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V. 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty 
v oblasti vinohradnictví a vinařství 
 

Ustanovení 
návrhu 
nařízení 

vlády 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustano-

vení 

 
Obsah 

§ 2 odst. 3 Žadatel nesmí zahájit provádění opatření podle 
odstavce 2, včetně klučení vinice, dříve než 4 měsíce 
po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou 
provedenou Fondem v souladu s předpisem Evropské 
unie4). 

32016R1150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 42 odst. 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 42 
Kontroly týkající se restrukturalizace a přeměny 

vinic 
 

3.  Plochy, na něž byla poskytnuta podpora na 
restrukturalizaci a přeměnu vinic, se systematicky 
ověřují před provedením těchto operací a po něm. 
Kontrola se týká pozemků, u nichž bylo požádáno o 
podporu. 
Ověřování před provedením operací zahrnuje též 
ověření existence dotyčné vinice, osázené plochy 
stanovené podle článku 44 tohoto nařízení a 
vyloučení podpory na běžnou obnovu vinic, jak je 
stanoveno v čl. 46 odst. 3 druhém pododstavci 
nařízení (EU) č. 1308/2013. 
Ověření podle druhého pododstavce se provádí 
formou kontroly na místě. Pokud však má daný 
členský stát k dispozici grafický nástroj nebo jiný 
rovnocenný nástroj umožňující změření osázené 
plochy podle článku 44 tohoto nařízení v 
elektronickém registru vinic a spolehlivé 
aktualizované informace o vysazených odrůdách 
révy, lze ověření provést formou správní kontroly, a 
povinná kontrola na místě před provedením operací 
může být tudíž omezena na 5 % žádostí vybraných 
v souladu s článkem 34 tohoto nařízení, aby se 
potvrdila spolehlivost systému správních kontrol. 
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Pokud taková kontrola na místě odhalí významné 
nesrovnalosti nebo rozpory v některém regionu nebo 
v jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně počet 
kontrol na místě v průběhu daného roku. 

§ 2 odst. 6 V případě udělení práva na opětovnou výsadbu 
předem5) v období do 31. prosince 2015 se 
provedením opatření rozumí i splnění závazku 
vyklučit plochu vinice do konce třetího roku po 
vysazení nové vinice, na níž bylo právo na opětovnou 
výsadbu předem uděleno. V případě udělení povolení 
pro opětovnou výsadbu předem6) v období od 1. ledna 
2016 se provedením opatření rozumí i splnění 
závazku vyklučit plochu vinice do konce čtvrtého roku 
od registrace vinice podle zákona o vinohradnictví a 
vinařství, na níž bylo povolení pro opětovnou výsadbu 
uděleno. 

32007R1234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32018R0273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32018R0274 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 85i odst. 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 9 odst. 
3 
 
 
 
 
 
 

Článek 85i 

Práva na opětovnou výsadbu 

2.  Členské státy mohou udělit práva na opětovnou 
výsadbu producentům, kteří se zaváží vyklučit plochy 
vinic. V takových případech musí klučení příslušných 
ploch proběhnout do konce třetího roku po vysázení 
nových vinic, na něž byla udělena práva na opětovnou 
výsadbu. 

Článek 5 

Předem povolená opětovná výsadba 

Členské státy mohou podmínit udělení povolení 
producentovi, který se zaváže k vyklučení plochy 
osázené révou v souladu s čl. 66 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 1308/2013, požadavkem složení jistoty.  

V každém případě se pro plochu, jejíž vyklučení bylo 
přislíbeno, ale nebylo producenty provedeno do 
konce čtvrtého roku od data vysazení nových vinic, 
použije článek 71 nařízení (EU) č. 1308/2013. 

 

Článek 9 

Postup udělování povolení pro opětovnou 
výsadbu 

 

3.   Žádosti o povolení pro opětovnou výsadbu podle 
čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 lze podat 
kdykoli během roku. 
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32013R1308 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 66 odst. 
2 
 
 
 

V žádostech musí být uvedena konkrétní rozloha 
a umístění vyklučené plochy (vyklučených ploch) 
a plochy (ploch) ve stejném zemědělském podniku 
žadatele, pro niž (něž) se žádá o povolení 
k opětovné výsadbě. Žádosti musí rovněž obsahovat 
závazek k vyklučení plochy osazené révou 
nejpozději do konce čtvrtého roku ode dne, kdy byly 
vysazeny nové vinice. Pokud je to vhodné pro 
provádění systému povolení, mohou členské státy 
od žadatelů požadovat dodatečné informace. 

Členské státy udělují povolení automaticky do tří 
měsíců od podání žádostí. Členské státy však 
mohou rozhodnout, že pro podávání žádostí 
a udělování povolení pro novou výsadbu použijí 
lhůtu uvedenou v článcích 6 a 7. 

 
Článek 66 

2. Členské státy mohou povolení uvedené v odstavci 
1 udělit producentům, kteří se zaváží k vyklučení 
plochy osázené révou, jestliže je toto přislíbené 
vyklučení provedeno nejpozději do uplynutí čtyř let 
od data vysazení nové révy. 

§ 3 odst. 4 Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic 
podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 

2016 použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu9) 

evidovaná v registru vinic a udělená na základě 

vyklučení vinice před 5. zářím 201010) nebo udělená 

po tomto datu na základě vyklučení vinice 
provedeného po kontrole Fondem. Žadatel může 
k restrukturalizaci a přeměně vinic podle § 2 odst. 2 
písm. c) v období od 1. ledna 2016 použít pouze 

povolení pro opětovnou výsadbu11) evidovaná v 

registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice 
provedeného v období od 1. ledna 2016 v rámci dané 

32013R1308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 66 a 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 66 
Opětovná výsadba 

 
1.  Členské státy udělí povolení automaticky těm 
producentům, kteří po 1. lednu 2016 vyklučí plochy 
osázené révou a zažádají o povolení. Toto povolení 
musí odpovídat ploše, která se z hlediska čisté 
kultury rovná vyklučené ploše. Plochy, na něž se 
tato povolení vztahují, se nezapočítávají pro účely 
článku 63. 
2.  Členské státy mohou povolení uvedené v 
odstavci 1 udělit producentům, kteří se zaváží k 
vyklučení plochy osázené révou, jestliže je toto 
přislíbené vyklučení provedeno nejpozději do 
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žádosti po kontrole Fondem.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32010R0772 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 

uplynutí čtyř let od data vysazení nové révy. 
3.  Povolení uvedené v odstavci 1 se vztahuje na 
stejný podnik, v němž bylo provedeno vyklučení. V 
oblastech způsobilých pro produkci révy vinné s 
chráněným označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením mohou členské státy na 
základě doporučení profesní organizace podle 
článku 65 omezit opětovnou výsadbu na révu vinnou 
splňující stejnou specifikaci týkající se chráněného 
označení původu nebo chráněného zeměpisného 
označení jako v případě vyklučené plochy. 
4.  Tento článek se nepoužije v případě vyklučení 
nepovolené výsadby. 
 

Článek 68 
Přechodná ustanovení 

1.  Práva na výsadbu, která byla producentům 
udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k 
nařízení (ES) č. 1234/2007 před 31. prosincem 2015 
a která tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 převést na 
povolení podle této kapitoly. 
K takovému převodu se přistoupí, pokud uvedení 
producenti předloží příslušnou žádost před 31. 
prosincem 2015. Členské státy mohou rozhodnout, 
že producentům umožní předložit žádost o 
převedení práv na povolení do 31. prosince 2020. 
2.  Doba platnosti povolení udělených podle 
odstavce 1 je stejná, jako doba platnosti práv na 
výsadbu uvedených v odstavci 1. Pokud nejsou tato 
povolení využita, jejich platnost skončí nejpozději 
31. prosince 2018, nebo, jestliže členské státy 
přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci, nejpozději 31. prosince 2023. 
3.  Plochy, na které se vztahují povolení udělená 
podle odstavce 1, se nezapočítávají pro účely 
článku 63. 

 
Článek 2 
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Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po 
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

§ 3 odst. 5 Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně 
vinic podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) v období od 1. 
ledna 2016 povolení pro opětovnou výsadbu udělená 
před podáním žádosti, podává Fondu žádost před 

zahájením provádění opatření12). Žadatel nesmí 

zahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po 
podání žádosti nebo před kontrolou Fondem 
provedenou na dílech půdních bloků, na kterých bude 
vysazena nová vinice. Po provedení opatření doručí 
žadatel Fondu oznámení podle § 2 odst. 5. 
 

32012R0966 Čl. 130 Článek 130 
Zákaz retroaktivity 

 
1.  Grant na již zahájené akce lze udělit pouze v 
případě, že žadatel může prokázat, že akce musela 
být zahájena ještě před podpisem grantové dohody 
nebo před oznámením rozhodnutí o udělení grantu. 
V těchto případech nesmějí být způsobilé náklady 
vynaloženy přede dnem podání žádosti o grant, 
pokud se nejedná o řádně odůvodněné výjimečné 
případy, které stanovuje základní právní akt, nebo 
pokud se nejedná o mimořádně naléhavou pomoc 
pro řešení krizí, operace civilní ochrany a operace 
humanitární pomoci nebo o situace, kdy hrozí 
bezprostřední riziko nebo u nichž hrozí, že přerostou 
v ozbrojený konflikt nebo že dojde k destabilizaci 
země, přičemž včasný zásah Unie by měl z hlediska 
předcházení konfliktu zásadní význam. 
Udělení grantu se zpětným účinkem na již 
ukončenou akci je vyloučeno. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, 
kterými stanoví podrobná pravidla týkající se zákazu 
retroaktivity. 
2.  V případě grantů na provozní náklady musí být 
grantová dohoda podepsána nebo rozhodnutí o 
udělení grantu oznámeno do šesti měsíců po 
začátku rozpočtového roku příjemce grantu. 
Způsobilé náklady nesmějí být vynaloženy přede 
dnem podání žádosti o grant ani před začátkem 
rozpočtového roku příjemce grantu. 

