VODÍTKO  POVINNOSTI VINOHRADNÍKŮ, VINAŘŮ, OBCHODNÍKŮ S HROZNY, RMUTEM, MOŠTEM A VÍNEM,
OBCHODNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A PŘÍJEMCŮ NEBALENÉHO VÍNA ZE ZAHRANIČÍ PODÁVAT PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o sklizni

Prohlášení o produkci

Prohlášení o zásobách

201, 202, 203, 204

211, 212

221

Platné od 1. 7. 2020

Oznámení o
zahájení/přerušení/ukončení
výroby produktů (9)

Výrobce (1,4,7,8)  vyrábí, a/nebo prodává produkty v jakémkoliv množství
 nechává si víno vyrobit např. vinotéka (10)

Obchodník s moštovými
hrozny (3) přílohy 201 + 203
a 204 pro obchodníka s
moštovými hrozny

Obchodník, Obchodní
zprostředkovatel (5),
Příjemce nebaleného
vína ze zahraničí (6),
 prodává sudové víno (4) v
množství vyšším než 1 000 l
nebo prodává víno v obalu
určeném spotřebiteli v
množství vyšším než 750 hl
za vinařský rok

Registrovaná stáčírna

(1) Pokud výrobce oznámil zahájení výroby, má v každém případě povinnost podávat
každoročně prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách.
(2) Pokud vinohradník z celé své produkce hroznů vyrábí víno (neprodává hrozny), nemusí
podávat prohlášení o sklizni. Stačí to uvést v prohlášení o produkci.
(3) Obchodník s moštovými hrozny nakoupí hrozny a dále tyto hrozny prodá, v ČR i EU.
(4) Subjekt, který splňuje podmínky výrobce dle zákona č. 321/2004 Sb. §3, odst. 1 písm. o),
.má povinnost podat Oznámení o zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů, kde
uvede svou provozovnu.
(5) Obchodní zprostředkovatel je povinen vést evidenční knihu v elektronické podobě.
(6) Příjemce vína má povinnost oznámit přivezené víno do Registru vinic nejpozději do 12
hodin.
(7) Výrobce, který vyrábí víno pro někoho (např. vinotéku) do svého prohlášení o produkci
a prohlášení o zásobách toto množství nezahrne. Ve svém prohlášení o sklizni uvede pouze
prodej hroznů/rmutu/moštu v příloze 202 u vlastních vinic nebo v případě nákupu surovin
od jiného pěstitele vyplní přílohu pro obchodníka s moštovými hrozny 203 a 204.

(8) Obchodník nebo Příjemce, který nebalené víno dále zpracovává např. filtruje nebo činí
jiný enologický postup, má povinnosti výrobce.
(9) Oznámení o zahájení výroby produktů podává subjekt jen jednou, nejpozději v den
zahájení výroby produktů za každou provozovnu zvlášť.
(10) Vinotéka podává prohlášení o produkci včetně přílohy 212 o nákupu
hroznů/rmutu/moštu od skutečného výrobce vína nebo dodavatele hroznů, když se
nejedná o surovinu z vlastních vinic skutečného výrobce.
▪ Jeden vinařský subjekt může mít více zaměření (např. subjekt, který sklízí a prodává
hrozny a současně vyrábí víno, patří do zaměření vinohradník i výrobce. Vinotéka může
být výrobcem nebo příjemcem sudového vína, nebo pouze obchodníkem s vínem).
▪ Všechna prohlášení za aktuální rok lze podat elektronicky prostřednictvím portálu
farmáře http://www.eagri.cz, veškeré další informace najdete na http://www.ukzuz.cz
▪ Termíny podání prohlášení: prohlášení o zásobách do 10. září, prohlášení o sklizni a
produkci do 15. ledna
▪ Všechny subjekty mají povinnost vést evidenční knihu.
OdRV/ÚKZÚZ, 01/07/2020

Toto vodítko je informativního charakteru. Slouží pro orientaci v povinnostech vyplývajících z nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 a zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

