpor podle odstavce 7 u žádostí 
pěstitelů týkajících se ploch katastrálních území 
s preferencí vinic uvedených v příloze tohoto nařízení 
Fond vyplatí podporu v maximální možné výši 75 % 
způsobilých nákladů.   
Odůvodnění: V případě přílohy, která vymezuje 
oblasti s preferovanými vinicemi, se ve většině 
případů nejedná o katastrální území.  
Zároveň v návrhu NV není nikde uvedeno, v jaké výši 
se pohybuje daná preference a jedná se tak 
o záměrné uvádění žadatelů v omyl (preferenci 
získají, ale z aktuálního znění návrhu NV lze nabýt 
dojmu, že by preference činila 0 Kč/ha, jelikož sazby 
pro jednotlivá podopatření dosahují 75 % skutečně 
vynaložených výdajů a totéž má činit podpora vinic 
nacházejících se v preferovaných oblastech). 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
Rozpor byl odstraněn. 

8) Připomínka k § 7 odst. 12: 
Návrh: Žádosti o podporu podle § 3, 4, 5 nebo 6, 
u kterých nedošlo k pravomocnému rozhodnutí Fondu 
do 30. září rozpočtového roku, budou vyplaceny 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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za shodných podmínek pro výplatu jako ostatní 
podpory shodného rozpočtového roku, avšak 
z finančních prostředků přidělených České republice 
na rozpočtové období.   
Odůvodnění: U opatření „Restrukturalizace 
a přeměna vinic“ došlo k zásadní změně týkající se 
administrace/výplat daného opatření a tudíž se 
odpovídajícím způsobem musí změnit formulace 
daného ustanovení pro § 3, 4 a 5 (nevztahovat 
výplatu vůči určitému datu, ale v návaznosti 
na vyčerpání fin. prostředků z rozpočtu daného 
fiskálního roku). 

9) Připomínka k § 10 odst. 2 písm. a) a b): 
Návrh: Vypustit, případně upravit.  
odůvodnění: Podmínka podávání prohlášení 
(ve vztahu k restrukturalizaci a přeměně vinic) je 
stanovena pouze v rámci aktuálního NV č. 142/2014 
Sb., resp. nejedná se o podmínku stanovenou 
právním předpisem EU (jak je tomu u opatření 
„Investice“). Podávání prohlášení by měl primárně 
kontrolovat ÚKZÚZ, kterému jsou prohlášení 
podávána a tato organizace má zároveň na základě 
zákona (č. 321/2004 Sb.) oprávnění udělovat 
subjektům, kteří podmínky neplní, sankce. 
V případě zachování dané podmínky navrhujeme 
upravit znění s ohledem na rozhodovací praxi ÚKZÚZ 
a MZe při odvolacích komisích, byť to není výslovně 
v § 29 zákona č. 321/2004 Sb. uvedeno, že pokud 
žadatel nepodá povinné prohlášení podle zvláštního 
předpisu (s odkazem na § 29 zákona č. 321/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů) ani s nulovou 
hodnotou, pokud eviduje stav produkce či zásob nebo 
sklizně „0“, tak mu Fond podporu na restrukturalizaci 
a přeměnu vinic neposkytne. 
Dále je ke zvážení, zda není vhodné upravit text § 10 

Vysvětleno. 
Doporučujeme ponechat stávající znění na základě 
zavedené praxe s ohledem na požadavky EU k výkaznictví 
údajů, týkajících se produkčního potenciálu. Tato skutečnost 
zásadním způsobem napomáhá k zasílání povinných 
hlášení jednotlivých subjektů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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odst. 2 písm. b), jelikož nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU)  2018/273 (které nahradilo NK 
č. 436/2009) ve vztahu k opatření „Investice“ již 
v čl. 48 citovaného nařízení lhůtu pro udělení sankce 
(resp. nezamítnutí žádosti) prodloužilo z 10 na 15 
pracovních dní. Tzn. je na zvážení, zda neupravit 
lhůtu pro ne/podání prohlášení u opatření 
„Restrukturalizace a přeměna vinic“, aby existoval 
jednotný přístup v rámci obou uplatňovaných opatření 
SOT s vínem. 

