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ÚKZUZ provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební 
úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblastech:





Povinnost podávat Prohlášení o sklizni



Povinnost podávat Prohlášení o Z/P/U výroby produktů
Prohlášení o produkci
Prohlášení o zásobách



zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (novela účinná  od 1.4.2017) 
a  legislativa EU

„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

Povinnost podávat Prohlášení  o zásobách.

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

1 000 l sudového vína prodaného.. 



Neplnění povinností podávání prohlášení má důsledky zejména:

- vystavování se pokutám dle příslušného správního deliktu,
- zamítání/krácení peněžitých podpor ze SOT s vínem 

a) restrukturalizace a přeměna vinic,
b) investice.

Např. v rámci opatření INVESTICE bylo v únoru 2018 posuzováno 72 žadatelů:
- 2 nepodali prohlášení o produkci = nepodáno,
- 2 nepodali vůbec prohlášení o sklizni i když prodávali hrozny = nepodáno,
- 1 nepodal přílohu o prodeji hroznů, i když prodával = neúplné.



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.



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.



Povolení pro novou výsadbu - PONV
- může být uděleno žadateli, který v termínu od 1. ledna do 28. února 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/ - vzor č.9

http://portal.mze.cz/public/web/ukzuz/portal/formulare-ke-stazeni/trvale-kultury/registrace-vinic/


Povolení pro novou výsadbu - PONV
Pravidla při udělování PONV (obecně):

1. Pokud požadovaná plocha nepřekročí stanovenou kvótu (v roce
2018 je to 178 ha) - bude všem žadatelům 100% vyhověno.

2. Pokud bude stanovená kvóta překročena – bude prioritně povolená
těm žadatelům, kteří žádají o plochu ve viniční trati, zůstatková
plocha se pak rozdělí mezi žadatele, jež žádají plochu mimo trať.

K 16.2.2018 – 129 žádostí na necelých 124 ha.



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.



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).

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 !



Povolení pro opětovnou výsadbu předběžné -
PPOOV

Existence závazkového povolení pro opětovnou výsadbu, tzv. Povolení pro 
předběžnou opětovnou výsadbu PPOOV. 
Pokud je restrukturalizace, tak se u SZIF skládá JISTOTA.

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.



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).

Opět však  při převodu na povolení s povinností kompletní výsadby dle 
podané žádosti a pravomocného rozhodnutí.



1. a)-c)   Povolení pro výsadbu 
PONV, POOV i PPOOV - sankce

Pokud nebudou zcela vinice vysázeny do 3 roků
(3 x 365 dnů), případně odlišně 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. 

Vyhodnocována bude „Osázená plocha vinice“.



Osázená plocha vinice
Vinice je definována vnějším obvodem plochy osázené révovými keři,
k níž je přidána nárazníková zóna o šířce odpovídající polovině vzdálenosti
mezi řádky. 



Povinnosti vinohradníků a vinařů (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,

- podávání prohlášení o sklizni a o produkci k 31.12. do 15.1.,
- Podávání prohlášení o zásobách k 31.7. do 10.9.





Děkuji za pozornost.

Přeji všem pevné zdraví,       
vinohradnicko-vinařskou 

a životní spokojenost.
tel. č. 737 267 036           rostislav.gruna@ukzuz.cz

www.vinarskyzakon.cz

mailto:rostislav.gruna@ukzuz.cz
http://www.vinarskyzakon.cz/