§ 4 odst. 1 Podpora na opatření změna odrůdové skladby vinice 
se vyplácí na celý díl půdního bloku13), pokud 

32016R1150 Čl. 44 Článek 44 
Osázená plocha 

 
1.  Pro účely opatření uvedených v článcích 46 a 47 
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nařízení (EU) č. 1308/2013 je plocha osázená révou 
vymezena vnějším obvodem plochy osázené 
révovými keři, k níž je přidána nárazníková zóna o 
šířce odpovídající polovině vzdálenosti mezi řádky. 
Osázená plocha se stanoví podle čl. 38 odst. 2 
prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014. 
2.  Pokud se členský stát rozhodne ověřit způsobilé 
náklady na opatření restrukturalizace a přeměny 
vinic a zelené sklizně výlučně na základě 
standardních stupnic jednotkových nákladů na jiné 
jednotky, než na jednotku plošné míry, nebo na 
základě dokladů, které předkládají příjemci v 
souladu s čl. 44 odst. 1 druhým pododstavcem 
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, 
mohou se příslušné orgány rozhodnout osázenou 
plochu podle odstavce 1 tohoto článku neměřit. 

§ 4 odst. 1 
písm. d) 

výsadba se provede moštovou odrůdou14) 
registrovanou v České republice nebo v jiném 
členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 
3 000 ks na 1 ha osázené plochy vinice.  
 

32013R1308 Čl. 81 Článek 81 
Moštové odrůdy 

 
1.  Výrobky uvedené v příloze VII části II a vyrobené 
v Unii se vyrábějí z moštových odrůd zatříděných v 
souladu s odstavcem 2 tohoto článku. 
2.  S výhradou odstavce 3 zatřídí členské státy 
moštové odrůdy mezi ty, které mohou být 
vysazovány, opětovně vysazovány nebo štěpovány 
na jejich území pro účely výroby vína. 
Členské státy mohou zatřídit pouze moštové odrůdy, 
které splňují tyto podmínky: 
a) daná odrůda náleží k druhu réva vinná (Vitis 
vinifera L.) nebo pochází z křížení révy vinné s 
jinými druhy rodu Vitis; 
b) daná odrůda není jednou z těchto odrůd: Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont. 
Je-li moštová odrůda vyňata ze zatřídění uvedeného 
v prvním pododstavci, musí se do 15 let po vynětí 
vyklučit. 
3.  Členské státy, které nevyrobí za hospodářský rok 
více než 50 000 hektolitrů vína, vypočteno podle 
průměrné výroby za posledních pět hospodářských 
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let, jsou osvobozeny od povinnosti zatřídění 
stanovené v odst. 2 prvním pododstavci. 
Avšak i v těchto členských státech lze pro účely 
výroby vína vysazovat, opětovně vysazovat nebo 
štěpovat pouze moštové odrůdy, které jsou v 
souladu s odst. 2 druhým pododstavcem. 
4.  Odchylně od odst. 2 prvního a třetího 
pododstavce a odst. 3 druhého pododstavce povolí 
členské státy pro vědecký výzkum a pokusné účely 
vysazování, opětovné vysazování nebo štěpování 
těchto moštových odrůd: 
a) moštových odrůd, které nejsou zatříděné, v 
případě jiných členských států než uvedených v 
odstavci 3; 
b) moštových odrůd, které nejsou v souladu s odst. 
2 druhým pododstavcem, v případě členských států 
uvedených v odstavci 3. 
5.  Plochy osázené moštovými odrůdami pro účely 
výroby vína, které byly vysázeny v rozporu s 
odstavci 2, 3 a 4, se vyklučí. 
Tyto plochy se však vyklučit nemusí, je-li jejich 
produkce určena výhradně ke spotřebě domácnosti 
vinaře.  

§ 4 odst. 2 
písm. a) 

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 předem9),  
 

32013R1308 Čl. 66 a čl. 
68 

Článek 66 
Opětovná výsadba 

 
1.  Členské státy udělí povolení automaticky těm 
producentům, kteří po 1. lednu 2016 vyklučí plochy 
osázené révou a zažádají o povolení. Toto povolení 
musí odpovídat ploše, která se z hlediska čisté 
kultury rovná vyklučené ploše. Plochy, na něž se 
tato povolení vztahují, se nezapočítávají pro účely 
článku 63. 
2.  Členské státy mohou povolení uvedené v 
odstavci 1 udělit producentům, kteří se zaváží k 
vyklučení plochy osázené révou, jestliže je toto 
přislíbené vyklučení provedeno nejpozději do 
uplynutí čtyř let od data vysazení nové révy. 
3.  Povolení uvedené v odstavci 1 se vztahuje na 
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stejný podnik, v němž bylo provedeno vyklučení. V 
oblastech způsobilých pro produkci révy vinné s 
chráněným označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením mohou členské státy na 
základě doporučení profesní organizace podle 
článku 65 omezit opětovnou výsadbu na révu vinnou 
splňující stejnou specifikaci týkající se chráněného 
označení původu nebo chráněného zeměpisného 
označení jako v případě vyklučené plochy. 
4.  Tento článek se nepoužije v případě vyklučení 
nepovolené výsadby. 
 

Článek 68 
Přechodná ustanovení 

1.  Práva na výsadbu, která byla producentům 
udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k 
nařízení (ES) č. 1234/2007 před 31. prosincem 2015 
a která tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 převést na 
povolení podle této kapitoly. 
K takovému převodu se přistoupí, pokud uvedení 
producenti předloží příslušnou žádost před 31. 
prosincem 2015. Členské státy mohou rozhodnout, 
že producentům umožní předložit žádost o 
převedení práv na povolení do 31. prosince 2020. 
2.  Doba platnosti povolení udělených podle 
odstavce 1 je stejná, jako doba platnosti práv na 
výsadbu uvedených v odstavci 1. Pokud nejsou tato 
povolení využita, jejich platnost skončí nejpozději 
31. prosince 2018, nebo, jestliže členské státy 
přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci, nejpozději 31. prosince 2023. 
3.  Plochy, na které se vztahují povolení udělená 
podle odstavce 1, se nezapočítávají pro účely 
článku 63. 
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§ 4 odst. 4 
písm. 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  
 

32016R1150 Čl. 42 odst. 
3 

Článek 42 
Kontroly týkající se restrukturalizace a přeměny 

vinic 
3.  Plochy, na něž byla poskytnuta podpora na 
restrukturalizaci a přeměnu vinic, se systematicky 
ověřují před provedením těchto operací a po něm. 
Kontrola se týká pozemků, u nichž bylo požádáno o 
podporu. 
Ověřování před provedením operací zahrnuje též 
ověření existence dotyčné vinice, osázené plochy 
stanovené podle článku 44 tohoto nařízení a 
vyloučení podpory na běžnou obnovu vinic, jak je 
stanoveno v čl. 46 odst. 3 druhém pododstavci 
nařízení (EU) č. 1308/2013. 
Ověření podle druhého pododstavce se provádí 
formou kontroly na místě. Pokud však má daný 
členský stát k dispozici grafický nástroj nebo jiný 
rovnocenný nástroj umožňující změření osázené 
plochy podle článku 44 tohoto nařízení v 
elektronickém registru vinic a spolehlivé 
aktualizované informace o vysazených odrůdách 
révy, lze ověření provést formou správní kontroly, a 
povinná kontrola na místě před provedením operací 
může být tudíž omezena na 5 % žádostí vybraných 
v souladu s článkem 34 tohoto nařízení, aby se 
potvrdila spolehlivost systému správních kontrol. 
Pokud taková kontrola na místě odhalí významné 
nesrovnalosti nebo rozpory v některém regionu nebo 
v jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně počet 
kontrol na místě v průběhu daného roku. 
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§ 5 odst. 1 Podpora na opatření přesun vinice do svahu se 
vyplácí na celý díl půdního bloku11), pokud 

32016R1150 Čl. 44 Článek 44 
Osázená plocha 

1.  Pro účely opatření uvedených v článcích 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013 je plocha osázená révou 
vymezena vnějším obvodem plochy osázené 
révovými keři, k níž je přidána nárazníková zóna o 
šířce odpovídající polovině vzdálenosti mezi řádky. 
Osázená plocha se stanoví podle čl. 38 odst. 2 
prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014. 
2.  Pokud se členský stát rozhodne ověřit způsobilé 
náklady na opatření restrukturalizace a přeměny 
vinic a zelené sklizně výlučně na základě 
standardních stupnic jednotkových nákladů na jiné 
jednotky, než na jednotku plošné míry, nebo na 
základě dokladů, které předkládají příjemci v 
souladu s čl. 44 odst. 1 druhým pododstavcem 
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, 
mohou se příslušné orgány rozhodnout osázenou 
plochu podle odstavce 1 tohoto článku neměřit. 
 

