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VIII. 
 
Část platného znění 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, s vyznačením navrhovaných 
změn: 

 
* * *  

 
§ 3 

Změna odrůdové skladby vinice 
 

(1) Podpora na opatření změna odrůdové skladby vinice se vyplácí na celý díl půdního 
bloku11), pokud 
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 nově pořízených 
a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 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 udělených žadateli na základě převodu 
z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců 
předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 
10 let v době klučení, 

b)  výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele 
neklesne pod 0,2 ha, 

c)  nová vinice je osázena jinou odrůdou než odrůdou vinice, ze které pochází povolení 
pro opětovnou výsadbu, a 

d)  výsadba se provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném 
členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3 000 ks na 1 ha osázené plochy 
vinice. 

  
(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede 

a)  číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou 
výsadbu v rámci žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě 
udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem38), 

b)  výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci, 
c)  klučené odrůdy, 
d)  způsob pěstování klučené vinice a, 
e)  číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice. a 
f)  výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice. 

  
(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném dílu půdního bloku 

podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci 
jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, 
pěstované odrůdy a způsob pěstování. 

  
(4) V žádosti podle § 2 odst. 11 pěstitel uvede 

  
a)  identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic a uděleného 

na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení 
pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, a 

                                                 
11)  Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008. 
12)  Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. 
38)  Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. 
4) Čl. 81 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění. 
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b)  číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice. 
  

(5) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na dílu půdního bloku podle odstavce 
4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel 
v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování. 

  
(6) V případě podání žádosti s využitím postupu podle § 2 odst. 3 v kombinaci s § 2 

odst. 11 pěstitel do žádosti uvede údaje podle odstavce 2 a odstavce 4. 
  
(7) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 

písm. e) nebo odstavce 4 písm. b) uvede 
a)  výměru osázené plochy nově vysazené vinice, 
b)  odrůdovou skladbu nově vysazené vinice, 
c)  způsob pěstování nově vysazené vinice a 
d)  počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice. 

  
 

§ 4 
Přesun vinice do svahu 

 
 (1) Podpora na opatření přesun vinice do svahu se vyplácí na celý díl půdního bloku11), 
pokud 
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 
nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 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 udělených žadateli na 
základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 
12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné 
starších 5 let v době klučení, 

b)  výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele 
neklesne pod 0,2 ha, 

c)  má průměrnou sklonitost vyšší nebo rovnu 12,5 stupně, 
d)  výsadba se provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném 

členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 2 500 ks na 1 ha osázené plochy vinice 
a 

e)  výsadba nesmí být provedena na stejném dílu půdního bloku, ze kterého pocházejí povolení 
pro opětovnou výsadbu. 

  
(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede 

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), 

b)  výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy, 
c)  klučené odrůdy, 
d)  způsob pěstování klučené vinice a, 
e)  číslo dílu půdního bloku, na který bude vinice přesunuta. a  
f)  výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby přesunuté vinice. 
  

(3) V případě, že díl půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) je ke dni podání žádosti 
evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy 
evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování. 

  
                                                 
39)  Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. 
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(4) V žádosti podle § 2 odst. 11 pěstitel uvede 
a)  identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic a uděleného 

na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení 
pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, a 

b)  číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice. 
  

(5) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na dílu půdního bloku podle odstavce 
4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel 
v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování. 

  
(6) V případě podání žádosti s využitím postupu podle § 2 odst. 3 v kombinaci s § 2 

odst. 11 pěstitel do žádosti uvede údaje podle odstavce 2 a odstavce 4. 
  
(7) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 

2 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b) uvede 
a)  výměru osázené plochy nově vysazené vinice, 
b)  odrůdovou skladbu nově vysazené vinice, 
c)  způsob pěstování nově vysazené vinice a 
d)  počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice. 

  
 

§ 4a 
Technika zlepšující obhospodařování vinic 

 
(1) Podpora na opatření technika zlepšující obhospodařování vinic se vyplácí na celý díl 

půdního bloku11), pokud 
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, 

b)  výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele 
neklesne pod 0,2 ha, 

c)  se výsadba nebo dosadba provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice 
nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3 572 ks na 1 ha osázené 
plochy vinice a 

d)  výsadbou nebo dosadbou dojde ke zvýšení počtu kusů keřů na 1 ha osázené plochy 
minimálně o 1 000 kusů nad původní počet keřů na 1 ha plochy vinice; výsadba nebo 
dosadba se provede vysazením nebo dosázením celých ucelených řádků v celé délce 
restrukturalizované vinice. 

