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Registrace vinic
vinice, dovozy, sudové víno a provozovny.

ÚKZÚZ/Oddělení registru vinic

Ratíškovice
12.6.2017

Gruna Rostislav ing.
Večerková Jana ing.
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zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (od 1.4.2017) a  legislativa EU

Nově platí o malém množství
750 hl = 75 000 lt nebo 

1 000 lt sudového vína prodaného.. 

„malým množstvím je množství nepřevyšující 750 hektolitrů 
vína v obalu určeném pro spotřebitele nebo 1 000 litrů 
sudového vína prodaného maloobchodníkem spotřebiteli 
za 1 vinařský rok“

Při větší množství již povinnost podávání prohlášení   
o zásobách.
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Nové povinnosti vinohradníků a vinařů mj.
dle novely zákona o vinohradnictví a vinařství v souvislosti s registrem vinic (výběr)

- hlásit záměr klučení  90 – 30 dnů předem,
- změny ve vinici hlásit do 30 dnů (i změnu číslování parcel),
- zahájení/přerušení/ukončení výroby – nejpozději v den Z/P/U

výroby (§ 11) – i „vinotékař výrobce“, možnost do „registru vinic“
- ! oznamovat dovoz nebaleného vína, čerstvých hroznů aj. 

do 12 hodin po příchodu (§14 a),
povinnost přímo do „registru vinic“ prostřednictvím Portálu farmáře

- ! oznámit nejpozději v den zahájení a ukončení prodeje
sudového vína - činnost a provozovnu (§16b), 
povinnost přímo do „registru vinic“prostřednictvím Portálu farmáře

- prohlášení o sklizni a o produkci k 31.12. do 15.1.,
- prohlášení o zásobách k 31.7. do 10.9.
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Nové povinnosti vinohradníků a vinařů mj.
dle novely zákona o vinohradnictví a vinařství v souvislosti s registrem vinic (výběr)

(3) Pěstitel je povinen oznámit Ústavu zrušení vinice a změny údajů podle 
odstavce 1 do 30 dnů po jejich provedení. V případě výsadby vinice je pěstitel 
povinen požádat Ústav o přidělení registračního čísla do 30 dnů od provedení 
výsadby vinice. Pěstitel je povinen prokázat vlastnické právo, pokud Ústav 
nemůže toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo nájemní právo k vinici, 
která je uvedena v žádosti o registraci. Ústav je povinen pěstiteli přidělit 
registrační číslo do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od 
obdržení žádosti pěstitele. 

Právní účinky přidělení registračního čísla vinice nastávají dnem 
doručení žádosti podle věty druhé Ústavu. 

Poznámka: pokud pěstitel oznamuje ukončení opatření na SZIF 
(dotace SOT s vínem) po výsadbě vinic, je dostačující/nutné do 30.4 
(1.5.2017) poslat na „ÚKZÚZ žádost o registraci vinice“. I když 
rozhodnutí „ÚKZÚZ“ a spárování v LPIS bude po 30.4. je splněna 
včasnost
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Od 1.1.2016 
je možné vysazovat a evidovat vinice v registru vinic na základě nařízení 

EU  číslo 1308/2013 a právních norem ČR

1. Z uděleného POVOLENÍ (od ÚKZÚZ)

a) pro novou výsadbu – PONV – nově přidělené,

b) pro opětovnou výsadbu – POOV - po vyklučení,

c) převedeného z dříve udělovaných práv na novou a 

opětovnou výsadbu.

2. Bez POVOLENÍ (ale evidované následně v registru vinic)

a) vinice šlechtitelské a pro sklizeň roubů, 

b) spotřeba „pouze“ v domácnosti vinaře (do rozlohy 0,1 ha),

c) v důsledku vyvlastnění.



1. a) Povolení pro novou výsadbu - PONV
- může být uděleno žadateli, který v termínu od 1. ledna

do 28. února prodlouženo do 31.3.2017 podá žádost o
povolení pro novou výsadbu

- formulář žádosti je ke stažení zde: 
http://portal.mze.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke-
stazeni/trvale-kultury/registrace-vinic/ - formulář č.9
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http://portal.mze.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke-stazeni/trvale-kultury/registrace-vinic/


Povolení pro novou výsadbu - PONV

- v roce 2017 je možné povolit maximálně plochu 177 ha, 
což je o 1 ha méně než loni.

- udělování PONV je omezeno zatím jedinou prioritou a
tou je viniční trať

- zvýhodněni jsou tedy žadatelé , kteří žádají o plochu ve 
viniční trati

- AVŠAK neplatí to, že žadatelé, kteří požadují plochu 
mimo viniční trať,  nemohou tuto plochu dostat !!!

