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TABULKA VERZÍ 

Verze Datum  Popis Autor 

1.0 15. 03. 2012 Založení dokumentu  

2.0 15. 05. 2014 Nové funkčnosti rozhodnutí zatřídění VOC vína a žádost 
o zatřídění VOC vína 

 

2.1 18. 06. 2014 Aktualizace a formální úpravy textu.  

2.2 25. 06. 2014 Aktualizace a formální úpravy textu. – nepublikovaná 
verze 

 

2.3 08. 01. 2016 Revize aktuálnosti dokumentu – žádné změny. Portl 

2.4 19. 04. 2016 Revize aktuálnosti dokumentu – žádné změny. Portl 

2.4 5. 9. 2016 Revize aktuálnosti dokumentu – žádné změny. Kašpar 

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

2.5 12. 6. 2017 Aktualizace dokumentu dle aktuálního vzhledu registru Kuráň 
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1 ÚVODNÍ INFORMACE 

Uživatelská příručka popisuje funkčnosti dostupné na portálu farmáře (PF), určené pro zástupce a členy 

VOC sdružení. Pro využívání funkčností je nutné, aby měl uživatel zřízený přístup na PF (údaje jsou 

neveřejné). Informace, jak přístup získat, můžete najít na úvodní stránce PF, pod odkazem Jak získám 

heslo na Portál farmáře. Přístup může získat oprávněný zástupce člena VOC (např. jednatel společnosti) 

nebo zástupce sdružení VOC (např. předseda nebo tajemník VOC). Obě tyto „role“ mají na PF jiné 

dostupné funkčnosti, které jsou popsány níže.  

1.1 Základní funkční model VOC na PF 

1. Žádost o zatřídění vína VOC 

a. Kdo: zástupce člena VOC 

b. Popis procesu: vytváří žádost o zatřídění a odesílá na laboratoř a sdružení VOC  

2. Laboratorní protokol 

a. Kdo: vinařská laboratoř 

b. Popis procesu: vydává laboratorní protokoly k jednotlivým vínům ze žádosti  

3. Rozhodnutí VOC 

a. Kdo: zástupce sdružení VOC 

b. Popis procesu: vydává rozhodnutí na základě žádosti a laboratorního protokolu  

2 FUNKČNOSTI PRO ČLENA VOC 

2.1 Přehled evidence ve VOC 

V tomto menu má člen VOC možnost nastavit souhlas se zveřejněním informací o jeho vinicích 

zařazených do VOC. V případě potvrzení souhlasu se na PF ve funkčnosti pro zástupce VOC zpřístupní 

údaj o registračním čísle vinice, odrůdě VOC osázené ploše a počet keřů. Bez potvrzení souhlasu není 

možné zpracovávat žádosti a rozhodnutí o zatřídění vína VOC. 

2.2 Žádost o zatřídění vína VOC 

Funkčnost umožňuje vytvořit žádost o zatřídění vína VOC a tuto žádost elektronicky odeslat na 

vinařskou laboratoř a sdružení VOC. Jedná se obdobu funkčností, které umožňují z PF odeslat žádost o 

zatřídění vína na SZPI. 

2.2.1 Nová žádost o zatřídění vína VOC 

Novou žádost je možné založit v menu Žádosti o zatřídění vína VOC, které je dostupné po přihlášení do 

registru vinic na PF viz obrázek níže. 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html
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Po spuštění menu se zobrazí formulář PFRV 27.1 RL Seznam žádostí o zatřídění vína VOC, který slouží 

jako úvodní rozcestník a umožňuje jak založit novou žádost tak prohlížet již vytvořené.  Založení nové 

žádosti se provede výběrem VOC, do kterého je subjekt zařazen a kliknutím na tlačítko Nová žádost. 

Následně se spustí formulář pro editaci žádosti. Výběr VOC je zde pro případ, že by subjekt byl zařazen 

do více sdružení VOC. 

Další funkčnosti na formuláři PFRV 27.1 RL Seznam žádostí o zatřídění vína VOC umožňují prohlížet již 

pořízené položky. Nachází se zde filtr, kde zadáním parametrů a kliknutím na tlačítko Vyhledat  se do 

seznamu pod filtrem načtou odpovídající položky, u kterých je možné zobrazit detail případně 

dokument žádosti v PDF. 
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Žádost o zatřídění vína nabývá dvou stavů: 

1. Rozpracovaná – žádost je možné editovat 

2. Odeslaná – žádost není možné editovat 

Do formuláře pro založení nové žádosti se načítají informace o subjektu, za který se žádost podává. 