§ 5 odst. 1 
písm. d) 

výsadba se provede moštovou odrůdou14) 
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 

32013R1308 Čl. 81 Článek 81 
Moštové odrůdy 

 
1.  Výrobky uvedené v příloze VII části II a vyrobené 
v Unii se vyrábějí z moštových odrůd zatříděných v 
souladu s odstavcem 2 tohoto článku. 
2.  S výhradou odstavce 3 zatřídí členské státy 
moštové odrůdy mezi ty, které mohou být 
vysazovány, opětovně vysazovány nebo štěpovány 
na jejich území pro účely výroby vína. 
Členské státy mohou zatřídit pouze moštové odrůdy, 
které splňují tyto podmínky: 
a) daná odrůda náleží k druhu réva vinná (Vitis 
vinifera L.) nebo pochází z křížení révy vinné s 
jinými druhy rodu Vitis; 
b) daná odrůda není jednou z těchto odrůd: Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont. 
Je-li moštová odrůda vyňata ze zatřídění uvedeného 
v prvním pododstavci, musí se do 15 let po vynětí 
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vyklučit. 
3.  Členské státy, které nevyrobí za hospodářský rok 
více než 50 000 hektolitrů vína, vypočteno podle 
průměrné výroby za posledních pět hospodářských 
let, jsou osvobozeny od povinnosti zatřídění 
stanovené v odst. 2 prvním pododstavci. 
Avšak i v těchto členských státech lze pro účely 
výroby vína vysazovat, opětovně vysazovat nebo 
štěpovat pouze moštové odrůdy, které jsou v 
souladu s odst. 2 druhým pododstavcem. 
4.  Odchylně od odst. 2 prvního a třetího 
pododstavce a odst. 3 druhého pododstavce povolí 
členské státy pro vědecký výzkum a pokusné účely 
vysazování, opětovné vysazování nebo štěpování 
těchto moštových odrůd: 
a) moštových odrůd, které nejsou zatříděné, v 
případě jiných členských států než uvedených v 
odstavci 3; 
b) moštových odrůd, které nejsou v souladu s odst. 
2 druhým pododstavcem, v případě členských států 
uvedených v odstavci 3. 
5.  Plochy osázené moštovými odrůdami pro účely 
výroby vína, které byly vysázeny v rozporu s 
odstavci 2, 3 a 4, se vyklučí. 
Tyto plochy se však vyklučit nemusí, je-li jejich 
produkce určena výhradně ke spotřebě domácnosti 
vinaře. 
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§ 5 odst. 2 
písm. 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 předem11),  
 

32013R1308 Čl. 66 Článek 66 
Opětovná výsadba 

 
1.  Členské státy udělí povolení automaticky těm 
producentům, kteří po 1. lednu 2016 vyklučí plochy 
osázené révou a zažádají o povolení. Toto povolení 
musí odpovídat ploše, která se z hlediska čisté 
kultury rovná vyklučené ploše. Plochy, na něž se 
tato povolení vztahují, se nezapočítávají pro účely 
článku 63. 
2.  Členské státy mohou povolení uvedené v 
odstavci 1 udělit producentům, kteří se zaváží k 
vyklučení plochy osázené révou, jestliže je toto 
přislíbené vyklučení provedeno nejpozději do 
uplynutí čtyř let od data vysazení nové révy. 
3.  Povolení uvedené v odstavci 1 se vztahuje na 
stejný podnik, v němž bylo provedeno vyklučení. V 
oblastech způsobilých pro produkci révy vinné s 
chráněným označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením mohou členské státy na 
základě doporučení profesní organizace podle 
článku 65 omezit opětovnou výsadbu na révu vinnou 
splňující stejnou specifikaci týkající se chráněného 
označení původu nebo chráněného zeměpisného 
označení jako v případě vyklučené plochy. 
4.  Tento článek se nepoužije v případě vyklučení 
nepovolené výsadby. 
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§ 5 odst. 4 
písm. 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  
 

32016R1150 Čl. 42 odst. 
3 

Článek 42 
Kontroly týkající se restrukturalizace a přeměny 

vinic 
 

3.  Plochy, na něž byla poskytnuta podpora na 
restrukturalizaci a přeměnu vinic, se systematicky 
ověřují před provedením těchto operací a po něm. 
Kontrola se týká pozemků, u nichž bylo požádáno o 
podporu. 
Ověřování před provedením operací zahrnuje též 
ověření existence dotyčné vinice, osázené plochy 
stanovené podle článku 44 tohoto nařízení a 
vyloučení podpory na běžnou obnovu vinic, jak je 
stanoveno v čl. 46 odst. 3 druhém pododstavci 
nařízení (EU) č. 1308/2013. 
Ověření podle druhého pododstavce se provádí 
formou kontroly na místě. Pokud však má daný 
členský stát k dispozici grafický nástroj nebo jiný 
rovnocenný nástroj umožňující změření osázené 
plochy podle článku 44 tohoto nařízení v 
elektronickém registru vinic a spolehlivé 
aktualizované informace o vysazených odrůdách 
révy, lze ověření provést formou správní kontroly, a 
povinná kontrola na místě před provedením operací 
může být tudíž omezena na 5 % žádostí vybraných 
v souladu s článkem 34 tohoto nařízení, aby se 
potvrdila spolehlivost systému správních kontrol. 
Pokud taková kontrola na místě odhalí významné 
nesrovnalosti nebo rozpory v některém regionu nebo 
v jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně počet 
kontrol na místě v průběhu daného roku. 
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§ 6 odst. 1 (1) Podpora na opatření technika zlepšující 
obhospodařování vinic se vyplácí na celý díl půdního 
bloku13), pokud 

32016R1150 Čl. 44 Článek 44 
Osázená plocha 

 
1.  Pro účely opatření uvedených v článcích 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013 je plocha osázená révou 
vymezena vnějším obvodem plochy osázené 
révovými keři, k níž je přidána nárazníková zóna o 
šířce odpovídající polovině vzdálenosti mezi řádky. 
Osázená plocha se stanoví podle čl. 38 odst. 2 
prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014. 
2.  Pokud se členský stát rozhodne ověřit způsobilé 
náklady na opatření restrukturalizace a přeměny 
vinic a zelené sklizně výlučně na základě 
standardních stupnic jednotkových nákladů na jiné 
jednotky, než na jednotku plošné míry, nebo na 
základě dokladů, které předkládají příjemci v 
souladu s čl. 44 odst. 1 druhým pododstavcem 
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, 
mohou se příslušné orgány rozhodnout osázenou 
plochu podle odstavce 1 tohoto článku neměřit. 

§ 6 odst. 1 
písm. c) 

se výsadba nebo dosadba provede moštovou 
odrůdou14) 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 

32013R1308 Čl. 81 Článek 81 
Moštové odrůdy 

 
1.  Výrobky uvedené v příloze VII části II a vyrobené 
v Unii se vyrábějí z moštových odrůd zatříděných v 
souladu s odstavcem 2 tohoto článku. 
2.  S výhradou odstavce 3 zatřídí členské státy 
moštové odrůdy mezi ty, které mohou být 
vysazovány, opětovně vysazovány nebo štěpovány 
na jejich území pro účely výroby vína. 
Členské státy mohou zatřídit pouze moštové odrůdy, 
které splňují tyto podmínky: 
a) daná odrůda náleží k druhu réva vinná (Vitis 
vinifera L.) nebo pochází z křížení révy vinné s 
jinými druhy rodu Vitis; 
b) daná odrůda není jednou z těchto odrůd: Noah, 
Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont. 
Je-li moštová odrůda vyňata ze zatřídění uvedeného 
v prvním pododstavci, musí se do 15 let po vynětí 
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vyklučit. 
3.  Členské státy, které nevyrobí za hospodářský rok 
více než 50 000 hektolitrů vína, vypočteno podle 
průměrné výroby za posledních pět hospodářských 
let, jsou osvobozeny od povinnosti zatřídění 
stanovené v odst. 2 prvním pododstavci. 
Avšak i v těchto členských státech lze pro účely 
výroby vína vysazovat, opětovně vysazovat nebo 
štěpovat pouze moštové odrůdy, které jsou v 
souladu s odst. 2 druhým pododstavcem. 
4.  Odchylně od odst. 2 prvního a třetího 
pododstavce a odst. 3 druhého pododstavce povolí 
členské státy pro vědecký výzkum a pokusné účely 
vysazování, opětovné vysazování nebo štěpování 
těchto moštových odrůd: 
a) moštových odrůd, které nejsou zatříděné, v 
případě jiných členských států než uvedených v 
odstavci 3; 
b) moštových odrůd, které nejsou v souladu s odst. 
2 druhým pododstavcem, v případě členských států 
uvedených v odstavci 3. 
5.  Plochy osázené moštovými odrůdami pro účely 
výroby vína, které byly vysázeny v rozporu s 
odstavci 2, 3 a 4, se vyklučí. 
Tyto plochy se však vyklučit nemusí, je-li jejich 
produkce určena výhradně ke spotřebě domácnosti 
vinaře.  
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§ 6 odst. 2 
písm. 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 předem9), 

32013R1308 
 

Čl. 66 a 68 Článek 66 
Opětovná výsadba 

 
1.  Členské státy udělí povolení automaticky těm 
producentům, kteří po 1. lednu 2016 vyklučí plochy 
osázené révou a zažádají o povolení. Toto povolení 
musí odpovídat ploše, která se z hlediska čisté 
kultury rovná vyklučené ploše. Plochy, na něž se 
tato povolení vztahují, se nezapočítávají pro účely 
článku 63. 
2.  Členské státy mohou povolení uvedené v 
odstavci 1 udělit producentům, kteří se zaváží k 
vyklučení plochy osázené révou, jestliže je toto 
přislíbené vyklučení provedeno nejpozději do 
uplynutí čtyř let od data vysazení nové révy. 
3.  Povolení uvedené v odstavci 1 se vztahuje na 
stejný podnik, v němž bylo provedeno vyklučení. V 
oblastech způsobilých pro produkci révy vinné s 
chráněným označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením mohou členské státy na 
základě doporučení profesní organizace podle 
článku 65 omezit opětovnou výsadbu na révu vinnou 
splňující stejnou specifikaci týkající se chráněného 
označení původu nebo chráněného zeměpisného 
označení jako v případě vyklučené plochy. 
4.  Tento článek se nepoužije v případě vyklučení 
nepovolené výsadby. 
 

Článek 68 
Přechodná ustanovení 

1.  Práva na výsadbu, která byla producentům 
udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k 
nařízení (ES) č. 1234/2007 před 31. prosincem 2015 
a která tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 převést na 
povolení podle této kapitoly. 
K takovému převodu se přistoupí, pokud uvedení 
producenti předloží příslušnou žádost před 31. 
prosincem 2015. Členské státy mohou rozhodnout, 
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že producentům umožní předložit žádost o 
převedení práv na povolení do 31. prosince 2020. 
2.  Doba platnosti povolení udělených podle 
odstavce 1 je stejná, jako doba platnosti práv na 
výsadbu uvedených v odstavci 1. Pokud nejsou tato 
povolení využita, jejich platnost skončí nejpozději 
31. prosince 2018, nebo, jestliže členské státy 
přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci, nejpozději 31. prosince 2023. 
3.  Plochy, na které se vztahují povolení udělená 
podle odstavce 1, se nezapočítávají pro účely 
článku 63. 
 

