
Žádost o registraci vinice/Oznámení o provedení změny ve vinici*         Příloha č. 18 k vyhlášce č. 323/2004 Sb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Celková plocha zemědělské půdy obhospodařovaná p   ěstitelem (v m2): ........... 

Údaje o vinici : 

13. Obec: ................................................... 14. PSČ:        15. Katastrální území: .................................. 

 

16. Název viniční trati 17. Parcelní číslo 

podle katastru 

nemovitostí 

18. Celková plocha parcely 

dle katastru nemovitostí  (m2) 

19. Z toho 

osázená plocha 

(m2)                      

20. Osázená plocha 

dle evidence půdních 

bloků (m2) 

21. Účel výsadby 22. Vztah k 

pozemku                                

23. Možnost 

závlahy* 

24. Využívání 

závlahy* 

       ano/ne ano/ne 

       ano/ne ano/ne 

       ano/ne ano/ne 

       ano/ne ano/ne 

25. Číslo územního rozhodnutí o využití pozemku: ..........................  

26. Vinice byla vysazena na základě práva na výsadbu č.j.: ……………… 

28. Přílohy: platný výpis z katastru nemovitostí, případně kopie platné nájemní smlouvy, prokazující vztah žadatele k pozemku; v případě vyklučení vinice souhlas vlastníka 

pozemku s vyklučením vinice; odrůdová a věková skladba vinice; 
* nehodící se škrtněte  

27. spoluuživatel vinice: jméno, příjmení, titul, adresa................................................................ RČ:            IČ:         

 vlastník pozemku s vinicí: jméno, příjmení, titul, adresa.................................................................... .... RČ:            IČ:         

 spoluvlastník pozemku s vinicí: jméno, příjmení, titul, adresa............................................................... . RČ:            IČ:         

Úřední záznamy: 

 

Došlo dne:                                                            

Vyřizuje: 

Datum registrace:                                                              

Čj.:                                                                                         

 

Razítko, podpis: 

 

Registrační číslo vinice : 

          

 

1. Jméno, příjmení, titul/Obchodní firma nebo název:  

……………………………………………………. 

2. Ulice: ………………………………………….. 

3. Obec, PSČ: ……………………………………. 

4. RČ/IČ:………………………………………….. 

5. Telefon:…………………………………………. 

6. E-mail:………….…………………………. 

7. Datum:……………… 

8. Razítko a podpis:………………………………. 

Kontaktní osoba:  

9. Jméno, příjmení, titul:  

……………………………………………… 

10. Telefon:………………………………………… 

11. E-mail:………………………………………… 

 



ODRŮDOVÁ A VĚKOVÁ SKLADBA VINICE 
 

Odrůda Rok výsadby Výměra (v m2) Počet keřů (ks) Typ vedení 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Celkem:      

 

 



Vysvětlivky k Žádosti o registraci vinice/Oznámení o provedení změny ve vinici: 

 

2,3 – fyzická osoba uvede trvalý pobyt a místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu; 

právnická osoba uvede sídlo (podle obchodního rejstříku) 

4 - fyzická osoba uvede rodné číslo a v případě, že jí bylo přiděleno, i identifikační číslo 

8 – u fyzické osoby se razítko nevyžaduje; podpis pěstitele případně, odpovědného 

zástupce/statutárního orgánu 

12 – uvádí se plocha ke dni vyplnění žádosti 

20 – v případě, že je vinice takto evidována (zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů), zároveň vyplňte i body 17, 18 a 19 

21 - uveďte příslušnou zkratkou:  

P - vinohradnické pokusy   

Š - školkařství 

SR - spotřeba v rodině 

T - tržní produkce vinných hroznů nebo vína 

V - vyklučená vinice 

NV- neobhospodařovaná vinice 

22 – vztah pěstitele k obhospodařovanému pozemku (vlastník, spoluvlastník, nájemce) 

27 - v případě více vlastníků je nutné doplnit jejich údaje na zvláštní příloze k této 

žádosti/oznámení. 

 

V případě oznámení o provedení změny ve vinici uveďte v záhlaví druh změny (např. změna 

parcelního čísla, vyklučení vinice, změna pěstitele - koupě, dědictví, změna nájemce, 

pozemková úprava) a registrační číslo vinice, které se změna týká. 

 

Vyplňte čitelně na stroji nebo hůlkovým písmem. Žádost/oznámení zašlete na adresu:

  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

Odbor trvalých kultur – oddělení evidence  

671 81  Znojmo – Oblekovice 
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