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VI. 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh nařízení vlády, 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 
 
Ustanovení 

návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustano-

vení 

 
Obsah 

§ 3 odst. 2 2.  V § 3 se na konci odstavce 2 tečka 
nahrazuje textem „a“ a doplňuje se písmeno 
f), které zní: 
 
„f) výměru osázené plochy vinice po realizaci 
výsadby nové vinice.“. 
 

32016R1149 Čl. 54 Článek 54 
Obecné zásady 

 
1. Bez ohledu na článek 49 se podpora vyplácí až 
poté, co je ověřeno, že celková operace nebo 
všechna jednotlivá opatření, jež jsou součástí 
celkové operace, jíž se žádost o podporu týká, 
v souladu s výběrem, který provedl členský stát pro 
řízení dotčeného podpůrného opatření, byly 
provedeny v celém rozsahu a proběhla správní 
kontrola, případně kontrola na místě v souladu 
s kapitolou IV oddílem 1 prováděcího nařízení (EU) 
2016/1150. 
2. V případech, kdy je podpora běžně splatná až po 
provedení celkové operace, se nicméně podpora 
vyplatí pro jednotlivá provedená opatření, pokud 
kontroly ukáží, že zbývající opatření nebylo možno 
provést z důvodu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1306/2003. 
3. Pokud kontroly ukáží, že celková operace, jíž se 
žádost o podporu týká, nebyla provedena v celém 
rozsahu z jiných důvodů než vyšší moci nebo 
mimořádných okolností ve smyslu čl. 2 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1306/2013, a v případě, že podpora 
byla vyplacena po jednotlivých opatřeních, která 
jsou součástí celkové operace, jíž se žádost 
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o podporu týká, získají členské státy vyplacenou 
podporu zpět. 
Jestliže v těchto případech byla vyplacena záloha, 
mohou členské státy rozhodnout o uložení sankce. 
4. Odstavce 1 a 3 se nepoužijí, pokud operace 
podporované podle článků 46 a 47 nařízení (EU) 
č. 1308/2013 nebyly provedeny na celé ploše, na 
kterou byla podpora požadována. 
V těchto případech vyplatí členské státy částku 
odpovídající provedené části operace, nebo pokud 
byla vyplacena záloha, získají zpět částku vztahující 
se na neprovedenou část. 
Výše podpory se vypočítá na základě rozdílu mezi 
plochou schválenou na základě správních kontrol 
žádosti o podporu nebo změněnou v souladu 
s článkem 53 tohoto nařízení a plochou, na níž 
operace byla skutečně provedena, stanovenou při 
kontrolách na místě po provedení. 
Pokud tento rozdíl nepřesahuje 20 %, podpora se 
vypočítá na základě plochy stanovené při kontrolách 
na místě po provedení. 
Pokud tento rozdíl přesahuje 20 %, ale je menší než 
50 %, podpora se vypočítá na základě plochy 
stanovené při kontrolách na místě po provedení 
a snížené o dvojnásobek zjištěného rozdílu. 
Pokud tento rozdíl přesahuje 50 %, na dotčenou 
operaci se podpora neposkytne. 

§ 4 odst. 2 3.  V § 4 se na konci odstavce 2 tečka 
nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno 
f), které zní: 
 
„f) výměru osázené plochy vinice po realizaci 
výsadby přesunuté vinice.“. 
 

32016R1149 Čl. 54 Článek 54 
Obecné zásady 

 
1. Bez ohledu na článek 49 se podpora vyplácí až 
poté, co je ověřeno, že celková operace nebo 
všechna jednotlivá opatření, jež jsou součástí 
celkové operace, jíž se žádost o podporu týká, 
v souladu s výběrem, který provedl členský stát pro 
řízení dotčeného podpůrného opatření, byly 
provedeny v celém rozsahu a proběhla správní 
kontrola, případně kontrola na místě v souladu 
s kapitolou IV oddílem 1 prováděcího nařízení (EU) 
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2016/1150. 
2. V případech, kdy je podpora běžně splatná až po 
provedení celkové operace, se nicméně podpora 
vyplatí pro jednotlivá provedená opatření, pokud 
kontroly ukáží, že zbývající opatření nebylo možno 
provést z důvodu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1306/2003. 
3. Pokud kontroly ukáží, že celková operace, jíž se 
žádost o podporu týká, nebyla provedena v celém 
rozsahu z jiných důvodů než vyšší moci nebo 
mimořádných okolností ve smyslu čl. 2 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1306/2013, a v případě, že podpora 
byla vyplacena po jednotlivých opatřeních, která 
jsou součástí celkové operace, jíž se žádost 
o podporu týká, získají členské státy vyplacenou 
podporu zpět. 
Jestliže v těchto případech byla vyplacena záloha, 
mohou členské státy rozhodnout o uložení sankce. 
4. Odstavce 1 a 3 se nepoužijí, pokud operace 
podporované podle článků 46 a 47 nařízení (EU) 
č. 1308/2013 nebyly provedeny na celé ploše, na 
kterou byla podpora požadována. 
V těchto případech vyplatí členské státy částku 
odpovídající provedené části operace, nebo pokud 
byla vyplacena záloha, získají zpět částku vztahující 
se na neprovedenou část. 
Výše podpory se vypočítá na základě rozdílu mezi 
plochou schválenou na základě správních kontrol 
žádosti o podporu nebo změněnou v souladu 
s článkem 53 tohoto nařízení a plochou, na níž 
operace byla skutečně provedena, stanovenou při 
kontrolách na místě po provedení. 
Pokud tento rozdíl nepřesahuje 20 %, podpora se 
vypočítá na základě plochy stanovené při kontrolách 
na místě po provedení. 
Pokud tento rozdíl přesahuje 20 %, ale je menší než 
50 %, podpora se vypočítá na základě plochy 
stanovené při kontrolách na místě po provedení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNARRH6THX)