§ 7 odst. 1 Žádost o podporu na investice podle předpisů 
Evropské unie15) doručí žadatel, který je výrobce16) se 
sídlem na území České republiky Fondu na jím 
vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku. 

32013R1308 Čl. 50 Článek 50 
Investice 

 
1.  Podporu lze poskytnout pro hmotné nebo 
nehmotné investice do zařízení na zpracování a 
infrastruktury vinařského závodu, jakož i struktur a 
nástrojů pro uvádění na trh. Účelem těchto investic 
je zvýšit celkovou výkonnost podniku a zlepšit jeho 
přizpůsobení se požadavkům trhu, jakož i zvýšit jeho 
konkurenceschopnost; tyto investice se týkají výroby 
výrobků z révy vinné uvedených v příloze VII části II 
nebo jejich uvádění na trh, mimo jiné s cílem zvýšit 
úspory energie, celkovou energetickou účinnost a 
udržitelné procesy. 
2.  Podpora podle odstavce 1 v maximální míře 
a) se vztahuje pouze na mikropodniky a malé a 
střední podniky ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES); 
b) se navíc může vztahovat na všechny podniky, 
pokud jde o nejvzdálenější regiony uvedené v 
článku 349 Smlouvy o fungování EU a menší 
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ostrovy v Egejském moři vymezené v čl. 1 odst. 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
229/2013). 
V případě podniků, na něž se nevztahuje hlava I čl. 
2 odst. 1 přílohy doporučení 2003/361/ES a které 
mají méně než 750 zaměstnanců nebo jejichž obrat 
je nižší než 200 milionů EUR, se maximální míra 
podpory snižuje na polovinu. 
Podpora se neposkytuje podnikům nacházejícím se 
v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro státní 
podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v 
obtížích. 
3.  Způsobilé výdaje nezahrnují nezpůsobilé náklady 
uvedené v čl. 69 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
4.  U příspěvku Unie se použijí tyto maximální míry 
podpory týkající se způsobilých investičních 
nákladů: 
a) 50 % v méně rozvinutých regionech; 
b) 40 % v jiných než méně rozvinutých regionech; 
c) 75 % v nejvzdálenějších regionech uvedených v 
článku 349 Smlouvy o fungování EU; 
d) 65 % na menších ostrovech v Egejském moři 
vymezených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 
229/2013. 
5.  Obdobně se na podporu uvedenou v odstavci 1 
tohoto článku použije článek 71 nařízení (EU) č. 
1303/2013. 
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§ 7 odst. 3 
písm. a) 

popis pořízeného zařízení podle odstavce 2 a jeho 
přínosu ke zvýšení výkonnosti podniku15), 

32013R1308 Čl. 50 Článek 50 
Investice 

 
1.  Podporu lze poskytnout pro hmotné nebo 
nehmotné investice do zařízení na zpracování a 
infrastruktury vinařského závodu, jakož i struktur a 
nástrojů pro uvádění na trh. Účelem těchto investic 
je zvýšit celkovou výkonnost podniku a zlepšit jeho 
přizpůsobení se požadavkům trhu, jakož i zvýšit jeho 
konkurenceschopnost; tyto investice se týkají výroby 
výrobků z révy vinné uvedených v příloze VII části II 
nebo jejich uvádění na trh, mimo jiné s cílem zvýšit 
úspory energie, celkovou energetickou účinnost a 
udržitelné procesy. 
2.  Podpora podle odstavce 1 v maximální míře 
a) se vztahuje pouze na mikropodniky a malé a 
střední podniky ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES); 
b) se navíc může vztahovat na všechny podniky, 
pokud jde o nejvzdálenější regiony uvedené v 
článku 349 Smlouvy o fungování EU a menší 
ostrovy v Egejském moři vymezené v čl. 1 odst. 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
229/2013). 
V případě podniků, na něž se nevztahuje hlava I čl. 
2 odst. 1 přílohy doporučení 2003/361/ES a které 
mají méně než 750 zaměstnanců nebo jejichž obrat 
je nižší než 200 milionů EUR, se maximální míra 
podpory snižuje na polovinu. 
Podpora se neposkytuje podnikům nacházejícím se 
v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro státní 
podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v 
obtížích. 
3.  Způsobilé výdaje nezahrnují nezpůsobilé náklady 
uvedené v čl. 69 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
4.  U příspěvku Unie se použijí tyto maximální míry 
podpory týkající se způsobilých investičních 
nákladů: 
a) 50 % v méně rozvinutých regionech; 
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b) 40 % v jiných než méně rozvinutých regionech; 
c) 75 % v nejvzdálenějších regionech uvedených v 
článku 349 Smlouvy o fungování EU; 
d) 65 % na menších ostrovech v Egejském moři 
vymezených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 
229/2013. 
5.  Obdobně se na podporu uvedenou v odstavci 1 
tohoto článku použije článek 71 nařízení (EU) č. 
1303/2013. 

§ 7 odst. 3 
písm. e) 

údaje o mikro, malém a středním podniku17) a  
 

32013R1308 Čl. 50 odst. 
2 

Článek 50 
Investice 

 
2.  Podpora podle odstavce 1 v maximální míře 
a) se vztahuje pouze na mikropodniky a malé a 
střední podniky ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES; 
b) se navíc může vztahovat na všechny podniky, 
pokud jde o nejvzdálenější regiony uvedené v 
článku 349 Smlouvy o fungování EU a menší 
ostrovy v Egejském moři vymezené v čl. 1 odst. 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
229/2013. 
V případě podniků, na něž se nevztahuje hlava I čl. 
2 odst. 1 přílohy doporučení 2003/361/ES a které 
mají méně než 750 zaměstnanců nebo jejichž obrat 
je nižší než 200 milionů EUR, se maximální míra 
podpory snižuje na polovinu. 
Podpora se neposkytuje podnikům nacházejícím se 
v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro státní 
podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v 
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obtížích. 

§ 7 odst. 3 
písm. f) 

f) výši odhadovaných nákladů na pořízení zařízení 
podle odstavce 218).  
 

32016R1149 Čl. 35 
písm. a) 

Článek 35 
Kritéria způsobilosti 

 
Členské státy zkoumají žádost podle těchto kritérií: 

 operace a s nimi související opatření jsou jasně 
definovány, a zároveň tak podávají popis 
investičních opatření a zahrnují odhadované 
náklady; 

 

§ 7 odst. 4 Žadatel musí investici provést nejdříve po podání 
žádosti podle odstavce 112) a doručit Fondu doklady o 
její úhradě do 31. ledna kalendářního roku 
následujícího po podání žádosti. 

32012R0966 Čl. 130 Článek 130 
Zákaz retroaktivity 

 
1.  Grant na již zahájené akce lze udělit pouze v 
případě, že žadatel může prokázat, že akce musela 
být zahájena ještě před podpisem grantové dohody 
nebo před oznámením rozhodnutí o udělení grantu. 
V těchto případech nesmějí být způsobilé náklady 
vynaloženy přede dnem podání žádosti o grant, 
pokud se nejedná o řádně odůvodněné výjimečné 
případy, které stanovuje základní právní akt, nebo 
pokud se nejedná o mimořádně naléhavou pomoc 
pro řešení krizí, operace civilní ochrany a operace 
humanitární pomoci nebo o situace, kdy hrozí 
bezprostřední riziko nebo u nichž hrozí, že přerostou 
v ozbrojený konflikt nebo že dojde k destabilizaci 
země, přičemž včasný zásah Unie by měl z hlediska 
předcházení konfliktu zásadní význam. 
Udělení grantu se zpětným účinkem na již 
ukončenou akci je vyloučeno. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, 
kterými stanoví podrobná pravidla týkající se zákazu 
retroaktivity. 
2.  V případě grantů na provozní náklady musí být 
grantová dohoda podepsána nebo rozhodnutí o 
udělení grantu oznámeno do šesti měsíců po 
začátku rozpočtového roku příjemce grantu. 
Způsobilé náklady nesmějí být vynaloženy přede 
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dnem podání žádosti o grant ani před začátkem 
rozpočtového roku příjemce grantu. 

§ 8 odst. 2 (2) Pokud žadatel vyklučil vlastní vinici nebo vinice a 
povolení pro opětovnou výsadbu použil na novou 
restrukturalizovanou vinici podle § 4, 5 nebo 6, kde 
sazba podpory je uvedena v odstavci 1, a tak nevyužil 
povolení pro opětovnou výsadbu předem6) podle § 2 
odst. 6, zvyšuje se sazba o 120 000 Kč na 1 hektar 
osázené plochy vinice jako náhrada ztráty příjmů.  
 

32013R1308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32018R0273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32018R0274 

 
 
 
 
 
 

 Čl. 66 
odst. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 9 odst. 
3 
 

Článek 66 
Opětovná výsadba 

 
2.  Členské státy mohou povolení uvedené v 
odstavci 1 udělit producentům, kteří se zaváží k 
vyklučení plochy osázené révou, jestliže je toto 
přislíbené vyklučení provedeno nejpozději do 
uplynutí čtyř let od data vysazení nové révy. 

Článek 5 

Předem povolená opětovná výsadba 

Členské státy mohou podmínit udělení povolení 
producentovi, který se zaváže k vyklučení plochy 
osázené révou v souladu s čl. 66 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 1308/2013, požadavkem složení jistoty. 

