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ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA:  

VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
ne každý obor udělal za poslední léta takový skok jako české 
a moravské vinařství a vinohradnictví. Kvalita šla prudce naho-
ru a ve světě už mají někteří naši vinaři opravdu dobré jméno. 
Většina vinařů a dovozců vína dělá svou práci poctivě a snaží se 
zákazníkům nabídnout hlavně kvalitu. Ne všichni jsou ale takoví. 
Proto jsme připravili novelu vinařského zákona. Poprvé například 
jasně říká, co konkrétně si máme představit pod pojmem falšo-
vání vína. Dopustí se ho ten, kdo použije výrobní postupy, které 
jsou v rozporu s evropským právem, přidá do vína vodu nebo 
alkohol, obohatí víno cukrem nad mezní hodnotu nebo neuve-
de povinné označovací údaje. Navíc jsme přitvrdili i v pokutách, 
takže místo pěti milionů teď může padnout i rovných padesát. 
Nechceme ztěžovat práci vinařů a dovozců vína, ale podporu-
jeme všechny poctivé tím, že co nejvíce ochráníme náš trh před 
nekvalitními výrobky, které kazí jméno všem vinařům a celému 
oboru. Novela také upřesňuje, jaké údaje se musí uvádět při 
prodeji lahvového, sudového i rozlévaného vína.  Věříme, že 
situace na trhu bude i díky této novele přehlednější, posílí důvě-
ru v kvalitní producenty vína a my už nebudeme tolik kupovat 
víno-nevíno nebo víno neznámého původu. Zmíněné novinky 
začnou platit v první polovině příštího roku. Přečíst si o všem 
podstatném však můžete už dnes v našem newsletteru. 

Příjemné čtení přeje 

Marian Jurečka 
ministr zemědělství
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PROTI PANČOVÁNÍ

NOVELA VINAŘSKÉHO 
ZÁKONA MLUVÍ JASNĚ: 
VÍNO NENÍ VODA
Podmínky pro dovoz a prodej vína v sudech a cisternách budou od příštího roku 
přísnější. Rozhodli jsme se, že budeme chránit hlavně naše vinaře a zákazníky. Ti budou 
mít díky novele jasnější informace o původu hroznů i nápojů z nich. Falšované víno se 
na naše stoly jen tak nedostane. 

Falšování vína se podle novely dopustí 
každý, kdo použije výrobní postupy, které 
jsou v rozporu s evropským právem, přidá 
do vína vodu nebo alkohol, obohatí víno 
cukrem nad mezní hodnotu nebo neuvede 
povinné údaje. „Kdo bude víno pančovat, 
může za to, místo dnešních 5 milionů, 
dostat pokutu až 50 milionů korun,“ řekl 
ministr zemědělství Marian Jurečka.

Proč ten důraz zrovna na víno? V roce 
2014 bylo totiž druhou nejfalšovanější 
komoditou – Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce zachytila 44  % nevyhovu-
jících vzorků. Abychom toto omezili, bude 
sudové víno prodávat už jen výrobce vína, 
dovozce nebo provozovatel vinotéky.  Aby-
chom zabránili podvodům s vínem z dovo-
zu, musí mít sudy jednorázovou kontrolní 
pásku. Výrobce nebo dovozce na ní uvede 
jméno, firmu, sídlo a především evidenční 
označení. „Tato páska zabrání neoprávně-

né manipulaci s vínem, zajistí, že nebude 
možné sud otevřít nebo měnit jeho obsah. 
Případné porušení pásky by kontroloři 
snadno zjistili,“ uvedl Jurečka.

Sudové víno určené k prodeji bude muset 
výrobce, dovozce nebo provozovatel 
vinotéky navíc uchovávat při teplotě 
do 18 °C. Údaje o původu, šarži, obsahu 
alkoholu, zbytkovém cukru a stáčírně musí 
prodejce viditelně umístit u prodávaného 
sudového vína. Podobné povinnosti se 
vztahují i na prodej vína rozlévaného. No-
velu zákona o vinohradnictví a vinařství 
musí ještě projednat vláda, poté ji posoudí 
Evropská komise. Novela také upravuje 
podmínky pro výsadbu nových vinic nebo 
opětovnou výsadbu révy. Nadále ji bude 
moci povolit pouze Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). 
Platit by měla nejpozději od poloviny 
příštího roku.

