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IČP Identifikační číslo provozovny 
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1. ÚVODNÍ INFORMACE 

Uživatelská příručka popisuje funkčnosti dostupné v registru vinici na portálu farmáře (PF), který je 

součásti portálu eAgri Ministerstva zemědělství. Jedná se zejména o nové agendy, které zavádí 

novela zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Pro využívání funkčností je nutné, 

aby měl uživatel zřízený přístup na portál farmáře (tzn. mít přiděleno přihlašovací jméno (login) 

a heslo.). Údaje dostupné po přihlášením jsou neveřejné a vztahují se vždy ke konkrétnímu subjektu, 

ke kterému máte zřízen login. Informace, jak přístup získat, můžete najít na úvodní stránce PF, pod 

odkazem http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/. 

Nové funkčnosti v registru vinic na PF vychází z níže uvedených ustanovení zákona č. 321/2014 Sb. a 

jsou v registru vinic na PF přístupné od 01. 04. 2017. Prostřednictvím PF si můžete splnit odpovídající 

povinnosti elektronickou cestou. Pro podání Oznámení není nutné mít elektronický podpis 

(kvalifikovaný certifikát), stačí mít zřízen přístup na PF. 

Ustanovení zákona č. 321/2014 Sb.: 

1. § 11 Povinnosti výrobců 

2. § 14a Oznamovací povinnost pro nebalené víno, vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, 

mošt, rektifikovaný moštový koncentrát a rmut 

3. § 16b Sudové víno 

Bližší informace o povinnostech dle novely zákona č. 321/2004 Sb., můžete najít na stránkách 

http://vinarskyzakon.cz. 

V případě technických problémů s portálem farmáře volejte v pracovní dny od 07:00 do 17:30 hodin 

na číslo +420 222 312 977 nebo pište na: helpdesk@mze.cz.  
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2 ZÁKLADNÍ ORIENTACE NA PORTÁLU EAGRI 

2.1.1 Přihlášení 

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). 

Po přihlášení pokračujte kliknutím na odkaz Portál farmáře, který najdete buď v Rozcestníku eAGRI 

nebo často hledaných odkazech (portlet pod přihlašovacími údaji). 

Obrázek 1 Úvodní strana portálu eAgri 
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Obrázek 2 Přihlašovací stránka portálu eAgri 

 

Obrázek 3 Spuštění Registru vinic 

 

Po přihlášení na portál eAgri se pokračuje do příslušného registru buď přes rozcestník eAgri, 

nebo kliknutím na Portál farmáře. Zde jsou již v levém menu příslušné odkazy.  



 8 

3 ZÁKLADNÍ ORIENTACE V REGISTRU VINIC NA PF 

Po prokliknutí odkazu Spustit Registr vinic, na úvodní stránce PF, se otevře nové okno prohlížeče 

a zobrazí se úvodní stránka RV viz obrázek níže.  

Obrázek 4 Úvodní stránka Registru vinic 

 

Uživatel dále může pokračovat příslušným odkazem v levém menu. Kliknutím na položku se načte 

odpovídající funkčnost. 

Nabídka odkazů v levém menu se mění dle „typu uživatele“. V případě, že jste se do registru vinic 

na PF přihlásili poprvé a před 01. 04. 2017 jste nebyli v RV registrovaní, načte se Vám přizpůsobené 

menu, které bude obsahovat výchozí položky, které Vám umožní podat Oznámení dle § 11, § 14a, 

§ 16b. V případě, že jste s registrem vinic na PF již dříve pracovali, zobrazí se Vám širší spektrum 

položek. Původní položka menu pro podání oznámení o zahájení/přerušení/ukončení výroby byla 

nahrazena novým menu. Staré menu není již dále dostupné. Pokud máte problém zobrazením 

položek v menu (nezobrazí požadovaná položka), kontaktujte prosím Helpdesk MZe - volejte 

v pracovní dny od 07:00 do 17:30 hodin na číslo +420 222 312 977 nebo pište na: helpdesk@mze.cz. 
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4 OZNÁMENÍ DLE § 11 

Oznámení dle § 11 Vám umožňuje „spravovat“ provozovny, které máte povinnost do RV oznamovat 

případně je máte již evidované. Vytvořením oznámení a jeho odesláním, provedete příslušnou změnu 

– např. oznámíte novou provozovnu do registru vinic, která je posléze do RV zaregistrována. 

