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97
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 14. brÏezna 2006
o prÏedpokladech a zpuÊsobu podpory marketingu a prodeje produktuÊ,
podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
a podrobnostech o poskytovaÂnõÂ informacõÂ verÏejnosti VinarÏskyÂm fondem
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ (daÂle jen ¹ministerstvoª)
stanovõÂ podle § 42 odst. 2 zaÂkona cÏ. 321/2004 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ), ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 411/2005 Sb., (daÂle jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 31 odst. 10 zaÂkona:
§1
ObecnaÂ ustanovenõÂ
(1) Fond podporuje marketing a prodej produktuÊ
teÏmito zpuÊsoby:
a) prÏispõÂvaÂ na uÂhradu naÂkladuÊ vynalozÏenyÂch na
uÂcÏastnickeÂ poplatky nebo pronaÂjem vyÂstavnõÂch
prostor uÂcÏastnõÂkuÊm prÏehlõÂdek, souteÏzÏõÂ a vyÂstav
võÂn,
b) prÏispõÂvaÂ na uÂhradu naÂkladuÊ vynalozÏenyÂch na pronaÂjem prostor pro konaÂnõÂ prÏehlõÂdek, souteÏzÏõÂ a vyÂstav võÂn, a jejich propagaci,
c) poskytuje prÏõÂspeÏvky na provaÂdeÏnõÂ pruÊzkumuÊ trhu
s vinarÏskyÂmi produkty,
d) prÏispõÂvaÂ na uÂhradu naÂkladuÊ vynalozÏenyÂch na pronaÂjem prostor pro konaÂnõÂ seminaÂrÏuÊ, konferencõÂ
a sÏkolenõÂ s tematikou vinarÏstvõÂ, vinohradnictvõÂ
nebo sommelierstvõÂ, rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ, odmeÏny prÏednaÂsÏejõÂcõÂm
a pomocneÂmu personaÂlu a vyÂrobu podkladovyÂch
materiaÂluÊ pro tyto akce,
e) poskytuje prÏõÂspeÏvky na autorskeÂ honoraÂrÏe a vyÂrobu tisÏteÏnyÂch a audiovizuaÂlnõÂch materiaÂluÊ o võÂneÏ,
vinohradnictvõÂ nebo vinarÏstvõÂ a o rozvoji turistiky
v oblasti vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ,
f) pronaÂjem prostor, odmeÏny pro uÂcÏinkujõÂcõÂ a propagaci promocÏnõÂch akcõÂ s tematikou vinohradnictvõÂ
nebo vinarÏstvõÂ, rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ, s vyÂjimkou akcõÂ propagujõÂcõÂch vyÂrobky konkreÂtnõÂch firem,
g) poradenskeÂ sluzÏby pro prÏõÂpravu zÏaÂdostõÂ o povolenõÂ
prÏiznaÂvat oznacÏenõÂ võÂna originaÂlnõÂ certifikace.
(2) VyÂsÏe podpory poskytnuteÂ Fondem u jednotlivyÂch podpor nesmõÂ prÏekrocÏit u
a) podpory podle odstavce 1 põÂsm. a) 50 % naÂkladuÊ,
b) podpory podle odstavce 1 põÂsm. b) 50 % naÂkladuÊ,