V každém případě se pro plochu, jejíž vyklučení bylo 
přislíbeno, ale nebylo producenty provedeno do 
konce čtvrtého roku od data vysazení nových vinic, 
použije článek 71 nařízení (EU) 
č. 1308/2013.Článek 9 

 

 

 

Postup udělování povolení pro opětovnou 
výsadbu 

 

3.   Žádosti o povolení pro opětovnou výsadbu podle 
čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 lze podat 
kdykoli během roku. 
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V žádostech musí být uvedena konkrétní rozloha 
a umístění vyklučené plochy (vyklučených ploch) 
a plochy (ploch) ve stejném zemědělském podniku 
žadatele, pro niž (něž) se žádá o povolení 
k opětovné výsadbě. Žádosti musí rovněž obsahovat 
závazek k vyklučení plochy osazené révou 
nejpozději do konce čtvrtého roku ode dne, kdy byly 
vysazeny nové vinice. Pokud je to vhodné pro 
provádění systému povolení, mohou členské státy 
od žadatelů požadovat dodatečné informace. 

Členské státy udělují povolení automaticky do tří 
měsíců od podání žádostí. Členské státy však 
mohou rozhodnout, že pro podávání žádostí 
a udělování povolení pro novou výsadbu použijí 
lhůtu uvedenou v článcích 6 a 7. 

 

§ 8 odst. 3 Pokud žadatel podal žádost podle § 3 odst. 5 a využil 
povolení pro opětovnou výsadbu11) udělená před 
podáním žádosti, nenáleží mu sazba zvýšená podle 
odstavce 212). Zvýšená sazba podle odstavce 2 
nenáleží rovněž žadateli, který využil povolení pro 
opětovnou výsadbu předem6).  
 

32013R1308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 66 
Opětovná výsadba 

 
1.  Členské státy udělí povolení automaticky těm 
producentům, kteří po 1. lednu 2016 vyklučí plochy 
osázené révou a zažádají o povolení. Toto povolení 
musí odpovídat ploše, která se z hlediska čisté 
kultury rovná vyklučené ploše. Plochy, na něž se 
tato povolení vztahují, se nezapočítávají pro účely 
článku 63. 
2.  Členské státy mohou povolení uvedené v 
odstavci 1 udělit producentům, kteří se zaváží k 
vyklučení plochy osázené révou, jestliže je toto 
přislíbené vyklučení provedeno nejpozději do 
uplynutí čtyř let od data vysazení nové révy. 
3.  Povolení uvedené v odstavci 1 se vztahuje na 
stejný podnik, v němž bylo provedeno vyklučení. V 
oblastech způsobilých pro produkci révy vinné s 
chráněným označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením mohou členské státy na 
základě doporučení profesní organizace podle 
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32012R0966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32013R1308 

 
 
 
 
 
 
 

Čl. 130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 66 odst. 

článku 65 omezit opětovnou výsadbu na révu vinnou 
splňující stejnou specifikaci týkající se chráněného 
označení původu nebo chráněného zeměpisného 
označení jako v případě vyklučené plochy. 
4.  Tento článek se nepoužije v případě vyklučení 
nepovolené výsadby. 

 
Článek 130 

Zákaz retroaktivity 
1.  Grant na již zahájené akce lze udělit pouze v 
případě, že žadatel může prokázat, že akce musela 
být zahájena ještě před podpisem grantové dohody 
nebo před oznámením rozhodnutí o udělení grantu. 
V těchto případech nesmějí být způsobilé náklady 
vynaloženy přede dnem podání žádosti o grant, 
pokud se nejedná o řádně odůvodněné výjimečné 
případy, které stanovuje základní právní akt, nebo 
pokud se nejedná o mimořádně naléhavou pomoc 
pro řešení krizí, operace civilní ochrany a operace 
humanitární pomoci nebo o situace, kdy hrozí 
bezprostřední riziko nebo u nichž hrozí, že přerostou 
v ozbrojený konflikt nebo že dojde k destabilizaci 
země, přičemž včasný zásah Unie by měl z hlediska 
předcházení konfliktu zásadní význam. 
Udělení grantu se zpětným účinkem na již 
ukončenou akci je vyloučeno. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 210, 
kterými stanoví podrobná pravidla týkající se zákazu 
retroaktivity. 
2.  V případě grantů na provozní náklady musí být 
grantová dohoda podepsána nebo rozhodnutí o 
udělení grantu oznámeno do šesti měsíců po 
začátku rozpočtového roku příjemce grantu. 
Způsobilé náklady nesmějí být vynaloženy přede 
dnem podání žádosti o grant ani před začátkem 
rozpočtového roku příjemce grantu. 
 

Článek 66 
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32018R0273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32018R0274 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čl. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 9 odst. 
3 
 

Opětovná výsadba 
 

2. Členské státy mohou povolení uvedené v odstavci 
1 udělit producentům, kteří se zaváží k vyklučení 
plochy osázené révou, jestliže je toto přislíbené 
vyklučení provedeno nejpozději do uplynutí čtyř let 
od data vysazení nové révy. 
 

Článek 5 

Předem povolená opětovná výsadba 

Členské státy mohou podmínit udělení povolení 
producentovi, který se zaváže k vyklučení 
plochy osázené révou v souladu s čl. 66 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1308/2013, požadavkem 
složení jistoty. 

V každém případě se pro plochu, jejíž vyklučení 
bylo přislíbeno, ale nebylo producenty 
provedeno do konce čtvrtého roku od data 
vysazení nových vinic, použije článek 71 
nařízení (EU) č. 1308/2013.Článek 9 

 

Postup udělování povolení pro opětovnou 
výsadbu 

 

3.   Žádosti o povolení pro opětovnou výsadbu 
podle čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 
lze podat kdykoli během roku. 

V žádostech musí být uvedena konkrétní 
rozloha a umístění vyklučené plochy 
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(vyklučených ploch) a plochy (ploch) ve stejném 
zemědělském podniku žadatele, pro niž (něž) 
se žádá o povolení k opětovné výsadbě. 
Žádosti musí rovněž obsahovat závazek 
k vyklučení plochy osazené révou nejpozději do 
konce čtvrtého roku ode dne, kdy byly vysazeny 
nové vinice. Pokud je to vhodné pro provádění 
systému povolení, mohou členské státy od 
žadatelů požadovat dodatečné informace. 

Členské státy udělují povolení automaticky do 
tří měsíců od podání žádostí. Členské státy 
však mohou rozhodnout, že pro podávání 
žádostí a udělování povolení pro novou 
výsadbu použijí lhůtu uvedenou v článcích 6 
a 7. 

 

§ 8 odst. 6 Podpora na investice podle § 7 činí nejvýše 50 % 
způsobilých výdajů, zároveň však nejvýše 2 miliony 
Kč podle předpisu Evropské unie15) v méně 
rozvinutých regionech20) nebo nejvýše 40 % 
způsobilých výdajů a zároveň nejvýše 2 miliony Kč v 
jiných než méně rozvinutých regionech20). 

32013R1308 Čl. 50 Článek 50 
Investice 

 
1.  Podporu lze poskytnout pro hmotné nebo 
nehmotné investice do zařízení na zpracování a 
infrastruktury vinařského závodu, jakož i struktur a 
nástrojů pro uvádění na trh. Účelem těchto investic 
je zvýšit celkovou výkonnost podniku a zlepšit jeho 
přizpůsobení se požadavkům trhu, jakož i zvýšit jeho 
konkurenceschopnost; tyto investice se týkají výroby 
výrobků z révy vinné uvedených v příloze VII části II 
nebo jejich uvádění na trh, mimo jiné s cílem zvýšit 
úspory energie, celkovou energetickou účinnost a 
udržitelné procesy. 
2.  Podpora podle odstavce 1 v maximální míře 
a) se vztahuje pouze na mikropodniky a malé a 
střední podniky ve smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES; 
b) se navíc může vztahovat na všechny podniky, 
pokud jde o nejvzdálenější regiony uvedené v 
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článku 349 Smlouvy o fungování EU a menší 
ostrovy v Egejském moři vymezené v čl. 1 odst. 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
229/2013. 
V případě podniků, na něž se nevztahuje hlava I čl. 
2 odst. 1 přílohy doporučení 2003/361/ES a které 
mají méně než 750 zaměstnanců nebo jejichž obrat 
je nižší než 200 milionů EUR, se maximální míra 
podpory snižuje na polovinu. 
Podpora se neposkytuje podnikům nacházejícím se 
v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro státní 
podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v 
obtížích. 
3.  Způsobilé výdaje nezahrnují nezpůsobilé náklady 
uvedené v čl. 69 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
4.  U příspěvku Unie se použijí tyto maximální míry 
podpory týkající se způsobilých investičních 
nákladů: 
a) 50 % v méně rozvinutých regionech; 
b) 40 % v jiných než méně rozvinutých regionech; 
c) 75 % v nejvzdálenějších regionech uvedených v 
článku 349 Smlouvy o fungování EU; 
d) 65 % na menších ostrovech v Egejském moři 
vymezených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 
229/2013. 
5.  Obdobně se na podporu uvedenou v odstavci 1 
tohoto článku použije článek 71 nařízení (EU) č. 
1303/2013. 
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§ 11 odst. 1 Osoba stanovená předpisem Evropské unie, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o 
podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní 
a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro 
zemědělce a pokud jde o podmíněnost v rámci režimu 
přímé podpory pro odvětví vína23), doručí Fondu 
nejpozději do 15. května kalendářního roku na jím 
vydaném formuláři jednotnou žádost, která kromě 
náležitostí stanovených předpisem Evropské unie24) 
obsahuje označení veškeré plochy v souladu s 
předpisy Evropské unie25) a způsob jejího využití.  