4 
 

a snížené o dvojnásobek zjištěného rozdílu. 
Pokud tento rozdíl přesahuje 50 %, na dotčenou 
operaci se podpora neposkytne. 

§ 4a odst. 2 5.  V § 4a odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové 
písmeno f), které zní: 

 
„f) výměru celkové osázené plochy vinice po 
realizaci výsadby nebo dosadby vinice a“. 
 
Dosavadní písmeno f) se označuje jako 
písmeno g).  
 

32016R1149 Čl. 54 Článek 54 
Obecné zásady 

 
1. Bez ohledu na článek 49 se podpora vyplácí až 
poté, co je ověřeno, že celková operace nebo 
všechna jednotlivá opatření, jež jsou součástí 
celkové operace, jíž se žádost o podporu týká, 
v souladu s výběrem, který provedl členský stát pro 
řízení dotčeného podpůrného opatření, byly 
provedeny v celém rozsahu a proběhla správní 
kontrola, případně kontrola na místě v souladu 
s kapitolou IV oddílem 1 prováděcího nařízení (EU) 
2016/1150. 
2. V případech, kdy je podpora běžně splatná až po 
provedení celkové operace, se nicméně podpora 
vyplatí pro jednotlivá provedená opatření, pokud 
kontroly ukáží, že zbývající opatření nebylo možno 
provést z důvodu vyšší moci nebo mimořádných 
okolností ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1306/2003. 
3. Pokud kontroly ukáží, že celková operace, jíž se 
žádost o podporu týká, nebyla provedena v celém 
rozsahu z jiných důvodů než vyšší moci nebo 
mimořádných okolností ve smyslu čl. 2 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1306/2013, a v případě, že podpora 
byla vyplacena po jednotlivých opatřeních, která 
jsou součástí celkové operace, jíž se žádost 
o podporu týká, získají členské státy vyplacenou 
podporu zpět. 
Jestliže v těchto případech byla vyplacena záloha, 
mohou členské státy rozhodnout o uložení sankce. 
4. Odstavce 1 a 3 se nepoužijí, pokud operace 
podporované podle článků 46 a 47 nařízení (EU) 
č. 1308/2013 nebyly provedeny na celé ploše, na 
kterou byla podpora požadována. 
V těchto případech vyplatí členské státy částku 
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odpovídající provedené části operace, nebo pokud 
byla vyplacena záloha, získají zpět částku vztahující 
se na neprovedenou část. 
Výše podpory se vypočítá na základě rozdílu mezi 
plochou schválenou na základě správních kontrol 
žádosti o podporu nebo změněnou v souladu 
s článkem 53 tohoto nařízení a plochou, na níž 
operace byla skutečně provedena, stanovenou při 
kontrolách na místě po provedení. 
Pokud tento rozdíl nepřesahuje 20 %, podpora se 
vypočítá na základě plochy stanovené při kontrolách 
na místě po provedení. 
Pokud tento rozdíl přesahuje 20 %, ale je menší než 
50 %, podpora se vypočítá na základě plochy 
stanovené při kontrolách na místě po provedení 
a snížené o dvojnásobek zjištěného rozdílu. 
Pokud tento rozdíl přesahuje 50 %, na dotčenou 
operaci se podpora neposkytne. 

§ 5 odst. 3 6.  V § 5 se na konci odstavce 3 tečka 
nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno 
f), 
které včetně poznámky pod čarou č. 41 zní: 
 
„f) výši celkových odhadovaných nákladů na 
pořízení zařízení podle odstavce 241). 
 
_________ 
41)  Čl. 35 písm. a) nařízení Komise 

v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 
ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní 
programy podpory v odvětví vína, a mění 
nařízení Komise (ES) č. 555/2008.“. 

 

32016R1149 Čl. 35 
písm. a) 

Článek 35 
Kritéria způsobilosti 

 
Členské státy zkoumají žádost podle těchto 
kritérií: 
a) operace a s nimi související opatření jsou 
jasně definovány, a zároveň tak podávají popis 
investičních opatření a zahrnují odhadované 
náklady; 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

 
Název předpisu EU 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 
(32016R1149) 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 ze dne 
15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory 
v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008. 
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