
 
 

Příloha č. 1. Instituce ve vinohradnictví 

• Ministerstvo zemědělství ČR 

• Pozemkový fond ČR 

• Pozemkový úřad ČR 

• Státní zemědělský intervenční fond 

• Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

• Vinařský fond ČR 

• Finanční úřady 

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno 

• Státní zemědělská a potravinářská inspekce Brno 

• Státní rostlinolékařská správa Praha 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo zemědělství je podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy ČR, ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní 

hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství, mimo 

území národních parků. V každé oblasti jsou určité výjimky, které do kompetence 

ministerstva zemědělství nepatří, jako například: ochrana zemědělského půdního fondu, 

ochrany přirozené akumulace vod, ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti vod. 

Ministerstvo zemědělství je také ústředním orgánem státní správy ve věcech 

komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské 

a lesnické výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním. Dále je ústředním orgánem 

státní správy ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče 

o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům 

zvířat.21 

Pozemkový fond 

Pozemkový fond (PF)vznikl na základě zákona č 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu. 

Hlavním úkolem pozemkového fondu je správa a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví 

státu a zajištění poradenských služeb v oblasti restitucí. 
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Dále pozemkový fond spravuje nemovitý majetek státu. Finanční prostředky PF však 

nejsou finančními prostředky státu. 

Pozemkový úřad 

Pozemkové úřady v České republice jsou podobně jako v řadě ostatních zemích EU 

součástí Ministerstva zemědělství.  Soustavu tvoří 77 pozemkových úřadů fungujících jako 

prvoinstanční správní úřady s územní působností vymezenou okresy a Ústřední pozemkový 

úřad, který je odvolacím orgánem. 

Od založení pozemkových úřadů v roce 1991 byly úspěšně řešeny a v zásadě završeny 

zemědělské restituce ve smyslu zákona o půdě a zároveň proběhla první etapa pozemkových 

úprav umožňující hospodařit na půdě rozhodující většině vlastníků, kteří o to projevili zájem. 

Od roku 1998 byla započata etapa pozemkových úprav, která vedle efektivity hospodaření 

na půdě sleduje mimo jiné  proces obnovy venkovského prostoru, přičemž výsledky těchto 

úprav slouží obnově katastrálního operátu. 

V současnosti převažuje v činnosti pozemkových úřadů řízení, organizace a realizace 

zejména komplexních pozemkových úprav s důrazem na výstavbu a rekonstrukci polních 

cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků.22 

Státní zemědělský intervenční fond 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou - 

zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou 

v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního 

fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). 

Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD nahradil 

Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova 

a multifunkční zemědělství (OP RVMZ). 

V rámci společné zemědělské politiky se v EU uplatňují tři zásady - společný trh pro 

zemědělské produkty při společných cenách, zvýhodnění produkce ze zemí Unie na úkor 

vnější konkurence a finanční solidarita - financování ze společného fondu, do něhož všichni 

přispívají. 
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Pilířem poskytovaných finančních podpor jsou přímé platby vyplácené 

zjednodušeným systémem, tj. na hektar obhospodařované plochy. Velké možnosti pro 

zemědělství představuje Program rozvoje venkova (PRV), který byl spuštěn v roce 2007. 

Stejně nezanedbatelnou finanční pomocí jsou pak rovněž tržní opatření Společného 

evropského trhu, které řeší výkyvy poptávky a nabídky na trhu a zabezpečují zemědělským 

podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání. 

SZIF administruje a kontroluje následující platby: 

a) z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) v rámci společných organizací 

trhu v rámci intervenčních opatření, poskytování vývozních subvencí ve vazbě na vývozní 

licence přímé platby (režim jednotné platby na plochu)  

Dále provádí: 

‐ administraci vývozních a dovozních licencí 

‐ administraci záruk 

‐ administraci systému produkčních kvót 

‐ vybírání finančních dávek z výroby cukru 

‐ administrace prémiových práv (pro krávy bez tržní produkce mléka a bahnice) 

‐ administrace národní značky kvalitních potravin KLASA 

b) z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)  

EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské 

politiky EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství 

a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny nebo kvality života ve venkovských 

oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. 

V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož 

řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR, zprostředkujícím subjektem Státní 

zemědělský intervenční fond. 

Struktura programu je následující: 

Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví  

• Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací 

• Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU 

• Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu 



 
 

Zlepšování životního prostředí a krajiny  

• Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy 

• Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy 

Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 

• Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 

• Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

• Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v 
oblastech, na něž se vztahuje osa III 

Leader  

• Implementace místní rozvojové strategie 

• Realizace projektů spolupráce 

• Technická pomoc 

• Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu 

• Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov 

c) z Evropského rybářského fondu (EFF)  

• podpora rybářství23 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

Hlavním předmětem činnosti PGRLF je v současné době subvencování části úroků 
z úvěrů podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství 
a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby a finanční podpora 
pojištění. 

Kromě hlavní činnosti se PGRLF zapojil i do řešení následků ničivých povodní z let 
1997 a 2002. Tehdy poskytl postiženým zemědělským subjektům jednorázové půjčky 
na obnovu hospodaření. Tyto půjčky se z rozhodnutí vlády staly nevratnou dotací. 

Počet klientů se během posledních let ustálil - v současné době má PGRLF více než 
5 000 klientů, kterým je poskytována podpora. Agendu zajišťuje aparát méně než 
60 zaměstnanců. Za dobu své existence PGRLF spolupracoval s více než 50 finančními 
ústavy. V současné době mohou poskytnout úvěry s podporou PGRLF pouze takové finanční 
instituce, které mají s PGRLF uzavřenou smlouvu o zajištění některých činností spojených 
s poskytováním podpor. Finanční podporu pojištění poskytne Fond pouze žadateli, který 
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sjednal pojistnou smlouvu s pojišťovnou, se kterou má Fond uzavřenou smlouvu o spolupráci. 
Nové smluvní vztahy zajišťují lepší ochranu klientů PGRLF i bank a pojišťoven.24 

Vinařský fond ČR 

Vinařský fond vznikl v roce 2002 na základě změny zákona č. 115/1995 Sb., 
o vinohradnictví a vinařství. Jeho úkolem před vstupem ČR do EU bylo – za pomocí 
prostředků získaných jako platba odvodů od pěstitelů vinic, výrobců vína a dovozců vína, 
a dále prostředků získaných jako dlouhodobě návratná finanční podpora od státu – podporovat 
výsadbu a obnovu vinic, a také podporovat propagaci prodeje vína. 

Vinařským zákonem č. 321/2004 Sb. došlo ke změně ve fungování Fondu. Tento již 
výhradně podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost 
o vinohradnictví a vinařství. Vinařský fond pracuje na obdobné bázi jako organizace 
v ostatních vinařských zemích Evropy.25 

Finanční úřady 

Finanční úřady zřizuje zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. 
Jednotlivé finanční úřady jsou podřízeny Finančním ředitelstvím, na něž jsou také napojeny 
rozpočtem. Finanční ředitelství odpovídají přímo ministerstvu financí. 

Ve své působnosti finanční úřady: 

• vykonávají v obcích spadajících do jeho působnosti správu daní, odvodů a záloh 
na tyto příjmy, včetně jejich příslušenství, a správních poplatků jimi 
vyměřovaných a vybírá podle zvláštního právního předpisu 

• provádí řízení o přestupcích v oboru své působnosti 

• ukládá účetním jednotkám pokuty podle zvláštního právního předpisu 

• rozhoduje o pravosti a výši pohledávky na daních, odvodech a dalších jimi 
spravovaných příjmech v konkurzním řízení podle zvláštního právního předpisu 

• provádí kontroly výkony správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu 

• provádí výběry a vymáhání odvodů, úhrad, úplat, pokut a penále, včetně nákladů 
řízení, které jsou uloženy jinými orgány státní správy a které jsou příjmem státního 
rozpočtu České republiky, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů 
okresních úřadů a státních fondů České republiky, s výjimkou pokut ukládaných 
obcemi a okresními úřady 

•  další činnosti  
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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  

Ústav provádí odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti 

odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných 

rostlin, trvalých kultur a v oblasti živočišné produkce. Zřizuje také webovou aplikaci registr 

vinic. 