SUDOVÉ VÍNO SE 
BUDE PRODÁVAT JEN 
V REGISTROVANÝCH 
PRODEJNÁCH, SUDY 
MUSÍ MÍT KONTROLNÍ 
PÁSKU A TEPLOTA 
SKLADOVÁNÍ VÍNA 
U PRODEJCE MUSÍ BÝT 
DO 18 STUPŇŮ.

Počet kontrol vína 2015 2014 2013 2012

Celkem odebraných vzorků 1292 864 1082 850

Celkem vzorků: sudové čepované víno 732 471 514 413
      z toho nevyhovující počet vzorků 240 (33 %) 151 (32 %) 165 (32 %) 159 (38 %)

Celkem vzorků: balené víno 560 393 568 437
      z toho nevyhovující počet vzorků 199 (35 %) 88 (22 %) 128 (22 %) 94 (21 %)

„Nechceme, aby se víno prodávalo na kdejakém rohu, 
v kdejaké večerce. Prodejce musí být registrován, musí uvést, 
od koho vína v České republice nakupuje a musí splnit 
minimální nároky na skladování vína a na čepování.  Takové 
podmínky nesplní každý, ale jen ten, kdo to s vínem myslí 
vážně.“
Marian JUREČKA 
ministr zemědělství



04

SUCHO

ŠKODY ZPŮSOBENÉ 
SUCHEM MŮŽEME 
ZMÍRNIT 
Letošní sucho ještě není za námi, jeho dozvuky stále řešíme. Na letošní úrodě se totiž 
zásadně podepsalo. Vidíme to na poklesu produkce řady plodin, a to zejména kukuři-
ce, chmele, cukrové řepy, brambor, ovoce a zeleniny. A tak je na místě říct, jak mohou 
zemědělci finanční dopady těchto škod snížit. Možností je několik. 

V současnosti zjišťujeme reálný rozsah 
škod. Jednotlivé komoditní svazy už nic-
méně požádaly Ministerstvo zemědělství 
o přípravu kompenzací a společně chys-
táme odhad a kvantifikaci škod u jed-
notlivých komodit. Celkové požadované 
kompenzace ze strany svazů se už dnes 
pohybují v řádu stovek milionů korun. Rádi 
bychom, aby množství peněz, které jsou 
k dispozici na zmírnění škod způsobených 
suchem, bylo případně navýšeno z vládní 
rozpočtové rezervy.

Hledáme ale také alternativní možnosti, jak 
zajistit dostatek podkladů pro prokázání 
škody v minimální výši 30 % u jednotlivých 
komodit. Samotní zemědělci však mají více 
možností, jak škody způsobené suchem 
mírnit. Především je to zemědělské pojiš-

tění včetně komerčního pojištění a pojiš-
tění s Podpůrným a garančním rolnickým 
a lesnickým fondem (PGRLF). To pomůže 
alespoň proti nepojistitelným rizikům. 

Jako doplňkový program k finanční 
podpoře z pojištění navrhujeme vznik 
rezervního Fondu nepojistitelných rizik 
pro překlenutí nepříznivého období. 
Postará se o to, aby zemědělci snáze 
překonali ekonomické dopady škod 
způsobených špatnými klimatickými jevy. 
Přispívat do něj průběžně, plánovaně 
a každoročně budou zemědělští podni-
katelé i stát. Ten také Fond doplní v pří-
padě vyčerpání všech jeho finančních 
prostředků. Pro rok 2016 disponuje Fond 
nepojistitelných rizik 200 miliony korun 
z prostředků Ministerstva zemědělství. 

JAKÉKOLI KOMPENZACE 
MOHOU BÝT 
VYPLACENY AŽ 
PO PROKÁZÁNÍ ŠKODY 
V MINIMÁLNÍ VÝŠI 
30 % U JEDNOTLIVÝCH 
KOMODIT.

FOND NEPOJISTITELNÝCH RIZIK DISPONUJE 
PRO ROK 2016 PROSTŘEDKY MINISTERSTVA 
ZEMĚDĚLSTVÍ VE VÝŠI 200 MILIONŮ KČ.

Komoditní svazy, které požádaly 

ministerstvo o pomoc

Ovocnářská unie ČR

Zelinářská unie Čech a Moravy

Český bramborářský svaz

Svaz pěstitelů cukrovky Čech

Svaz pěstitelů chmele

Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin

Vinařský fond a vinařská asociace + VOC

Školkařský svaz

Asociace zahradnických společenstev

Svaz květinářů a floristů

Pelero.cz
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VODA

RYBNÍKY POMOHOU 
PŘI SUCHU 
I POVODNÍCH
Kvůli abnormálním klimatickým výkyvům z posledních let, které se projevily jak le-
tošním suchem, tak povodněmi v předchozích letech, spustí Ministerstvo zemědělství 
počátkem roku 2016 dotační program na udržení vody v krajině. 

