Petice
proti cílené likvidaci malovinaření na jižní Moravě.
Uplatňování zákona č.321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství,v platném znění, ale zejména
bezostyšné represivní naplňování obsahu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném
znění, vede nejen k likvidaci lidového malovinaření na jižní Moravě, ale i k devastaci doposud
stabilizované a ojedinělé podstaty části území České republiky.
Význam vinařské rodinné tradice pro území jižní Moravy je daleko významnější, než-li ekonomické
zájmy, které především sledují výše citované právní předpisy. Specifická sociální, ekologická a
ekonomická provázanost navyšuje hodnotu území a vytváří tak potenciál, který je shromážděn v
jednotlivých strategických dokumentech, sloužících ke každodennímu strategickému rozhodování v
(o) území.Rodinné malovinaření, budované desítky let bez evidentní pomoci kohokoliv jiného, včetně
samotného státu, je reprezentačním atributem území a nositelem smysluplného životního stylu. Je
proto absurdní, že v jednom okamžiku dochází v území k protichůdnému střetu více státem
podporovaných aktivit. Například na jedné straně v podobě turistických cyklostezek s napojením na
vinařské tradice a na straně druhé ve formě represí uniformovaných jednotek Celního úřadu při
takzvané "vyhledávací činnosti" ve vinných sklepech.
Nespokojenost a nejistota drobných vinařů a vinohradníků nutně vede k destabilizaci území v celé
jeho podstatě. Bezplatná a generacemi respektovaná práce v kulturní krajině přestává být
samozřejmou, prostředky získané z drobného prodeje hroznů či vína přestávají být impulsem k
investicím do vlastní mechanizace, obnovy vinic či obnovy sklepních hospodářství. Spektrum nabídky
domácích lidových vín a nabízených služeb v rámci agroturistiky přestává být pro malovinaře nejen
zajímavé, ale i reálné.
Stejně jako v minulosti zůstávají malovinaři se svým problémem osamoceni. V území, v němž je
koncentrováno 95% vinařství z celé České republiky, neexistuje viditelný zájem ani ze strany
resortních ministerstev, ani ze strany krajské samosprávy, zhodnotit tento potenciál ve prospěch těch,
kteří mají ještě dnes k rodnému místu, k půdě, k vinařství, k vinohradnictví a k přírodě vůbec pozitivní
vztah. Obecné a populistické proklamace, jak pomoci malovinařům, berou za své vždy po uzavření
volebních místností.
Proto vznášíme následující petiční požadavky:
1) Seriozně analyzovat současné potřeby území v oblasti vinařství a vinohradnictví, zejména s
přihlédnutím k regionálním zvláštnostem a zkušenostem subjektů, majících vliv na místní rozvoj.
2) Umožnit svobodný prodej hroznů z vinic o rozloze do 0,5 ha, bez náročných administrativních
hlášení.
3) Změnit hranici výroby vína bez registrace alespoň do 2 000 litrů s tím, že budou vytvořena
průhledná, jednoduchá a pro území prospěšná pravidla při drobném prodeji vína.
4) Promítnout zcela jasně problematiku malovinaření do legislativy v následujícím provázaném
vztahu: vinař - celní úřad - finanční úřad - krajský úřad - ministerstvo pro místní rozvoj,
ministerstvo zemědělství.
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