Webová aplikace Registr vinic 

Registr vinic vznikl na základě zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství 

a prováděcími vyhláškami č. 323/2004 Sb., a č. 324/2004 Sb.. Hlavními cíli aplikace registru 

vinic na Portálu eAGRI je zpřístupnění údajů evidovaných o vinicích přihlášeného uživatele 

a umožnění podání různých formulářů v elektronické formě. 

Mezi základní informace, které zpřístupňuje aplikace registru vinic, patří: 

• Seznam vinic přihlášeného uživatele - zobrazují se zde veškeré informace evidované 

v registru vinic k vinici jako je odrůdová skladba, vyklučené plochy apod. 

• Seznam práv opětovné výsadby (POV) - zobrazuje se zde výpis přidělených POV 

subjektu 

• Seznam práv na výsadbu ze státní rezervy - obdobně jako v předchozím případě 

Pro účely zrychlení ověřování podkladů při výkupu hroznů poskytuje aplikace registru 

vinic webové služby pro on-line ověření hroznů při výkupu - po zadání registračního čísla 

vinice, odrůdy a vykupovaného množství je ověřeno proti datům RV, zda v takovém případě 

nedojde k překročení hektarového výnosu na vinici.26 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Brno 

SZPI kontroluje, v rámci stanovených kompetencí, potraviny, suroviny k jejich 

výrobě, zemědělské výrobky a tabákové výrobky. Tyto kompetence se vztahují na výrobu, 

skladování, přepravu i prodej (včetně dovozu). 

Takto komplexně pojatá kontrola umožňuje účinně zaměřit pozornost na komodity, 

na analyty nebo do míst, kde lze předpokládat nejvíce nedostatků nebo kde lze očekávat 

nejvyšší efekt kontroly. Jedná se tedy o kontrolu cílenou, jejímž účelem není monitorování, 
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ale ochrana ekonomických zájmů občanů i státu - ochrana spotřebitele před zdravotně 

závadnými potravinami, před potravinami, které jsou klamavě označené, dále s prošlým 

datem použitelnosti nebo neznámého původu. Nedílnou součástí cílené kontroly jsou 

podmínky výroby a prodeje. 

Pojetí a realizace kontroly potravin vycházejí z nové právní úpravy (zejména 

ze zákona č. 110/97 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, z novely zákona č. 146/2002 

Sb. o SZPI nebo zákona č. 552/91 Sb., o státní kontrole) a odpovídají principům kontroly 

potravin uplatňovaným ve státech Evropské unie. 

Pod pojmem kontrola zdravotní nezávadnosti je zahrnuta kontrola mikrobiologických 

požadavků a kontrola obsahu cizorodých látek (tedy např. chemických prvků, aditiv, reziduí 

pesticidů atd.). 

Pod pojmem kontrola jakosti je zahrnuta kontrola analytických znaků (např. obsah 

tuku, obsah cukru, vlhkost ap.), kontrola senzorických znaků. Zvlášť se posuzuje správnost 

označování výrobku. 

Při rozhodování o zacílení kontroly se zohledňuje maximum dostupných informací. 

Kritéria pro rozhodování o kontrole mohou mít buď obecnou a šířeji definovanou platnost 

(obecná kritéria), nebo vycházejí z určitých konkrétních zjištění (konkrétní kritérium).27 

Státní rostlinolékařská správa Praha 

Státní rostlinolékařská správa (SRS) je správní úřad rostlinolékařské péče s působností 

na území České republiky, zřízený zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči 

a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podřízený 

ministerstvu. Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní 

úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku 

rostlinolékařské péče podle zvláštního předpisu Evropských společenství. Rostlinolékařská 

správa je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Sídlem rostlinolékařské správy 

je Praha. V jejím čele je ředitel, jehož jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem. 

Organizaci rostlinolékařské správy upravuje organizační řád, který vydává ředitel 
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rostlinolékařské správy. Rostlinolékařská správa, podle zákona č. 326/2004 Sb., 

o rostlinolékařské péči, vykonává působnost ve věcech:  

• ochrany rostlin a rostlinných produktů 

• opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních 

škodlivých organismů 

• přípravků a dalších prostředků 

• mechanizačních prostředků 

• rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně 

nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací 

a ukládání pokut 

• odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti k jejich výkon28 
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Příloha č. 2 Dotace ve vinařství 

Podpory ve vinařství v ČR, v podobě dotací a subvencí, zvyšují výnosy vinařů 

a zlepšují tak jejich konkurenceschopnost na evropském trhu.  Dotace na vinice jsou 

poskytovány: 

• Od Evropské unie, prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu 

• Prostřednictvím ČR 

• Podpory z vinařského fondu ČR 

• Podpory od odpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) 

Podpory z prostředků EU 

Podpora z prostředků EU do oblasti pěstování révy vinné a vinařství probíhá zaspoluúčasti 
ČR. Kdy EU poskytuje 80 % prostředků a ČR zbylých 20 %. Evropská unie poskytuje 
prostředky prostřednictvím SZIF na: 

1) Režim uvolňování prostředků ze zdrojů EU podle nařízení č. 245/2004 Sb., 

o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem. 

Toto nařízení se vztahuje na: 

‐ Podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic 

‐ Prémie za klučení vinic 

‐ Investice 

Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic 

Podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic lze poskytnout žadateli, který 

za 3 hospodářské roky předcházející podání žádosti podal prohlášení o sklizni nebo prohlášení 

o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství, pokud k tomu 

měl zákonnou povinnost.  

Podpora je poskytována maximálně do výše 75 % skutečně vynaložených nákladů 

na restrukturalizaci a přeměnu vinic v regionech zařazených mezi regiony způsobilých podle 

předpisů EU. A týká se následujících: 

Změny odrůdové skladby vinice, žadatel má nárok na částku 365 000 Kč na 1 ha 

vinice, pokud před tím vyklučil vlastní vinici nebo využil práva na opětovnou výsadbu vinice 

nebo na částku 290 000 bez předchozího vyklučení vinice. 



 
 

Přesun vinice do svahu, kdy nárok na dotaci činí 400 000 na 1 ha v případě 

předchozího klučení vinice a 325 000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice bez předchozího 

klučení vlastní vinice. 

Snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování 

produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné může žadatel dostat až 150 000 Kč 

na 1 ha vinice při předchozím vyklučení vinice či uplatnění práv na opětovnou výsadbu vinice 

nebo částku 75 000 bez předchozího klučení vinice. Pokud zachová produkční potenciál 

zvýšením počtu keřů révy vinné dosadbou, činí tato částka také 75 000 Kč. 

Přehlednější výčet výše zmíněných dotací zobrazuje tabulka č. 1, Podpory 

na restrukturalizaci a přeměnu vinic, uvedená níže. 

Tabulka č. 1. Podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic 
Položka Klučení vinice (v Kč) Bez klučení vinice (v Kč) 

Změna odrůdové skladby 365 000 290 000 

Přesun vinice do svahu 400 000 325 000 

Snížení produkce révy vinné na jeden keř 150 000 75 00029 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému zvěří, žadatel může získat 

dotaci až ve výši 50 000 na 1 ha, jedná-li se o opatření provedené individuální ochranou 

jednotlivých keřů révy vinné, a nebo 90 000 Kč, jedná-li se o celkové oplocení vinic.  

Ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému ptactvem, kdy dotace 

dosahuje výše až 30 000 Kč na 1 ha vinice, jedná-li se o použití pasivních pomůcek, které 

nezpůsobují utrpení ptactva nebo 20 000 Kč na 1 ha, jde-li o opatření aktivní ochrany 

prováděné odpuzováním ptactva činorodou přítomností fyzické osoby. 

Investice 

Podpora na investice činí podle nařízení rady (ES) č. 479/2008 nejvýše 50 % 

způsobilých výdajů, zároveň však nejvýše 2 miliony Kč v regionech zařazených mezi regiony 

způsobilých podle předpisů EU nebo nejvýše 40 % způsobilých výdajů a zároveň nejvýše 

2 miliony Kč v jiných regionech. A to v případech jedná-li se o pořízení nového lisu 
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na hrozny, pořízení nové speciální kvasné nádoby pro získávání červeného vína s aktivním 

zařízením k potápění matolinového klobouku anebo pořízení nového filtru na víno. 

Prémie za klučení vinic 

Prémie za klučení vinic náleží žadateli, pokud je vinice vedena v Evidenci půdy podle 

uživatelských vztahů (LPIS), žadatel podal v referenčních letech 2006- 2009 prohlášení 

o sklizni ÚKZÚZ.  

