Právní rámec podpory na výsadby vinic
Žádosti o podporu výsadby a obnovy vinic bylo možné podávat v roce 2003 a 2004, do vstupu
České republiky do Evropské Unie. Podmínky, jež musel žadatel splňovat, byly stanoveny
zákonem č. 115/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 342/2002 Sb.
Podpora byla složená ze dvou částí, a to z části nenávratné a části návratné (formou bezúročné
půjčky). Výše těchto podpor byla odvislá od celkové částky k rozdělení a od počtu hektarů,
jejichž výsadba či obnova byla takto podpořena. Návratnou část podpory mají vinaři splatit
Vinařskému fondu do roku 2027, resp. 2028. Tyto prostředky pak Fond vrací Ministerstvu
zemědělství.

Statistické informace
Výsadby a obnovy vinic realizované na jaře 2003
Celkem žadatelů

366

Z toho vysadilo na jaře a zkontrolováno

319

Celkem žádáno ha

1117,1576

Celkem vysazeno ha
927,1788
Podpora na 1 ha pro žádosti podané v termínu 1. 1. – 15. 2. 2003 činila 175.880,– Kč. Někteří
žadatelé naplánovali část či celou výsadbu na podzim 2003.
Výsadby a obnovy vinic realizované na podzim 2003 (včetně žadatelů, kteří podali
žádost v 1. termínu)
Celkem žadatelů

181

Žádosti podané na jaře

58

Žádosti podané na podzim

123

Celkem žádáno ha (z toho na podzim)

441,1181 (304,5910)

Celkem vysazeno ha a zkontrolováno
309,3176
Podpora na 1 ha pro žádosti podané v termínu 1. 7. – 15. 8. 2003 činila 183.850,– Kč.
Výsadby a obnovy vinic realizované na jaře 2004
Celkem žadatelů

542

Z toho vysadilo

478

Celkem ha v žádostech

1690

Celkem vysazeno ha
1281,6768
Podpora na 1 ha pro žádosti podané v termínu 1.1. – 15. 2. 2004 činila 177.212,– Kč.

Informace pro vinaře, kteří v letech 2003-4 vysazovali vinice s podporou VF
V letech 2003-4 poskytoval Vinařský fond podpory na výsadbu nebo obnovu vinice. Podpora
se skládala z částí návratné a z části nenávratné. Vinařský fond se v minulosti snažil pro vinaře
vyjednat odpuštění vracení poskytnuté části podpory. Protože se toto přes opakované snahy
nepodařilo dosáhnout, přišel Fond s možností posunutí termínu splácení. Původně nastavený termín
zahájení splácení návratné části podpory byl Radou Fondu posunut o 4 roky.
Vinařský fond již prostředky postupně Ministerstvu zemědělství splácí. V roce 2013 mají
povinnost zaplatit první splátku ti, kteří vysazovali v roce 2003 a v roce 2008 podepsali nové uznání
závazku, které posunulo splatnost návratné části podpory se zahájením právě v roce 2013. V roce
2014 zaplatí první splátku vinaři, kteří vysazovali v roce 2004. Termínem splatnosti je vždy 31. říjen.
V níže uvedené tabulce najdete systém splácení:
Termín podání žádosti První splátka
Výše první splátky Další splátky (vždy k 31.10.)
1.1.-15.2.2003

Do 31.10.2013

1.7.-15.8.2003

Do 31.10.2013

1.1.-15.2.2004

Do 31.10.2014

Dle rozhodnutí o
poskytnutí
podpory, ve výši
2%
z návratné
části podpory

V letech 2014-2017 činí výše
splátky 2% z celkové výše návratné
podpory, v letech 2018-2027 je 9%
z celkové výše návratné podpory
2015-2018 – splátka 2%, 2019-2028
9%

Konkrétní výše jednotlivých splátek jsou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí podpory, resp. uznání
závazku, který každý příjemce podpory obdržel.
Všechny příjemce podpory informujeme před splatností první splátky písemně dopisem.

Jakým způsobem platit?
1) Číslo účtu: 27-5828060217/0100 nebo 2107734089/2700
2) Variabilní symbol: číslo rozhodnutí (RV) bez lomítka. Číslo rozhodnutí najdete v záhlaví
dokumentu – např. v případě níže uvedeného rozhodnutí je variabilní symbol 12803:

Rozhodnutí
o změně rozhodnutí o poskytnutí podpory výsadby vinice nebo obnovy vinice

č. RV/128/03
3) Specifický symbol: IČ nebo rodné číslo bez lomítka