Od 01. 04. 2017 je součástí oznámení i příloha, do které uvedete údaje o subjektech, pro které víno 

vyrábíte nebo u kterých si víno necháváte vyrobit. 

Pokud jste nový uživatel PF dříve neregistrovaný v RV (před 01. 04. 2017), nemáte pravděpodobně 

evidované žádné provozovny. Pokud chcete provozovnu oznámit, pokračujte kliknutím na položkou 

v menu Nová provozovna dle §11. Načte se Vám formulář oznámení, kde zadáte požadovanou 

provozovnu případně vyplníte pouze subjekty, pro které víno vyrábíte nebo subjekty, u kterých si 

necháváte víno vyrábět – viz popis níže. 

Pokud jste uživatel registrovaný v RV před 01. 04. 2017 a máte již provozovny evidované, můžete 

provádět správu těchto provozoven. Původní menu, které umožňovalo oznámení podávat je nově 

nahrazeno novým, které zahrnuje následující položky: 

1. Nová provozovna dle § 11 

a. Menu umožňuje vytvořit nové oznámení dle § 11 

2. Seznam provozoven dle § 11 

a. Menu slouží k prohlížení registrovaných provozoven v RV 

3. Seznam oznámení dle § 11 

a. Menu slouží k prohlížení podaných oznámení dle § 11 

Mezi základní uživatelské operace, které můžete na oznámení provádět patří: 

1. Vložení nové provozovny včetně adresních údajů a evidovaných činností na provozovně. 

2. U již zaregistrované provozovny měnit název a evidované činnosti na provozovně. 

3. U již zaregistrované provozovny provést spárování s provozovnou evidovanou v RŽP. 

4. Vložit seznam subjektů, pro které víno vyrábíte a následně jej aktualizovat. 

5. Vložit seznam subjektů, u kterých si necháváte víno vyrobit a následně jej aktualizovat. 

Pokud podáváte oznámení dle § 11 i dle § 16b a máte v RV evidované provozovny, tak se Vám tyto 

nabízí v jednom i druhém oznámení. V případě, že byste měli např. evidované provozovny dle § 11 

a nově podávali oznámení dle § 16b a provozovny znovu zadali, tak po odeslání oznámení by v RV 

byla založena duplicitní provozovna. Provozovny jsou v RV evidovány „jedny“ a jsou využívány jak pro 

oznámení dle § 11 tak pro oznámení dle § 16b. 

4.1 Seznam oznámení dle § 11 

Na formuláři PFRV 31.1 RL Seznam oznámení výrobce lze vyhledat oznámení výrobce 

dle požadovaných parametrů. Oznámení je možné vyhledávat podle Názvu provozovny, Obce, Ulice, 

Katastrálního území, IČP dle RŽP, Registračního čísla RV, Data podání od do, Čísla podání a Stavu 

provozovny. Stavy provozoven mohou být: Zahájena, Přerušena, Obnovena po přerušení a Ukončena 

(případně je možné vyhledat vše bez omezení na stav). Po vyplnění příslušných polí klikne uživatel 

na tlačítko Vyhledat. Pokud uživatel požaduje zobrazení všech oznámení výrobce, klikne na tlačítko 

Zobrazit vše. Jednotlivá oznámení mohou být rozbalena do většího detailu kliknutím na ikonku 

rozbalit ve sloupci Číslo podání ve vyhledaném seznamu. Pro rozbalení všech vyhledaných oznámení 

klikne uživatel na Rozbalit vše.  
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Obrázek 5 Seznam oznámení dle § 11 

 

Pro tisk oznámení klikne uživatel na ikonu pro stažení PDF dokumentu ve sloupci Tisk. Kliknutím 

na ikonku Zobrazit detail ve sloupci Akce se uživatel dostane na formulář PFRV 31.8. VF Detail 

oznámení o výrobě – provozovny, kde se zobrazí změny provedené v oznámení (respektive stav 

po změně/podání oznámení). 

Obrázek 6 Detail oznámení dle § 11 

 

V horní části formuláře jsou zobrazeny Informace o subjektu. Ve spodní části oznámení mohou být 

záložky Provozovny a činnosti, Vyrábím pro někoho a Nechávám si vyrábět a to v závislosti na tom, 

jakou změnu uživatel v rámci oznámení provedl. V záložce Provozovny a činnosti na formuláři PFRV 

31.8. VF Detail oznámení o výrobě – provozovny jsou zobrazeny informace o provozovně 

a o činnostech zvolené provozovny. Činnosti vykonávané na provozovně mohou být Zpracování 

hroznů, Plnění do obalu a Označování produktů. 
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Pokud subjekt vyrábí pro jiný subjekt, lze kliknout na záložku Vyrábím pro někoho a přejít na formulář 

PFRV 31.9. VF Detail oznámení o výrobě - vyrábím pro někoho, kde jsou informace o subjektu, 

pro který vyrábím. 