c) podpory podle odstavce 1 põÂsm. c) 100 % naÂkladuÊ,
d) podpory podle odstavce 1 põÂsm. d) 80 % naÂkladuÊ,
e) podpory podle odstavce 1 põÂsm. e) 100 % naÂkladuÊ,
f) podpory podle odstavce 1 põÂsm. f) 100 % naÂkladuÊ,
g) podpory podle odstavce 1 põÂsm. g) 80 % naÂkladuÊ.
(3) Podpory poskytovaneÂ podle odstavce 1, vcÏetneÏ podmõÂnek pro jejich poskytnutõÂ, zverÏejnõÂ Fond zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup nejpozdeÏji do
31. rÏõÂjna nebo do 30. dubna a daÂle nejmeÂneÏ v jednom
denõÂku s celostaÂtnõÂ puÊsobnostõÂ a alesponÏ v jednom odborneÂm cÏasopise zameÏrÏeneÂm na vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ.
§2
(1) Osoba zÏaÂdajõÂcõÂ o neÏkterou z podpor podle § 1
odst. 1 (daÂle jen ¹zÏadatelª) musõÂ podat zÏaÂdost o poskytnutõÂ podpory Fondu v termõÂnech
a) od 1. ledna do 15. uÂnora, nebo
b) od 1. cÏervence do 15. srpna.
(2) Fond zverÏejnõÂ zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup
a) informace o vsÏech dorucÏenyÂch zÏaÂdostech o poskytnutõÂ podpory v porÏadõÂ podle dorucÏenõÂ s uvedenõÂm uÂcÏelu podpory,
b) naÂzev a strucÏnou charakteristiku prÏedklaÂdaneÂ zÏaÂdosti o poskytnutõÂ podpory,
c) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ zÏadatele nebo
obchodnõÂ firmy nebo naÂzvu zÏadatele, a
d) cÏasoveÂ vymezenõÂ zÏaÂdosti o poskytnutõÂ podpory.
UÂdaje podle veÏty prvnõÂ Fond zverÏejnõÂ nejpozdeÏji do
sedmi dnuÊ po dorucÏenõÂ konkreÂtnõÂ zÏaÂdosti o poskytnutõÂ
podpory Fondu.
(3) Rada rozhodne o poskytnutõÂ podpory a informace o svyÂch rozhodnutõÂch zverÏejnõÂ zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup, vcÏetneÏ konkreÂtnõÂ vyÂsÏe poskytnutyÂch podpor jednotlivyÂm zÏadateluÊm. JestlizÏe je
zÏaÂdost zamõÂtnuta, zverÏejnõÂ rovneÏzÏ oduÊvodneÏnõÂ zamõÂtnutõÂ zÏaÂdosti.
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§3
ZÏaÂdost o poskytnutõÂ podpory
(1) ZÏaÂdost o poskytnutõÂ podpory podle § 1
odst. 1 muÊzÏe podat zÏadatel,
a) maÂ-li sõÂdlo nebo trvalyÂ pobyt na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, jednaÂ-li se o obcÏany CÏeskeÂ republiky,
u cizincuÊ pak bydlisÏteÏ v zahranicÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ
mõÂsto pobytu v CÏeskeÂ republice,
b) nenõÂ-li v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlaÂsÏen konkurs, neprobõÂhaÂ rÏõÂzenõÂ vyrovnacõÂ anebo
naÂvrh na prohlaÂsÏenõÂ konkursu nebyl zamõÂtnut pro
nedostatek majetku,
c) nemaÂ-li zÏaÂdneÂ zaÂvazky po lhuÊteÏ splatnosti vuÊcÏi
Fondu nebo staÂtu,
d) kteryÂ se v pruÊbeÏhu dvou let prÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti
nedopustil trestneÂho cÏinu, prÏestupku nebo jineÂho
spraÂvnõÂho deliktu, jehozÏ skutkovaÂ podstata souvisõÂ
s prÏedmeÏtem jeho podnikaÂnõÂ.
(2) V zÏaÂdosti o poskytnutõÂ podpory zÏadatel uvede
a) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ nebo obchodnõÂ
firmu, mõÂsto trvaleÂho pobytu na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, jednaÂ-li se o obcÏany CÏeskeÂ republiky,
u cizincuÊ pak bydlisÏteÏ v zahranicÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ
mõÂsto pobytu v CÏeskeÂ republice, mõÂsto podnikaÂnõÂ,
lisÏõÂ-li se od mõÂsta pobytu, a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
bylo-li prÏideÏleno, jde-li o podnikajõÂcõÂ fyzickou
osobu, jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna a prÏõÂjmenõÂ, mõÂsto
trvaleÂho pobytu a datum narozenõÂ, jde-li o nepodnikajõÂcõÂ fyzickou osobu, obchodnõÂ firmu nebo naÂzev, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo, jde-li o praÂvnickou
osobu,
b) uÂcÏel, na kteryÂ je podpora pozÏadovaÂna,
c) prÏedpoklaÂdaneÂ celkoveÂ naÂklady, jejichzÏ uÂhradu
pozÏaduje,
d) rok, ve ktereÂm mu byla naposledy Fondem poskytnuta podpora, poprÏõÂpadeÏ uvede, zÏe mu podpora doposud poskytnuta nebyla.

b) souhlas s naklaÂdaÂnõÂm s osobnõÂmi uÂdaji uvedenyÂmi
v zÏaÂdosti o poskytnutõÂ podpory v rozsahu nezbytneÂm pro vyrÏõÂzenõÂ nebo kontrolu zÏaÂdosti, a souhlas
se zverÏejneÏnõÂm potrÏebnyÂch uÂdajuÊ na webovyÂch
straÂnkaÂch Fondu v rozsahu uvedeneÂm v § 2 odst. 2
a 3.
(4) K zÏaÂdosti o poskytnutõÂ podpory zÏadatel daÂle
prÏilozÏõÂ dokumentaci obsahujõÂcõÂ
a) naÂzev a cõÂl zÏaÂdosti o poskytnutõÂ podpory,
b) zpuÊsob dosazÏenõÂ cõÂle,
c) naÂklady na dosazÏenõÂ cõÂle,
d) prÏedpoklaÂdaneÂ prÏõÂnosy z realizovaneÂ zÏaÂdosti.
§4
Fond vyplatõÂ zÏadateli podporu podle § 1 azÏ poteÂ,
co zÏadatel dolozÏõÂ, zÏe vynalozÏil prostrÏedky v souladu
s rozhodnutõÂm o poskytnutõÂ podpory.
§5
DalsÏõÂ uzÏitõÂ prostrÏedkuÊ Fondu
(1) Fond zverÏejnõÂ zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup formou seznamu vsÏechny vyÂdaje Fondu,
ktereÂ jsou vysÏsÏõÂ nezÏ 10 000 KcÏ na akci, nebo opakovaneÂ
plneÏnõÂ jednomu subjektu prÏekracÏujõÂcõÂ tuto cÏaÂstku, v prÏõÂslusÏneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce, a to nejpozdeÏji 10 pracovnõÂch dnuÊ po rozhodnutõÂ Rady, a to v rozsahu: uÂcÏel
plneÏnõÂ, prÏõÂjemce plneÏnõÂ, pozÏadovanyÂ termõÂn plneÏnõÂ
a termõÂn skutecÏneÂho plneÏnõÂ, vyplacenaÂ cÏaÂstka, poprÏõÂpadeÏ cÏaÂstky, a termõÂn vyÂplat.
(2) Informace o uzavrÏenyÂch smlouvaÂch k naplneÏnõÂ
§ 31 odst. 4 zaÂkona Fond zverÏejnõÂ zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup, poprÏõÂpadeÏ doplnõÂ nejpozdeÏji do
10 pracovnõÂch dnuÊ po uzavrÏenõÂ smlouvy.
§6

(3) K zÏaÂdosti o poskytnutõÂ podpory zÏadatel prÏi-

lozÏõÂ
a) doklad potvrzujõÂcõÂ skutecÏnosti uvedeneÂ v odstavci 2 põÂsm. a),

UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
Ing. MlaÂdek, CSc. v. r.