32014R0809 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014R0640 

Čl. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 16 

Článek 13 
Konečné datum pro podávání jednotné žádosti, 

žádostí o podporu nebo žádostí o platbu 
 

1.  Členské státy stanoví konečná data, k nimž se 
podávají jednotná žádost, žádosti o podporu nebo 
žádosti o platbu. Tímto konečným datem je 
nejpozději 15. květen každého roku. Estonsko, 
Lotyšsko, Litva, Finsko a Švédsko však mohou 
stanovit pozdější den, kterým je nejpozději 15. 
červen. 
Při stanovení konečných dat vezmou členské státy v 
úvahu období nutné pro poskytnutí všech 
příslušných údajů, aby zaručily řádnou 
administrativní a finanční správu podpory, a zajistily, 
aby bylo možno naplánovat účinné kontroly. 
2.  V souladu s postupem uvedeným v čl. 78 druhém 
pododstavci nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou být 
konečná data uvedená v odstavci 1 tohoto článku v 
některých oblastech s výjimečnými klimatickými 
podmínkami stanovena k pozdějšímu termínu. 
 

Článek 16 
Neohlášení všech ploch 

 
1.  Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny 
zemědělské pozemky související s plochami 
uvedenými v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou 
ohlášenou v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu 
na jedné straně a ohlášenou plochou plus celkovou 
plochou neohlášených pozemků na druhé straně je 
větší než 3 % ohlášené plochy, celková částka 
přímých plateb na plochu nebo podpory v rámci 
opatření podpory na plochu splatných tomuto 
příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti 
na závažnosti opomenutí. 
Sankce vypočítaná v souladu s prvním 
pododstavcem se sníží o částku jakýchkoli 
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správních sankcí uplatněných v souladu s čl. 28 
odst. 2. 
2.  Odstavec 1 se použije rovněž na platby 
související s režimy stanovenými v článcích 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud se na příjemce 
vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti podle 
článku 92 nařízení (EU) č. 1306/2013. Procentní 
podíl snížení se uplatní na celkovou částku plateb 
souvisejících s opatřeními podle článků 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013 vydělenou třemi pro 
účely restrukturalizace a konverze. 
3.  Odstavec 1 se nepoužije na platby v rámci 
režimu pro malé zemědělce podle hlavy V nařízení 
(EU) č. 1307/2013. 

§ 12 odst. 1 Zjistí-li Fond, že žadatel neuvedl ve formuláři jednotné 
žádosti23) podle § 11 veškerou plochu v souladu s 
předpisy Evropské unie24) a rozdíl mezi celkovou 
plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a 
souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři 
jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti 
nevykázané je 

32014R0809 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014R0640 

Čl. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 16 

Článek 13 
Konečné datum pro podávání jednotné žádosti, 

žádostí o podporu nebo žádostí o platbu 
 

1.  Členské státy stanoví konečná data, k nimž se 
podávají jednotná žádost, žádosti o podporu nebo 
žádosti o platbu. Tímto konečným datem je 
nejpozději 15. květen každého roku. Estonsko, 
Lotyšsko, Litva, Finsko a Švédsko však mohou 
stanovit pozdější den, kterým je nejpozději 15. 
červen. 
Při stanovení konečných dat vezmou členské státy v 
úvahu období nutné pro poskytnutí všech 
příslušných údajů, aby zaručily řádnou 
administrativní a finanční správu podpory, a zajistily, 
aby bylo možno naplánovat účinné kontroly. 
2.  V souladu s postupem uvedeným v čl. 78 druhém 
pododstavci nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou být 
konečná data uvedená v odstavci 1 tohoto článku v 
některých oblastech s výjimečnými klimatickými 
podmínkami stanovena k pozdějšímu termínu. 
 

Článek 16 
Neohlášení všech ploch 
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1.  Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny 
zemědělské pozemky související s plochami 
uvedenými v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou 
ohlášenou v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu 
na jedné straně a ohlášenou plochou plus celkovou 
plochou neohlášených pozemků na druhé straně je 
větší než 3 % ohlášené plochy, celková částka 
přímých plateb na plochu nebo podpory v rámci 
opatření podpory na plochu splatných tomuto 
příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti 
na závažnosti opomenutí. 
Sankce vypočítaná v souladu s prvním 
pododstavcem se sníží o částku jakýchkoli 
správních sankcí uplatněných v souladu s čl. 28 
odst. 2. 
2.  Odstavec 1 se použije rovněž na platby 
související s režimy stanovenými v článcích 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud se na příjemce 
vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti podle 
článku 92 nařízení (EU) č. 1306/2013. Procentní 
podíl snížení se uplatní na celkovou částku plateb 
souvisejících s opatřeními podle článků 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013 vydělenou třemi pro 
účely restrukturalizace a konverze. 
3.  Odstavec 1 se nepoužije na platby v rámci 
režimu pro malé zemědělce podle hlavy V nařízení 
(EU) č. 1307/2013. 
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§ 12 odst. 1 
písm. a) 

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy 
uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží 
podporu25) podle § 4, 5 nebo 6, k níž se vztahuje 
povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 1 %25),  
 

32014R0640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32014R0640 

Čl. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 16 odst. 
1 

Článek 16 
Neohlášení všech ploch 

 
1.  Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny 
zemědělské pozemky související s plochami 
uvedenými v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou 
ohlášenou v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu 
na jedné straně a ohlášenou plochou plus celkovou 
plochou neohlášených pozemků na druhé straně je 
větší než 3 % ohlášené plochy, celková částka 
přímých plateb na plochu nebo podpory v rámci 
opatření podpory na plochu splatných tomuto 
příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti 
na závažnosti opomenutí. 
Sankce vypočítaná v souladu s prvním 
pododstavcem se sníží o částku jakýchkoli 
správních sankcí uplatněných v souladu s čl. 28 
odst. 2. 
2.  Odstavec 1 se použije rovněž na platby 
související s režimy stanovenými v článcích 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud se na příjemce 
vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti podle 
článku 92 nařízení (EU) č. 1306/2013. Procentní 
podíl snížení se uplatní na celkovou částku plateb 
souvisejících s opatřeními podle článků 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013 vydělenou třemi pro 
účely restrukturalizace a konverze. 
3.  Odstavec 1 se nepoužije na platby v rámci 
režimu pro malé zemědělce podle hlavy V nařízení 
(EU) č. 1307/2013. 

 
Článek 16 

Neohlášení všech ploch 
 

1.  Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny 
zemědělské pozemky související s plochami 
uvedenými v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou 
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ohlášenou v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu 
na jedné straně a ohlášenou plochou plus celkovou 
plochou neohlášených pozemků na druhé straně je 
větší než 3 % ohlášené plochy, celková částka 
přímých plateb na plochu nebo podpory v rámci 
opatření podpory na plochu splatných tomuto 
příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti 
na závažnosti opomenutí. 
Sankce vypočítaná v souladu s prvním 
pododstavcem se sníží o částku jakýchkoli 
správních sankcí uplatněných v souladu s čl. 28 
odst. 2. 

§ 12 odst. 1 
písm. b) 

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy 
uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží 
podporu25) podle § 4, 5 nebo 6, k níž se vztahuje 
povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 2 %25), 
nebo  
  
 

32014R0640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 16 
Neohlášení všech ploch 

 
1.  Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny 
zemědělské pozemky související s plochami 
uvedenými v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou 
ohlášenou v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu 
na jedné straně a ohlášenou plochou plus celkovou 
plochou neohlášených pozemků na druhé straně je 
větší než 3 % ohlášené plochy, celková částka 
přímých plateb na plochu nebo podpory v rámci 
opatření podpory na plochu splatných tomuto 
příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti 
na závažnosti opomenutí. 
Sankce vypočítaná v souladu s prvním 
pododstavcem se sníží o částku jakýchkoli 
správních sankcí uplatněných v souladu s čl. 28 
odst. 2. 
2.  Odstavec 1 se použije rovněž na platby 
související s režimy stanovenými v článcích 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud se na příjemce 
vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti podle 
článku 92 nařízení (EU) č. 1306/2013. Procentní 
podíl snížení se uplatní na celkovou částku plateb 
souvisejících s opatřeními podle článků 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013 vydělenou třemi pro 
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32014R0640 

 
 
 
 
 

Čl. 16 odst. 
1 

účely restrukturalizace a konverze. 
3.  Odstavec 1 se nepoužije na platby v rámci 
režimu pro malé zemědělce podle hlavy V nařízení 
(EU) č. 1307/2013. 

 
Článek 16 

Neohlášení všech ploch 
 

1.  Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny 
zemědělské pozemky související s plochami 
uvedenými v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou 
ohlášenou v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu 
na jedné straně a ohlášenou plochou plus celkovou 
plochou neohlášených pozemků na druhé straně je 
větší než 3 % ohlášené plochy, celková částka 
přímých plateb na plochu nebo podpory v rámci 
opatření podpory na plochu splatných tomuto 
příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti 
na závažnosti opomenutí. 
Sankce vypočítaná v souladu s prvním 
pododstavcem se sníží o částku jakýchkoli 
správních sankcí uplatněných v souladu s čl. 28 
odst. 2. 

§ 12 odst. 1 
písm. c) 

c) vyšší než 5 %, sníží podporu25) podle § 4, 5 nebo 6, 
k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné 
žádosti, o 3 %25).  
 

32014R0640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 16 
Neohlášení všech ploch 

 
1.  Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny 
zemědělské pozemky související s plochami 
uvedenými v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou 
ohlášenou v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu 
na jedné straně a ohlášenou plochou plus celkovou 
plochou neohlášených pozemků na druhé straně je 
větší než 3 % ohlášené plochy, celková částka 
přímých plateb na plochu nebo podpory v rámci 
opatření podpory na plochu splatných tomuto 
příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti 
na závažnosti opomenutí. 
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32014R0640 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 16 odst. 
1 

Sankce vypočítaná v souladu s prvním 
pododstavcem se sníží o částku jakýchkoli 
správních sankcí uplatněných v souladu s čl. 28 
odst. 2. 
2.  Odstavec 1 se použije rovněž na platby 
související s režimy stanovenými v článcích 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud se na příjemce 
vztahují povinnosti v oblasti podmíněnosti podle 
článku 92 nařízení (EU) č. 1306/2013. Procentní 
podíl snížení se uplatní na celkovou částku plateb 
souvisejících s opatřeními podle článků 46 a 47 
nařízení (EU) č. 1308/2013 vydělenou třemi pro 
účely restrukturalizace a konverze. 
3.  Odstavec 1 se nepoužije na platby v rámci 
režimu pro malé zemědělce podle hlavy V nařízení 
(EU) č. 1307/2013. 