Obrázek 7 Detail oznámení dle § 11 

 

Pokud si subjekt nechává vyrábět od jiného subjektu, lze kliknout na záložku Nechávám si vyrábět a 

přejít na formulář PFRV 31.10. VF Detail oznámení o výrobě - nechávám si vyrábět, kde jsou 

zobrazeny informace o subjektu, který pro mě vyrábí.  

Obrázek 8 Detail oznámení dle § 11 

 

4.2 Nová provozovna dle § 11 

Pro podání nového oznámení klikne uživatel na tlačítko Nové oznámení na formuláři PFRV 31.1 

RL Seznam oznámení výrobce. Tím se dostane na formulář PFRV 31.4. VF Oznámení o výrobě – 

provozovny. Nebo klikne na Nová provozovna dle § 11 v levém menu v RV na PF. 
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Obrázek 9 Nové oznámení dle § 11 

 

V horní části jsou informace o subjektu, kde lze ručně editovat kontaktní osobu. Pod informacemi 

o subjektu jsou záložky Provozovny a činnosti, Vyrábím pro někoho a Nechávám si vyrábět. Zde je 

možné editovat činnosti u jednotlivých provozoven. U každé změny musí být uvedeno datum. 

V dolní části jsou funkční tlačítka Přidat provozovnu – přidá editační tělíčko nové provozovny 

a zazoomuje se na něj. Nově přidaná provozovna lze odstranit přes ikonu červeného křížku ve sloupci 

Akce. Odstranit lze jen provozovnu, která nebyla v RV zaregistrována. Vložení údajů o provozovně lze 

pomocí spárováním provozoven z RŽP nebo zadat ručně přes adresní údaje nebo katastrální údaje. 

Dále jsou na formuláři k dispozici tlačítka Zkontrolovat před odesláním – proběhne kontrola a 

v případě chyb bude uživatel upozorněn. 
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Obrázek 10 Chybové upozornění na oznámení dle § 11 

 

Dále se zde nachází funkční tlačítko Zpět na seznam provozoven – vrátí uživatele zpět na seznam, 

POZOR PO KLIKNUTÍ NA TOTO TLAČÍTKO SE ZTRATÍ ROZPRACOVANÉ ÚDAJE. Tlačítko náhled 

oznámení – dojde k vytvoření PDF dokumentu oznámení, POZOR V TENTO OKAMŽIK NENÍ 

OZNÁMENÍ JEŠTĚ ODESLÁNO. Náhled slouží jen pro kontrolu proveden změn. K odeslání oznámení 

dojde po kliknutí na funkční tlačítko Odeslat oznámení. 

V záložce Vyrábím pro někoho na formuláři PFRV 31.5. VF Oznámení o výrobě – vyrábím pro někoho 

se nachází funkční tlačítko Přidat odběratele – přidá řádek v seznamu, je třeba zadat IČO subjektu, 

pro který vyrábím, uvést Stav a zadat datum změny, řádek lze odstranit křížkem ve sloupci Akce. 

Zde lze také upravit Stav. 

Obrázek 11 Oznámení dle § 11 – vyrábím pro někoho 

 

V záložce Nechávám si vyrábět na formuláři PFRV 31.6. VF Oznámení o výrobě – nechávám si vyrábět 

se nachází funkční tlačítko Přidat výrobce – přidá řádek v seznamu, je třeba vyplnit IČO, Obchodní 

jméno, Adresu sídla, Stav a Datum změny, řádek lze odstranit křížkem ve sloupci Akce. Zde lze také 

upravit Stav. 
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Obrázek 12 Oznámení dle § 11 – nechávám si vyrábět 

 

4.3 Seznam provozoven dle § 11 

Na formuláři PFRV 31.2 RL Seznam provozoven výrobce lze vyhledat všechny provozovny subjektu. 