- E-mail: veronika.castkova@ukzuz.cz

- Tel. 515 304 117, mob. 737 267 017
10



Povolení pro novou výsadbu - PONV

- PONV má platnost 3 roky , počítá se od nabytí
právní moci rozhodnutí o PONV

- v případě nevyužití povolené plochy je uložena
sankce

- výši této sankce upravuje novela zákona o
vinohradnictví a vinařství - žádat opravdu jen
konkrétní plochu určenou pro novou výsadbu
!!!
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Povolení pro novou výsadbu – PONV
2017 možno přidělit 177 ha
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1 521 342 celkem přiděleno (v m2)

1 575 946 celkem požadováno (v m2)
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1. b) Povolení pro opětovnou výsadbu -

POOV
Je dvoufázové:

1. Klučení
a) administrativa 90 až 30 dnů před klučením „oznámení o hodlání  

klučení“ zašle pěstitel na ÚKZÚZ,

ÚKZÚZ provede kontrolu před klučením = AUTORIZACE,
b) administrativa po klučení.

2. Následné udělování povolení pro opětovnou výsadbu 
– není povinné.
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Povolení pro opětovnou výsadbu 
POOV - žádost o udělení

Pěstitel může požádat ÚKZÚZ do konce druhého vinařského roku
následujícího po roce vyklučení (možno i částečnou plochu) o udělení
POOV. Pokud nepožádá, tak zanikne možnost udělení POOV (bez
sankcí). Příklad – klučení v listopadu 2017 (vinařský rok 2017/2018)
žádat do 31.7.2020 (vinařský rok 2019/2020).

ÚKZÚZ prověří, zda byla kontrolovaná osázená plocha vinice před
klučením (autorizace) a poté vydá rozhodnutí s povinností vysadit do
3 roků (3 x 365 dnů) od nabytí právní moci rozhodnutí.

Pokud nebyla vinice kontrolována, tak povolení pro opětovnou
výsadbu - POOV - nebude uděleno !
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Existence závazkového povolení pro opětovnou výsadbu, tzv. Povolení 
pro předběžnou opětovnou výsadbu PPOOV.

Je třífázové:

1. Žádost o udělení PPOOV a udělení PPOOV.
2. Výsadba nové vinice.
3. Klučení staré vinice (do 4 roků od výsadby nové vinice).

a) administrativa před klučením stejná jako u POOV,
b) administrativa po klučení končí vydáním rozhodnutí o 

klučení.

Povolení pro opětovnou výsadbu 

předběžné - PPOOV
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1. c) Povolení pro výsadbu 

převod z POV a PNV

Lze převádět platná práva na opětovnou výsadbu a práva na novou 
výsadbu od 1.1.2016. Není nutné žádat na celé udělené plochy práv, 
tedy mohou se dělit dle možností uplatnění pěstitelem.

O převod platných práv lze žádat do 31.12.2020. „Převodové“ povolení 
si nese platnost původního práva (maximálně je však využitelné do 
31.12.2023). Využitelnost pro podpory SOT s vínem je však do roku 
2018, resp. do oznámení o ukončení opatření k 30.4.2018.

Opět však  při převodu na povolení s povinností kompletní výsadby.
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1. a)-c)   Povolení pro výsadbu 

PONV, POOV i PPOOV - sankce

Pokud nebudou zcela vinice vysázeny do 3 roků

(3 x 365 dnů), případně odlišné v případě převodu práv na 

povolení, od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k 

výsadbě révy, ÚKZÚZ uloží pěstiteli povinnost zaplatit 

SANKCI.

Výše sankcí za nevyužití povolení k výsadbě révy (POOV, 

PPOOV a PONV) je upřesněna v novele zákona o 

vinohradnictví a vinařství. 
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Sankce při nevyužití uděleného povolení

(1) Bylo-li povolení pro novou výsadbu révy využito v průběhu jeho platnosti z méně 

než 90 % povolené rozlohy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit za podmínek stanovených v 

předpisu Evropské unie135) pokutu ve výši 

a) do 10 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení v případě, že 

v daném kalendářním roce, ve kterém bylo povolení uděleno, bylo postupováno podle § 8 

odst. 2, nebo 

b) do 100 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení v případě, 

že v daném kalendářním roce, ve kterém bylo povolení uděleno, byla překročena celková 

rozloha deklarované plochy v žádostech na novou výsadbu révy a bylo postupováno podle 

§ 8 odst. 3. 

(2) Bylo-li povolení pro opětovnou výsadbu révy využito v průběhu jeho platnosti z 

méně než 90 % povolené rozlohy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit za podmínek stanovených 

v předpisu Evropské unie135) pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý hektar vinice 

nevysázené podle povolení. 

(3) Bylo-li povolení pro novou nebo opětovnou výsadbu révy využito na nejméně 90 

% povolené plochy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 

započatý hektar vinice nevysázené podle povolení. 

