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Evidence vydaných verzí dokumentu: 

Verze Datum 

vydání 

Popis změn Autor 

1.0 23. 12. 2009 
Založení dokumentu – nové typy prohlášení (PP, PS, PZ) na 

Portálu farmáře bez elektronického podpisu. 

 

2.0 21. 11. 2011 Aktualizace dokumentu – nové typy prohlášení (PP, PS, PN, 

PZ) po novele zákona 321/2004 Sb. 

 

2.1 9. 7. 2012 Aktualizace dokumentu - zrušení povinnosti podávat 

prohlášení o nákupu (s účinností od 1. července 2012)  

 

2.2 02. 09. 2013 Aktualizace obrázků dle změny designu portálu eAgri.   

2.3 08. 01. 2016 Revize aktuálnosti dokumentu – žádné změny. Portl 
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2.4 5. 9. 2016 Revize aktuálnosti dokumentu – žádné změny. Kašpar 

2.4 5. 3. 2017 Revize aktuálnosti dokumentu – žádné změny. Ševčík 

2.5 14. 6. 2017 Aktualizace dokumentu dle aktuálního vzhledu registru Kuráň 
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1 NOVÁ PROHLÁŠENÍ V REGISTRU VINIC OD ROKU 2011 

V souvislosti s novelou zákona 321/2004 Sb., byly zavedeny nové typy prohlášení o produkci, sklizni, 

zásobách.  

Hlavní změny oproti předchozím typům prohlášení jsou následující: 

Prohlášení o zásobách 

 V prohlášení přibyla nová klasifikace subjektu. Vedle Výrobce a Obchodníka je nově možné 

uvést i Obchodní zprostředkovatel. 

 Změnily se jednotky z hektolitrů (hl) na litry (l). 

Prohlášení o produkci  

 Změnily se jednotky z hektolitrů (hl) na litry (l) a metrických centů (q) na kilogramy kg).  

 V příloze prohlášení (212 – Prohlášení o produkci – příloha pro výrobce) jsou nově následující 

položky: 

o Volba Nákup – ČR, Nákup – EU, Nákup – třetí země 

o Číslo průvodního dokladu (nákupního lístku) 

o Číslo dokladu VI1, VI2 

o Nákup rmutu 

Prohlášení o sklizni  

 Změnily se jednotky z hektolitrů (hl) na litry (l) a z metrických centů (q) na kilogramy kg). 

 Položka Jiné určení na formuláři 201 se nově vykazuje zvlášť za bílé a modré hrozny.  

 V příloze prohlášení (202 – Prohlášení o sklizni – příloha (prodej hroznů a moštu)) se nově 

vykazuje prodej hroznů za registrační číslo vinice 

 V rámci prohlášení o sklizni se nově podává příloha: 

o 203 - prohlášení o sklizni - příloha pro obchodníka s moštovými hrozny – nákup 

o 204 - prohlášení o sklizni - příloha pro obchodníka s moštovými hrozny – prodej 

 

První podání prohlášení na nových typech se týká Prohlášení o produkci a sklizni k 31. 12. 2011.  

Prohlášení není možné podávat pomocí webových služeb z  lokálního zemědělského SW, tak jako 

předchozí typy prohlášení. 

Další informace k novým typům prohlášení můžete najít zde:  

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/uzivatelske-prirucky/manual-pro-podavani-

prohlaseni-vinaru.html 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/uzivatelske-prirucky/manual-pro-podavani-prohlaseni-vinaru.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/uzivatelske-prirucky/manual-pro-podavani-prohlaseni-vinaru.html
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2 PŘIHLÁŠENÍ NA PORTÁL EAGRI 
Do příkazového řádku webového prohlížeče se vepíše adresa https://eagri.cz. Po zobrazení 
stránky se lze přihlásit zadáním uživatelského jména a hesla a klinutím na tlačítko Přihlásit 
(vpravo nahoře). Přihlašovací údaje uživatel obdržel na příslušné Agentuře pro zemědělství 
a venkov (AZV). AZV udělují přístupy uživatelům na základě vyplněné žádosti o přístup – více 
naleznete zde http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-
uzivatele/. Po přihlášení pokračujte kliknutím na odkaz Portál farmáře, který najdete buď 
v Rozcestníku eAGRI nebo v často hledaných odkazech (portlet pod přihlašovacími údaji).   