Je možné vyhledávat dle Názvu provozovny, Obce, Ulice, Katastrálního území, IČP dle RŽP, 

Registračního čísla RV a Stavu provozovny. Po vyplnění příslušných údajů klikne uživatel na tlačítko 

Vyhledat pro vyhledání požadovaných provozoven. Zobrazení všech provozoven subjektu je možné 

tlačítkem Zobrazit vše. Tlačítkem Nové oznámení se dostane uživatel na formulář PFRV 31.4. 

VF Oznámení o výrobě – provozovny. Funkčnost je popsána výše, viz kapitola 2.1. 

Obrázek 13 Seznam provozoven dle § 11 

 

U provozovny je možné proklikem přes její registrační číslo zobrazit detail provozovny. Zde je uveden 

aktuální stav provozovny. 
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Obrázek 14 Detail provozovny 

 

Proklikem přes lupu v pravém sloupci se zobrazí výpis historie provozovny včetně odkazu na příslušné 

oznámení, kterým byla změna provedena. 

Obrázek 15 Historie provozovny 
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5 OZNÁMENÍ DLE § 16B 

Oznámení dle § 16b Vám umožňuje oznámit prodej sudového vína na provozovně. Vytvořením 

oznámení a jeho odesláním, provedete příslušnou změnu – např. oznámíte novou provozovnu 

do registru vinic, která je posléze do RV zaregistrována. 

Pokud jste nový uživatel PF dříve neregistrovaný v RV (před 01. 04. 2017), nemáte pravděpodobně 

evidované žádné provozovny. Pokud chcete oznámit prodej sudového vína na provozovně, musíte 

provozovny nejdříve založit, což je možné prostřednictvím oznámení dle § 16b, které spustíte 

příslušným odkazem v menu. V prvním kroku Vám doporučujeme k založení využít provozovny RŽP. 

Další kroky zpracování oznámení jsou popsány v další kapitole. 

Pokud jste uživatel registrovaný v RV před 01. 04. 2017 a máte již provozovny evidované, můžete 

v novém oznámení dle § 16b přímo na těchto provozovnách zadat požadovanou činnost (činnost se 

na provozovnách zaeviduje po odeslání oznámení). Menu pro oznámení dle § 16b zahrnuje 

následující položky: 

4. Nová prodejna SV dle § 16b 

a. Menu umožňuje vytvořit nové oznámení dle § 16b 

5. Seznam prodejen dle § 16b 

a. Menu slouží k prohlížení registrovaných provozoven v RV s evidovanou činností 

prodej sudového vína 

6. Seznam oznámení dle § 16b 

a. Menu slouží k prohlížení podaných oznámení dle § 16b 

Mezi základní uživatelské operace, které můžete na oznámení provádět patří: 

6. Vložení nové provozovny včetně adresních údajů a činnosti prodej sudového vína, typu 

provozovny Výrobce/Příjemce nebaleného vína. 

7. U již zaregistrované provozovny měnit název a evidovanou činnost/typ na provozovně. 

8. U již zaregistrované provozovny provést spárování s provozovnou evidovanou v RŽP. 

Pokud podáváte oznámení dle § 11 i dle § 16b a máte v RV evidované provozovny, tak se Vám 

tyto nabízí v jednom i druhém oznámení. V případě, že by jste měli např. evidované provozovny 

dle § 11 a nově podávali oznámení dle § 16b a provozovny znovu zadali, tak po odeslání oznámení 

by v RV byla založeny duplicitní provozovny. Provozovny jsou v RV evidovány „jedny“ a jsou využívány 

jak pro oznámení dle § 11 tak pro oznámení dle § 16b. 

5.1 Seznam oznámení prodeje SV dle § 16b 

Formulář PFRV 32.1 RL Seznam oznámení prodejce sudového vína slouží k vyhledání oznámení 

o prodeji sudového vína. Ve filtrovacím poli lze vyhledávat oznámení podle Názvu provozovny, Obce, 

Ulice, Katastrálního území, IČP dle RŽP, Registračního čísla RV, Data podání od do, Čísla podání a 

Stavu provozovny. Stavy provozoven mohou být: Vše, Zahájena, Přerušena, Obnovena po přerušení 

a Ukončena. Po vyplnění příslušných polí klikne uživatel na tlačítko Vyhledat. Pokud uživatel požaduje 

zobrazení všech oznámení výrobce, klikne na tlačítko Zobrazit vše. Jednotlivá oznámení mohou být 

rozbalena do většího detailu kliknutím na ikonku rozbalit ve sloupci Číslo podání ve vyhledaném 

seznamu. Pro rozbalení všech vyhledaných oznámení klikne uživatel na Rozbalit vše.  
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Obrázek 16 Seznam oznámení prodeje SV dle § 16b 

 

Pro tisk oznámení klikne uživatel na ikonu pro stažení PDF dokumentu ve sloupci Tisk. Kliknutím 

na ikonku Zobrazit detail ve sloupci Akce se uživatel dostane na formulář PFRV 32.4. VF  Detail 

oznámení o prodej sudového vína – provozovny. V horní části jsou uvedeny informace o subjektu. 