Prémie je udělena pouze vinici, na které se nachází moštová odrůda, uvedená ve státní 

odrůdové knize. A pouze na plochu, která je větší než 0,1 ha. 

2) Na podpory v rámci jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) 

Podpora je administrována SZIF a podle nařízení vlády 47/2007 Sb. je poskytována 

jednotnou platbou na minimální plochu 1 ha zemědělsky obhospodařované půdy.  Tato půda 

musí být udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu, které 

jsou uvedené v příloze tohoto nařízení. V roce 2010 tato podpora činí 3710 Kč na 1 ha.  

3) Na provádění agroenvironmentálních opatření dle nařízení vlády č. 242/2004 Sb., 

o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství 

spočívajících v ochraně složek životního prostředí, v platném znění a dle nařízení vlády 

č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. 

V rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) ČR pro období 2004 – 2006 

a Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 (PRV) jsou podporovány 

agroenvironmentální opatření, která zahrnují i tituly ekologické zemědělství a integrované 

systémy pěstování révy vinné.30 

Sazba dotace v rámci titulu ekologického zemědělství u pěstování vinic činí 24 470 

Kč na ha a v rámci titulu integrovaných systémů vinné révy 11 642 Kč na ha. 

V současné době je v systému ekologického hospodaření zařazeno 155 ha v rámci 

programu EAFRD a 7,6 ha v rámci programu HRDP. V systému integrované produkce 

hroznů a vína se hospodaří na 9 173,64 ha v rámci programu EAFRD a 805,93 ha v rámci 

programu HRDP. 

Žádosti o zařazení do agroenvironmentálních opatření, stejně jako žádost o poskytnutí 

dotace na agroenvironmentální opatření (resp. integrované systémy pěstování révy vinné, 

                                                 
30 Stránky ministerstva zemědělství dostupné na http://eagri.cz/ 



 
 

ekologické zemědělství) vyřizuje SZIF, prostřednictvím místně příslušných zemědělských 

agentur. 

Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření může podat fyzická nebo 

právnická osoba, jestliže vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělsky 

obhospodařuje alespoň 0,25 ha vinic vedených v evidenci půdy, jde-li o hospodaření 

v systému ekologického zemědělství. Žadatel nemusí být podnikatelem, pokud se ale 

do programu přihlásí, tak vždy nejméně na pět let. 

Hlavními principy agrenvirnmentálních opatření jsou tedy dobrovolnost 

a dlouhodobost. 

Podpory z prostředků ČR 

Dotační politika ČR se řídí podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Stát podle tohoto zákona poskytuje daňové úlevy při spotřebě paliv fyzickými 

a právnickými osobami provozujícími zemědělskou výrobu. 

A dále například: 

Poskytuje dotace na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích 

a vinicích. Účelem je vybudování kapkové závlahy pro zvýšení konkurenceschopnosti 

a kvality ovoce, chmele a vinných hroznů. Podpora je poskytována ve výši do 60 000 Kč/ha 

vybudované kapkové závlahy s podmínkou, že příjemce podpory bude s předmětem podpory 

podnikat min. 10 let. 

Klade důraz na ozdravování polních a speciálních plodin. Účelem je zvýšení kvality 

rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence šíření karanténních 

virových a bakteriálních chorob. Výše dotací jsou odstupňovány dle způsobu užití v případě 

révy vinné do výše 50 % na biologickou a fyzikální ochranu jako náhradu chemické ochrany 

rostlin. 

Poskytuje speciální poradenství pro rostlinnou výrobu pomocí vydávání publikací 

doporučovaných odrůd a agrotechniky. 

Podporuje a pořádá výstavy polních a zahradních plodin fixní částkou dle rozhodnutí 

MZe podle významu pořádané výstavní akce vystavovateli nebo komoditnímu svazu. 



 
 

Podporuje pořádání seminářů, školení pro pěstitelskou a zahradnickou veřejnost 

do výše 60 % prokázaných přímých nákladů pořadateli (se souhlasem MZe), avšak maximální 

výše podpory na jedno školení či seminář nepřesáhne částku 50 000 Kč. 

Podporuje zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti 

potravinářského průmyslu. Účelem dotace je podpora modernizace a rekonstrukce 

moderních zařízení, zavádění nových technologií, zlepšení a racionalizace postupů zpracování 

zemědělských produktů, investice ke zlepšování a monitorování kvality potravinářských 

výrobků, zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí a zavádění technologií 

souvisejících s dohledatelností potravinářských výrobků. Dotace se vztahuje pouze 

na výrobce potravin, jehož podíl tržeb z vlastní výroby potravin je vyšší než 50 % ,a který 

nespadá do kategorie mikro, malých a středních podniků (tj. podnik, který zaměstnává více 

než 250 osob nebo jeho roční obrat převyšuje 50 mil. EUR). Výše dotace je do 40 % 

prokazatelně vynaložených nákladů dle předloženého projektu, maximálně do 10 mil. Kč 

na subjekt a projekt, minimální hodnota projektu je 3 mil. Kč.31 

Podpory z prostředků Vinařského fondu –  
Na základě zákona č. 321/2004 Sb. podporuje Vinařský fond marketing tuzemského 

vína, prodej produktů a ochranu označování vína dle zeměpisného původu, informuje 

veřejnost o vinohradnictví a o dalších významných skutečnostech s tím souvisejících, 

podporuje uchovávání a rozvoj vinohradnictví a vinařství jako součást kulturních tradic země 

a také evropského dědictví, podporuje rozvoj vinařské turistiky a rozvíjí public relations 

v oblasti vinohradnictví a vinařství. 

Vinařský fond poskytuje podpory prostřednictvím smluvních vztahů a žádostí 

o poskytnutí podpory, na základě vyhlášky č. 97/2006 Sb., o předpokladech a způsobu 

podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví 

a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem. 

Fond podporuje marketing a prodej produktů těmito způsoby: 

• přispívá na úhradu nákladů vynaložených na účastnické poplatky nebo pronájem 

výstavních prostor účastníkům přehlídek, soutěží a výstav vín do 50 % nákladů 

• přispívá na úhradu nákladů vynaložených na pronájem prostor pro konání přehlídek 

soutěží a výstav vín a jejich propagaci, do 50 % nákladů 

• poskytuje příspěvky, ve výši 100 % nákladů, na provádění průzkumů trhu s vinařskými 

produkty 
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• hradí 80 % nákladů vynaložených na pronájem prostor pro konání seminářů, konferencí 

a školení s tématikou vinařství, vinohradnictví nebo sommelierství, rozvoje turistiky 

v oblasti vinohradnictví a vinařství, odměny přednášejícím a pomocnému personálu 

a výrobu podkladových materiálů pro tyto akce 

• poskytuje příspěvky ve výši 100 % nákladů na autorské honoráře a výrobu tištěných 

a audiovizuálních materiálů o víně, vinohradnictví nebo vinařství a o rozvoji turistiky 

v oblasti vinohradnictví a vinařství 

• přispívá v plné výši na pronájem prostor, odměny pro účinkující a propagaci 

promočních akcí s tematikou vinohradnictví nebo vinařství, rozvoje turistiky v oblasti 

vinohradnictví a vinařství, s výjimkou akcí propagujících výrobky konkrétních firem 

• přispívá na poradenské služby pro přípravu žádostí o povolení přiznávat označení vína 

originální certifikace ve výši 80 % nákladů 

 

V roce 2008 vydal Vinařský fond na propagaci prostředky ve výši 77 044 180 Kč. 

Celkem bylo podpořeno 272 žádostí z celkově přijatých 302 žádostí. Zmíněná částka zahrnuje 

také výdaje na komunikační kampaň značky „Vína z Moravy, vína z Čech“ 

a „Svatomartinské“. 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) 
Dalším zdrojem, ze kterého lze čerpat finanční prostředky pro vinohradnictví 

a vinařství jsou podpory PRGLF. Hlavní činností tohoto fondu je subvencování části úroků 

z úvěrů podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství 

a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby a finanční podpora 

pojištění.32 

Program Zemědělec 

Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských subjektů, kdy 

příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení či technologických celků, 

přičemž podporovaná investice musí sloužit ke snížení výrobních nákladů, modernizaci 

či zlepšení jakosti. 