K žádosti je možné připojit 1 až n vín, což se provádí kliknutím na tlačítko Přidat vzorek. Odstranění 

položky se provede kliknutím na červený křížek v  pravé části formulář. Po vyplnění uvedených údajů o 

vzorku je možné provést Uložení žádosti. Při opětovném načtení je pak možné v  editaci pokračovat. 

U každého vzorku se zadávají rovněž údaje o vinici. Pro výběr se načítají vinice s vazbou na člena VOC 

(nezobrazují se zde tedy všechny vinice zařazené do VOC). Není možné zadat jinou vinic, než která se 

zde nabízí. V případě, že v nabídce nenajdete požadovanou vinici, kontaktujte helpdesk@mze.cz. 

Pokud víno pochází z více vinic, můžete vinici u vzorku přidat přes odkaz Přidat řádek. Obdobně lze 

takový řádek i odstranit kliknutím na červený křížek v  pravé části formuláře. Pokud je víno vyrobeno ze 

dvou odrůd sklizených z jedné vinice, zadejte tuto vinici dvakrát, pokaždé s jinou odrůdou. Č.j. 

předchozího rozhodnutí se vyplňuje v případě, že se jedná o opakovanou žádost o zatřídění stejné šarže 

vína, která napoprvé zatříděna nebyla. 

K žádosti je požadováno připojit dokument Ověření hroznů pro výrobu jakostního vína s  přívlastkem. 

Jedná se dokument, který vydává SZPI. Doporučujeme připojovat dokument ve formátu PDF nebo JPG. 

Bez připojeného dokumentu u všech uvedených vinic není možné žádost odeslat.  

Po odeslání žádosti není možné ji dále editovat. V případě odeslání chybné žádosti kontaktujte 

helpdesk@mze.cz.  

mailto:helpdesk@mze.cz
mailto:helpdesk@mze.cz
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2.2.2 Vazba žádosti na laboratorní protokoly a rozhodnutí 

Pro odeslání žádosti je vyžadováno vyplnit vinařskou laboratoř, která bude vydávat Protokol o zkoušce 

o analytickém rozboru vína. Do roletky na formuláři se načítají názvy laboratoří, které prostřednictvím 

PF tyto protokoly vydávají. Povinnost výběru laboratoře je zde nastavena proto, aby  bylo zajištěno 

provedení rozboru vzorku vína akreditovanou laboratoří a také proto, aby bylo možné žádost v rámci 

systému automaticky převést do další fáze zpracování.  

Po odeslání se žádost zobrazí uvedené laboratoři a ta s  ní může začít pracovat. Dále postupujete 

standardně: kontaktujete laboratoř a domluvíte se na dovezení vzorků vín na rozbor. Doporučuje  se 

uvést, že žádost byla podána přes PF. Případně lze vytisknout PDF žádosti a to na laboratoř předat. 

Po příjmu žádosti laboratoří se v přehledu zobrazí informace, že byla žádost přijata. Po vystavení 

laboratorního protokolu se u žádosti tento dokument automaticky zobrazí ve formátu PDF (zároveň 

Vám přijde informační email). Lze jej dohledat v detailu žádosti – na seznamu žádostí kliknout na odkaz 

Zobrazit žádost. V detailu, který se načte, se zobrazují laboratorní protokoly u jednotlivých vzorků vín 

(tam, kde byly vydány přes PF). Po vydání rozhodnutí zástupcem VOC na PF, se zde také zobrazí odkaz 

na dokument v PDF. Je tak možné si ověřit, k jakým vínům byly vystaveny jaké protokoly a rozhodnutí. 
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2.2.3 Kontroly na žádosti 

Kromě vyplnění povinných údajů se v žádosti kontrolují také hodnoty cukernatosti a zda k datu ověření 

hroznů byla v registru vinic na vinici evidovaná uvedená odrůda. Cukernatost se kontroluje vůči 

hodnotám uvedeným v Podmínkách pro udělení označení VOC (pokud jsou tam tyto hodnoty 

vymezeny). V případě, že je zjištěn rozpor, vypíše se modrou barvou upozornění viz obrázek níže. 

Upozornění sice neznemožní žádost odeslat, nicméně, pokud se vám zobrazí, doporučujeme prověřit 

uvedené údaje na žádosti. 
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3 FUNKČNOSTI PRO ZÁSTUPCE SDRUŽENÍ VOC 

Funkčnosti jsou přístupné zástupci VOC po přihlášení na PF a spuštění registru vinic viz obrázek níže.  