Obrázek 1 Úvodní strana portálu eAgri 

 

Obrázek 2 Spuštění Registru vinic 

 

https://eagri.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/zadost-o-pristup-pro-registrovane-uzivatele/
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3 ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ VINAŘSKÝCH PROHLÁŠENÍ 

Podání nevyžaduje certifikát elektronického podpisu (elektronický podpis). 

POZOR! V prohlášeních se nově uvádí hmotnost v kilogramech a objem v litrech. 

Pro přihlášené uživatele na Portálu farmáře platí pravidlo, že uživatel má přístupná data pouze 

subjektu, na který je přihlášený a na tento subjekt může např. v  RV podávat prohlášení. 

Po spuštění RV se v prohlížeči zobrazí úvodní stránka, se zobrazenými aktuálními termíny nejbližších 

podání. Dále je na stránce úvodních informací zobrazen seznam podání, která je možno z Portálu 

farmáře podávat. 

 Z levého menu je možnost vybrat následující typy prohlášení:  

o Prohlášení o sklizni 201, včetně příloh 202, 203, 204 

o Prohlášení o produkci 211, včetně přílohy 212 

o Prohlášení o zásobách 221 

Prohlášení lze podat za aktuální vinařský rok (nelze tedy podávat zpětně). Prohlášení se podávají 

na nových vzorech prohlášení, které se používají od roku 2011.  

Obrázek 3 Nabídka prohlášení v RV 

 

 

Po kliknutí na odkaz Seznam prohlášení se zobrazí seznam elektronicky odeslaných a rozpracovaných 

prohlášení přihlášeného subjektu viz obr. Č. 4 níže.  
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Kliknutím na jednotlivá tlačítka v rámci nových prohlášení se zobrazí nové, nevyplněné formuláře. 

Zaškrtnutím volby Předplnit prohlášení z posledního platného (kopie prohlášení) , bude zobrazen 

zvolený formulář, který bude předplněn včetně uvedených hodnot z posledního odeslaného 

prohlášení. Údaje nejsou předplňovány ze „starého“ do „nového“ typu prohlášení. Tedy nelze 

předplnit např. údaje z prohlášení o produkci podaného k 31. 12. 2010 do prohlášení podaného 

k 31. 12. 2011.  

Obrázek 4 Seznam prohlášení podaných elektronicky 

 

3.1 Stavy elektronických podání prohlášení 

Prohlášení podaná prostřednictvím Portálu farmáře nabývají následujících stavů:  

 Nebylo odesláno – podání je rozpracované a je možné jej dále upravovat.  

 Přijato - upraveno ÚKZÚZ – podání bylo odesláno na ÚKZÚZ a následně pracovníkem ÚKZÚZ 

změněno (např. v rámci kontroly apod.). V náhledu podání se zobrazuje Vaše původní podání. 

Pro bližší informace, proč bylo podání upraveno, prosím kontaktujte ÚKZÚZ.  

 Přijato – podání bylo odesláno na ÚKZÚZ a je platné. V seznamu prohlášení se zobrazí u podání 

jeho číslo, datum a lze stáhnout vytvořené PDF prohlášení. 

Prohlášení je možné odesílat opakovaně – v takovém případě platí logika, že nové podání vyřazuje 

to předchozí. V seznamu podaných prohlášení se zobrazuje pouze poslední platné prohlášení.  

3.2 Společné ovládací vlastnosti formulářů prohlášení 

Formuláře jednotlivých prohlášení mají společný design, ovládací prvky a výchozí funkční logiku. 

Do formuláře jsou načteny identifikační údaje subjektu, na který se prohlášení podává (na který jste 

přihlášeni). Přednačten je také kontakt, který je možné změnit. 

Datum podání se nastavuje automaticky dle dne, kdy bylo provedeno odeslání prohlášení a nelze jej 

měnit.  

Poznámka – u každého prohlášení je možné uvést do poznámky vysvětlující informace. Její velikost je 

však omezena, a proto uvádějte pouze nutné informace.  
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Funkční t lačítka 

Uložit prohlášení – stiskem tlačítka se hodnoty uloží do registru vinic. Po uložení nelze považovat 

prohlášení za odeslané! Formulář je pouze uložen v rozpracovaném stavu!  Ukládají se pouze validní 

hodnoty – v případě zadání např. chybného formátu množství hroznů je na formuláři zobrazeno 

chybové hlášení a pro uložení je nutné provést opravu příslušného atributu.  