Základní sazba podpory ve formě dotace části úroků z úvěru je ve výši 4 % 

a zvýhodnění pro „mladého zemědělce“, tedy zemědělce jako fyzické osoby nebo majoritního 

vlastníka zemědělského podniku, který nedosáhl věku 40 let, je ve výši 5,0 %. 
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Podpora nákupu půdy 

Cílem programu je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních 

zdrojů zemědělských prvovýrobců za současné finanční a hospodářské krize a umožnit tím 

nákup nestátní zemědělské půdy, jako primárního výrobního prostředku zemědělských 

prvovýrobců. 

Podpora krátkodobého financování 

Cílem programu je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních 

zdrojů u zemědělských prvovýrobců způsobených dlouhou dobou splatnosti faktur ze strany 

zpracovatelů zemědělských produktů a tím také částečně umožnit zpracovatelům disponovat 

s finančními prostředky bez nutnosti čerpání provozních úvěrů, tedy sekundárně dochází 

k úspoře finančních prostředků také na straně zpracovatelů zemědělských produktů. 

Výše sazby u programu Podpora nákupu půdy a programu Podpora krátkodobého 

financování není možné předem vyčíslit. Je vypočítávána při pololetním vyúčtování skutečně 

zaplacených úroků bance. Její výše je rozdílem mezi placenou úrokovou sazbou podnikatelem 

bance a tzv. referenční sazbou podnikatele, která je Fondem vypočítána jako součet sazby, 

kterou do druhého dne vyhlašuje centrální banka (tzv. sazba CZEONIA), dále součet prémie 

odpovídající rozdílu mezi průměrem roční mezibankovní sazby a průměrem sazby denně 

vyhlašované centrální bankou v období od 1.1.2007 do 30.6.2008 (0,68 %) a včetně prémie 

na úvěrové riziko (riziková přirážka) odpovídající rizikovému profilu příjemce (ratingu 

podnikatele).33 

Podpora pojištění 

Účelem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, a tím 

dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám, 

prostřednictvím částečné kompenzace pojistného vynaloženého na zemědělské pojištění. Výše 

podpory se poskytuje až do výše 50 % nákladů na pojištění plodin. 
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Příloha č. 3. Celková výnosová hodnota vinice 

Jedná se o teoretické ocenění vinice výnosovým způsobem, metodou diskontovaných 
peněžních toků, které předpokládá, že vinice by byla vysazená v roce 2010 a její životnost 
40 let, tedy než by dosáhla poklesu výnosů a byla ve 40 roce vyklučena. 

Výdaje na pěstování vinné révy 

Výdaje u vinic se dají rozdělit do několika období. V prvním roce probíhá výsadba. 
Ve 2 a 3 roce vinice ještě neplodí, ale jsou nutné výdaje na její údržbu. Struktura výdajů 
se mění ve čtvrtém roce, kdy vinice začíná plodit. 

Hodnoty jednotlivých výdajů jsou stanoveny podle dokumentu ekonomika 
vinohradnictví dostupného na stránkách českého svazu vinařů, který je možno najít v příloze 
č 4. a na základě vlastních zkušeností majitele oceňované vinice. V případě, že se odhad 
majitele vinice lišil od dokumentu ze svazu vinařů, byl kladen větší důraz především 
na hodnoty udané majitelem.  

Výsadba vinice 

Výsadba vinice probíhá buď na podzim, anebo na jaro. Na podzim se sazenice 
vysazují před zamrznutím půdy. Sazenice využívají zimní vláhu, půda přes zimu lépe přilne 
ke kořenům a v příštím roce mají sazenice delší vegetační období. Tím je dáno lepší ujímání a 
větší přírůstky. 

S jarní výsadbou se začíná ihned po oschnutí půdy. Pokud je půda ještě mokrá, 
vznikne v budoucí vinici hodně škody utužením půdy. Vhodnými měsíci jsou duben a květen. 
Sazenice je nutné při výsadbě dostatečně zavlažit, navíc je nutné uskladnění sazenic přes 
zimu.34 

V prvním roce pěstování vinné révy vznikají především výdaje na výsadbu 
a na výstavbu opěrné konstrukce a ostatní výdaje. Výdaje na výsadbu 1395 m2 vinice, která 
čítá 560 keřů, dosahují výše zhruba 56 500 Kč. Z toho jsou výdaje na materiály, 40 000 Kč, 
výdaje na práci, 10 500 Kč a ostatní režijní výdaje, 5 900 Kč.. Do výdajů na materiály jsou 
počítány sazenice, železné tyčky k podpěře hlav, ochrana proti okusu, sloupky a kotvy nutné 
k upevnění sloupků, dráty a výdaje na předvýsadbové hnojení. Do výdajů na práci 
je započítána výsadba, instalace sloupků, instalace drátů, vyvazování výplevka, péče o půdu, 
chemická ochrana a péče o keře a konečně do ostatních výdajů patří: ostatní režijní výdaje, 
pojistné vinic a daň z nemovitostí vinic. Hodnoty jednotlivých položek jsou pro větší 
přehlednost zařazeny v tabulce č 1. Výdaje na výsadbu vinice v prvním roce 
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Tabulka č. 1. Výdaje na výsadbu vinice v prvním roce 
Materiály Výdaje na 1395 m2(Kč)
Sazenice 21 000
Tyčky 2 800
Ochrana proti okusu 560
Sloupky + ukotvení 12 600
Dráty 1 550
Předvýsadbové hnojení 1 700
Materiály celkem 40 210
Práce 
Výsadba 3 150
Instalace ochrany révy 1 000
Instalace sloupků 3 100
Instalace drátů 1 150
Vyvazování 500
Výplevka 150
Péče o půdu 700
Chemická ochrana 700
Práce celkem 10 450
Ostatní výdaje 
Ostatní režijní výdaje 5600
Daň z nemovitostí  75
Pojistné 195
Ostatní výdaje celkem 5 870
Celkem 56 530
Zdroj: vlastní zpracování 

Výdaje na péči o vinnou révu v prvním až třetím roce 

V prvních 3 letech mladé vinice vyžadují největší péči. Cílem není co nejdříve 
dosáhnout plodnosti, ale vypěstovat vitální, dostatečně silné keře, které se stanou základem 
pro pravidelné a kvalitní sklizně v dalších letech. Hlavní pracovní náplní ve vinici jsou zelené 
práce a případná podsadba vinice, tedy dosazení uhynulých keřů, která se pohybuje v rozsahu 
3 – 5 %. V prvních 3 letech se také dokončuje konstrukce vinice. Výdaje na údržbu vinice 
se ve 2 a 3 roce pohybují okolo 11 500 Kč ve vinici o velikosti 1395 m35. Ostatní výdaje, 
tedy výdaje na pojistné a daň z nemovitostí činí 270 Kč v každém roce. Celkové výdaje 
na vinici ve 2 a 3 roce činí tedy zhruba 12 000 Kč. 
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Výdaje v dalších letech 

V dalších letech se výdaje na pěstování vinné révy stabilizují. Výdaje na pěstování 
vinice můžeme rozdělit na Provozní výdaje, výdaje na práci a ostatní výdaje. 

Provozní výdaje zahrnují výdaje na naftu spotřebovanou při údržbě vinice pomocí 
zahradnické techniky v hodnotě 600 Kč, počítám-li s cenou nafty 30 Kč/l , výdaje na postřiky 
proti chorobám sítě proti poškození ptactvem, feromonové odpuzovače proti škůdcům 
a dravého roztoče Typhlodromus pyri, který je přirozenou ochranou vinné révy proti 
sviluškám a vlnovníkům, ovšem jeho výskyt ve vinici je nechtěně redukován užitím postřiků. 
Celkové provozní výdaje na vinici o rozměrech 1 395m2 činní 5 980 Kč za rok.  

Práce ve vinici je specifická a je zde potřeba ve většině případů větší odbornosti. Proto 
budeme počítat s nadprůměrnou hodinovou sazbou 100 Kč/hod. Mezi práce vykonávané 
ve vinici patří řez, ve spoustě případů platí od keře, zelené práce, okopávka, mulčování trávy, 
sběr réví, sečkování a sklizeň. Výdaje na práci tedy dohromady činí 7920 Kč. 

Mezi ostatní výdaje patří opět pojistné a daň z nemovitostí vinic v souhrnné hodnotě 
270 Kč. 

Výdaje v roce, ve kterém oceňovaná vinice již plodí, se pohybují okolo 14 080 Kč. 
Hodnoty jednotlivých položek všech výdajů jsou zobrazeny v tabulce č. 2. 