 
Článek 16 

Neohlášení všech ploch 
 

1.  Jestliže příjemce v daném roce neohlásí všechny 
zemědělské pozemky související s plochami 
uvedenými v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1306/2013 a rozdíl mezi celkovou plochou 
ohlášenou v jednotné žádosti nebo žádosti o platbu 
na jedné straně a ohlášenou plochou plus celkovou 
plochou neohlášených pozemků na druhé straně je 
větší než 3 % ohlášené plochy, celková částka 
přímých plateb na plochu nebo podpory v rámci 
opatření podpory na plochu splatných tomuto 
příjemci v daném roce se sníží až o 3 % v závislosti 
na závažnosti opomenutí. 
Sankce vypočítaná v souladu s prvním 
pododstavcem se sníží o částku jakýchkoli 
správních sankcí uplatněných v souladu s čl. 28 
odst. 2. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZQAKQB9)



35 
 

§ 12 odst. 2 
písm a)  

a) podle § 4, 5 nebo 6, který má povinnost podat 
prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách26), 
překročí v jakémkoli kalendářním roce od podání 
žádosti do podání oznámení o provedení opatření 
termín stanovený pro jeho nebo jejich podání, Fond 
sníží podporu podle § 4, 5 nebo 6 o 1 % za každý 
pracovní den překročení termínu podání prohlášení v 
jednotlivých letech,  
 
 

32018R0273 Čl. 31 až 
34 

Článek 31 

Prohlášení o produkci 

1.   Producenti usazení v členském státě, který je povinen 
vést aktualizovaný registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 
nařízení (EU) č. 1308/2013, podávají každoročně 
příslušným orgánům tohoto členského státu prohlášení 
o produkci vztahující se k jejich produkci v příslušném 
vinařském roce v daném členském státě. 

Členské státy, které zavedly každoročně aktualizovaný 
registr vinic, jenž umožňuje propojit deklaranty, 
deklarovanou produkci a odpovídající pozemky pro 
pěstování révy vinné, mohou zprostit producenty 
povinnosti uvádět v prohlášení informace uvedené v čl. 22 
odst. 2 písm. e) prováděcího nařízení (EU) 2018/274. 
V těchto případech doplňují prohlášení samotné příslušné 
orgány členských států a uvádějí plochu na základě údajů 
v registru. 

2.   Producenti hroznů, kteří jsou členy nebo společníky 
jednoho nebo více vinařských družstev nebo skupin 
producentů a kteří dodali celou vlastní produkci hroznů 
nebo moštu těmto vinařským družstvům nebo skupinám, 
a mají nárok na výrobu množství vína menšího než 10 
hektolitrů pro vlastní spotřebu, nemusí podávat prohlášení 
o produkci za předpokladu, že prohlášení o produkci jsou 
povinna podávat předmětná vinařská družstva nebo 
skupiny. 

3.   Členské státy, které nejsou povinny vést aktualizovaný 
registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 1308/2013, mohou vyžadovat, aby producenti usazení 
na jejich území předkládali prohlášení o produkci uvedené 
v odstavci 1. 

V takovém případě se odstavec 2 použije obdobně. 

Článek 32 

Prohlášení o zásobách 

1.   Producenti, zpracovatelé, stáčírny a obchodníci, kteří 
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mají zásoby v členském státě povinném vést 
aktualizovaný registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 
nařízení (EU) č. 1308/2013, musí každoročně předkládat 
prohlášení o zásobách vína a moštu k 31. červenci 
příslušnému orgánu daného členského státu. 

2.   Členské státy, které nejsou povinny vést aktualizovaný 
registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 1308/2013, mohou vyžadovat, aby producenti, 
zpracovatelé, stáčírny a obchodníci usazení na jejich 
území předkládali prohlášení o zásobách uvedené 
v odstavci 1. 

Článek 33 

Prohlášení o sklizni 

Členské státy mohou požadovat, aby všichni producenti 
hroznů nebo, na základě objektivních a nediskriminačních 
kritérií, někteří z nich předkládali příslušným orgánům 
prohlášení o sklizni za vinařský rok, v němž k této sklizni 
došlo. 

Článek 34 

Prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh 

1.   Členské státy mohou stanovit, že producenti hroznů, 
hroznové šťávy a moštu a obchodníci s nimi, kteří před 
termíny předkládání prohlášení o produkci a prohlášení 
o sklizni podle článků 22 a 24 prováděcího nařízení (EU) 
2018/274 zpracovávali nebo uváděli na trh vinařské 
výrobky určené k výrobě vín, musí podávat příslušným 
orgánům prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh 
za vinařský rok, v němž k tomuto zpracovávání a/nebo 
uvádění na trh došlo. 

2.   Pokud členské státy vyžadují, aby producenti hroznů 
podávali prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh 
podle odstavce 1, pak producenti hroznů, kteří jsou členy 
nebo společníky jednoho nebo více vinařských družstev 
nebo skupin producentů, dodali celou vlastní produkci 
hroznů nebo moštu těmto vinařským družstvům nebo 
skupinám producentů a mají nárok na výrobu množství 
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vína menšího než 10 hektolitrů pro vlastní spotřebu, 
nemusí takové prohlášení podávat za předpokladu, že 
prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh podle 
odstavce 1 jsou povinna podávat předmětná vinařská 
družstva nebo skupiny 
 

§ 12 odst. 2 
písm. c) 

c) podle § 7, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, 
produkci nebo zásobách26), překročí stanovený termín pro 
jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 7 o 1 % 
za každý pracovní den překročení termínu podání 

prohlášení27).  

32018R0273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 31 až 
34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 31 

Prohlášení o produkci 

1.   Producenti usazení v členském státě, který je povinen 
vést aktualizovaný registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 
nařízení (EU) č. 1308/2013, podávají každoročně 
příslušným orgánům tohoto členského státu prohlášení 
o produkci vztahující se k jejich produkci v příslušném 
vinařském roce v daném členském státě. 

Členské státy, které zavedly každoročně aktualizovaný 
registr vinic, jenž umožňuje propojit deklaranty, 
deklarovanou produkci a odpovídající pozemky pro 
pěstování révy vinné, mohou zprostit producenty 
povinnosti uvádět v prohlášení informace uvedené v čl. 22 
odst. 2 písm. e) prováděcího nařízení (EU) 2018/274. 
V těchto případech doplňují prohlášení samotné příslušné 
orgány členských států a uvádějí plochu na základě údajů 
v registru. 

2.   Producenti hroznů, kteří jsou členy nebo společníky 
jednoho nebo více vinařských družstev nebo skupin 
producentů a kteří dodali celou vlastní produkci hroznů 
nebo moštu těmto vinařským družstvům nebo skupinám, 
a mají nárok na výrobu množství vína menšího než 10 
hektolitrů pro vlastní spotřebu, nemusí podávat prohlášení 
o produkci za předpokladu, že prohlášení o produkci jsou 
povinna podávat předmětná vinařská družstva nebo 
skupiny. 

3.   Členské státy, které nejsou povinny vést aktualizovaný 
registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 1308/2013, mohou vyžadovat, aby producenti usazení 
na jejich území předkládali prohlášení o produkci uvedené 
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v odstavci 1. 

V takovém případě se odstavec 2 použije obdobně. 

Článek 32 

Prohlášení o zásobách 

1.   Producenti, zpracovatelé, stáčírny a obchodníci, kteří 
mají zásoby v členském státě povinném vést 
aktualizovaný registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 
nařízení (EU) č. 1308/2013, musí každoročně předkládat 
prohlášení o zásobách vína a moštu k 31. červenci 
příslušnému orgánu daného členského státu. 

2.   Členské státy, které nejsou povinny vést aktualizovaný 
registr vinic v souladu s čl. 145 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 1308/2013, mohou vyžadovat, aby producenti, 
zpracovatelé, stáčírny a obchodníci usazení na jejich 
území předkládali prohlášení o zásobách uvedené 
v odstavci 1. 

Článek 33 

Prohlášení o sklizni 

Členské státy mohou požadovat, aby všichni producenti 
hroznů nebo, na základě objektivních a nediskriminačních 
kritérií, někteří z nich předkládali příslušným orgánům 
prohlášení o sklizni za vinařský rok, v němž k této sklizni 
došlo. 

Článek 34 

Prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh 

1.   Členské státy mohou stanovit, že producenti hroznů, 
hroznové šťávy a moštu a obchodníci s nimi, kteří před 
termíny předkládání prohlášení o produkci a prohlášení 
o sklizni podle článků 22 a 24 prováděcího nařízení (EU) 
2018/274 zpracovávali nebo uváděli na trh vinařské 
výrobky určené k výrobě vín, musí podávat příslušným 
orgánům prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh 
za vinařský rok, v němž k tomuto zpracovávání a/nebo 
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Čl. 48 odst. 3 
písm. a) 

uvádění na trh došlo. 

