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Činnost Svazu vinařů České republiky pro rok 2019
Po schválení valnou hromadou SV ČR dne 3.4. 2019

Níže uvedené návrhy navazují na teze navržené představenstvem Svazu vinařů České republiky ze dne
5. 3. 2014 a následně schválené valnou hromadou SV ČR, z nichž některé již byly úplně nebo z části
realizovány a jsou nedílnou součástí tohoto výčtu opatření. Svaz vinařů ČR vyjadřuje spokojenost s
novelou zákona o vinohradnictví a vinařství publikovanou ve sbírce zákonů v únoru 2018 pod číslem
26/2017 Sb. S ohledem na trvání potřeby zavedení některých opatření z původních návrhů a aktuální
problematiky představenstvo Svazu navrhuje následující činnost v roce 2019:

A. V rámci problematiky černého trhu s vínem trvají požadavky na:
1) Kvalifikace „falšování potravin” jako trestný čin s dopadem na konkrétní odpovědné
osoby (představenstvo, jednatel, vedení družstev, fyzické osoby v provozu - ten kdo
konkrétní falšování provádí). Toto opatření má v současné době oporu v novele zákona
o vinohradnictví a vinařství.
2) Zachovat zpřísněné sankční opatření u falšovaní vín jak pro prodejce, tak i pro
distributory a výrobce. Zákazy činnosti, finanční sankce, trestněprávní sankce.
3) Zpřísnit kontrolu prováděnou celní správou, využití silničních kontrol prováděných
Policii ČR, využití mýtných bran pro sledování pohybu cisteren.
4) Pokračovat ve spolupráci s ÚKZUZ na systému verifikace hlášení o produkci, sběru,
nákupu a jejich křížovou kontrolu.
5) Rozpracovat návrhy na rozdělení subjektů na trhu na výrobce a obchodníky s povinností
označení firmy - obchodního názvu
6) Prosadit legislativní zákaz poskytovat podpory ať státní, nebo z VF pro subjekty, kterým
bylo opakovaně prokázáno falšování vína.
7) Aktivně prosazovat zavedení systému e-VDO, který by měl být povinný pro veškerou
přepravu vína z a do ČR z jiných členských států EU ve volném daňovém režimu, nikoliv
však pro vnitrostátní přepravu. Otevřít diskusi nad umožněním dobrovolného využití pro
zájemce v rámci vnitrostátní přepravy jako náhradu tištěných průvodních dokladů.

8) Zpracovat analýzu dopadů novely zákona o vinohradnictví a vinařství

B. V rámci problematiky vinohradnictví a vinařství se zaměřit na:
11) Zpracovat návrh „Apelačního systému” v České republice.
12) Prosazovat udržení a prohlubování podpor na novou výsadbu (1 % plochy) a výsadbu
z bývalé státní rezervy jako součást protierozního opatření.
13) Aktivně pracovat na novém Programu rozvoje venkova udržet pro následující
programovací období a dále rozvíjet opatření 4.1.1. a 4.2.1. pro pěstitele a zpracovatele
hroznů révy vinné.
14) Udržovat spolupráci s JMK
15) Prosazovat snížení odvodu na sociální a zdravotní pojištění v zemědělské výrobě
16) Prosazovat rozšíření podpory kapkové závlahy jednotlivcům a rozšíření a rekonstrukci
základních závlahových systémů
17) Prosazovat rozšíření prognózy a signalizace chorob a škůdců ve spojení s dobudováním
sítě meteostanic.
18) Navrhnout systém pro povolování nových vinařských obcí a viničních tratí, kde nyní
nejsou žádné vinice.
19) Prosazovat zabezpečení přebytku vody v povodí Moravy a Dyje
20) Požadovat intenzivní kontrolu původu vína a značení vín odrůdou u vín dovezených z EU
do ČR.
21) Iniciovat založení výzkumného ústavu pro vinohradnictví a vinařství
22) Zajistit kontinuitu a funkčnost již zbudovaného technického izolátu ZF MENDELU
v Lednici.

Valná hromada Svazu vinařů České republiky,
Valtice 3. 4. 2019
Zapsal: Martin Půček