Tab. č. 2. Výdaje v ostatních letech 
Provozní výdaje Cena (Kč) 
Nafta (30 Kč/l) 600
Postřiky 2 800
Sítě 1 400
Feromonové odpuzovače 900
Dravý roztoč Typhlodromus pyri 560
Celkem 5 980
Práce (100Kč/hod) Cena 
Řez (2Kč/hlava) 1 120
Zelené práce 4 200
Okopávka, mulčování trávy, sběr réví , sečkování(2x) 2 000
Sklizeň 600
Celkem 7 920
Ostatní výdaje   
Daň z nemovitostí Mikulčice průměrné ceny pozemků 7,12 Kč/m2 75
Pojistné vinic 195
Celkem 270
Výdaje v ostatních letech celkem 14 080
Zdroj: vlastní zpracování 



 
 

Vyklučení vinice 

Po 40 roce se předpokládá, že se začnou snižovat výnosy z vinice, a počítá se s jejím 

vyklučením. Po vyklučení vinice se půda obvykle nechá odpočinout několik let než se znovu 

osadí vinnou révou, případně jinou plodinou. 

Očekávaná finanční náročnost vyklučení vinice se počítá okolo 30 000 Kč na ha. 

Z čehož jsou 10 000 Kč materiálové náklady a 20 000 Kč provozní náklady. Při vyklučení 

vinice o velikosti 1 395 m2 budou celkové výdaje na vyklučení zhruba 4200 Kč. 

Příslušenství nutné k údržbě vinice 

K obdělávání vinice je potřeba spousta nástrojů ulehčujících práci, či k dané práci 

nezbytných. Mezi ty nákladnější patří zahradní traktor, mulčovač, postřikovač, nutný 

k aplikaci postřiků, kultivátor a okopávačka. Přehled jednotlivých nástrojů a jejich cen 

zobrazuje tabulka č. 3. Nástroje nutné k obdělávání vinice. S velikostí vinic také roste cenová 

náročnost, respektive náročnost na nákladnější příslušenství. V tomto případě se zmíněné 

nástroje nesestávají součástí výdajů, jelikož se nejedná o ocenění vinařského podniku, ale 

o ocenění vinice. 

Tab č. 3. Nástroje nutné k obdělávání vinice 
Nástroje nutné k obdělávání vinice Cena (Kč) 
Tera, Holder, TK 80 000
Mulčovač 35 000
Postřikovač 40 000
Kultivátor 5 000
Okopávačka 25 000
Celkem 185 000
Zdroj: vlastní zpracování 

Příjmy z vinice 

Do příjmů z vinice patří dotace a příjmy ze sklizně. 

Dotace jednotlivým vinařům jsou poskytovány především prostřednictvím fondu 

SZIF, dotacím do vinohradnictví jsou věnována Příloha č. 2. Majitel oceňované vinice má 

nárok na jednorázové dotace na ochranu proti poškození zvěří do 6 975 Kč a ochranu proti 

poškození ptactvem do 4 185 Kč. Dále má nárok na dotaci poskytovanou v závislosti 

na způsobu pěstování vinné révy, a to buď v systému integrované produkce v hodnotě 

1 624 Kč ročně, anebo v rámci ekologického zemědělství 3 414 Kč. Výše jednotlivých dotací 

jsou přehledně znázorněny v tabulce č. 4. Dotace na vinici o rozloze 1395 m2. Jelikož při 



 
 

pěstování vinné révy, na rozdíl od spousty jiných zemědělských plodin, není příliš velký 

rozdíl v nárocích při pěstování v systému integrované produkce a pěstování v systému 

ekologického zemědělství, rozhodl se pro pěstování v systému ekologického zemědělství. 

Výše každoroční dotace tedy bude činit 3 414. Kč a zároveň dostane jednorázové dotace 

v maximální hodnotě 11 160 Kč v prvním roce. 

Tab č. 4. Dotace na vinici o rozloze 1395 m2 (Kč) 
Dotace Kč/ha Jednorázové  Každoroční 
proti poškození zvěří 50000 6975   
proti poškození ptactvem 30000 4185   
integrovaná produkce 11642 1624 
ekologické zemědělství 24470   3414 
 Dotace celkem 11 160   
Zdroj: vlastní zpracování 

Sklizeň, jak už bylo výše řečeno, u vinice probíhá nejdříve ve 4 roce vysazení. Vinná 

réva totiž plodí až na rok starých větvích. V prvním roce je vysazená ve druhém roce 

se zastřihává na základ kmínku a až ve třetím roce je zastřižena tak aby mohla v dalším roce 

plodit. První sklizeň se nazývá panenská a je obvykle menší, protože keř ještě spotřebovává 

spoustu živin na tvorbu kmínku a stabilizaci rostliny. 

Hodnota sklizených hroznů je každý rok různá, výkupní hodnota hroznů se pohybuje 

od 10 Kč do 15 Kč za kilogram. To je ovšem hodnota hroznů při standardní výši cukernatosti. 

Při výnosu 2 kg hroznů na keř je obvykle cukernatost obvykle vyšší. Hrozny s vyšší 

cukernatostí se prodávají (prodávají-li se) mimo výkupní tabulky, např. prostřednictvím 

inzerce, jejich hodnota je samozřejmě vyšší. S klesajícím výnosem hroznů na keř roste také 

jejich fenolgická vyzrálost. Výnos hroznů na keř není ovšem jediným faktorem působícím 

na kvalitu sklizně.  

Dalšími faktory je např. kvalita počasí, stáří vinice nebo případně nemoci. Kvalitu 

počasí nemůže vinař ovlivnit, podle ní se také určuje kvalita ročníku vína. Podobně nemůže 

ovlivnit ani stáří vinice, ovšem při nižších výnosech na keř vinice není vinice věkem unavená 

a vydrží výnosnost standardně kvalitních hroznů déle a právě věkem roste fenologická 

vyzrálost hroznů, takže jejich hodnota spíše roste. Navíc při kvalitní péči vydrží takto 

nevytížená vinice ve stabilním výnosu i 40 let. V případě ohrožení vinice nemocemi a škůdci 

se předchází aplikací postřiků a použitím sítí, feromonových odpuzovačů a nasazením 

dravého roztoče Typhlodromus pyri. 



 
 

Hodnota hroznů při správném ošetření a při nepřetěžování vinice, tedy nízkém výnosu 

na keř, se bude pohybovat v oceňované vinici v částkách 15 - 25 Kč za kg.  

V oceňované vinici se nachází 260 keřů odrůdy Rulandské šedé, která spadá kvalitou 

mezi odrůdy s označením A. Hodnota hroznů A skupiny bude 25 Kč za Kg. Při výnosu 2 kg 

na keř bude hodnota sklizených hroznů mít hodnotu 13 000 Kč. Dále se v oceňované vinici 

nachází 150 keřů odrůdy Zweigeltrebe a 150 keřů odrůdy Muškát moravský, tyto odrůdy patří 

do kvalitativní skupiny B. Hodnota hroznů B skupiny bude 15 Kč za Kg. Hodnota hroznů 

odrůd Zweigelltrebe a Moravský muškát sklizených v oceňované vinici bude asi 9 000 Kč. 

Celková hodnota sklizených hroznů tedy bude 22 000 Kč. 

Shrnutí příjmů a výdajů 

Výdaje na pěstování vinné révy jsou nejvyšší v prvním roce, kdy dochází k vysazování 

vinice a stavbě nosných konstrukcí. Ve 2 a 3 roce přichází pokles výdajů, protože ve vinici 

jsou vykonávány práce nutné pouze k základní údržbě vinice a řezu.. Od čtvrtého roku réva 

začíná plodit, což znamená zvýšení nákladů, ale také výnosy z vinice plynoucí ze sklizně 

hroznů. Dalšími příjmy majitele vinice jsou příjmy z dotací, které plynou majiteli v rámci 

podnikání v ekologickém zemědělství. Celou situaci znázorňuje Graf č.1, Přehled 

očekávaných příjmů a výdajů v oceňované vinici. Pro hodnoty příjmů a výdajů je 

předpokládán nárůst o 3% předpokládané míry inflace. 

