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IX. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 36034/2017-MZE-12154, ze dne 1. 8. 2017, s termínem dodání stanovisek do 22. 8. 2017. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  
Ministerstvo financí 1) Připomínka k předkládací zprávě: 

V Předkládací zprávě se doporučuje ve čtvrtém odseku 
slovo „nákladech“ nahradit slovem „nákladů“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k předkládací zprávě: 
V Předkládací zprávě se doporučuje v pátém odseku 
nahradit slovo „použitelnosti“ slovem „použitelnost“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k čl. I k bodu 6:   
Doporučuje se uvozovky, druhou tečku za slovy „podle 
odstavce 241)“ a slova „Poznámka pod čarou č. 41 zní:“ 
vypustit a text poznámky pod čarou od ostatního textu 
oddělit poloviční čarou. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo kultury Bez připomínek.  
Ministerstvo obrany Bez připomínek.  
Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo  
pro místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Připomínka k bodu 1.2 závěrečné zprávy hodnocení 
dopadů regulace: 
Doporučujeme v první větě opravit slovo „komunitáního“ 
na „komunitárního“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže  
a tělovýchovy 

1) Připomínka k materiálu, bod 6: 
Navrhujeme slova „Poznámka pod čarou č. 41 zní:“ z 
předmětného bodu vypustit a citované znění poznámky 
pod čarou č. 41 sloučit s nově doplňovaným písmenem 
f), v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k materiálu, bod 9: 
Doporučujeme druhou část věty předmětného bodu 
odstranit, jelikož dané nařízení vlády již v současném 
znění odkaz na poznámku pod čarou č. 32 neobsahuje. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

3) Připomínka k Odůvodnění, Obecná část a k 
Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 
Upozorňujeme, že materiál zmiňuje množství právních 
předpisů, u kterých však v mnoha případech uvádí 
chybná označení. Doporučujeme materiál změnit ve 
smyslu uvedeném, např. doporučujeme u nařízení Rady 
(ES) č. 1234/2007 nahradit datum „25. května 2007“ 
datem „22. října 2007“, doporučujeme u nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 
nahradit označení rušeného ustanovení „č.1037/2011“ 
označením „č. 1037/2001“ a dále u prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 2015/561 a u nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 2015/560 nahradit slova 
„výsadby révy“ slovy „pro výsadbu révy“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 
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Ministerstvo vnitra  1) Připomínka k čl. I bodu 2 – k § 3 odst. 2 písm. e): 
Předpokládáme, že cílem předkladatele je 
prostřednictvím kumulativního výčtu stanovit povinné 
náležitosti žádosti. Z důvodu právní jistoty, že se 
skutečně jedná o výčet kumulativní, který nelze zaměnit 
s výčtem alternativním, navrhujeme mezi písmena e) a f) 
vložit spojku „a“ (před níž nebude psána čárka), jejíž 
použití v daném případě zcela jednoznačně zdůrazňuje 
kumulativní charakter výčtu – viz čl. 42 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. Stejného účinku však lze 
dosáhnout i tím, že na konci písmene e) se namísto 
spojky „a“ uvede čárka. 
Obdobnou úpravu doporučujeme provést i u 
novelizačního bodu č. 3, tedy u změny v § 4. 
Připomínáme, že naopak v novelizačním bodě 5 
(doplnění v § 4a) je spojka „a“ použita správně, tedy bez 
čárky. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k čl. I bodu 10 – k § 12a: 
Domníváme se, že svým obsahovým zaměřením je 
předmětné ustanovení spíše ustanovením přechodným, 
a proto navrhujeme jeho přesun do čl. II. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum  
a inovace 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – ministr 
pro lidská práva, 
rovné příležitosti a 
legislativu a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

1) Připomínka k platnému znění: 
V části III. materiálu „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“, v poznámkách pod čarou nejsou 
uvedeny poznámky č. 16 a č. 32 v původních zněních: 
 „16) Čl. 103q nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v 
platném znění.“ a 
 „32) Čl. 85i odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v 
platném znění.“, 
která by v této části materiálu měla být, v souladu 
s návrhem novely, přeškrtnuta, podobně jako je tomu u 
poznámky č. 15. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

2) Připomínka k RIA: 
V části V. materiálu „Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace (RIA)“ bod 7 odstavec druhý je chybné 
slovo „zněmí“, jehož správný tvar je „znění“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

1) Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro 
Českou republiku z jejího členství v Evropské unii, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění (dále jen „Metodické 
pokyny“). 
V odůvodnění (str. 3) předkladatel uvádí, že předmětem 
návrhu je „zajištění adaptace na ustanovení nařízení Komise 
(EU) č. 2016/1149 a nařízení Komise (EU) č. 2016/1150“, 
přičemž z těchto dvou je implementováno pouze nařízení 
Komise (EU) č. 2016/1149. Text je nutno upravit. 
Přiložená srovnávací tabulka neodpovídá požadavkům 
Metodických pokynů. Předně, je nutno zpracovat srovnávací 
tabulku k celému předpisu práva EU, nikoli pouze k dotčeným 
ustanovením. 
Návrh § 12a se jeví být implementací čl. 68 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. 
prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 
922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 
1234/2007. Je-li tomu tak, je nutno doplnit řádné výkaznictví, 
tj. implementační ustanovení návrhu podtrhnout a označit 
celexovým číslem (čl. II odst. 1 Přílohy č. 5 Legislativních 
pravidel) a návrhu přiložit upravenou rozdílovou tabulku (čl. II 
odst. 2 Přílohy č. 5 Legislativních pravidel) a aktualizované 
tabulky srovnávací (čl. 9 odst. 2 písm. e) Legislativních 
pravidel)). 
K rozdílové tabulce - pravá část rozdílové tabulky se zdá být 
na první pohled nesouladná s levou částí, jak co se týká 
obsahu, tak co se týká rozsahu textu, a to především 
v částech vztahujících se k čl. 54 nařízení Komise (EU) 
č.2016/1149. Požadujeme vysvětlit, popřípadě zredukovat text 
v pravé části rozdílové tabulky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text byl upraven 
 
 
Vysvětleno. 
Nejedná se o implementaci čl. 68 nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) č. 1308/2013. Je třeba odlišit povolení pro opětovnou 
výsadbu vzniklá převodem z nakoupených práv opětovné výsadby  
(ta mají životnost pro opatření Restrukturalizace a přeměna vinic do 
15. října  2018) a povolení opětovné výsadby vzniklá klučením ve 
stejném podniku. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Pravá část rozdílové tabulky pojednává o sankčním mechanismu, 
který je možný aplikovat pouze tehdy, pokud žadatel v žádosti uvede 
výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice, tzn. 
platební agentura má k dispozici údaje, díky kterým může stanovit 
případné uplatnění sankce. 
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2) Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Cílem návrhu je vylepšení adaptace právního řádu ČR 
na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
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. 

Vzato na vědomí. 

3) Připomínky a případné návrhy změn:  
Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje věcné 
připomínky z hlediska slučitelnosti s právem EU. 

 

Nejvyšší  
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Česká národní banka Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  
Český báňský úřad Bez připomínek.  
Český 
telekomunikační úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický regulační 
úřad 

Bez připomínek.  

Národní bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad  
pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  
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Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR Bez připomínek.  
Družstevní asociace 
ČR 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR Bez připomínek.  
Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Připomínka k § 5: 
Z návrhu novely nařízení vlády není zřejmý důvod proč 
v ustanovení § 5 – Investice jsou navrhovány stále 
stejné předměty pro dotaci – sudy, kvasné nádoby a 
cross-flow filtry. Není nijak zdůvodněno, proč se tam 
nedají jiné věci – např.  běžně používané filtry (ať už 
klasické -- deskové, či naplavovací), dále čerpadla (která 
mají kratší dobu životnosti), zde by se mohla dotovat 
pouze šetrná enologická čerpadla, nebo běžné nerezové 
nádoby na víno, či plnící linky, nebo klimatizace skladů 
na víno. Podstatou připomínky tudíž je, že 
technologického zařízení při výrobě vína je moc široká 
škála a dotovat pouze tři věci se zdá naprosto 
nedůvodné nehovoře o přímém zpracování hroznů – od 
příjmových van na hrozny, odstopkovače, filtry, řízená 
fermentace (chlazení) atp.  

Vysvětleno. 
Podporovaná zařízení – 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, 
v současné době vycházejí z požadavků praxe – odborné 
vinařské veřejnosti. Na jiná zařízení lze čerpat podpory 
z Programu rozvoje venkova např. z podopatření 4.1.1 – 
Investice do zemědělských podniků. 
 
 
 

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.  
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Rada hospodářské a 
sociální dohody 

