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INFORMACE PRO ŽADATELE O PODPORU NA OPATŘENÍ
RESTRUKTURALIZACE A PŘEMĚNA VINIC: ZMĚNY VZEŠLÉ Z
NOVELY NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 142/2014 SB., VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ PLATNÉ OD 15. 12. 2015
V Praze dne 15. prosince 2015

Dne 15. 12. 2015 vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších
podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti
vinohradnictví a vinařství. Hlavní změnou v nařízení vlády je rozšíření o další opatření pro
poskytnutí podpory na Restrukturalizaci a přeměnu vinic.
Dle § 2 odst. 2 výše uvedeného nařízení vlády lze nově žádat o podporu na opatření:
a) Změna odrůdové skladby vinice
b) Přesun vinice do svahu
c) Technika zlepšující obhospodařování vinice

Změny v nařízení vlády dotýkající se obecně všech výše uvedených opatření:


od 15. 12. 2015, pokud žadatel hodlá v rámci žádosti klučit díl půdního bloku (vinici),
musí být tato vinice klučena jako celek (již není možné klučit pouze část vinice)!



od 1. 1. 2016 může žadatel použít pro realizaci výše uvedených opatření pouze platná
„Povolení pro opětovnou výsadbu“ (dále jen „POOV“) dle § 2 odst. 10 nařízení vlády
142/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů! V návaznosti na platnou legislativu EU bude
od 1. 1. 2016 probíhat výsadba pouze na základě povolení pro opětovnou výsadbu (nikoli
na základě práv opětovné výsadby).



v § 10a jsou nově definovány základní podmínky pro případný převod závodu.

Změny dotýkající se „Práv na opětovnou výsadbu“ (POV) a nově „Povolení pro opětovnou
výsadbu“ (POOV):



od 1. 1. 2016 nelze mezi subjekty převádět POOV!!!
O převod starého POV mezi subjekty je možné zažádat nejpozději do 31. 12. 2015
na ÚKZÚZ ve Znojmě, Oblekovicích.
staré POV má žadatel možnost převést na POOV do 31. 12. 2020 a to opět na ÚKZÚZ ve
Znojmě, Oblekovicích.

Plné znění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů naleznete na stránkách
Ministerstva zemědělství České republiky http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravnipredpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2014-142.html
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Technika zlepšující obhospodařování vinice:
Základní podmínky pro získání podpory na opatření Technika zlepšující
obhospodařování vinice dle § 4a nařízení vlády č. 142/2014 Sb. ve znění pozdějších
předpisů:
(1) Podpora na opatření technika zlepšující obhospodařování vinic se vyplácí na celý díl půdního
bloku, pokud:
a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu v
období do 31. prosince 2015, nebo z níž pochází povolení pro opětovnou výsadbu v
období od 1. ledna 2016, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10
let; v případě nově pořízených vinic registrovaných žadatelem v registru vinic do 12
měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být ode dne podání žádosti více
než 50 % keřů révy vinné starších 5 let,
b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele
neklesne pod 0,2 ha,
c) se výsadba nebo dosadba provede moštovou odrůdou 12) registrovanou v České
republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3 572 ks
na 1 ha osázené plochy vinice a
d) výsadbou nebo dosadbou dojde ke zvýšení počtu kusů keřů na 1 ha osázené plochy
minimálně o 1 000 kusů nad původní počet keřů na 1 ha plochy vinice; výsadba nebo
dosadba se provede vysazením nebo dosázením celých ucelených řádků v celé délce
restrukturalizované vinice.
(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede:
a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou
výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na
základě povolení pro opětovnou výsadbu předem,
b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,
c) seznam odrůd, které mají být vyklučeny,
d) způsob pěstování klučené vinice,
e) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice, a
f) údaj o tom, zda se jedná o výsadbu nebo dosadbu.

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném díle půdního bloku podle odstavce 2
písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu
pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.
(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) uvede:
a)
b)
c)
d)

výměru osázené plochy nově vysazené vinice nebo dosazené části vinice,
odrůdovou skladbu dosazené části vinice,
způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice a
počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice nebo dosazené části vinice.

V rámci nového opatření bude možné využít pouze povolení pro opětovnou výsadbu z
vinice, kterou žadatel vyklučil po 1. 1. 2016. POOV musí být zkontrolováno Fondem
včetně počtu klučených keřů na 1 ha osázené plochy vinice. Takovéto POOV může
využít v žádosti o poskytnutí podpory na opatření technika zlepšující obhospodařování
vinice pouze žadatel, který vinic klučil.
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V případě žádostí přijatých před 15. 12. 2015 platící pro opatření „Změna odrůdové skladby
vinice“ nebo „Přesun vinice do svahu“ platí přechodná ustanovení, tzn. řízení o žádostech
podaných dle § 2 nařízení vlády č. 142/2014 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení, u kterých žadatel do 30. dubna 2015 nepodal oznámení o provedení opatření podle §
2 odst. 5 nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

Ing. Zuzana Pečivová
tel.: 222 871 304
email: zuzana.pecivova@szif.cz
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