2.   Pokud členské státy vyžadují, aby producenti hroznů 
podávali prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh 
podle odstavce 1, pak producenti hroznů, kteří jsou členy 
nebo společníky jednoho nebo více vinařských družstev 
nebo skupin producentů, dodali celou vlastní produkci 
hroznů nebo moštu těmto vinařským družstvům nebo 
skupinám producentů a mají nárok na výrobu množství 
vína menšího než 10 hektolitrů pro vlastní spotřebu, 
nemusí takové prohlášení podávat za předpokladu, že 
prohlášení o zpracování a/nebo uvádění na trh podle 
odstavce 1 jsou povinna podávat předmětná vinařská 
družstva nebo skupiny 

Článek 48 

Sankce za nesplnění povinnosti vést evidenční knihu 
vstupů a výstupů, předkládat prohlášení nebo podávat 
oznámení 

 

3.   V případech vážného nebo opakovaného nedodržení 
povinnosti předkládat prohlášení k datům uvedeným 
v odstavci 1 nesmí dotyčný hospodářský subjekt využívat 
podpůrných opatření stanovených v článcích 47 a 50 
nařízení (EU) č. 1308/2013 pro daný rozpočtový rok nebo 
následující rozpočtový rok s výhradou těchto skutečností: 

a) pokud jsou data uvedená v článcích 22, 23 a 24 
prováděcího nařízení (EU) 2018/274 překročena, 
avšak ne o více než 15 pracovních dnů, uplatní se 
pouze správní sankce uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku; 
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§ 12 odst. 3 Pokud žadatel o podporu podle § 7, který má 
povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo 
zásobách, uvede v jakémkoliv z prohlášení neúplné 
nebo nepřesné údaje, které jsou podstatné pro 
správné uplatnění opatření, Fond sníží podporu podle 
§ 7 o 1 %28).  
 

32018R0273 Čl. 48 odst. 3 
písm. b) 

Článek 48 

Sankce za nesplnění povinnosti vést evidenční knihu 
vstupů a výstupů, předkládat prohlášení nebo podávat 
oznámení 

3.   V případech vážného nebo opakovaného nedodržení 
povinnosti předkládat prohlášení k datům uvedeným 
v odstavci 1 nesmí dotyčný hospodářský subjekt využívat 
podpůrných opatření stanovených v článcích 47 a 50 
nařízení (EU) č. 1308/2013 pro daný rozpočtový rok nebo 
následující rozpočtový rok s výhradou těchto skutečností: 

b) pokud příslušné orgány členských států považují 
údaje obsažené v prohlášeních uvedených 
v odstavci 1 za neúplné nebo nepřesné a jsou-li 
chybějící nebo nepřesné údaje podstatné pro 
správné uplatnění podpůrných opatření podle 
článků 47 a 50 nařízení (EU) č. 1308/2013, podpora, 
jež má být vyplacena, se poměrně sníží o částku, 
kterou stanoví příslušný orgán v závislosti na 
závažnosti porušení předpisů. 

 

§ 12 odst. 4 (4) Překážka pro snížení podpory nebo vyloučení 
nároku na podporu v případě vyšší moci nebo 
mimořádné okolnosti stanovená v předpisu Evropské 
unie29) se použije rovněž na postup podle odstavce 2 
písm. a) a b). 

32016R1149 Čl. 56 Článek 56 
Vyšší moc a mimořádné okolnosti 

 
Má-li být podle části II hlavy I kapitoly II oddílu 4 
nařízení (EU) č. 1308/2013 nebo tohoto nařízení 
udělena sankce, tato sankce se neudělí v případě 
vyšší moci nebo mimořádných okolností a v dalších 
případech stanovených v čl. 64 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1306/2013. 

§ 14 S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných 
okolností31) není po kontrole provedené Fondem v 
souladu s předpisy Evropské unie4) v žádosti 
přípustné doplnění dílu půdního bloku, popřípadě 
změna dílu půdního bloku,  
  
 

32014R0640 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 4 odst. 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 4 
Vyšší moc a mimořádné okolnosti 

 
2.  Případy vyšší moci a mimořádných okolností se 
písemně oznamují příslušnému orgánu spolu s 
příslušnými důkazy, jež tento orgán uzná za vhodné, 
do patnácti pracovních dnů ode dne, kdy je tak 
příjemce nebo osoba jím pověřená s to učinit. 
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32016R1150 Čl. 42 odst. 
3 
 
 

Článek 42 
Kontroly týkající se restrukturalizace a přeměny 

vinic 
 

3.  Plochy, na něž byla poskytnuta podpora na 
restrukturalizaci a přeměnu vinic, se systematicky 
ověřují před provedením těchto operací a po něm. 
Kontrola se týká pozemků, u nichž bylo požádáno o 
podporu. 
Ověřování před provedením operací zahrnuje též 
ověření existence dotyčné vinice, osázené plochy 
stanovené podle článku 44 tohoto nařízení a 
vyloučení podpory na běžnou obnovu vinic, jak je 
stanoveno v čl. 46 odst. 3 druhém pododstavci 
nařízení (EU) č. 1308/2013. 
Ověření podle druhého pododstavce se provádí 
formou kontroly na místě. Pokud však má daný 
členský stát k dispozici grafický nástroj nebo jiný 
rovnocenný nástroj umožňující změření osázené 
plochy podle článku 44 tohoto nařízení v 
elektronickém registru vinic a spolehlivé 
aktualizované informace o vysazených odrůdách 
révy, lze ověření provést formou správní kontroly, a 
povinná kontrola na místě před provedením operací 
může být tudíž omezena na 5 % žádostí vybraných 
v souladu s článkem 34 tohoto nařízení, aby se 
potvrdila spolehlivost systému správních kontrol. 
Pokud taková kontrola na místě odhalí významné 
nesrovnalosti nebo rozpory v některém regionu nebo 
v jeho části, zvýší příslušný orgán přiměřeně počet 
kontrol na místě v průběhu daného roku. 

§ 16 Využití předem uděleného povolení na opětovnou 
výsadbu  

 
Pokud žadatel využije předem uděleného povolení 
pro opětovnou výsadbu9), složí před podáním žádosti 
o vydání předem uděleného povolení pro opětovnou 
výsadbu9) u Fondu jistotu ve výši 150 000 Kč na 1 ha 
nově vysazované vinice. Jistota33) bude žadateli 

32013R1308 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 66 a čl. 
68 

 
 
 
 
 
 

Článek 66 
Opětovná výsadba 

 
1.  Členské státy udělí povolení automaticky těm 
producentům, kteří po 1. lednu 2016 vyklučí plochy 
osázené révou a zažádají o povolení. Toto povolení 
musí odpovídat ploše, která se z hlediska čisté 
kultury rovná vyklučené ploše. Plochy, na něž se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZQAKQB9)



42 
 

vrácena po splnění podmínek podle předpisů 
Evropské unie9).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tato povolení vztahují, se nezapočítávají pro účely 
článku 63. 
2.  Členské státy mohou povolení uvedené v 
odstavci 1 udělit producentům, kteří se zaváží k 
vyklučení plochy osázené révou, jestliže je toto 
přislíbené vyklučení provedeno nejpozději do 
uplynutí čtyř let od data vysazení nové révy. 
3.  Povolení uvedené v odstavci 1 se vztahuje na 
stejný podnik, v němž bylo provedeno vyklučení. V 
oblastech způsobilých pro produkci révy vinné s 
chráněným označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením mohou členské státy na 
základě doporučení profesní organizace podle 
článku 65 omezit opětovnou výsadbu na révu vinnou 
splňující stejnou specifikaci týkající se chráněného 
označení původu nebo chráněného zeměpisného 
označení jako v případě vyklučené plochy. 
4.  Tento článek se nepoužije v případě vyklučení 
nepovolené výsadby. 
 

 
Článek 68 

Přechodná ustanovení 
1.  Práva na výsadbu, která byla producentům 
udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k 
nařízení (ES) č. 1234/2007 před 31. prosincem 2015 
a která tito producenti nevyužili a k danému datu 
jsou stále platná, lze od 1. ledna 2016 převést na 
povolení podle této kapitoly. 
K takovému převodu se přistoupí, pokud uvedení 
producenti předloží příslušnou žádost před 31. 
prosincem 2015. Členské státy mohou rozhodnout, 
že producentům umožní předložit žádost o 
převedení práv na povolení do 31. prosince 2020. 
2.  Doba platnosti povolení udělených podle 
odstavce 1 je stejná, jako doba platnosti práv na 
výsadbu uvedených v odstavci 1. Pokud nejsou tato 
povolení využita, jejich platnost skončí nejpozději 
31. prosince 2018, nebo, jestliže členské státy 
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Čl. 5 

přijmou rozhodnutí uvedené v odst. 1 druhém 
pododstavci, nejpozději 31. prosince 2023. 
3.  Plochy, na které se vztahují povolení udělená 
podle odstavce 1, se nezapočítávají pro účely 
článku 63. 

Článek 3 
Předem povolená opětovná výsadba 

Členské státy mohou podmínit udělení povolení 
producentovi, který se zaváže k vyklučení plochy 
osázené révou v souladu s čl. 66 odst. 2 nařízení 
č. 1308/2013, požadavkem složení jistoty. 
V každém případě se pro plochu, jejíž vyklučení bylo 
přislíbeno, ale nebylo producenty provedeno do 
konce čtvrtého roku od data vysazení nových vinic, 
použije článek 71 nařízení (EU) č. 1308/2013. 
 

Článek 5 

Předem povolená opětovná výsadba 

Členské státy mohou podmínit udělení povolení 
producentovi, který se zaváže k vyklučení 
plochy osázené révou v souladu s čl. 66 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1308/2013, požadavkem 
složení jistoty. 
V každém případě se pro plochu, jejíž vyklučení 
bylo přislíbeno, ale nebylo producenty 
provedeno do konce čtvrtého roku od data 
vysazení nových vinic, použije článek 71 
nařízení (EU) č. 1308/2013. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

 
Název předpisu EU 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (32013R1308) 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 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (32014R0809) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní 
systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 (32014R0640) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o 
podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na 
přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost 

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

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 (32016R1150) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína 

Nařízení Komise (EU) č. 772/2010 (32010R0772) Nařízení Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde 
o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly 
v odvětví vína 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 
(32012R0966) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 
25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273 (32018R0273) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/273, kterým se doplňuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady 
a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení 
a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly 
a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) 
č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise 
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v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/274 (32018R0274) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/274, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud 
jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů 
a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, 
a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 
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