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NÁVOD NA PODÁVÁNÍ POVINNÝCH PROHLÁŠENÍ 
 

Tento materiál je informativního charakteru, slouží pouze jako pomůcka při vyplňování prohlášení  
a nezbavuje povinnosti dodržovat veškeré zákonné povinnosti uložené zákonem č. 321/2004 Sb.,  
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví  
a vinařství), ve znění pozdějších předpisů a legislativou EU a s nimi souvisejícími právními předpisy.  
 

Veškeré údaje na prohlášeních musí být přesné a úplné, napsané čitelně – slouží ke strojovému 
zpracování.  
 
 
Prohlášení o sklizni, o produkci (ke dni 31. 12.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, 
Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem 
do 15. ledna.  
Prohlášení o zásobách (ke dni 31. 7.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 
16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem  
do 10. září.  
 
Včasnost podání povinných prohlášení je podmínkou pro získání dotací od SZIF. 
 

Nejčastěji kladené otázky: 
 
Kdo má povinnost podat prohlášení? 

Povinnost podávat prohlášení vyplývající ze zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství – viz 
vodítko povinnost podávání prohlášení: 
http://eagri.cz/public/web/file/138898/Voditko_20._8._2018.pdf 

Co znamená zkratka ID SZR? 
ID SZR znamená identifikátor společného zemědělského registru, je to nepovinný údaj a nemusíte jej 
vyplňovat.  

Je nutné vyplnit všechny údaje v hlavičce (ID SZR, IČ i RČ)? 
Ne, stačí vyplnit pouze jeden z těchto tří údajů (ID SZR, IČ nebo RČ). Ovšem snižuje se možnost 
identifikovat subjekt v případě nesprávně zadaného údaje a tím se prohlášení stává nepřesným  
a neúplným.  

Je u podaného prohlášení nutný podpis subjektu? 
Na prohlášení podaná přes Portál farmáře nebo datovou schránkou podpis nahrazují přihlašovací údaje, 
papírově podaná prohlášení je nutné podepsat.  

Co se píše do kolonky „Jiné určení“ v Prohlášení o sklizni? 
Zde uveďte produkty, které neslouží ke zpracování na víno (např. hrozny určené pro přímý konzum, 
sušení aj.). 

Co se vyplňuje v kolonce „Druh výrobku“ prodaného zpracovateli v příloze Prohlášení o sklizni? 
Označíte křížkem jednu z možností, a to kolonku „vinné hrozny pro získání vína (kg)“ nebo „hroznový 
mošt pro získání vína (l)“, nevyplňují se obě kolonky.  
 Pokud jste v rámci jednoho registračního čísla vinice prodávali hrozny i mošt, musíte vypsat registrační 
číslo vinice dvakrát. Poprvé vyplníte údaj pro hrozny, podruhé pro mošt.  
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Co dále doporučujete vyplňovat na přílohách prohlášení? 
 Údaje o příjemci z důvodu jednoznačné identifikace.  
Do jaké kategorie vína spadá víno vypěstované z vinných hroznů mimo viniční trať? 
 Spadá do kategorie víno (popř. odrůdové víno) bez CHOP/CHZO. 
Zapisuje se do prohlášení i odalkoholizované a nízkoalkoholické víno? 

Ano, zapisuje. Odalkoholizované a nízkoalkoholické víno spadá do stejné kategorie, do které náleželo 
před úpravou obsahu alkoholu.  

Je možné nakoupit hrozny ze třetích zemí? 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1308/2013, příloha VIII, část II, oddíl B, bod 5 uvádí:  
„Čerstvé vinné hrozny, hroznový mošt, částečně zkvašený mošt, zahuštěný hroznový mošt, 
rektifikovaný moštový koncentrát, hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu, 
hroznová šťáva, zahuštěná hroznová šťáva a víno nebo směs uvedených výrobků, které pocházejí ze 
třetích zemí, nesmějí být na území Unie zpracovávány na výrobky uvedené v části II přílohy VII ani do 
takových výrobků přidávány.“ (př. víno, hroznový mošt aj.) 

