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návrh
poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky a dalších

na vydání

zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákon o vinohradnictví a vinařství
Čl. I
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č.
411/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 215/2006 Sb., se mění takto:
Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:
„§ 36a
(1) Návratná podpora na výsadbu a obnovu vinic poskytnutá fyzickým a právnickým
osobám formou bezúročné půjčky podle zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 50/2002 Sb., a
nařízení vlády č. 342/2002 Sb., o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic,
obnovy vinic a propagace odbytu vín, se považuje za nenávratnou podporu.
(2) Příjem Vinařského fondu z návratné finanční podpory státu poskytnuté Vinařskému
fondu podle zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých
souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 50/2002 Sb., se ve výši celkového
souhrnu částek návratné podpory na výsadbu a obnovu vinic poskytnuté fyzickým a
právnickým osobám formou bezúročné půjčky podle odstavce 1 považuje za příjem podle §
35 odst. 1 písm. d).“

ČÁST DRUHÁ
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva
Obecná část

Před vstupem České republiky do Evropské unie obdržel Vinařský fond (dále jen
„fond“), zřízený v roce 2002, návratnou finanční podporu státu, z níž v souladu s tehdy
platným zákonem č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých
souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů, poskytoval na základě žádostí
fyzických nebo právnických osob („vinařů“) též na podporu výsadby a obnovy vinic.
Podpora poskytovaná fondem se skládala ze dvou částí: 1) z části nenávratné podpory,
která mohla poskytnuta být nejvýše ve výši 50 %, a 2) z části návratné podpory formou
bezúročné půjčky.
Způsob a podmínky pro poskytnutí návratné podpory formou bezúročné půjčky
stanovilo nařízení vlády č. 342/2002 Sb., o způsobu a podmínkách poskytování podpor
výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín. Podle tohoto právního předpisu
rozhodovala o poskytnutí návratné podpory na výsadbu nebo obnovu vinice Rada fondu,
přičemž součástí rozhodnutí musela být vždy též podmínka, že návratnou podporu její
příjemce vrátí fondu nejpozději do 20 let, a to tak, že v 6. až 10. kalendářním roce
následujícím po roce výsadby vinice, nebo obnovy vinice vrátí v každém kalendářním roce
nejméně 2 % z celkové výše návratné podpory a v 11. až 20. kalendářním roce následujícím
po roku výsadby vinice, nebo obnovy vinice vrátí v každém kalendářním roce nejméně 9 % z
celkové výše návratné podpory.
V této době však současně někteří vinaři obdrželi přibližně ve stejné výši na hektar též
nenávratnou dotaci na obnovu vinic z Ministerstva zemědělství. Šlo o souběh podpor, kdy
bylo možné rozhodnout se pro jednu nebo druhou alternativu podpory, přičemž předem
nebyla známa sazba na hektar.
Splácení půjčky poskytnuté části vinařů podle zákona č. 115/1995 Sb. a nařízení vlády
č. 342/2002 Sb. má začít pro tyto vinaře rokem 2009. Vinařský fond má začít vracet
návratnou finanční podporu státu v letech 2014 až 2028.
Cílem návrhu zákona je nastolení rovnosti podmínek mezi vinaři, kteří čerpali půjčku, a
těmi, kteří získali nevratnou podporu z dotace. Toho lze dosáhnout novelou zákona o
vinohradnictví a vinařství, která by změnila dosavadní návratnou část podpory vinařům na
výsadbu a obnovu vinic (půjčku) vůči Vinařskému fondu na nenávratnou podporu a současně
návratnou finanční podporu státu vůči Vinařskému fondu na dotaci státu. Aby „odpuštění“
bezúročné půjčky vinařům mělo smysl, musí být přijat příslušný zákon již do 30. dubna 2007.
Tímto datem končí pro ČR tříleté přechodné období po vstupu do EU. Pokud se v rámci této
doby stihne bez průtahů novelizovat zákon o vinohradnictví a vinařství, není třeba notifikovat
tuto podporu našim vinařům v rámci příslušných procedur stanovených právem Evropských
společenství. V opačném případě budou tito vinaři nuceni začít od roku 2008 s tvorbou tvořit
rezerv na splátky od roku 2009.
Z uvedených důvodů navrhovatelé navrhují, aby Poslanecká sněmovna podle § 90
odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, v platném znění, s návrhem zákona
vyslovila souhlas již v prvém čtení.

Hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy

Objem prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na bezúročné půjčky vinařům
představuje celkovou částku kolem 223 milionů Kč rozložených do 15 let. V průměru jde
přibližně o 15 milionů Kč ročně. Vinařský fond má začít vracet návratnou finanční podporu
státu až od roku 2014 do roku 2028, přičemž v letech 2014 až 2018 jen v průměru 5 milionů
Kč ročně.
Nároky na rozpočty krajů a obcí nepřináší navržená novela žádné, neboť jde výhradně o
prostředky, s nimiž hospodaří fond, resp. státní rozpočet.
Soulad s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem
Návrh zákona neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána,
ani platným ústavním zákonům. Není v rozporu ani s právem Evropských společenství,
upravuje právní vztahy, které je možno upravovat v rámci stanoveného přechodného období.
Zvláštní část
K části první, čl. I
Do části první, hlavy šesté, zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění
pozdějších předpisů, se vkládá nové ustanovení § 36a, které upravuje problematiku
sledovanou touto novelou. Jelikož zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství, jakož i
prováděcí nařízení vlády č. 342/2002 Sb. již pozbyly platnosti, avšak práva a povinnosti
vzniklé na jejich základě stále trvají, upravují se tyto právní vztahy nově v platném zákoně č.
321/2004 Sb., ve znění pozdějších zákonů.
K odst. 1
Ustanovení stanoví, že návratná podpora na výsadbu a obnovu vinic poskytnutá
žadatelům, tj. fyzickým a právnickým osobám formou bezúročné půjčky podle zákona č.
115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních
předpisů, ve znění zákona č. 50/2002 Sb., a nařízení vlády č. 342/2002 Sb., o způsobu a
podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín, se
považuje za nenávratnou podporu. Jde o změnu druhu části poskytnuté podpory z podpory
návratné na podporu nenávratnou. Ke změně dojde přímo ze zákona (dnem účinnosti novely),
takže příjemci návratné podpory (půjčky) nebudou nuceni žádat o její prominutí.
K odst. 2
Ustanovení stanoví, že příjem Vinařského fondu z návratné finanční podpory státu,
která mu byla poskytnuta podle zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o
změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 50/2002 Sb., se ve výši
celkového souhrnu částek návratné podpory na výsadbu a obnovu vinic, které fond vyplatil
žadatelům formou bezúročné půjčky podle uvedených právních předpisů, se považuje za
příjem fondu podle § 35 odst. 1 písm. d), tj. za dotaci ze státního rozpočtu. Dnem účinnosti
tohoto zákona se tedy ex lege změní návratná finanční podpora státu poskytnutá podle
uvedených právních předpisů na dotaci ze státního rozpočtu a bude s ní nakládáno v souladu

s rozpočtovými pravidly, tj. se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtový pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
K části druhé, čl. II.
Jelikož to vyžaduje naléhavý obecný zájem, spočívající jednak v zajištění rovnosti
všech podnikatelů v oblasti produkce vína, jednak v jejich budoucí konkurenceschopnosti
v rámci společného vnitřního trhu Evropských společenství, navrhuje se účinnost zákona
dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.
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ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
HLAVA VI
VINAŘSKÝ FOND
§ 31 – 34
(….)