Pod informacemi o subjektu jsou zobrazeny detaily jednotlivých oznámení o prodeji sudového vína.  

Obrázek 17 Detail oznámení o prodeji SV 

 

5.2 Nová prodejna dle § 16b 

Pro podání nového oznámení o prodeji sudového vína klikne uživatel na tlačítko Nové oznámení na 

formuláři PFRV 32.1 RL Seznam oznámení prodejce sudového vína nebo jej spustí přímo z položky 

v menu Nová prodejna SV dle § 16b. Tímto se dostane na formulář PFRV 32.3. VF Oznámení o prodej 

sudového vína – provozovny. 
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Obrázek 18 Nové oznámení o prodeji SV 

 

 V horní části jsou informace o subjektu, kde lze ručně editovat kontaktní osobu. Pod informacemi 

o subjektu jsou zobrazena jednotlivá oznámení o prodeji sudového vína. Zde je možné editovat 

stávající činnosti na provozovnách. U každé změny je potřeba zadat datum.  

V dolní části jsou funkční tlačítka Přidat provozovnu – přidá editační tělíčko provozovny, lze odstranit 

tlačítkem Smazat řádek ve sloupci Akce, Zkontrolovat před odesláním – proběhne kontrola 

a v případě chyb bude uživatel upozorněn.  

Pokud máte evidované provozovny v RŽP, klikněte nejdříve na záložku Provozovny RŽP. Načte se 

seznam provozoven evidovaných v RŽP a je možné tyto údaje využít pro hromadné předplnění 
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oznámení o prodeji SV dle § 16b. Výběr provedete, buď zaklikáním checkboxu v posledním sloupci 

u požadovaných položek nebo kliknutím na tlačítko Vybrat vše (odebrání se provede tlačítkem 

Odebrat vše při odkliknutím checkboxu). Pod seznamem provozoven RŽP se zobrazuje možnost 

hromadně nastavit u provozoven činnost a typ provozovny. Po zadání těchto atributu a kliknutí na 

tlačítko Převod do provozoven se načte formulář oznámení dle § 16b s předplněnými daty dle 

provozoven RŽP.  Nemusíte tedy vypisovat adresy, názvy a ostatní zadané atributy.  

Obrázek 19 Nová provozovna z RŽP 

 

Provozovnu můžete zadat i přímo na formuláři oznámení a to kliknutím na tlačítko Přidat 

provozovnu. Na konec seznamu provozoven se přidá nové „tělíčko“ provozovny. Pro zadání této 

provozovny adresy je nutné vybrat z roletky odpovídající provozovnu RŽP, dle které se předplní 

adresa. Standardně nelze takto předplněnou adresu již editovat. V případě, že chybně zvolíte 

provozovnu RŽP, lze kliknutím na ikonu červeného kříže odebrat a výběr provést opětovně. Pokud se 

jedná o mobilní provozovnu/stánek, je možné zadat provozovnu bez vazby na provozovnu RŽP – tedy 

ručně zadat adresu. Pro tento případ musíte kliknout na checkbox Mobilní provozovna/stánek vpravo 

dole u tělíčka provozovny. Následně se Vám odemkne adresa pro ruční zadání. 

Obrázek 20 Výběr provozovny z RŽP 

 

Dále se zde nachází funkční tlačítko Zpět na seznam provozoven – vrátí uživatele zpět na seznam, 

POZOR PO KLIKNUTÍ NA TOTO TLAČÍTKO SE ZTRATÍ ROZPRACOVANÉ ÚDAJE. Tlačítko náhled 

oznámení – dojde ke stažení PDF dokumentu o oznámení, POZOR V TENTO OKAMŽIK NENÍ 

OZNÁMENÍ JEŠTĚ ODESLÁNO. K odeslání oznámení dojde po kliknutí na funkční tlačítko Odeslat 

oznámení. 
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5.3 Seznam prodejen SV dle § 16b 

Na formuláři PFRV 31.2 RL Seznam provozoven výrobce lze vyhledat všechny provozovny subjektu. 