Graf č. 1 Přehled očekávaných příjmů a výdajů v oceňované vinici. 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Výpočet výnosové hodnoty pomocí diskontovaných peněžních toků 

Základní matematický vzorec je následující: 

VH = (∑(ČTt/(1+i)t-1)) + ZCn 

ČTt ….  Čistý peněžní tok v roce t 

i ….  Úroková míra setinná  

n….  počet období ve kterých je čistý peněžní tok a následný prodej realizován 

ZCn ….  Zůstatková cena za kterou je věc prodána v roce n.(40) 

Výpočet: 

i … 7% podle přílohy č. 16 oceňovací vyhlášky č. 3/2008 

n … 40 

ZCn … - 4 200 Kč- bude případná cena vyklučení vinice, ovšem se záporným znaménkem 

∑(ČTt/(1+i)t-1) = 179 618 Kč 

ZC40 =  - 4 200 Kč 

VH = 179 618 – 4200 

VH = 175 418 = 175 400 Kč. 

Hodnota oceňované vinice výnosovou metodou, při teoretickém předpokladu že byla 

vysazena v tomto roce, činí 175 400 Kč po odečtení nákladů na klučení vinice. Graf č. 2 

znázorňuje vývoj peněžních toků v 1. až 40. roce pěstování vinice. 

Graf č. 2. Přehled vývoje peněžních toků v 1. až 40. roce pěstování vinice 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Veškerá data použitá pro výpočet hodnoty teoretické vinice jsou uvedena v  tabulce č. 

5. Náklady na vinici v prvních třech letech, v tabulce č.6. Výdaje u oceňované vinice v 4. – 40 

roce . a v tabulce č. 7. Příjmy u oceňované vinice v 1 – 40 roce. 

Tab. č. 5. Výdaje na vinici v prvních třech letech 
Položka Rok 
Materiály 1  2  3
Sazenice (35 Kč/ks) 21000  
Opěrné tyče (5 Kč/ks) 2800  
Košíky - ochrana před okusem (1Kč/ks) 560  
Sloupky + ukotvení  12600  
Dráty 1550  
Předvýsadbové vyhnojení 1700  
Celkem 40210  
Práce    
výsadba 1150  
Instalace sloupků 1000  
Instalace ochrany révy 3100  
Instalace drátů 1150  
Vyvazování 400  
Výplevka 150  
Péče o půdu 700    
Chemická ochrana 700    
Péče o keře 2100    
Celkem 10450 5747,4 5919,822
Ostatní náklady      
Ostatní režijní náklady 5600    
Daň z nemovitostí Mikulčice (sazba průměrné ceny pozemků 7,12 Kč/m2 75  77  80 
Pojistné vinic 194,6025 200  206 
Celkem 5870 278 286
Celkem 56530 6025 5919,822

Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

 



 
 

Tab. č. 6. Výdaje u oceňované vinice v 4. – 23. roce 
Položka Rok 
Provozní výdaje 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Nafta (30 Kč/l) 656  675 696 716 738 760 783 806 831 855  881 908 935 963 992 1021 1052 1084 1116  1150  
Postřiky 3060  3151 3246 3343 3444 3547 3653 3763 3876 3992  4112 4235 4362 4493 4628 4767 4910 5057 5209  5365  
Sítě 1530  1576 1623 1672 1722 1773 1827 1881 1938 1996  2056 2118 2181 2247 2314 2383 2455 2529 2604  2683  
Feromonové odpuzovače 601  619 638 657 676 697 718 739 761 784  808 832 857 883 909 936 964 993 1023  1054  
Dravý roztoč Typhlodromus pyri 612  630 649 669 689 709 731 753 775 798  822 847 872 899 926 953 982 1011 1042  1073  
Provozní výdaje celkem 6458  6652 6851 7057 7269 7487 7711 7943 8181 8426  8679 8939 9208 9484 9768 10061 10363 10674 10994  11324  
Práce (100Kč/hod)36*              
Řez (2Kč/hlava) 1224  1261 1298 1337 1377 1419 1461 1505 1550 1597  1645 1694 1745 1797 1851 1907 1964 2023 2084  2146  
Zelené práce 4589  4727 4869 5015 5165 5320 5480 5644 5814 5988  6168 6353 6543 6740 6942 7150 7365 7586 7813  8048  
Okopávka, mulčování trávy, sběr 
réví, sečkování(2x) 2185  2251 2319 2388 2460 2534 2610 2688 2768 2852  2937 3025 3116 3209 3306 3405 3507 3612 3721  3832  
Sklizeň 656  675 696 716 738 760 783 806 831 855  881 908 935 963 992 1021 1052 1084 1116  1150  
Výdaje na práci celkem 8654  8914 9181 9457 9741 10033 10334 10644 10963 11292  11631 11980 12339 12709 13091 13483 13888 14304 14734  15176  
Ostatní výdaje              
Daň z nemovitostí37  82  84 87 90 92 95 98 101 104 107  110 113 117 120 124 128 132 135 140  144  
Pojistné vinic 213  219 226 232 239 247 254 262 269 277  286 294 303 312 322 331 341 351 362  373  
Celkem 295 303 313 322 332 342 352 362 373 384 396 408 420 433 446 459 473 487 502 517 
Výdaje v ostatních letech celkem 15407  15869 16345 16836 17341 17861 18397 18949 19517 20103  20706 21327 21967 22626 23304 24004 24724 25465 26229  27016  

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Tab. č. 7 Příjmy u oceňované vinice v 1 – 20.  roce 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příjmy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Sklizeň A 30 Kč/Kg   9470 14632 15071 15523 15988 16468 16962  17471 17995 18535 19091 19664 20254 20861 21487 22132  22796  
Sklizeň B 25Kč/kg   6556 10130 10433 10746 11069 11401 11743  12095 12458 12832 13217 13613 14022 14442 14876 15322  15782  
Dotace 14 574 3516,42 3621,9126 3731 5764 5937 6115 6298 6487 6682  6882 7089 7301 7520 7746 7978 8218 8464 8718  8980  
Příjmy celkem 14574 3516,42 3621,9126 19757 30525 31441 32384 33355 34356 35387  36448 37542 38668 39828 41023 42254 43521 44827 46172  47557  



 
 

Tab. č. 6. Výdaje u oceňované vinice v 21 – 40 roce (pokračování) 
Položka Rok 
Provozní výdaje 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Nafta (30 Kč/l) 1084  1116 1150 1184 1220 1256 1294 1333 1373 1414  1456 1500 1545 1591 1639 1688 1739 1791 1845  1900  
Postřiky 5057  5209 5365 5526 5692 5863 6038 6220 6406 6598  6796 7000 7210 7427 7649 7879 8115 8359 8609  8868  
Sítě 2529  2604 2683 2763 2846 2931 3019 3110 3203 3299  3398 3500 3605 3713 3825 3939 4058 4179 4305  4434  
Feromonové odpuzovače 993  1023 1054 1085 1118 1152 1186 1222 1258 1296  1335 1375 1416 1459 1503 1548 1594 1642 1691  1742  
Dravý roztoč Typhlodromus pyri 1011  1042 1073 1105 1138 1173 1208 1244 1281 1320  1359 1400 1442 1485 1530 1576 1623 1672 1722  1774  
Provozní výdaje celkem 10674  10994 11324 11664 12014 12374 12745 13128 13522 13927  14345 14775 15219 15675 16146 16630 17129 17643 18172  18717  
Práce (100Kč/hod)38*              
Řez (2Kč/hlava) 2023  2084 2146 2210 2277 2345 2415 2488 2562 2639  2719 2800 2884 2971 3060 3152 3246 3343 3444  3547  
Zelené práce 7586  7813 8048 8289 8538 8794 9058 9329 9609 9898  10195 10500 10815 11140 11474 11818 12173 12538 12914  13302  
Okopávka, mulčování trávy, sběr 
réví, sečkování(2x) 3612  3721 3832 3947 4066 4188 4313 4443 4576 4713  4855 5000 5150 5305 5464 5628 5797 5970 6150  6334  
Sklizeň 1084  1116 1150 1184 1220 1256 1294 1333 1373 1414  1456 1500 1545 1591 1639 1688 1739 1791 1845  1900  
Výdaje na práci celkem 14304  14734 15176 15631 16100 16583 17080 17593 18120 18664  19224 19801 20395 21006 21637 22286 22954 23643 24352  25083  
Ostatní výdaje              
Daň z nemovitostí39  135  140 144 148 152 157 162 167 172 177  182 188 193 199 205 211 217 224 231  238  
Pojistné vinic 351  362 373 384 396 407 420 432 445 459  472 487 501 516 532 548 564 581 598  616  
Celkem 487 502 517 532 548 564 581 599 617 635 654 674 694 715 737 759 781 805 829 854 
Výdaje v ostatních letech celkem 25465  26229 27016 27827 28662 29521 30407 31319 32259 33227  34223 35250 36308 37397 38519 39674 40865 42091 43353  44654  

Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Tab. č 7. Příjmy u oceňované vinice v 21 – 40 roce 
Příjmy 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Sklizeň A 30 Kč/Kg 23479 24184  24909  25657 26426 27219 28036 28877 29743 30635 31554  32501 33443 34377 35337 36216 37004 37733 38437  38917  
Sklizeň B 25Kč/kg 16255 16743  17245  17762 18295 18844 19409 19992 20591 21209 21845  22501 23153 23799 24464 25072 25618 26123 26610  26943  
Dotace 9249 9527  9812  10107 10410 10722 11044 11375 11716 12068 12430  12803 13187 13583 13990 14410 14842 15287 15746  16218  
Příjmy celkem 48984 50453  51967  53526 55131 56785 58489 60244 62051 63912 65830  67805 69782 71759 73792 75698 77464 79143 80793  82078  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 4. Ekonomika vinohradnictví 
  



Ekonomika vinohradnictví ČR (2009) 

Údaje jsou vyjádřeny v Kč/ha, platí pro vinici o délce řádku 100 m, šířku meziřadí 2 m, 
vzdálenost keřů 1,2 m a pro rovinu. Na svahu se náklady zvyšují a není taky přihlédnuto 
k rizikům meziročních výkyvů výnosu, vychází se z dlouhodobého průměru. 

Výnos hroznů       7 t/ha 

Materiálové náklady:     21.700,- 

• Vyvazování      700,- 

• Přípravky na chemickou ochranu révy  11.000,- 

• Feromony      4.000,-  

• Herbicidy      2.500,- 

• Hnojiva      2.500,- 

• Údržba vinice      1.000,- 

Náklady na podnikání v oboru:    4.450,- 

• Daň z pozemku/nájemné    1.000,- 

• Odvody Vinařskému fondu    350,- 
• Členský příspěvek Svazu vinařů   100,- 

• Pojištění vinic      3.000,- 
 

Odpisy vinice       12.500,-   
    
Pracovní náklady      39.700,- 

o Vedení podniku    12.000,- 
 

• Ruční práce (300 hodin/ha)     22.000,- 
o Řez (70 h/ha)     10.000,- 
o Zelené práce (100 h/ha)   12.000,- 

 
• Mechanizované práce    5.700,- 

o Rozdrcení réví     400,- 
o Péče o půdu     2.300,- 
o Aplikace pesticidů    2.000,- 
o Zelené práce      1.000,- 

 

• Sklizeň (může být ruční nebo kombajnem, náklady se příliš neliší) 
20.000,- 

Celkové roční náklady     98.350,- 



Celkový příjem za hrozny (6,7 tun x 12.000 Kč) 80.400,- 
Dotace (průměr)      12.000,- 
Podnikatelský zisk      -5.950 Kč/ha (- 6,0 %) 
 
Z výsledku je zřejmé, že se musí zvýšit cena hroznů nebo výnos, jinak půjde o podnikání se 
ztrátou. Aby byly pokryty náklady (bez zisku), musela by cena hroznů činit 14,70 Kč/kg při 
stejném výnosu. Nebo opačně, při stejné ceně 12,- Kč/kg by muselo být dosaženo výnosu 8,2 
t/ha. Jde o ceny při „dlouhodobě udržitelném“ hospodaření, nikoliv o ceny, kdy se investice 
postupně spotřebovávají a nakonec z více než půlmilionového majetku nezbude nic.  
Pro srovnání údaje z Německa: Zisku 1,60 Kč/l moštu (16.380 Kč/ha) se dosahuje při výnosu 
hroznů 14 t/ha a ceně 15,60 Kč/kg. Průměrné pracovní náklady činí 250 Kč/hod. (s veškerými 
odvody) a podílí se na celkových produkčních nákladech 20 % (u nás je to 40 %). Ne pro 
vysokou mzdu, ale pro nižší využívání techniky. 
V Německu přijde hodina práce sklízeče hroznů na 12.500 Kč a v průměru za tu dobu sklidí 0,5 
ha. Počítá se přitom s ročním nasazením na 100 ha. 
 
 
 
 

Náklady na výsadbu vinice 
Nová vinice (její zbudování) stojí asi 600 tisíc Kč. Předpokládaná životnost bez dalších 
výrazných investic (sloupky, dráty, opěrné tyče) je asi 20 let. V průměru 350 tisíc Kč může 
vinař získat ve formě dotace na její založení, takže vlastní náklady má kolem 250 tis. Kč/ha. 
První tři roky nabíhají jen náklady, sklízí se až pak. Těch 250 tis. Kč se rozloží do 20 let, tedy 
12,5 tis. Kč ročně na hektar.  
 

• Materiálové náklady      376.000 Kč/ha 
Sazenice       35,- Kč/ks,  175.000 Kč/ha 
Opěrné tyče       10,- Kč/ks,  50.000 Kč/ha 
Ochrana před okusem     4,- Kč/ks,  20.000 Kč/ha 
Sloupky + ukotvení krajních       90.000 Kč/ha 
Dráty           11.000 Kč/ha 
Předvýsadbové vyhnojení vinice      12.000 Kč/ha 
Klučení         10.000 Kč/ha 
Výsadba          8.000 Kč/ha 
 

• Pracovní náklady       121.000 Kč/ha 

Vyklučení staré vinice a odevzdání odpadu na skládku   20.000 Kč/ha  

Předvýsadbová příprava pozemku a výsadba    6.000 Kč/ha 



Instalace sloupků        22.000 Kč/ha 

Instalace ochrany révy       7.000 Kč/ha 

Instalace drátů         8.000 Kč/ha 

Vyvazování          3.000 Kč/ha 

Výplevka          1.000 Kč/ha 

Péče o půdu         5.000 Kč/ha 

Chemická ochrana        5.000 Kč/ha 

Péče o keře         15.000 Kč/ha 

• Péče o vinohrad ve 2. a 3. roce     80.000 Kč/ha 

• Ostatní a režijní náklady (3 roky)    40.000 Kč/ha  
Celkem je třeba počítat pro první rok asi 500 hodin práce na hektar. Ve druhém a třetím roce 
je to výrazně méně, ale vše bez jakéhokoliv příjmu a pak se to už stabilizuje.  
 
© Svaz vinařů České republiky  
Ing. Jiří Sedlo, CSc. 
7. 7. 2009 



 
 

Příloha č. 5. Příjmy a výdaje u oceňované vinice 

Tabulka č. 1. Výdaje u oceňované vinice v 1. – 17. roce 
Položka Rok 
Provozní výdaje Cena (Kč/1395m2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Nafta (30 Kč/l) 600 600 618 637 656 675 366 377 389 400 412 425 438 451 464 478 493 507 
Postřiky 2 800 2800 2884 2971 3060 3151 1710 1762 1814 1869 1925 1983 2042 2103 2166 2231 2298 2367 
Sítě 1 400 1400 1442 1485 1530 1576 855 881 907 934 962 991 1021 1052 1083 1116 1149 1184 
Feromonové odpuzovače 530 530 546 562 579 597 324 333 343 354 364 375 387 398 410 422 435 448 
Dravý roztoč Typhlodromus pyri 560 560 577 594 612 630 342 352 363 374 385 397 408 421 433 446 460 473 
Provozní výdaje celkem 5 890 5890 6067 6249 6436 6629 3598 3706 3817 3931 4049 4171 4296 4425 4557 4694 4835 4980 
Práce (100Kč/hod)40* Cena           
Řez (2Kč/hlava) 1 120 1120 1154 1188 1224 1261 603 621 640 659 678 699 720 741 764 787 810 834 
Zelené práce 4 200 4200 4326 4456 4589 4727 2565 2642 2722 2803 2887 2974 3063 3155 3250 3347 3448 3551 
Okopávka, mulčování trávy, sběr réví, sečkování(2x) 2 000 2000 2060 2122 2185 2251 1222 1258 1296 1335 1375 1416 1459 1502 1547 1594 1642 1691 
Sklizeň 600 600 618 637 656 675 366 377 389 400 412 425 438 451 464 478 493 507 
Výdaje na práci celkem 7 920 7920 8158 8402 8654 8914 4756 4899 5046 5197 5353 5514 5679 5850 6025 6206 6392 6584 
Ostatní výdaje             
Daň z nemovitostí41  75 75 77 80 82 84 46 47 49 50 52 53 55 56 58 60 62 63 
Pojistné vinic 195 195 201 207 213 219 119 123 126 130 134 138 142 146 151 155 160 165 
Celkem 270 270 278 286 295 304 165 170 175 180 186 191 197 203 209 215 222 228 
Výdaje v ostatních letech celkem 14080 14080 14502 14937 15386 15847 8519 8774 9038 9309 9588 9876 10172 10477 10791 11115 11449 11792 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tabulka č. 2. Příjmy u oceňované vinice v 1 – 17. roce 
Příjmy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Sklizeň A 30 Kč/Kg 13000 13390 13792 14205 14632 15071 15523 15988 16468 16962 17471 17995 18535 19091 19664 20254 20861 
Sklizeň B 25Kč/kg 9000 9270 9548 9835 10130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dotace 3414 3516 3622 3731 3842 2085 2148 2212 2279 2347 2417 2490 2565 2642 2721 2802 2887 
Příjmy celkem 25414 26176 26962 27771 28604 17156 17671 18201 18747 19309 19888 20485 21100 21732 22384 23056 23748 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                                 
40cena práce vychází z ceny práce za vinici o rozloze 1395 m2 a je zaokrouhlena 
41 Mikulčice průměrné ceny pozemků 7,12 Kč/m2 