 

3.1 Správa VOC 

Funkčnost umožňuje prohlížet základní údaje evidované o VOC v  registru vinic. Jedná se o údaje o 

odrůdách, členech, vinicích a vínech VOC. 

Po kliknutí na odkaz Správa VOC je načtena stránka s informacemi o sdružení VOC (PFRV 26.1 VF VOC). 

V horní části je to název sdružení, ID SZR, IČ a adresa a data platnosti. 

  

Následuje seznam odrůd evidovaných pro dané sdružení. Odrůdy jsou seřazeny podl e jejich názvu a u 

každé je informace o její platnosti. V  případě, že není uvedeno datum Platnost do, je odrůda platná.  
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Dále je na formuláři seznam členů sdružení. Seznam je řazen dle obchodních jmen a u každého subjektu 

je informace o období, ve kterém byl, nebo je, členem sdružení. Sloupce Vinice, Vína VOC a Nové 

rozhodnutí o zatřídění vína jsou odkazy na další formuláře. Odkaz Evidence vinic vede na formulář PFRV 

26.2 RL Evidence vinic, kde jsou uvedeny vinice vybraného subjektu, pokud subjekt souhlasil s jejich 

zveřejněním. Číslo uvedené v odkazu (např. vinice (7)) uvádí počet takovýchto vinic (včetně těch, které 

jsou přerušené, nebo už mají ukončenou platnost).  

Odkaz Vína zobrazí seznam VOC vín (PFRV 26.3 RL Seznam vín VOC) vybraného subjektu, včetně vzorků, 

pro které bylo rozhodnutí vytvořeno, ale ještě nebylo odesláno nebo schváleno. Číslo v  závorce opět 

uvádí počet všech těchto vzorků vín. 

Nové rozhodnutí o zatřídění vína vede na formulář pro vytvoření a odeslání nového rozhodnutí.  Odkaz 

žádosti o zatřídění vede na seznam žádostí odeslaných tímto členem.  

 

Ve spodní části formuláře VOC má přihlášený uživatel možnost editovat některé informace, jež jsou 

následně uvedeny na dokumentu rozhodnutí. Je to jméno předsedy sdružení, označení, které sdružení 

používá pro VOC vína a čísla jednací rozhodnutí MZe, na základě kterých sdružení přiznává označení.  

 

Pokud jsou některé informace v rozporu se skutečností, kontaktujte helpdesk@mze.cz.  

mailto:helpdesk@mze.cz
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3.1.1 Evidence vinic člena VOC sdružení 

Na formulář Evidence vinic (PFRV 26.2 RL Evidence vinic) je možné se dostat z formuláře s informacemi 

o sdružení VOC (viz. bod 2.1) kliknutím na odkaz u některého z členů. V  horní části stránky je uveden 

název a adresa sdružení VOC a vybraného člena. V seznamu jsou zobrazeny vinice, pouze pokud dal 

člen souhlas k jejich zveřejnění danému sdružení.  

Ke každé vinici je uvedeno její registrační číslo, odrůdy na ní vysazené, které jsou v  evidenci VOC 

sdružení, a období platnosti. Ve výchozím stavu jsou  vinice seřazené tak, že nejdříve jsou uvedené 

aktuálně platné (seřazené dle registračního čísla), následují vinice s  přerušenou platností a nakonec ty, 

u nichž platnost skončila. Seřazení je možné změnit kliknutím na záhlaví příslušného sloupce a aktuální  

řazení je vyznačené šipkou.  

Vinice se zde zobrazují, pokud člen VOC na PF ve funkčnosti Přehled evidence ve VOC odsouhlasil 

zobrazení vinic sdružení VOC. 

 

3.2 Žádosti členů VOC o zatřídění 

Seznam žádostí je dostupný přes odkaz v menu Žádosti členů VOC o zatřídění vína. Kliknutím na něj se 

zobrazí formulář viz obrázek níže. Na formuláři je možné v  žádostech filtrovat, zobrazit PDF žádosti a 

proklikem přes číslo podání zobrazit detail žádosti. Informace o zpracování vzorků uvádí , u kolika 

vzorků ze žádosti bylo vydáno rozhodnutí. 
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Z přijaté žádosti je možné vytvořit k vzorkům vína rozhodnutí. Pokud uživatel proklikne číslo podání, 

zobrazí se mu detail žádosti, zde jsou zobrazeny všechny údaje tak, jak je vyplnil člen VOC. Navíc se zde 

zobrazuje i odkaz na laboratorní protokoly, pokud již byly vydány laboratoří. Na formuláři se také 

zobrazují kontroly jednotlivých jakostních atributů vůči údajům z Podmínek pro udělení označení VOC. 