Vyhodnocována bude tzv. „Osázená plocha“.
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Dovozy – Oznamovací povinnost

- Příjemce nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než 

stolní hrozny, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu 

nebo rmutu přepraveného z jiného členského státu Evropské 

unie nebo ze třetí země, oznámí bezprostředně po jejich 

příchodu do prvního místa dodání na území České republiky, 

nejpozději však do 12 hodin po tomto příchodu, jejich množství 

a údaje podle odstavce 2 Ústavu prostřednictvím Registru. 

Prostřednictvím Registru znamená:

zanesení údajů do Portálu farmáře - aplikace Registr vinic. Nikoli 

zasílání papírových, či elektronických podob na ÚKZÚZ.
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Provozovny – více typů, např.

a) pro výrobu vína, resp. vinařství,

b) místo dodání produktu (víno, hrozny, mošt …
přepraveného z „ciziny“,

a) s prodejem sudového vína.
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Nově platí  o výrobci
„výrobcem je  fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí z 
vinných hroznů, rmutu, moštu nebo z mladého vína v procesu 
kvašení produkt tím, že jej zpracovává, včetně jeho zpracování 
pro jiného výrobce, nebo nechává zpracovat za účelem jeho 
uvádění do oběhu“

Na výrobce spadá mj. povinnost podávání
- prohlášení o zahájení/přerušení/ukončení výroby 

produktů, 
- prohlášení o produkci,
- prohlášení o zásobách.
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Sudové víno – provozovny
(1) Určit nebalené víno jako sudové je oprávněn pouze 

a) výrobce tohoto vína, pokud se jedná o víno vyrobené v České republice, a to z  

.   hroznů sklizených v České republice nebo jiném státě Evropské unie, nebo 

b) příjemce tohoto vína, který je jako příjemce uveden v průvodním dokladu, na 

základě něhož bylo víno na území České republiky přepraveno, pokud se jedná o 

víno vyrobené v jiném členském státě nebo třetí zemi. 

(2) Sudové víno může být prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně

výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína, ….

(3) Výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína podle odstavce 1 nejpozději v 

den zahájení a ukončení prodeje sudového vína v provozovnách uvedených v 

odstavci 2 oznámí tuto skutečnost Ústavu prostřednictvím Registru…... 

Výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína podle odstavce 1 uvede v oznámení 

své jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo 

název, identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu, 

spolu s adresou provozovny, popřípadě provozoven, v nichž sudové víno 

prodává. …
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Sudové víno – provozovny
Přechodná ustanovení § 43 

4. Osoby neuvedené v § 16b odst. 2 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění 

účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou prodávat 

sudové víno spotřebitelům do 31. prosince 2017 ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. (Pozn. např. obchodníci se sudovým vínem)

5. Výrobci vína nebo příjemci nebaleného vína jsou povinni nahlásit 

podle § 16b odst. 3 provozovny, v nichž je ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona prodáváno spotřebitelům sudové víno, do  6-ti měsíců ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Avšak - pokud od 1.4. vznikne „nový“příjemce, či výrobce 
sudového vína, tak má povinnost nejpozději v den zahájení a 
ukončení prodeje sudového vína v provozovnách uvedených v 
odstavci 2 oznámit tuto skutečnost Ústavu prostřednictvím Registru.
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Portál farmáře
1. Hlášení dovozu a provozovny s prodejem sudového vína

pouze prostřednictvím Portálu farmáře!
2. Podávání povinných prohlášení, oznámení o výrobě produktů, 

hlášení změny ve vinici……(SZPI, VF) je možné a vhodné zasílat
prostřednictvím Portálu farmáře (papírová forma je zatím 
dovolena).

Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá 
na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrály SZIF. O přístup je 
možné požádat i na pracovištích v působnosti jednotlivých 
Regionálních odborů SZIF. Pokud fyzická osoba pošle žádost bez 
elektronického podpisu či datové schránky, pak bude jeho žádost 
zamítnuta a musí se osobně dostavit k ověření totožnosti na 
oddělení příjmu žádostí a LPIS....

http://www.szif.cz/cs/ro
http://www.szif.cz/cs/kontakty-szif
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Portál farmáře
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Autorizace x Povolení pro opětovnou 

výsadbu - POOV

1. Klučení
a) administrativa 90 až 30 dnů před klučením „oznámení o hodlání  

klučení“ zašle pěstitel na ÚKZÚZ,

ÚKZÚZ provede kontrolu před klučením = AUTORIZACE,
b) administrativa po klučení.

2. Následné udělování povolení pro opětovnou výsadbu 
– není povinné.

3. Bez autorizace (ověření existence vinice) se POOV nebude vydávat.
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www.vinarskyzakon.cz
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Děkuji za pozornost.

Přeji 
pevné zdraví a spokojenost. 