  
(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede 

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 povolení pro opětovnou výsadbu předem38), 

b)  výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy, 
c)  seznam odrůd, které mají být vyklučeny, 
d)  způsob pěstování klučené vinice, 
e)  číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice, a 
f) výměru celkové osázené plochy vinice po realizaci výsadby nebo dosadby vinice a 
f) g) údaj o tom, zda se jedná o výsadbu nebo dosadbu. 
  

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném díle půdního bloku 
podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci 
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jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, 
pěstované odrůdy a způsob pěstování. 
  

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 
písm. e) uvede 
a)  výměru osázené plochy nově vysazené vinice nebo dosazené vinice, 
b)  odrůdovou skladbu nově vysazené vinice nebo odrůdovou skladbu dosazených keřů na vinici, 
c)  způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice a 
d)  počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy po výsadbě nebo dosadbě vinice. 

  
 

§ 5 
Investice  

  
(1) Žádost o podporu na investice podle předpisů Evropské unie13) doručí výrobce14) 

se sídlem na území České republiky Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního 
roku. 

  
(2) Žádost o podporu lze podat na tyto nové investice: 

a)  dřevěný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, 
b)  speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených 

vín, nebo 
c)  cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem 

vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými 
nečistotami. 

  
(3) V žádosti žadatel uvede 

a)  popis pořízeného zařízení podle odstavce 2 a jeho přínosu ke zvýšení výkonnosti podniku13), 
b)  v případě výměny popis původního zařízení, včetně technických parametrů, 
c)  v případě výměny místo, kde se nachází původní zařízení, 
d)  místo, kde se bude nacházet zařízení, na které je požadována podpora, a 
e)  údaje o mikro, malém a středním podniku15). a 
f)  výši celkových odhadovaných nákladů na pořízení zařízení podle odstavce 241). 
 

(4) Žadatel musí investici provést nejdříve po podání žádosti podle odstavce 110) a doručit 
Fondu doklady o její úhradě do 31. ledna kalendářního roku následujícího po podání žádosti. 
  

(5) Výměnu původního zařízení lze začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav 
původního zařízení. 

  
(6) Fond jednotlivé investice posuzuje samostatně. 

  
(7) Žádost o podporu podle odstavce 1 se doručí Fondu nejpozději do 31. srpna 2017. 

                                                 
13)  Čl. 103u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 

Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. 
14)  § 3 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb. 
15)  Čl. 103u odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 

Čl. 50 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění. 
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. 

10)  Čl. 130 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, 
kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002. 
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§ 6  
Výše podpory  

 
 (1) Podpora nejvýše 75 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a 
přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie16) v méně rozvinutých regionech17) na opatření  
a) změna odrůdové skladby vinice činí  

1.  325 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 
nebo je roven 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

2.  375 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 
4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

3.  425 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 
5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo  

4.  475 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 
6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

b) přesun vinice do svahu činí  
1.  335 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 

nebo je roven 2 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
2.  360 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 

3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
3.  410 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 

4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
4.  460 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 

5 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo  
5.  510 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 

6 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
c) technika zlepšující obhospodařování vinic výsadbou  

1.  325 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 
nebo je roven 3 572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

2.  400 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 
4 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

3.  450 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 
5 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo  

4.  500 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 
6 500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  

d) technika zlepšující obhospodařování vinic dosadbou  
1.  162 500 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy 

vinné překročí nebo je roven 1 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
2.  200 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy 

vinné překročí 2 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,  
3.  225 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy 

vinné překročí 3 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo  
4.  250 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy 

vinné překročí 4 000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.  
  
 (2) Pokud žadatel vyklučil vlastní vinici nebo vinice a povolení pro opětovnou výsadbu 
                                                 
16)  Čl. 103q nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 

Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.  
17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a 
rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2016.  
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použil na novou restrukturalizovanou vinici podle § 3, 4 nebo 4a, kde sazba podpory je 
uvedena v odstavci 1, a tak nevyužil povolení pro opětovnou výsadbu předem18) podle § 2 
odst. 6, zvyšuje se sazba o 120 000 Kč na 1 hektar osázené plochy vinice jako náhrada 
ztráty příjmů.  
  
 (3) Pokud žadatel podal žádost podle § 2 odst. 11 a využil povolení pro opětovnou 
výsadbu39) udělená před podáním žádosti, nenáleží mu sazba zvýšená podle odstavce 210). 
Zvýšená sazba podle odstavce 2 nenáleží rovněž žadateli, který využil povolení pro 
opětovnou výsadbu předem18).  
  