Zasíláno na vědomí.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Připomínka k celému předloženému návrhu změny 
nařízení vlády č. 142/2014 Sb. včetně odůvodnění: 
V návaznosti na ustanovení čl. 231 odst. 2 NEPaR (EU) 
č. 1308/2013, v platném znění, ze kterého vyplývá, že 
„Na všechny víceleté programy přijaté před 1. 
lednem 2014 se po vstupu tohoto nařízení v platnost 
i nadále vztahují příslušná ustanovení nařízení Rady 
(ES) č. 1234/2007 až do ukončení těchto programů“, 
je SZIF názoru, že na administraci Programu podpory 
ČR podle čl. 103k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro 
období 2014-2018, schváleného právě před 1.1.2014 
(návrh byl EK byl předložen k notifikaci v květnu 2013), 
nelze aplikovat nově vydaná nařízení, konkrétně 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2016/1149, 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 a Prováděcí nařízení 
Komise (EU) 2016/1150, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla pro uplatňování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o 
vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, z důvodu 
uvedeného v citovaném čl. 231 odst. 2 nařízení Rady 
(ES) č. 1234/2007.    
Uvedená skutečnost mimo jiné vyplývá rovněž 
z preambule nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2016/1149 a zároveň z čl. 1 odst. 1 a odst. 3 
(Oblast působnosti a používání pojmů), který odkazuje 
právě na „Programy podpory v odvětví vína“ 
schválené ve smyslu čl. 39 a násl. nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013“. 

Vysvětleno. 
Nařízení vlády č. 142/2014 Sb. upravuje podmínky 
pro poskytnutí podpor v SOT s vínem u opatření 
Restrukturalizace a přeměna vinic a u opatření Investice. 
Metodickým materiálem upravujícím tyto podpory je schválený 
program podpor aktuálně pro období r. 2014 – 2018. 
Na základě požadavků EK byl program podpor pro r. 2014 – 
2018 upraven tak, aby byl v souladu s evropskou právní 
úpravou, tj. s nařízením EP a Rady (EU) č. 1308/2013, 
prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2016/1150 a nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149. Aktualizace 
vnitrostátního programu podpor byla schválena poradou vedení 
MZE dne 10. 7. 2017. 
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S ohledem na uvedené skutečnosti proto není nutné a 
ani vhodné nyní aktualizovat stávající plán podpor ČR a 
v návaznosti na to novelizovat NV č. 142/2014 Sb. a to 
z důvodu možného nerovného přístupu k žadatelům, 
kteří podali žádost o podporu na restrukturalizaci a 
přeměnu vinic podle čl. 103q nařízení Rady (EU) č. 
1234/2007 a v souladu s platným vnitrostátním 
Programem podpory schváleným před 1.1.2014 ve 
smyslu čl. 231 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1308/2013. 
Úprava by se vztahovala na poslední rok platnosti plánu 
podpor pro období 2014-2018 a pouze pro opatření 
restrukturalizace a přeměna vinic.  
Jako vhodnější se nám jeví implementovat plánované 
změny až ve vztahu k plánu podpor na období 2019-
2023. 

 

Státní pozemkový 
úřad 

Bez připomínek.  

Potravinářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Česká akademie 
zemědělských věd 
 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

Bez připomínek.  

Zemědělský svaz ČR Bez připomínek.  
Českomoravský svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Svaz marginálních 
oblastí 

Bez připomínek.  
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Společnost mladých 
agrárníků ČR 

Bez připomínek.  

PRO-BIO Svaz 
ekologických 
zemědělců 

Bez připomínek.  

Zemědělský výbor, 
Poslanecká sněmovna 
PČR 

Bez připomínek.  

Výbor pro 
hospodářství, 
zemědělství a 
dopravu, Senát PČR 

Bez připomínek.  

Svaz vinařů ČR Připomínka k § 2: 
K ust. § 2 odst. 5, odst. 7 a odst. 12 nahradit datum "30. 
dubna" datem "31. května". 
V souvislosti s tím upravit také nově navrhovaný § 12a. 
Odůvodnění - Vzhledem ke zkušenostem z praxe při 
provádění restrukturalizace vinic v souvislosti 
s klimatickými podmínkami a časnějším nástupem 
vegetace v regionu jižní Moravy dochází vlivem jarních 
mrazů k významným škodám na sazenicích a tedy na 
investicích. Sadba po 30. dubnu do 31. května má větší 
šanci na uchycení bez poškození mrazem. 
Tato připomínka je označena jako zásadní.  

Vysvětleno. 
Varianta posunutí termínu podání oznámení o realizaci 
opatření z 30. 4. na 31. 5. Byla intenzivně diskutována. 
Z důvodu omezení personální kapacity Státního zemědělského 
intervenčního fondu nebylo možné realizovat posunutí termínu 
pro vnitrostátní program podpor pro r. 2014 – 2018. Toto 
nastavení, tj. posun termínu, bude Ministerstvo zemědělství 
navrhovat pro nové programové období vnitrostátní program 
podpor u SOT s vínem na r. 2019 – 2023. 
Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

Vinařský fond ČR Bez připomínek.  
Vinařská asociace ČR Bez připomínek.  
MORAVÍN, svaz 
moravských vinařů 
o.s. 

Bez připomínek.  