 
 

 

Tabulka č 1. Výdaje v 18 – 34 roce (pokračování) 
Položka Rok 
Provozní výdaje 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Nafta (30 Kč/l) 523 538 554 571 588 606 624 643 662 682 702 723 745 767 790 814 838 
Postřiky 2438 2512 2587 2664 2744 2827 2912 2999 3089 3182 3277 3375 3477 3581 3688 3799 3913 
Sítě 1219 1256 1293 1332 1372 1413 1456 1499 1544 1591 1638 1688 1738 1790 1844 1899 1956 
Feromonové odpuzovače 462 475 490 504 519 535 551 568 585 602 620 639 658 678 698 719 741 
Dravý roztoč Typhlodromus pyri 488 502 517 533 549 565 582 600 618 636 655 675 695 716 738 760 783 
Celkem 5129 5283 5442 5605 5773 5946 6125 6308 6498 6693 6893 7100 7313 7533 7759 7991 8231 
Práce (100Kč/hod)*42    
Řez (2Kč/hlava) 859 885 912 939 967 996 1026 1057 1089 1121 1155 1190 1225 1262 1300 1339 1379 
Zelené práce 3658 3767 3880 3997 4117 4240 4367 4498 4633 4772 4915 5063 5215 5371 5532 5698 5869 
Okopávka, mulčování trávy, sběr réví , sečkování(2x) 1742 1794 1848 1903 1960 2019 2080 2142 2206 2273 2341 2411 2483 2558 2634 2714 2795 
Sklizeň 523 538 554 571 588 606 624 643 662 682 702 723 745 767 790 814 838 
Celkem 6781 6985 7194 7410 7632 7861 8097 8340 8590 8848 9113 9387 9669 9959 10257 10565 10882 
Ostatní výdaje    
Daň z nemovitostí 43 65 67 69 71 74 76 78 80 83 85 88 90 93 96 99 102 105 
Pojistné vinic 170 175 180 186 191 197 203 209 215 222 228 235 242 249 257 265 273 
Celkem 235 242 249 257 265 273 281 289 298 307 316 325 335 345 356 366 377 
Výdaje v ostatních letech celkem 12146 12510 12885 13272 13670 14080 14503 14938 15386 15847 16323 16813 17317 17836 18372 18923 19490 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tabulka č. 2 příjmy v 18. -34. roce (pokračování) 
Příjmy 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
Sklizeň A 30 Kč/Kg 21487 22132 22796 23479 24184 24909 25657 26426 27219 28008 28790 29595 30330 30990 31600 32190 32659 
Sklizeň B 25Kč/kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dotace 2973 3062 3154 3249 3346 3447 3550 3657 3766 3879 3996 4115 4239 4366 4497 4632 4771 
Příjmy celkem 24460 25194 25950 26728 27530 28356 29207 30083 30985 31887 32786 33710 34569 35356 36098 36822 37430 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha č. 6. Ceny vinné révy včetně zařízení vinic 

Základní ceny vinné révy, včetně zařízení vinic, jsou podle pěstitelského záměru 

rozděleny do čtyř částí. 

1. Základní ceny komerční vinice v Kč/m2 
p.č. Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  1-10 76 80 86 93 95 96 96 95 94 90 
   11-20 90 80 75 70 65 60 55 50 45 40 
   21-30 35 30 25 20 15 10 7 3 2 1 

  
2. Základní ceny podnožové vinice v Kč/m2 
p.č. Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2  1-10 90 100 110 120 130 130 130 120 110 100 
   11-20 90 80 75 70 65 60 55 50 45 40 
   21-30 35 30 25 20 15 10 7 3 2 1 
  
3. Základní ceny nekomerční vinice (s výměrou do 1000 m2) v Kč/m2 
p.č. Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3  1-10 120 133 145 155 160 160 160 160 160 155 
   11-20 150 145 140 130 120 110 100 90 80 70 
   21-30 60 50 40 30 20 15 10 5 4 3 
  
4. Základní ceny ostatní vinné révy (v pergolách, u 
zdi apod.) v Kč/keř 
p.č. Věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4  1-10 300 340 380 420 460 460 460 460 460 460 
   11-20 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 
   21-30 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 
  
 

5. Komerční vinicí se rozumí zemědělský pozemek podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 321/2004 

Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.   

6. Základní cenu vinice lze snížit až o 70 % v případě zjevných důsledků její zanedbané péče, 

vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného prokazatelného poškození nebo 

v případě nadměrného počtu chybějících keřů.  

7. Základní cenu vinice lze zvýšit až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní převyšuje 4 000 ks/ha, 

avšak nejvýše o 2,5 % za každých úplných 100 ks. Obdobně lze základní cenu vinice snížit 

až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní nedosahuje 4 000 ks/ha, avšak nejvýše o 2,5 % 

za každých zcela chybějících 100 ks.  



 
 

8. Základní cenu množitelské vinice s produkcí sadby v kategorii certifikovaný materiál
1) 

lze 

zvýšit o 10 % a základní cenu vinice s produkcí rozmnožovacího materiálu vyšších stupňů
2) 

lze zvýšit o 20 %.  

9. Podíl opěrné konstrukce v základní ceně vinice je 20 %. Při použití sloupků z pozinkované oceli 

lze uvedený podíl zvýšit na 22 % a stejně tak při použití vodících drátů z nerezové oceli. 

Naopak při užití betonových sloupků lze uvedený cenový podíl snížit na 18 %, obdobně 

u plastových a impregnovaných dřevěných sloupků na 16 %.  

10. Základní cenu vinice ve viniční trati lze zvýšit až o 20 % při její jižní expozici a naopak snížit 

až o 20 % při její severní expozici. Základní cena vinice mimo viniční trať se sníží rovněž 

o 20 %.  

11. Základní cenu podnožové vinice nelze upravit podle předchozích odstavců 7 až 10. Umožňuje-

li však tato vinice produkci certifikovaného množitelského materiálu, lze její základní cenu 

zvýšit až o 40 %. Základní cenu lze zvýšit o dalších až 10 %, jsou-li sloupky její opěrné 

konstrukce z pozinkované oceli a vodící dráty z nerezové oceli.  

12. Základní cena nekomerční vinice je pro spon 1,5 x 1 m a hustotu 6 666 ks/ha. Při úpravě 

sponu, např. na 2 x 1 m, se základní cena této vinice sníží o 25 %. Její cenu lze dále upravit 

podle odstavců 6, 9 a 10.  

13. Základní cenu vinné révy v pergolách, u zdi apod. lze podle nákladnosti opěrné konstrukce 

zvýšit až o 80 %. V případě nadměrného opotřebení opěrné konstrukce lze základní cenu této 

vinné révy snížit až o 30 %.  

14. Cena vinic a vinné révy po úpravě přirážkami a srážkami nesmí být nižší, než nejnižší cena 

v příslušné tabulce (vinice č. 1 až 3, vinná réva č. 4).  

 

 

 

 