Je registrační číslo vinice z ČR povinným údajem? 
Ano, v prohlášení 201 – prohlášení o sklizni, 202 – prohlášení o sklizni – příloha, 203 – prohlášení  
o sklizni – příloha pro obchodníka s moštovými hrozny – nákup, 204 – prohlášení o sklizni – příloha 
pro obchodníka s moštovými hrozny – prodej, 211 – prohlášení o produkci, 212 – prohlášení o produkci 
– příloha pro výrobce.  

Mám vinici 950 m2 a vyrábím víno pro svoji potřebu, jaké mám povinnosti? 

Pokud žádné hrozny ani víno neuvádíte do oběhu (např. neprodáváte, otevřené sklepy aj.), 
nemáte povinnost podávat prohlášení a nemusíte být v registru vinic zaregistrován.  

Mám vinici, sklízím hrozny a ze všeho si vyrábím víno, jaké prohlášení musím podat? 
Pokud z celé své sklizně hroznů vyrobíte více než 1000 l, podáváte prohlášení o produkci a prohlášení 
o zásobách. Zároveň musíte podat Oznámení o zahájení výroby produktů nejpozději v den zahájení 
výroby. Při výrobě do 1000 l (osobní spotřeba), podáváte pouze prohlášení o sklizni.  

Z vinice 1050 m2 jsem prodal všechny hrozny známému vinaři, musím to hlásit? 
Ano, musíte podat povinná prohlášení o sklizni, včetně přílohy 202.  

Mám 1200 m2 vinic, ale letos jsem nesklidil žádné hrozny, musím podat prohlášení? 
Ano, musíte podat prohlášení o sklizni s nulovou hodnotou.  

Od známého jsem koupil 750 kg hroznů a vyrobil 550 l vína, musím podávat prohlášení? 
V případě, že neuvádíte víno do oběhu (např. prodej, otevřené sklepy aj.) a vyrobil jste méně než 1000l 
vína, nepodáváte žádné prohlášení.  

Chci začít podnikat ve vinařství, jaké mi z toho plynou povinnosti? 
Na ÚKZÚZ musíte podat Oznámení o zahájení výroby produktů, poté každoročně musíte podávat 
prohlášení o produkci a zásobách. Z hlediska dalších zákonných povinností Vám doporučujeme 
kontaktovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci a Živnostenský úřad.  

Prodávám nakoupené víno ve svém obchodě s potravinami, musím podávat prohlášení? 
Pokud uvádíte do oběhu (např. prodej) více než 1000 l sudového vína nebo více než 75 000 l v obalu 
určeném pro spotřebitele, podáváte prohlášení o zásobách.  

Dovezl jsem víno ze zahraničí, musím to hlásit? 
Oznamovací povinnost je pouze u nebaleného vína, čerstvých vinných hroznů, jiných než stolních 
hroznů, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu. Příjemce oznámí bezprostředně po 
jejich příchodu do prvního místa dodání na území České republiky, nejpozději však do 12 hodin po 
tomto příchodu, jejich množství a další údaje Ústavu prostřednictvím Portálu farmáře. Toto oznámení 
lze provést pouze elektronicky a je potřeba si předem zřídit přístupové heslo v pracovních dnech na 
SZIF. Na místě prvního dodání musí zůstat uskladněno po dobu 10 dnů.  
V případě dovozu lahvovaného vína se zasílá Prohlášení o zásobách.  