Je možné vyhledávat dle Názvu provozovny, Obce, Ulice, Katastrálního území, IČP dle RŽP, 

Registračního čísla RV a Stavu provozovny. Po vyplnění příslušných údajů klikne uživatel na tlačítko 

Vyhledat pro vyhledání požadovaných provozoven. Zobrazení všech provozoven subjektu je možné 

tlačítkem Zobrazit vše. Tlačítkem Nové oznámení se dostane uživatel na formulář PFRV 32.3. 

VF  Oznámení o prodej sudového vína - provozovny. Funkčnost je popsána výše, viz kapitola 3.1. 

Obrázek 21 Seznam prodejen SV 

 

6 OZNÁMENÍ O PŘÍCHODU DO MÍSTA DODÁNÍ DLE § 14A 

6.1 Seznam oznámení o příchodu do místa dodání dle § 14a 

Formulář PFRV 30.1 RL Seznam oznámení o příchodu do místa dodání pro nebalené víno, vinné 

hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, mošt a rmut slouží k vyhledávání oznámení o dovozu sudového 

vína. Lze vyhledávat dle Čísla podání, Stavu oznámení, Data podání oznámení od do, Data příchodu 

zásilky od do a Místa dodání zásilky. Po zadání požadovaných parametrů klikne uživatel na tlačítko 

Vyhledat pro vyhledání oznámení o dovozu sudového vína. V případě, že chce zobrazit veškerá 

oznámení, klikne na tlačítko Zobrazit vše. Pro tisk oznámení klikne uživatel na ikonku ve sloupci Tisk 

pro stažení PDF dokumentu. Ve sloupci akce lze vybrat z akcí – Zobrazit, Kopírovat nebo Opravit. 



 21 

Obrázek 22 Seznam oznámení o příchodu do místa dodání 

 

Kliknutím na ikonu Zobrazit ve sloupci Akce se uživatel dostane na formulář PFRV 30.5 VF Detail 

oznámení o příchodu do místa dodání pro nebalené víno, vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, 

mošt a rmut. Na formuláři jsou uvedeny informace o subjektu, Údaje o příchodu dovozu a Údaje o 

produktech. Tlačítkem Zpět na seznam oznámení se vrátí uživatel na formulář PFRV 30.1 RL Seznam 

oznámení o příchodu do místa dodání pro nebalené víno, vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, 

mošt a rmut. 

Obrázek 23 Detail oznámení o příchodu do místa dodání 

 

Kliknutím na ikonu Kopírovat ve sloupci Akce se uživatel dostane na formulář PFRV 30.2 IF Oznámení 

o příchodu do místa dodání pro nebalené víno, vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny, mošt a 

rmut. Veškeré údaje kopírovaného oznámení se automaticky předvyplní do příslušných polí a uživatel 

tak nemusí údaje zadávat ručně. Uživatel může kopírovat nebo odstranit celé tělíčko údajů o 

produktech nebo může kopírovat či odstranit jednotlivé řádky produktů. Uživatel může přidat 



 22 

odesílatele funkčním tlačítkem Přidat odesílatele – přidá nové prázdné tělíčko. V RÁMCI JEDNOHO 

TĚLÍČKA NENÍ MOŽNÉ KOMBINOVAT DRUH PRODUKTU VÍNO S DALŠÍMI TYPY PRODUKTŮ.  

Stisknutím funkčního tlačítka Náhled oznámení dojde ke stažení PDF dokumentu. Pokud oznámení 

obsahuje chyby, bude uživatel upozorněn a ke stažení PDF dokumentu nedojde, dokud nebudou 

chyby opraveny. POZOR  V TÉTO CHVÍLI NENÍ OZNÁMENÍ O DOVOZU SUDOVÉHO VÍNA ODESLÁNO. 

Odeslání proběhne po kliknutí na Odeslat oznámení.  