 (4) Sazby na opatření uvedené v odstavci 1 písm. a) až písm. c) nelze sčítat; opatření 
podle § 3, 4 a 4a nelze kombinovat. U opatření podle § 4a nelze kombinovat na jednom dílu 
půdního bloku novou výsadbu a dosadbu vinice.  
  
 (5) Podpora ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a 
přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie16) v jiných než méně rozvinutých regionech17) se 
stanoví ve výši dvou třetin podpor podle odstavce 1.  
  
 (6) Podpora na investice podle § 5 činí nejvýše 50 % způsobilých výdajů, zároveň 
však nejvýše 2 miliony Kč podle předpisu Evropské unie13) v méně rozvinutých regionech17) 
nebo nejvýše 40 % způsobilých výdajů a zároveň nejvýše 2 miliony Kč v jiných než méně 
rozvinutých regionech17).  
  
 (7) Na výplatu podpor podle § 3, 4 a 4a se použije roční částka uvedená v Programu 
podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku určená pro daný rozpočtový rok19) 
na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Fond podporu podle § 3 a 4 poměrně sníží, pokud 
souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 3 a 4 pro daný rozpočtový rok19) včetně 
preferenčních nároků ze žádostí pěstitelů týkajících se preferovaných vinic uvedených 
v příloze č. 2 a nároků mladých vinohradníků podle odstavce 9 překročí výši přidělených 
finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.  
  
 (8) K výplatě podpor podle odstavce 7 u žádostí pěstitelů týkajících se ploch 
preferovaných vinic uvedených v příloze č. 2 Fond připočte částku 50 000 Kč na 1 ha 
osázené plochy vinice. Maximální výše podpory u žádostí pěstitelů týkajících se ploch 
preferovaných vinic uvedených v příloze č. 2 nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 1.  
  
 (9) K výplatě podpor podle odstavce 7 mladým vinohradníkům Fond připočte částku 
30 000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice. Maximální výše podpory mladým vinohradníkům 
nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 1.  
  
 (10) Na výplatu podpor podle § 5 se použije roční částka uvedená v Programu podpor 
ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku určená pro daný rozpočtový rok19) na 
investice. Fond podporu podle § 5 poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o 
podporu podle § 5 pro daný rozpočtový rok19) včetně preferenčních nároků mladých vinařů 
podle odstavce 11 překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.  
  
 (11) K výplatě podpor podle odstavce 10 mladým vinařům Fond připočte 5 % z 
celkové výše vypočtené podpory podle odstavce 10 bez použití preference. Maximální výše 
podpory mladým vinařům nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 6.  
  

                                                 
18)  Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.   

Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.  
Čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/561.  

19)  Čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.  
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 (12) Pokud po výplatě podpor podle § 3, 4, 4a nebo 5 budou k dispozici nevyplacené 
finanční prostředky, Fond provede poměrný doplatek žadatelům vyplacených podpor až do 
přípustné výše podpory.  
  
 (13) Žádosti o podporu podle § 3, 4, 4a nebo 5, u kterých nedošlo k pravomocnému 
rozhodnutí Fondu do 30. září rozpočtového roku, budou vyplaceny za shodných podmínek 
pro výplatu jako ostatní podpory shodného rozpočtového roku, avšak z finančních prostředků 
přidělených České republice na rozpočtové období.  

 
 

* * *  
 

§ 12 
Využití předem uděleného práva na opětovnou výsadbu 

 
Pokud žadatel využije předem uděleného práva na opětovnou výsadbu podle 

předpisu Evropské unie33) nebo předem uděleného povolení pro opětovnou výsadbu38), složí 
u Fondu jistotu ve výši 150 000 Kč na 1 ha nově vysazované vinice. Jistota bude žadateli 
vrácena po splnění podmínek podle předpisů Evropské unie33) nebo předem uděleného 
povolení pro opětovnou výsadbu38). 

  
 

§ 13 
Účinnost 

  
 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014. 
 

 
* * *  

 
Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 

1. 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. 

 
2. V případě, že k realizaci opatření podle § 3, 4 nebo § 4a nařízení vlády 

č. 142/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, bylo 
použito povolení pro opětovnou výsadbu vzniklé klučením vinice a na základě 
převodu z práva na opětovnou výsadbu, kdy zároveň žadatel není osobou, která 
vinici klučila, je toto povolení pro opětovnou výsadbu využitelné pro účely 
realizace opatření podle § 3, 4 nebo § 4a nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nejpozději do 30. dubna 2018. 

 
 
 
 
 

                                                 
32) Čl. 85i odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.  

§ 9 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 256/2011 Sb.  
33)  Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění. 

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 215/2006 Sb. 
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Čl. III 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. listopadu 2017. 
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