Cech českých vinařů Bez připomínek.  
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Vinařská unie ČR Připomínka k novému § 12a: 
Navrhujeme posunout uvedený termín z 30. dubna na 
31. května 2018: 
„V případě, že k realizaci opatření podle § 3, 4 nebo § 
4a 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 nejpozději do 31. května 2018.“ 
Zdůvodnění: 
V souvislosti s klimatickými změnami a časnějšího 
nástupu vegetace v posledních letech a také vlivem 
častějších jarních mrazů dochází při provádění 
restrukturalizace vinic k významným škodám na 
sazenicích. Např. v roce 2017 se vyskytly jarní mrazy ve 
dvou vlnách, a to 21. 4. a následně 10.5. Těm 
pěstitelům, kteří vysadili urychleně a v dřívějším termínu 
v březnu či na začátku dubna, sazenice vyrašily, ale 
21.4.2017 většinou kompletně pomrzly. Ty keře, které 
následně obrazily z podoček, pomrzly vlivem druhého 
mrazu 10.5.2017. Tato situace je ve většině případů pro 
rostliny devastující, čímž vzniká významná škoda, a to 
jen v důsledku toho, aby měl SZIF dostatečný (dle 
našeho názoru nadbytečný) časový prostor pro kontrolu. 
Opakovaně požadujeme tedy změnit termín, nebo 
vymyslet způsob, jak umožnit výsadbu v daném 
finančním roce do termínu 31.5. tak, aby mohly být 
finanční prostředky vyplaceny v řádných lhůtách v říjnu 
stejného roku po výsadbě.  
Tato připomínka je označena jako zásadní. 

Vysvětleno. 
Varianta posunutí termínu podání oznámení o realizaci 
opatření z 30. 4. na 31. 5. Byla intenzivně diskutována. 
Z důvodu omezení personální kapacity Státního zemědělského 
intervenčního fondu nebylo možné realizovat posunutí termínu 
pro vnitrostátní program podpor pro r. 2014 – 2018. Toto 
nastavení, tj. posun termínu, bude Ministerstvo zemědělství 
navrhovat pro nové programové období vnitrostátní program 
podpor u SOT s vínem na r. 2019 – 2023. 
Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

Evropský řád rytířů 
vína 

Bez připomínek.  
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Sdružení vinařů 
mikulovské vinařské 
podoblasti 

Bez připomínek.  

Svaz integrované a 
ekologické produkce 
hroznů a vína, o.s. 

Bez připomínek.  

Velkobílovičtí vinaři, 
o.s. 

Bez připomínek.  

Sdružení dobšických 
vinařů 

Bez připomínek.  

Aliance vinařů V8 Bez připomínek.  
Templářské sklepy 
Čejkovice, vinařské 
družstvo  

Bez připomínek.  

Cech blatnických 
vinařů 

Bez připomínek.  

V.O.C. Mikulov, z.s.  Bez připomínek.  
VOC Modré hory, o.s. Bez připomínek.  
VOC Pálava, o.s.  Bez připomínek.  
VOC Znojmo, z.s. Bez připomínek.  
VOC Mělník z.s.  Bez připomínek.  
VOC Valtice z.s. Bez připomínek.  
VOC Hustopečsko, 
z.s. 

Bez připomínek.  

VOC Slovácko z.s. Bez připomínek.  
Bohemia Sekt s.r.o. Bez připomínek.  
Sdružení místních 
samospráv ČR 

Bez připomínek.  
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Jihomoravský kraj Připomínka k § 2: 
K ust. § 2 odst. 5, odst. 7 a odst. 12 nahradit datum "30. 
dubna" datem "31. května". 
V souvislosti s tím upravit také nově navrhovaný § 12a. 
Odůvodnění - Vzhledem ke zkušenostem z praxe při 
provádění restrukturalizace vinic v souvislosti 
s klimatickými podmínkami a časnějším nástupem 
vegetace v regionu jižní Moravy dochází vlivem jarních 
mrazů k významným škodám na sazenicích a tedy na 
investicích. Sadba po 30. dubnu do 31. května má větší 
šanci na uchycení bez poškození mrazem. 
Tato připomínka je označena jako zásadní.  

Vysvětleno. 
Varianta posunutí termínu podání oznámení o realizaci 
opatření z 30. 4. na 31. 5. Byla intenzivně diskutována. 
Z důvodu omezení personální kapacity Státního zemědělského 
intervenčního fondu nebylo možné realizovat posunutí termínu 
pro vnitrostátní program podpor pro r. 2014 – 2018. Toto 
nastavení, tj. posun termínu, bude Ministerstvo zemědělství 
navrhovat pro nové programové období vnitrostátní program 
podpor u SOT s vínem na r. 2019 – 2023. 
Po vysvětlení byl rozpor odstraněn. 

 
V Praze dne 20. 9. 2017  
Vypracoval: Mgr. Daniel Vlasák 
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