 

6.2 Nové oznámení o příchodu do místa dodání dle § 14a 

Pro podání nového oznámení klikne uživatel na tlačítko Nové oznámení na formuláři PFRV 30.1 

RL Seznam oznámení o příchodu do místa dodání pro nebalené víno, vinné hrozny čerstvé, jiné než 

stolní hrozny, mošt a rmut nebo přímo zvolí odkaz v menu Oznámení o příchodu do místa dodání dle 

§ 14a. Aby bylo možné podat oznámení o dovozu sudového vína, musí mít subjekt nejprve založeno 

místo dodání. Pokud není založeno předplní se jako adresa sídla. V případě potřeby můžete ve správě 

míst dodání následně nové místo pořídit. Do správy se dostanete buď přímo z měnu přes odkaz 

Seznam míst dodání dle § 14a nebo kliknutím na tlačítko Správa míst dodání v prohlížení oznámení 

nebo na formuláři nového oznámení. 

Pokud subjekt nemá založeno žádné místo dodání, je možné si jej založit přes tlačítko Správa míst 

dodání.  
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Obrázek 24 Správa míst dodání 

 

Kliknutím na tlačítko Správa míst dodání přejde uživatel na formulář PFRV 30.3 RL Seznam míst 

dodání. Zde se nachází funkční tlačítko Nové místo dodání. 

Obrázek 25 Nové místo dodání 

 

Po kliknutí na něj bude uživatel přesměrován na formulář PFRV 30.4 IF Nové místo dodání.  
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Obrázek 26 Nové místo dodání 

 

Zde je potřeba vyplnit ručně požadované údaje (IČO, Název místa dodání) a zvolit Výběr přes adresní 

bod nebo Výběr přes parcelu a vyplnit všechny údaje. Po správném zadání údajů klikne uživatel na 

Uložit místo dodání pro uložení místa dodání. Takto lze založit nové místo dodání. 

Pokud má již uživatel místo dodání lze na formuláři PFRV 30.3 RL Seznam míst dodání provádět další 

akce. Lze zde vyhledávat místa dodání dle různých parametrů – IČO, Obec, Katastrální území, Název 

místa dodání, PSČ, Parcela, Ulice a podle toho, jestli se má místo dodání nabízet nebo nenabízet jako 

možnost pro dodání při podávání oznámení. Pokud chce uživatel zobrazit všechna místa dodání 

klikne na Zobrazit vše.  

Obrázek 27 Seznam míst dodání 

 

Ve sloupci Akce je možné provádět tyto úkony: Upravit – je možno editovat údaje o místě dodání 

nebo místo dodání zcela odstranit. Odstranit případně editovat adresu, je možné pouze místo 

dodání, které nebylo použito v odeslaném oznámení. Pokud máte zadáno místo dodání, které 

nebude v budoucnu dále využívat a toto bylo zadáno v oznámení, můžete u tohoto místa nastavit 

příznak Nabízet na hodnotu Ne. V takovém případě místo dodání nebude figurovat v nabídce míst 

v novém oznámení. 
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Obrázek 28 Správa místa dodání/editace 

 

Kopírovat – veškeré údaje o místě dodání se automaticky předvyplní do nového místa dodání a 

uživatel nemusí zadávat údaje ručně, údaje lze editovat. 

Odstranit – odstraní místo dodání. 

Pokud má subjekt místo dodání lze podat nové oznámení o dovozu sudového vína. Uživatel vyplní 

povinná pole v údajích o příchodu zásilky – vybere místo dodání zásilky a zvolí datum a čas příchodu 

zásilky do místa dodání. SUBJEKT MÁ POVINNOST NAHLÁSIT DOVOZ SUDOVÉHO VÍNA DO 12 

HODIN OD PŘEVZETÍ ZÁSILKY NA MÍSTĚ DODÁNÍ. Dále vyplní povinná podle dle druhu produktu 

v údajích o produktech. Uživatel může přidat odesílatele funkčním tlačítkem Přidat odesílatele – přidá 

nové prázdné tělíčko. V RÁMCI JEDNOHO TĚLÍČKA NENÍ MOŽNÉ KOMBINOVAT DRUH PRODUKTU 

VÍNO S DALŠÍMI TYPY PRODUKTŮ.  

Stisknutím funkčního tlačítka Náhled oznámení dojde ke stažení PDF dokumentu. Pokud oznámení 

obsahuje chyby, bude uživatel upozorněn a ke stažení PDF dokumentu nedojde, dokud nebudou 

chyby opraveny. POZOR  V TÉTO CHVÍLI NENÍ OZNÁMENÍ O DOVOZU SUDOVÉHO VÍNA ODESLÁNO. 

Odeslání proběhne po kliknutí na Odeslat oznámení.  
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Obrázek 29 Nové oznámení o příchodu do místa dodání 

 

 