Odeslat prohlášení – kliknutím na tlačítko se prohlášení odešle na ÚKZÚZ. Prohlášení lze podat 

opakovaně – v takovém případě se předchozí podání nahrazuje novým (platí „poslední vyhrává“).  

Odstranit prohlášení  - stiskem tlačítka se provede smazání uložených dat prohlášení. Lze odstranit 

pouze neodeslané prohlášení. 

Přidat řádek prohlášení – přidá jeden nový prázdný řádek do prohlášení, např. v prohlášení o sklizni 

vinici. 

Přidat celou stranu – přidá novou prázdnou stranu prohlášení v závislosti na druhu prohlášení. 

 

 
Zobrazí prohlášení ve formátu pdf 

 

 
Kopíruje předchozí záznam do nového 

 

 
Maže stávající záznam 

 
Skok na první stranu prohlášení, resp. skok na předchozí stranu prohlášení 

 
Skok na následující stranu prohlášení, resp. na poslední stranu prohlášení 

Stránkování ve formulářích má následující logiku: 

 V hlavičce formuláře se zobrazuje celkový počet listu prohlášení skrz všechny přílohy  

 V patičce se zobrazuje stránkování vlastního formuláře (přílohy) 

V případě, že chcete podat prohlášení v době, kdy se nepodává, zobrazí se upozornění viz následující 

Obrázek 5 a 

 

 

 

 

 

 

V případě uložení formuláře s nevalidními daty se v hlavičce zobrazí upozornění viz Obrázek 5b. 
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Obrázek 5 b Chybové upozornění 

 

Při kliknutí na záložku přílohy se načte formulář pouze s  identifikací subjektu. Pro vytvoření prohlášení 

použijte tlačítko Přidat řádek nebo Přidat celou stranu. 

3.3 Prohlášení o sklizni 

Kliknutím na odkaz v menu Prohlášení o sklizni (201, 202, 203, 204) se zobrazí editační formulář. 

Do formuláře 201 se načítají automaticky registrační čísla vinic – jedná se o nevyklučené vinice, 

které jsou na subjektu aktuálně vedeny v Registru vinic. Vinice lze následně editovat/přidávat 

a odebírat. Při vyplnění prohlášení ověřte správnost uvedených vinic. Odstranění vinice provádějte 

pouze v oprávněných případech – i vinice, na které nebyly sklizeny hrozny a je na subjekt v Registru 

vinic evidovaná, má být uvedena v prohlášení s nulovým množstvím. 

Nově jsou v prohlášení o sklizni i přílohy pro obchodníky s moštovými hrozny 203 a 204 – nákup 

respektive prodej hroznů. Pokud máte povinnost tyto přílohy vyplnit, podávejte je v rámci jednoho 

podání. Pokud bylo podáno prohlášení o sklizni např. s  přílohou 202 a následně znovu ale s přílohami 

203 a 204, bude jako platné bráno poslední podané prohlášení, tedy bez přílohy 202!  

 

3.3.1 201 – Prohlášení o sklizni 

Náhled formuláře je uveden viz Obrázek 6. 

Obrázek 6 201 Prohlášení o sklizni 
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Pokud nejsou na formuláři uvedena korektní data, vyskočí po uložení hlášení viz  

Obrázek 7. Kontroluje se formát vinice 123456/1234 a formát čísla, který musí být zadán jako celé 

kladné číslo. 

Obrázek 7 201 Prohlášení o sklizni - chybové hlášení 
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Pokud vyplníte, alespoň u jedné vinice Prodej zpracovatelům bude při odeslání požadováno vyplnit 

také přílohu 202. Při odeslání se zobrazuje upozornění, zda nemáte povinnost podat i prohlášení 

o sklizni s přílohou 203 a 204 (pokud nejsou vyplněny). 

