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III. 
 

Návrh 
 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 

ze dne………… 2016, 
 

kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek  
při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti 

vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona 
č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. 
a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním 
zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona 
č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.: 
 
 

Čl. I 
 
Nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření 
společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, 
ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a nařízení vlády č. 327/2015 Sb., se mění takto: 
 
 
1.  V § 2 odstavec 10 zní:  
 

„(10) Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle § 3 a 4 období 
od 1. ledna 2016 použít pouze platná povolení pro opětovnou výsadbu38) evidovaná 
v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 20109) nebo udělená 
po tomto datu na základě vyklučení vinice provedeném po kontrole Fondem. Žadatel 
může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle § 4a použít po 1. lednu 2016 pouze 
platná a v registru vinic evidovaná povolení pro opětovnou výsadbu39), která vznikla 
klučením vinice v rámci příslušné žádosti po kontrole provedené Fondem.“. 

 
 

2.  Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.  
 

 
3.  V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:  
 

„a)  restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou 
výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 15 let; v případě 
vinic nebo povolení pro opětovnou výsadbu nově pořízených, a to registrovaných 
žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu, 
musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti, 
v případě povolení pro opětovnou výsadbu musí být více než 50 % keřů révy vinné 
starších 10 let v době klučení,“. 
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4.  V § 3 odst. 2 písmeno a) zní:  
„a)  číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro 

opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má 
být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem38),“. 

 
 

5.  V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:  
„a)  restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž pochází udělené povolení pro 

opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 
let; v případě vinic nebo povolení pro opětovnou výsadbu nově pořízených,  
a to registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání 
žádosti o podporu, musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku 
podání žádosti, v případě povolení pro opětovnou výsadbu musí být více než 50 % 
keřů révy vinné starších 5 let v době klučení,“. 

 
 
6.  V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „práva na“ nahrazují slovy „povolení pro“.  
 
 
7.  V § 4 odst. 2 písmeno a) zní:  
 

„a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro 
opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má 
být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem39),“. 

 
 
8.  § 4a odst. 1 písmeno a) zní:  

 
„a)  v případě nové výsadby má restrukturalizovaná vinice v době klučení více než 50 % 

keřů révy vinné starších 10 let; v případě dosadby má restrukturalizovaná vinice k 
roku podání žádosti více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic 
nově pořízených, a to registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců 
předcházejících podání žádosti o podporu, musí být více než 50 % keřů révy vinné 
starších 5 let k roku podání žádosti,“. 

 
 
9.  V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 

3 572 kusů“ nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů révy vinné překročí nebo je roven 
1 000 kusů“.  

 
 
10.  V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slova „počet keřů révy vinné překročí 4 500 kusů“ 

nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů  révy vinné překročí 2 000 kusů“.  
 
 
11.  V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova „počet keřů révy vinné překročí 5 500 kusů“ 

nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů  révy vinné překročí 3 000 kusů“.  
 
 
12.  V § 6 odst. 1 písm. d) bodě 4 se slova „počet keřů révy vinné překročí  6 500 kusů“ 

nahrazují slovy „počet dosazovaných keřů  révy vinné překročí 4 000 kusů“.  
 
 
13.  V § 6 odst. 2 se slova „práva na opětovnou výsadbu nebo“ a slova „práva na opětovnou 

výsadbu předem18) nebo“ zrušují.  
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14.  § 6 odstavec 3 zní:  
 

„(3) Pokud žadatel podá žádost podle § 2 odst. 11 a využije povolení 
pro opětovnou výsadbu udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 
nebo povolení pro opětovnou výsadbu39) pocházející z vinice zkontrolované Fondem 
před vyklučením vinice, bez použití postupu podle § 2 odst. 3, nenáleží mu sazba 
zvýšená podle odstavce 210). Zvýšená sazba podle odstavce 2 nenáleží rovněž 
nabyvateli, který využije povolení pro opětovnou výsadbu předem18).“. 

 
 
15.  § 9 odstavec 7 zní:  
 

„(7) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. c) 
nebo § 4 odst. 1 písm. a), nebo § 4a odst. 1 písm. a) u některého z povolení pro 
opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které 
byla podmínka splněna.“. 

 
 
16.  V § 9 odst. 8 se slova „právo na opětovnou výsadbu nebo“ zrušují.  
 
 
17.  V § 10 odst. 2 se slovo „právech“ nahrazuje slovem „povoleních“.  
 
 
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení 
vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. 
 
 
 

Čl. III 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. 
 
 
 
 
 

Předseda vlády: 
 
 
 
 
 

Ministr zemědělství: 
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