Kdo je obchodník s moštovými hrozny? 
Obchodníkem je ten, kdo nakoupí moštové hrozny a v nezměněné podobě je prodá dalšímu zpracovateli.  
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Příklady zařazení vín a moštu dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 607/2009 
 platných od 1. 8. 2009 do označovaných kategorií (CHOP, CHZO, aj.),  

zejména pro podávání povinného prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
víno s CHOP (s chráněným označením původu) 
do této kategorie patří např.: jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé s. o., jakostní 
perlivé, jakostní likérové, VOC 
 
víno s CHZO (s chráněným zeměpisným označením) 
do této kategorie patří např.: zemské víno (odrůdy v SOK + odrůdy určené pouze pro výrobu 
zemského vína) 
 
odrůdové víno bez CHOP/CHZO 
do této kategorie patří např.: odrůdové víno, perlivé, šumivé, likérové (i směsi, kupáže s uvedením 
názvu odrůdy) – dříve stolní víno 
 
víno bez CHOP/CHZO 
do této kategorie patří např.: víno, perlivé, šumivé, likérové (bez uvedení odrůdy) – dříve stolní víno  
 
ostatní 
do této kategorie patří např.: mladé víno v procesu kvašení, šumivé víno dosycené CO2, perlivé víno 
dosycené CO2, částečně zkvašený hroznový mošt z hroznů, burčák 
 
 
 
 
 
Vysvětlivky: 
 
jakostní šumivé s.o. – jakostní šumivé stanovené oblasti 
 
VOC – víno originální certifikace 
 
SOK – státní odrůdová kniha  
 
uvádění do oběhu – nabídka produktu k prodeji, jeho prodej anebo jiná forma jeho nabídky ke spotřebě, 
včetně skladování pro potřeby prodeje, případně přepravy pro potřeby prodeje nebo nabídky ke spotřebě 
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Vysvětlivky k vyplňování prohlášení: 
 
 
 
201 – Prohlášení o sklizni 
 
Hlavička prohlášení: alespoň jeden z těchto údajů o subjektu (IČ, ID SZR, RČ). 
 
Vlastní vinice: Vyplňujte registrační čísla všech osázených registrovaných vinic (sem spadají i mladé 
výsadby, které ještě neplodí), v případě nulové sklizně vyplňte nulu. Dále nezapomeňte vyplnit určení 
hroznů. 
 
Do kolonky jiné určení uveďte produkty, které neslouží ke zpracování na víno (např. hrozny určené 
pro přímý konzum, sušení aj.) 
 
Pokud neprodáváte hrozny zpracovatelům, ale veškerou svou sklizeň zpracujete a máte povinnost 
podávat prohlášení o produkci, nemusíte podávat obě prohlášení, ale vyplníte pouze prohlášení  
o produkci.  
 
Nezapomeňte při papírovém podání prohlášení na podpis, bez něj je prohlášení neúplné. Při podání 
přes Portál farmáře plní funkci podpisu Vaše přihlašovací údaje.  
 
 
 
202 – Prohlášení o sklizni – příloha  
 
Hlavička prohlášení: alespoň jeden z těchto údajů o subjektu (IČ, ID SZR, RČ). 
 
Příjemce: uvedení alespoň jednoho z identifikátorů – IČ, ID SZR, RČ. 
 
Vyplňte registrační číslo vinice, z které pochází surovina pro získání vína.  
 
Vyplňte druh výrobku prodaného zpracovateli: označte křížkem pouze jednu z možností (vinné 
hrozny pro získání vína (kg) nebo hroznový mošt pro získání vína (l). Pokud jste v rámci jednoho 
registračního čísla vinice prodávali hrozny i mošt, musíte vypsat registrační číslo vinice dvakrát. Poprvé 
vyplníte údaj pro hrozny, podruhé pro mošt.  
 
 
 
203 – Prohlášení o sklizni – příloha pro obchodníka s moštovými hrozny – nákup 
 
Hlavička prohlášení: alespoň jeden z těchto údajů o subjektu (IČ, ID SZR, RČ). 
 
Dodavatel: uvedení alespoň jednoho z identifikátorů – IČ, ID SZR, RČ. 
 
Označit křížkem jednu z možností původu suroviny.  
 
Při nákupu suroviny pocházející z ČR vyplňte registrační číslo vinice. 
 
Při nákupu suroviny pocházející z EU a třetích zemí se nevypisuje registrační číslo vinice, pouze 
číslo průvodního dokladu.  
 