Pokud některý údaj u vína neodpovídá, je u něj zobrazen modrý text.  

 

Rozhodnutí se ze žádosti vytvoří tak, že se zaškrtne pole Zařadit do rozhodnutí u požadovaných vzorků 

a klikne na tlačítko Vytvořit rozhodnutí. Následně se založí rozhodnutí do stavu rozpracováno a načte 
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se formulář pro jeho editaci. Formulář je předplněn údaji ze žádosti a laboratorního protokolu, které 

není nutné již vypisovat. Připojeny jsou také dokumenty ověření hroznů a laboratorního protokolu v  el. 

podobě. 

Každý vzorek lze zařadit pouze do jednoho rozhodnutí. Pokud bylo ke vzorku rozhodnutí již pořízeno, 

je možné na detailu žádosti jen načíst toto rozpracované rozhodnutí. Pokud k vzorku bylo již rozhodnutí 

odesláno do registru vinic, zobrazuje se zde PDF rozhodnutí. 

3.3 Rozhodnutí VOC 

Rozhodnutí můžete vydat s výsledkem: 

1. Vyhovět – použijete v případě uznání vína jako VOC 

a. Pouze rozhodnutí s tímto výsledkem se předávají do registru vinic a následně se 

zobrazují na www.puvodvina.cz  

2. Nevyhovět – použijete v případě neuznání vína jako VOC, v tomto případě je nutné 

k rozhodnutí přidat odůvodnění (vygeneruje se pro to samostatné doplňovací pole)  

3. Zastavit – použijete v mimořádném případě, pokud např. člen VOC víno stáhne z  procesu 

zatřiďování 

Rozhodnutí může obsahovat 1 – n vzorků vína. 

Rozhodnutí nabývá následujících stavů: 

1. Rozpracované – lze editovat, je přístupné pouze zástupci VOC na PF 

2. Vráceno – bylo vráceno k opravě zástupcem MZe, lze jej editovat a znovu odeslat 

3. Postoupeno MZe – bylo odesláno z PF do registru vinic, nelze editovat. Pracuje s ním 

zástupce MZe. 

4. Postoupeno ÚKZÚZ – bylo předáno na ÚKZÚZ k potvrzení, nelze editovat 

5. Platné – bylo potvrzeno pracovníkem ÚKZÚZ, nelze editovat. Vína z rozhodnutí se zobrazují 

na www.puvodvina.cz  

6. Vyřazeno ze zpracování – mimořádný stav, který může nastavit pracovník MZe. Rozhodnutí 

nelze editovat. Použije se pouze v případě evidentní chyby, jako je např. duplicita 

rozhodnutí. 

Na formuláři rozhodnutí je nutné vyplnit veškeré požadované údaje. Pokud není nějaký údaj zadán 

(např. šarže), pole při uložení zčervená. Pokud rozhodnutí není úplné, nelze jej odeslat. 

K rozhodnutí se připojují dokumenty laboratorního protokolu a ověření hroznů. Pokud nejsou 

připojeny, rozhodnutí nelze odeslat.  

Po odeslání rozhodnutí se jeho dokument zobrazí u žádosti a je dostupný na PF i členovi VOC.  

Formulář pro editaci rozhodnutí je zobrazen níže. 

http://www.puvodvina.cz/
http://www.puvodvina.cz/
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Po uložení nebo odeslání rozhodnutí je možné dohledat vína v Seznamu vín VOC viz další kapitola. 
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3.4 Seznam vín VOC 

Seznam je přístupný v menu Seznam vín VOC. Zobrazují se zde vína za všechny členy VOC a ve všech 

stavech zpracování rozhodnutí. U vína je možné zobrazit jeho detail – odkazem přes první sloupec. 

Pokud je víno ve stavu rozpracováno/vráceno, je možné spustit editaci rozhodnutí přes odkaz ve 

sloupci Zobrazit rozhodnutí. Pokud je rozhodnutí platné, zobrazuje se zde odkaz na PDF soubor. 

Zobrazují se zde i vína, která byla pořízena přímo do registru vinic. Taková vína mají nastaven zdroj na 

„ručně úředníkem v RV“. 

 

 