§ 35
(1) Příjmy Fondu tvoří
a) odvody ve výši 0,50 Kč z každého litru všech druhů vín vyrobených na území
České republiky a poprvé uvedených do oběhu; odvod je výrobce povinen odvést na
účet Fondu; tato povinnost se nevztahuje na výrobce, pokud v kalendářním roce uvede
do oběhu víno v množství menším než 1 000 litrů,
b) odvody ve výši 350 Kč z každého byť jen započatého hektaru vinice, které je
pěstitel povinen odvést nejpozději do konce každého kalendářního roku na účet
Fondu; tato povinnost se nevztahuje na
1. pěstitele, který pěstuje révu na ploše menší než 1 hektar,
2. vinice registrované Ústavem pro výzkumné a pokusné účely,
3. mladé vinice do konce třetího roku od výsadby;
c) podpora státu, která se poskytuje ve finanční výši rovnající se součtu příjmů
Fondu uvedených pod písmeny a), b), d) až k). Podporu státu na příslušný kalendářní
rok ministerstvo převede na účet Fondu nejpozději do 25. února následujícího roku,
d) dotace ze státního rozpočtu,82)
e) dotace z rozpočtu územních samosprávných celků,83)
f) finanční příspěvek kraje,
g) dary od fyzických osob, právnických osob, nebo zahraničních osob,
h) dědictví,
i) příjmy z prodeje produktů podporujících činnosti uvedené v § 31 odst. 4,
j) úroky z vkladů,
k) penále za neplacení nebo opožděné placení odvodů stanovené ve výši 0,1 %
denně z dlužné částky ode dne následujícího po posledním dni splatnosti odvodu,
nejvýše však do výše dvojnásobku odvodu; penále je pěstitel nebo výrobce povinen
odvést na účet Fondu.
(2) U odvodů podle odstavce 1 písm. a) je dnem splatnosti dvacátý pátý den
měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí. Odvod podle odstavce 1 písm. a) se
provede za kalendářní čtvrtletí, kdy výrobce uvedl do oběhu nejméně 1 000 litrů vína
v příslušném kalendářním roce.
(3) Pěstitel nebo výrobce je povinen poukázat příslušný odvod Fondu ve lhůtách
podle odstavců 1 a 2. Plátce odvodu je dále povinen na vyžádání Fondu předložit
Fondu vyúčtování plateb odvodů za uplynulý kalendářní rok.
(4) Pěstitel nebo výrobce je povinen vypočítat a podle vzoru sdělit údaje
rozhodné pro výši odvodu podle odstavce 1 písm. a) a b) a tyto zasílat Fondu
nejpozději do dne splatnosti odvodu. Vzor stanoví Fond jako přílohu organizačního
řádu, zveřejní jej dálkovým způsobem a rozešle na obecní úřady vinařských obcí.
(5) Ústav umožní Fondu přístup k údajům a informacím z evidence vinic a
výroby vína, které se týkají pěstitelů a výrobců vína, a to v rozsahu nezbytném pro
zajištění výběru odvodů podle odstavce 1 písm. a) a b).
(6) Pro účely kontroly placení odvodů je Fond oprávněn vyžadovat od pěstitelů a
výrobců údaje o plochách osázených vinic, výrobě vína, množství sklizených vinných
hroznů a množství vína uvedeného do oběhu; pro účely ověření těchto údajů je Fond
oprávněn vyžadovat od ministerstva, Generálního ředitelství cel, případně Ústavu
údaje o plochách osázených vinic, výrobě vína, množství sklizených vinných hroznů a

množství vína uvedeného do oběhu jednotlivými výrobci vína. Pěstitel, případně
výrobce vína je povinen na žádost Fondu předložit Fondu za účelem placení odvodů
příslušnou dokumentaci týkající se odvodů do Fondu podle odstavce 1 písm. a) a b).
(7) Fond může provádět v souvislosti s kontrolou odvodů kontrolu přímo u
pěstitele nebo výrobce.
(8) Členové orgánů Fondu a zaměstnanci Fondu jsou povinni zachovávat
mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví v souvislosti s výkonem funkce člena
orgánu Fondu nebo zaměstnance Fondu. Zprostit mlčenlivosti může člena orgánu
Fondu nebo zaměstnance Fondu ministr.
(9) Odvody podle tohoto zákona vybírá a vymáhá Vinařský fond. Při vybírání a
vymáhání postupuje podle zvláštního právního předpisu.84)
§ 36
(1) Příjmy Fondu lze použít pouze
a) k účelům uvedeným v § 31 odst. 4,
b) k pokrytí provozních nákladů Fondu, avšak nejvýše do 10 % součtu všech
zdrojů příjmů podle § 35.
(2) Fond ve svém účetnictví odděleně eviduje výdaje spojené s poskytováním
podpor a informací podle § 31 odst. 4 a tyto vede na samostatných účtech.85)
(3) Zůstatek vykázaný Fondem ke konci příslušného kalendářního roku se
převede v účetnictví Fondu do následujícího kalendářního roku a užije se k
zabezpečení činnosti Fondu podle § 31 odst. 4.
§ 36a
(1) Návratná podpora na výsadbu a obnovu vinic poskytnutá fyzickým a
právnickým osobám formou bezúročné půjčky podle zákona č. 115/1995 Sb., o
vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve
znění zákona č. 50/2002 Sb., a nařízení vlády č. 342/2002 Sb., o způsobu a podmínkách
poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín, se považuje za
nenávratnou podporu.
(2) Příjem Vinařského fondu z návratné finanční podpory státu poskytnuté
Vinařskému fondu podle zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 50/2002 Sb., se ve výši
celkového souhrnu částek návratné podpory na výsadbu a obnovu vinic poskytnuté
fyzickým a právnickým osobám formou bezúročné půjčky podle odstavce 1 považuje za
příjem podle § 35 odst. 1 písm. d).