Text byl upraven. 
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10) Připomínka k § 10 odst. 9: 
Text daného ustanovení by měl být upraven 
v návaznosti /s odkazem/ na možné udělení sankce 
nebo zamítnutí žádosti na základě čl. 54 odst. 4 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2016/1149, v platném znění. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
  

11) Připomínka k § 16: 
Jsme názoru, že zrušení by mělo být navázáno na 
existující závazky, u RPV 3 roky a u investic 5 let, s 
tím nekoresponduje datum účinnosti, k jakému by 
mělo dojít ke zrušení. Je nutno zachovat uvedenou 
úpravu pro případné přezkumy, obnovy či vratková 
řízení. Nařízení vlády č. 142/2014 Sb. by z pohledu 
závazků mělo platit do konce roku 2023. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Akceptováno. 
Text byl upraven na základě připomínek MSP a MF. 
Rozpor byl odstraněn. 
 

12) Připomínka k příloze - Katastrální území s 
preferencí vinic: 
Návrh: „Území s preferencí vinic“.  
Odůvodnění: Ve výčtu území se nejedná ve většině 
případů o katastrální území. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 

13) Připomínka: 
Návrh neobsahuje stanovení cenových limitů 
pro jednotlivá podopatření dotačního titulu „Investice“. 
V minulém období Fond opakovaně požadoval, aby 
byly pro jednotlivá podopatření (resp. zařízení) 
dotačního titulu „Investice“ stanoveny cenové limity 
(např. dle výkonu/kapacity jednotlivých zařízení). 
Tímto by se výrazným způsobem snížilo riziko, že 
někteří žadatelé budou ve spojení s dodavatelem 
uměle navyšovat cenu zařízení. Fond již evidoval 
několik případů, kdy byla cena pořizované investice 
nepřiměřeně vysoká, což s sebou nese potřebu 
realizovat odborné posudky ze strany soudních 
znalců a s tím spojené náklady a prodloužení termínů 
administrace žádosti.  

Vysvětleno. 
MZe doporučuje nezavádět cenové limity v Nařízení vlády. 
Pro posouzení způsobilých výdajů v rámci opatření Investice 
sloužení výstup ÚZEI, díky kterému je možné daný případ 
řádně posoudit. 
Rozpor byl odstraněn. 
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Zároveň by daným návrhem došlo nepřímo 
ke zvýšení prostředků pro žadatele, kteří si pořizují 
zařízení standardních parametrů – žadatelé, kteří 
pořizují zařízení nadstandardních parametrů (a tedy 
i pořizovacích cen) totiž nemalou částí „odčerpávají“ 
prostředky z disponibilních prostředků daného 
opatření. 
Studie ÚZEI (na kterou bylo „odkazováno“ v rámci 
vnitřního připomínkového řízení) nemůže sloužit jako 
metodická pomůcka, na základě které by Fond 
ponižoval výši podpory (již jen proto, že byla 
vypracována vůči podopatření pro dřevěné 
sudy/nádoby o min. objemu 600 litrů a nikoli 
pro ostatní podopatření). 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

14) Připomínka k odůvodnění - str. 10, tabulka 2. 
Přehled nákladů na založení vinice: 
Návrh: Vypustit.  
Odůvodnění: V rámci Programu podpor ČR 
pro období 2019-2023 byly z kalkulace vypuštěny 
náklady spojené s předvýsadbovou přípravou vinice. 
V odůvodnění tak již daný text nemá žádné 
opodstatnění. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

15) Připomínka k odůvodnění - str. 11, tabulka 3. 
Ošetření mladých vinic: 
Návrh: Vypustit.  
Odůvodnění: Je nutné vypustit náklady uvedené 
v tabulce č. 3 (Ošetření mladých vinic) - jedná se 
o náklady spojené s každodenní správou vinic a tyto 
náklady jsou dle čl. 14 písm. a) nařízení č. 2016/1149, 
v platném znění nezpůsobilé. 
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Vysvětleno.  
MZe doporučuje tento náklad v kalkulacích ponechat. Jedná 
se o již schválený údaj, který byl obsažen v současně 
platném Programu podpor na roky 2019-2023. V tomto 
ohledu uvádíme, že nový programový dokument byl odeslán 
k notifikaci EK. 
Rozpor byl odstraněn. 