Pokud je vyplněna příloha č. 203 musí být vždy vyplněna i příloha č. 204. Hodnoty na těchto 
přílohách se musí v součtu rovnat.  
 
 



 

5/6  platné k 13. 12. 2018 
 

 
204 – Prohlášení o sklizni – příloha pro obchodníka s moštovými hrozny – prodej 
 
Hlavička prohlášení: alespoň jeden z těchto údajů o subjektu (IČ, ID SZR, RČ). 
 
Příjemce: uvedení alespoň jednoho z identifikátorů – IČ, ID SZR, RČ. 
 
Označte křížkem pouze jednu z možností, kam prodáváte hrozny.  
 
Při prodeji suroviny pocházející z ČR vyplňte registrační číslo vinice.  

  
Při prodeji suroviny do zemí EU a třetích zemí se nevypisuje registrační číslo vinice, pouze číslo 
průvodního dokladu. 
 
 
 
211 – Prohlášení o produkci  
 
V objemu vína v prohlášení o produkci se uvádí celkové množství získané po dokončení prvního 
alkoholového kvašení, včetně vinných kalů.   
 
Prohlášení o produkci máte povinnost podat vždy, pokud máte zahájenou výrobu produktů.  
 
- v případě nulové produkce nejste zbaveni povinnosti podat prohlášení, podáváte prohlášení 

s nulou 
 
Hlavička prohlášení: alespoň jeden z těchto údajů o subjektu (IČ, ID SZR, RČ). 
 
Vlastní produkce: vyplňte registrační číslo vinice, vlastní hrozny (kg). 
 
- vyrobené produkty (v litrech) – pokud se v rámci jedné vinice vyskytuje surovina ve více 

kategoriích vína (např. CHOP a CHZO), vypište registrační číslo vinice a vyrobené produkty pro 
každou kategorii zvlášť  

 
Nezapomeňte při papírovém podání prohlášení na podpis, bez něj je prohlášení neúplné. Při podání přes 
Portál farmáře plní funkci podpisu Vaše přihlašovací údaje.  
 
 
 
212 – Prohlášení o produkci – příloha pro výrobce 
 
Hlavička prohlášení: alespoň jeden z těchto údajů o subjektu (IČ, ID SZR, RČ). 
 
Dodavatel: uvedení alespoň jednoho z identifikátorů – IČ, ID SZR, RČ, při nákupu z EU a ze třetích 
zemí se dodavatel identifikuje v kolonce ostatní údaje o dodavateli.  
 
Označit křížkem jednu z možných původů suroviny.  
 
Při nákupu suroviny pocházející z ČR vyplňte registrační číslo vinice.  
Při nákupu suroviny pocházející z EU se vyplňuje pouze číslo průvodního dokladu.  
Při nákupu suroviny pocházející ze třetích zemí se vypíší čísla obchodních průvodních dokladů, dále 
při nákupu ze třetích zemí vyplníte obchodní průvodní doklady pro vinařské produkty V I 1 a V I 2, 
dle přílohy IX, Nařízení Komise (ES) č. 555/2008.  
 
Nákup suroviny – uvedení pouze jednoho druhu suroviny pro jednu kategorii vína.  
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221 – Prohlášení o zásobách  
 
Podávají každoročně všechny fyzické nebo právnické osoby, které mají zahájenou výrobu produktů. 
Dále obchodníci, obchodní zprostředkovatelé, příjemci nebaleného vína ze zahraničí a registrované 
stáčírny.  
 
Hlavička prohlášení: alespoň jeden z těchto údajů o subjektu (IČ, ID SZR, RČ). 
 
Uveďte místo skladování výrobku ke dni 31. 7. 
 
Označte křížkem jednu nebo více možností – výrobce, obchodník, obchodní zprostředkovatel (toto je 
podmínka úplnosti pro přiznání dotací SZIF).  
 
Vypište druhy výrobků, které máte k 31.7. na skladě.  
 
 
 
 


