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Aktuální změny v udělených povolení pro výsadbu révy 
a další aktuality z registru vinic
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Vývoj ploch vinic od vstupu ČR do EU k 31.12.  (zaokrouhleno - ha)
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Výsadba vinic v ČR v letech 2009 – 2020 k 31.12. (zaokrouhleno – ha) 

Rok výsadby 2003 – 1513 ha, 2004 – 1733 ha



Od 1.1.2016 je možné vysazovat a evidovat vinice  v 

registru vinic na základě nařízení EU  číslo 

1308/2013 a právních norem ČR

1. Z uděleného POVOLENÍ (od ÚKZÚZ)

a) pro novou výsadbu – PONV – nově přidělené,

b) pro opětovnou výsadbu – POOV - po vyklučení,

c) převedeného z dříve udělovaných práv na novou a opětovnou 

výsadbu.

2. Bez POVOLENÍ (ale evidované následně v registru vinic)

a) vinice šlechtitelské a pro sklizeň roubů, 

b) spotřeba „pouze“ v domácnosti vinaře (do rozlohy 0,1 ha),
c) v důsledku vyvlastnění.
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Povolení pro opětovnou výsadbu révy  (POOV)
Upravuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013

a 1306/2013 ze dne 17.prosince 2013 vč. navazujících nařízení z roku 2017 a 2020.

Nezapomínejte mj. prosím na:

- oznámení, že hodlá pěstitel vyklučit vinici, v období 90 až 30 dnů před zahájením klučení a
následně Ústav provádí kontrolu osázené plochy před vyklučením,

- „vyklučení“, kterým se rozumí úplné odstranění všech révových keřů, které se nacházejí na
ploše vinice,

- k vyklučení vinice musí mít pěstitel souhlas vlastníka pozemku, na kterém se vinice nachází -
souhlas doloží pěstitel Ústavu,

- možnost podání žádosti o POOV do konce druhého vinařského roku následujícího po roce, v
němž bylo provedeno vyklučení.
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Povolení pro opětovnou výsadbu révy  (POOV)
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Povolení pro novou výsadbu révy  (PONV)

- Upravuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) č. 1308/2013 a 1306/2013 ze dne 17.prosince 2013

a navazující nařízení z roku 2017 a 2020

- Systém povolování nových výsadeb se tímto řídí od 1.1.2016

- NOVELA vinařského zákona platná od 1.4.2017 – stanoven
přesný termín pro podávání žádostí o PONV - od 1.1. do 28.2.
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Povolení pro novou výsadbu révy  (PONV)
- Kvóta určená pro novou výsadbu je vždy 1 % z celkové osazené 

plochy vinic moštovými odrůdami v ČR ke dni 31.7. předchozího 
roku
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Povolení pro novou výsadbu révy  (PONV)

Na co si dát pozor při podávání žádosti:

✓neúplná podání – chybí pachtovní smlouva, nájemní smlouva, souhlas s výsadbou

vinice v případě spoluvlastnictví, či jiný dokument opravňující žadatele k užívání

(kupní smlouva, vklad na KN apod.),

důsledkem je protahování správních řízení a v případě převisu i pozdější

vydávání rozhodnutí 

✓než podáte žádost o udělení povolení pro výsadbu révy, zvažte prosím Vaše

možnosti kompletně osázet požadovanou plochu (příslušná parcelní čísla)

v době platnosti povolení,

možným důsledkem je udělování pokut za nevyužité povolení.
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Povolení pro výsadbu révy  
Exspirace uděleného povolení

✓u PONV po 3 letech (3 x 365 dnů) 

– COVID-19 výjimka u povolení udělených v roce 2017, kdy došlo k automatickému prodloužení

nevyužitých povolení do 31.12.2021

✓u POOV – pokud proběhlo klučení od roku 2016 a vydání POOV (max. do dvou vinařských

roků následujících po vyklučení), tak platnost 3 roky (3x365 dnů) 

– COVID-19 výjimka u povolení udělených v roce 2017, kdy došlo k automatickému prodloužení

nevyužitých povolení do 31.12.2021

✓u převodového POOV – proběhlo klučení (do konce roku 2015) a bylo vydáno Právo na

opětovnou výsadbu, tak si drží platnost původního práva, avšak nejpozději do

konce roku 2025  (zájemci o převod z Práva na Povolení pro opětovnou výsadbu - požádat do

31. prosince 2022)

– COVID-19 prodloužení o dva kalendářní roky.
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Povolení pro výsadbu révy  
- je prakticky nepřevoditelné na jiného pěstitele

- ukládají se pokuty při exspiraci povolení dle § 39a zákona o vinohradnictví a vinařství

• (1) Bylo-li povolení pro novou výsadbu révy využito v průběhu jeho platnosti z méně než 90 % povolené rozlohy,

uloží Ústav pěstiteli zaplatit za podmínek stanovených v předpisu Evropské unie 135) pokutu ve výši

• a) do 10 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení v případě, že v daném kalendářním 
roce, ve kterém bylo povolení uděleno, bylo postupováno podle § 8 odst. 2, nebo

• b) do 100 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení v případě, že v daném kalendářním 
roce, ve kterém bylo povolení uděleno, byla překročena celková rozloha deklarované plochy v žádostech na novou 
výsadbu révy a bylo postupováno podle § 8 odst. 3.

• (2) Bylo-li povolení pro opětovnou výsadbu révy využito v průběhu jeho platnosti z méně než 90 % povolené 
rozlohy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit za podmínek stanovených v předpisu Evropské unie 135) pokutu ve výši 10 000 
Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení.

• (3) Bylo-li povolení pro novou nebo opětovnou výsadbu révy využito na nejméně 90 % povolené plochy, uloží

Ústav pěstiteli zaplatit pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení.

COVID-19 – změna - za nevyužitá povolení exspirující v roce 2020, resp. 2021 nebudou  pokuty udělovány.

V nařízeních EU je podmínka o uvědomění příslušných orgánů (tj. ÚKZÚZ), že nemají pěstitelé

v úmyslu své povolení využít a že nehodlají využít prodloužení platnosti takového povolení.

ÚKZÚZ takové držitele již e-mailem oslovil.
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Shrnutí mimořádných COVID-19 opatření
NK (EU)  2020/601 a NEP a R (EU) 2020/2220

- nevyužité POOV a PONV, která měla platnost do roku 2020  byla automaticky prodloužena 
do 31.12.2021 (přehled o subjektu)

- nevyužité Právo na opětovnou výsadbu si drží platnost původního práva, avšak nejpozději 
do  konce roku 2025  (zájemci o převod z Práva na opětovnou výsadbu na  POOV mohou
požádat nejpozději do 31. prosince 2022)
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Nezapomeňte 
do 10. září podat prohlášení o zásobách
výrobci, sudové víno nad 1000 lt, obchodní zprostředkovatelé,

prodejci vína nad 75 000 lt, stáčírny

prohlášení se podává i s nulou u dotčených osob

do 15. ledna podat prohlášení o sklizni a o 
produkci

pěstitelé, výrobci, obchodníci s moštovými hrozny

prohlášení se podává i s nulou u dotčených osob



14

Kontakt na tématiku udělování povolení pro výsadbu révy

a pokuty za nevyužitá povolení:

Ing. Veronika Částková

tel. 737 267 017

email: veronika.castkova@ukzuz.cz