16) Připomínka k odůvodnění - str. 13, poslední 
odstavec k § 7: 
Pokud se týká preferovaných nároků, tak v případě 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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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. 
Odůvodnění: Výše preference bude oproti stávající 
situaci (resp. stávajícímu znění NV č. 142/2014 Sb.) 
odlišná, tzn. musí tomu odpovídat i text uvedené věty.   

Potravinářská komora ČR Bez připomínek.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez připomínek.  

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský svaz ČR Bez připomínek.  

Českomoravský svaz 
zemědělských podnikatelů 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a dopravy 
ČR 

Bez připomínek.  

Svaz marginálních oblastí Bez připomínek.  

Svaz ekologických 
zemědělců ČR 

Bez připomínek.  

Společnost mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

Bioinstitut, o.p.s. Bez připomínek.  

Zemědělský výbor, PS PČR Bez připomínek.  

Výbor pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu, 
Senát PČR 

Bez připomínek.  

Svaz vinařů ČR Identické připomínky jako Vinařská unie.  

Vinařský fond ČR Bez připomínek.  

Vinařská asociace ČR, z.s. Bez připomínek.  

MORAVÍN, svaz Bez připomínek.  
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moravských vinařů z.s. 

Cech českých vinařů z.s. Bez připomínek.  

Vinařská unie ČR, z.s. 
 

1) Připomínka k § 5 odst. 1: 
Navrhujeme doplnit text uvedený pod písmenem d) 
následovně: 
d) výsadbou nebo dosadbou dojde ke zvýšení počtu 
kusů keřů na 1 ha osázené plochy minimálně o 1 000 
kusů nad původní počet keřů na 1 ha plochy vinice 
anebo dojde ke změně systému pěstování vinné 
révy změnou vedení nebo změnou typu opěrné 
konstrukce na typ opěrné konstrukce umožňující 
mechanizovanou sklizeň; výsadba nebo dosadba se 
provede vysazením nebo dosázením celých 
ucelených řádků v celé délce restrukturalizované 
vinice. 
Zdůvodnění: Článek 46 Nařízení EK 1308/2013 
definuje, co je běžná obnova vinice: „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. 
Nastavení podmínek tohoto podpoatření vyplývá 
z konzultací s odbornou vinohradnicko-vinařskou veřejností 
(2014-2015). Principem tohoto podpopatření je umožnění 
výsadby/dosadby vinice z cílem navýšení počtu keřů oproti 
stávajícímu stavu. Takto bylo podopatření notifikováno 
orgány EK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Připomínka k § 6 odst. 2:  
Navrhujeme doplnit písmeno d) v tomto znění 
d) pneumatický lis na hrozny 
Zdůvodnění: Dle našich informací již nejsou některé 

Akceptováno. 
Text byl upraven po konzultacích s odbornou veřejností 
a bylo doplněno písmeno d) - lis na hrozny. 
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investice (např. právě do cross-flow filtrů) vinaři tolik 
využívány, naopak poptávají jiná technologická 
zařízení, nejčastěji právě pneumatické lisy. 

Evropský řád rytířů vína, 
spolek 

Bez připomínek.  

Sdružení vinařů 
mikulovické vinařské 
podoblasti, z.s. 

Bez připomínek.  

Spolek EKOVÍN Bez připomínek.  

Velkobílovičtí vinaři, spolek Bez připomínek.  

Spolek dobšických vinařů Bez připomínek.  

Aliance vinařů V8, z.s. Bez připomínek.  

Templářské sklepy 
Čejkovice, vinařské družstvo 

Bez připomínek.  

Cech blatnických vinařů, z.s. Bez připomínek.  

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

VOC Modré hory, z.s. Bez připomínek.  

VOC Pálava, z.s. Bez připomínek.  

VOC Znojmo, z.s. Bez připomínek.  

VOC Mělník z.s. Bez připomínek.  

VOC Valtice z.s. Bez připomínek.  

VOC Hustopečsko, z.s. Bez připomínek.  

VOC Slovácko z.s. Bez připomínek.  

Bohemia Sekt s.r.o. Identické připomínky jako Vinařská unie.  

V Praze dne 1. června 2018 
Vypracovala: Mgr. Kamila Brunovská 
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