Především se zaměříme na výstavby 
a rekonstrukce rybníků a malých vodních 
nádrží. Chceme tak posílit hlavně zadržo-
vání vody v krajině. Rybníky by také měly 
napříště zafungovat jako významný prvek 
protipovodňové ochrany. Tento dotační 
program naváže na letos končící Podporu 
obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků 
a výstavbu vodních nádrží. 

Celý plán poběží v letech 2016–2021 
a bude na něj vyčleněna jedna a čtvrt mili-
ardy korun z rozpočtu Ministerstva země-
dělství. Zbytek uhradí investoři z vlastních 
zdrojů. Předpokládaná dotace u jednot-
livých podprogramů se přitom pohybuje 
mezi 80–100 % celkových nákladů. Návrh 
jsme připravili a nyní čekáme na notifikaci 
a schválení ze strany Evropské komise. 

MINISTERSTVO 
ZEMĚDĚLSTVÍ 
V PŘÍŠTÍCH PĚTI 
LETECH INVESTUJE 
DO OBNOVY, 
OPRAVY,  VÝSTAVBY 
A REVITALIZACE 
RYBNÍKŮ JEDNU 
A ČTVRT MILIARDY 
KORUN. 

PROGRAM 
NA UDRŽENÍ VODY V KRAJINĚ 

SE ČLENÍ NA 
3 PODPROGRAMY:

1
Podpora výstavby, obnovy, 

rekonstrukce a odbahnění rybníků 
a vodních nádrží

Nové i zaniklé a obnovené rybníky 
mohou sloužit k regulaci průtoků 
v období sucha a budou zapojeny 

v systému protipovodňové ochrany. 
Toto bude nosný podprogram celého 

programu zaměřený především 
na podporu investiční výstavby.   

2
Odstranění havarijních situací 

na rybnících a vodních nádržích 
Zaměříme se také na rybníky, pod nimiž 
byl v minulosti vyhlášen druhý nebo třetí 
stupeň povodňové aktivity či jiné riziko 
a byly při tom poškozeny. Havarijní stavy 
odstraníme, aby rybníky pomáhaly při 
řešení lokálních krizových situací, které 
nepovedou ke spuštění podprogramu 

celostátního rozsahu.

3
Odstranění povodňových škod 

na rybnících a vodních nádržích
Tento podprogram umožní neprodlenou 
nápravu povodňových škod na hrázích 
a objektech rybníků. Spustí se v případě 

zásadních povodňových událostí celostátního 
významu, kdy by byla živelní pohromou 

zasažena značná část území státu.
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AKCE

SVÉHO FARMÁŘE 
POZNAL REKORDNÍ 
POČET LIDÍ
Farmářské slavnosti pořádané Ministerstvem zemědělství tento rok navštívilo 15 000 lidí. 
Akce z projektu Poznej svého farmáře se zúčastnilo 9 000 zájemců, což předčilo naše 
očekávání.

Akce Poznej svého farmáře se letos 
konaly na třinácti statcích. Očekávali jsme 
návštěvnost kolem 300 lidí na farmu. 
„Na většinu z nich ale přišlo výrazně více 
lidí – i kolem tisícovky. Příští rok tedy 
zřejmě upravíme parametry akce,“  řekl 
mluvčí Ministerstva zemědělství Hynek 
Jordán. Nejvíc lidí, téměř pět tisíc, při-
šlo na Biofarmu Moulisových v Pěnčíně. 

Na projekty, které mají podpořit malé far-
my i zájem o tento obor, dalo letos minis-
terstvo 6,7 milionu korun. Stát se tak snaží 
podporovat prodej regionálních potravin. 
Například nyní je vypsaná veřejná zakáz-
ka na propagační a informační kampaň 
Regionálních potravin, na kterou má Státní 
zemědělský a intervenční fond pro příští 
dva roky vyhrazeno 57 milionů korun. 

NEJVÍCE LIDÍ, 
TÉMĚŘ PĚT 
TISÍC, PŘIŠLO 
NA BIOFARMU 
MOULISOVÝCH 
V PĚNČÍNĚ.