3.3.2 202 – Prohlášení o sklizni – příloha (prodej hroznů a moštu) 

Náhled formuláře je uveden viz Obrázek 8. Na formuláři se vyplňují jednotliví Příjemci prostřednictvím 

zadání IDSZR, IČ nebo RČ. Vinice je možné zadat přímým vepsáním do formuláře nebo vybráním 

z nabídky Výběr reg. čísla, do které se načítají vinice uvedené na formuláři 201 s  Prodejem 

zpracovatelům.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 202 Prodej hroznů a moštu 
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Obrázek 9 202 Prodej hroznů a moštu - chybové hlášení 
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3.3.3 203 - prohlášení o sklizni - příloha pro obchodníka s moštovými hrozny - nákup 

Náhled formuláře je uveden viz Obrázek 10Obrázek 8. Na formuláři se vyplňují jednotliví Dodavatelé 

prostřednictvím zadání IDSZR, IČ nebo RČ. V  případě, že se jedná o nákup z EU nebo třetích zemí je 

možné subjekt zadat textově do pole Údaje o dodavateli. Pokud je vyplněn alespoň jeden dodavatel 

musíte vyplnit také přílohu 204, jinak nebude možné prohlášení odeslat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 203 obchodník - nákup 
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Obrázek 11 204 chybová hlášení 
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3.3.4 204 - prohlášení o sklizni - příloha pro obchodníka s moštovými hrozny – prodej 

Náhled formuláře je uveden viz Obrázek 12Obrázek 8. Na formuláři se vyplňují jednotliví Příjemci 

prostřednictvím zadání IDSZR, IČ nebo RČ. V  případě, že se jedná o nákup z EU nebo třetích zemí je 

možné subjekt zadat textově do pole Údaje o dodavateli. Pokud je vyplněn alespoň jeden příjemce 

musíte vyplnit také přílohu 203, jinak nebude možné prohlášení odeslat. Povinnosti polí jsou stejné 

jako u přílohy 203. 

Obrázek 12 204 obchodník - prodej 

 

3.4 Prohlášení o produkci 

Kliknutím na odkaz Prohlášení o produkci (211, 212) se zobrazí editační formulář. Do formuláře 211 se 

načítají automaticky registrační čísla vinic – jedná se o nevyklučené vinice, které  jsou na subjektu 

aktuálně vedeny v Registru vinic. Vinice lze následně editovat/přidávat a odebírat. Při vyplnění 

prohlášení ověřte správnost uvedených vinic. Odstranění vinice provádějte pouze v  oprávněných 

případech – i vinice, na které byla nulová produkce, se mají v  prohlášení uvádět. 

3.4.1 211 – prohlášení o produkci 

Náhled formuláře je uveden viz Obrázek 13. Pokud je na formuláři vyplněno pole Vlastní hrozny musíte 

vyplnit také Vyrobené produkty a opačně. 
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Obrázek 13 211 prohlášení o produkci 

 

3.4.2 212 - prohlášení o produkci - příloha pro výrobce 

Náhled formuláře je uveden viz Obrázek 14. Na formuláři se vyplňují jednotliví Dodavatelé 

prostřednictvím zadání IDSZR, IČ nebo RČ. V  případě, že se jedná o nákup z EU nebo třetích zemí je 

možné subjekt zadat textově do pole Údaje o dodavateli. Na formuláři se uvádí Nákup – vždy jen jeden 

druh (hrozny/mošt/rmut/víno) a vyrobené produkty. 
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Obrázek 14 212 – příloha pro výrobce 

 

3.5 Prohlášení o zásobách 

Kliknutím na odkaz Prohlášení o zásobách (221) se zobrazí editační formulář. Do pole Místo skladování 

produktů se načítají názvy zahájených provozoven subjektu z registru vinic. Toto pole je možné 

v případě potřeby editovat. Na formuláři se dále vyplňují zásoby v  litrech a typ subjektu – je povinné 

zaškrtnout alespoň jednu možnost Výrobce/Obchodník/Obchodní zprostředkovatel.  
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Obrázek 15 221 prohlášení o zásobách 
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4 PŘÍKLADY ZAŘAZENÍ VÍN A MOŠTU DLE NK (ES) Č. 436/2009 (CHOP, CHZO 

AJ.) 

Níže uvedený výčet pojmů je vztažen zejména k podávání povinného Prohlášení o zásobách, o 

produkci, o sklizni. 

Jedná se zejména o tyto názvy: 

 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 

 ostatní hroznový mošt - do této kategorie patří např.: částečně zkvašený hroznový mošt 

z hroznů, burčák 


