
 

 

Velké Bílovice 29. 7. 2021 

 
návrh 

Činnost Svazu vinařů České republiky pro rok 2021 
 
 
 

S ohledem na trvání potřeby zavedení některých opatření z původních návrhů a aktuální problematiky 
představenstvo Svazu navrhuje následující činnost v roce 2021: 
 

 
A. V rámci legislativy: 

1) Monitorovat legislativní proces zákona o regulaci reklamy a pádnými argumenty ve 

spolupráci se sektorovými kolegy (pivo, líh) prosadit zachování stávajícího stavu. 

2) Monitorovat legislativu mysliveckého zákona a jeho prováděcích předpisů a zde 

prosazovat ustanovení na maximální snížení stavů zvěře v honitbách, kde jsou kulturou 

vinice, a dále zapojit myslivecké sdružení do spolupráce či spolufinancování minimálních 

ochran před poškozením zvěře 

 

B. V rámci problematiky vinohradnictví a vinařství se zaměřit na: 

 
3) Prosazovat udržení a prohlubování podpor na novou výsadbu (1 % plochy) a výsadbu 

z bývalé státní rezervy jako součást protierozního opatření a umožnit restrukturalizaci 

na státní půdě 

4) 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 

5) Monitorovat a prosadit obdobné podmínky restrukturalizace vinic a investic v rámci SOT 

s vínem 

6) Monitorovat a prosadit obdobné podmínky v rámci AEKO opatření IP – réva vinná 

2023+ 

7) Prosazovat vytvoření udržitelných a rozvojových podmínek pro rozvoj šlechtění a 

udržování genetického fondu. 

8) Udržovat spolupráci s JMK 



 

 

9) Prosazovat rozšíření podpory kapkové závlahy jednotlivcům a rozšíření a rekonstrukci 

základních závlahových systémů 

10) Prosazovat zabezpečení přebytku vody v povodí Moravy a Dyje 

11) Ve spolupráci s VF monitorovat notifikaci VF od roku 2022 

12) Internacionalizace – intenzivně spolupracovat se zahraničními organizacemi pro 

formulaci společných stanovisek a řešení 

13) Iniciovat kontakt nových vznikajících vinařství za účele zajištění generační návaznosti 

stávajících členů Svazu 

14) Aktivně být nápomocen v modernizaci vinařských organizací pod zájmy Svazu 

15) Ve spojení s novým vedením připravit na následující valnou hromadu rozvojový plán 

Svazu pro budoucí období. 

 
 
 
 
Valná hromada Svazu vinařů České republiky,  
Velké Bílovice 29. 7. 2021 
 
Zapsal: Martin Půček 
 

 


