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V Praze dne 25. června 2014  
          Č.j.: 597/14/REV1 

 
         
 

 
 
 

Stanovisko 
komise pro hodnocení dopadů regulace 

 
k návrhu  

nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné 
organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství 

a o změně nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při 
provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
 

I. Úvod 
 

Návrh zajišťuje realizaci Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou 
republiku na léta 2014 až 2018, který byl uznán EK koncem září 2013, a díky němuž 
Česká republika bude moci každoročně čerpat finanční prostředky EU ve výši 5,155 
miliónů euro. 
Návrh nařízení, dle předkladatele, 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.  
Toto stanovisko je předkládáno na základě dopracování závěrečné zprávy RIA 
předkladatelem ze dne 19. června 2014. 
 
II. Připomínky a návrhy změn 
 
Hlavním problémem předloženého návrhu bylo, že postrádal jakékoli propočty 
a informace o dosažení uváděných cílů. Především nebylo zřejmé, kolika procent 
vinic se předpokládaná obnova dotkne, zda jsou poskytované prostředky dostatečné 
či nikoli.  
 
Cílem opatření restrukturalizace a přeměny vinic je zlepšení zdravotního stavu vinic 
a zvětšení plochy pěstování odrůd mimo jiné vyšlechtěných v ČR a zároveň se tvrdí, 
že je nutná změna odrůdové skladby, která bude preferovat odrůdy požadované 
konečnými spotřebiteli. K těmto cílům však v důvodové zprávě chyběla jakákoli čísla 
a kvantitativně vyjádřené očekávání změn a dosažení deklarovaných cílů. 
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V rámci opatření Investice jsou podporovány zpracovatelské investice (pořízení 
dřevěného sudu nebo uzavřené dřevěné nádoby na výrobu vína o objemu nejméně 
600 litrů). V materiálu chybělo jakékoli věcné zdůvodnění a číselné vyjádření této 
konkrétní podpory.  Toto omezení velikosti neumožní dotovat menší dřevěné nádoby 
potřebné pro malé a střední vinařství a je zcela v rozporu s cílem rozvoje 
konkurenceschopnosti, neboť preferuje velká vinařství na úkor malých vinařství. 
 
Předpis EU umožňuje pokrýt ztrátu producentům až do výše 100%, a to i formou 
povolení souběžné existence staré a nové vinice během nejvýše tříletého období. 
V důvodové zprávě chyběla jakákoli zmínka, proč předkladatel nevyužil této 
možnosti. 
 
 
III. Závěr  
 
Při projednání návrhu v Komisi RIA dne 13. 6. 2014 byly sděleny předkladateli 
připomínky a návrhy obsažené v bodě II. tohoto stanoviska. Na základě 
předloženého dopracování předkladatelem ze dne 19.6 2014, ve kterém reagoval na 
uvedené nedostatky a upřesnil údaje a doplnil očekávané skutečnosti, doporučil 
zpravodaj materiál postoupit k dalšímu projednávání. Komise RIA tudíž doporučuje 
závěrečnou zprávu RIA s ch v á l i t.  
 
 
 

Vypracoval: Ing. Jiří Nekovář 
 
 

      Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc., v.r. 
            předseda komise 
 


