
Výkaz o produkci vína a ploše vinic pro odvod do Vinařského fondu

za období ……………………….…….. *)

(§ 35, odst.1, písm.a),b) a odst. 2, 3 a 4 zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství)

1. Pořadové číslo výkazu vykazovatele1) 2. Celkový počet listů 3. Razítko podacího místa, datum přijetí a číslo 
jednaci Vinařského fondu

4. Výkaz převzal (a)

5. IČ vykazovatele 

                            

6. DIČ vykazovatele

                        

7. Příjmení vykazovatele – fyzické osoby 

         

8. Jméno vykazovatele – fyzické osoby

             

9. Obchodní firma nebo  název vykazovatele - právnické osoby  

10. Příjmení zástupce vykazovatele -  právnické osoby 11. Jméno zástupce vykazovatele - právnické osoby

12. Obec 

           
13. Část obce 14. PSČ

15. Ulice

           
16. Číslo popisné

   

17. Číslo 
orientační

18. Telefon 19. Mobilní telefon 20. Fax 21. E-mail

Odvod do Vinařského fondu z vína poprvé uvedeného do oběhu za vykazované období 
(Základem pro stanovení výše odvodu z vína za příslušné období je objem vyrobeného vína celkem vykázaný v Prohlášení o 
produkci ke dni 31. prosince předchozího kalendářního roku. Odvodová povinnost se rovná základu sníženému o 10% 
technologických ztrát. Odvod se provede na účet Fondu čtvrtletně ve výši jedné čtvrtiny. V případě, že základ uvedený 
v Prohlášení o produkci je menší než 20 000 litrů vína, provede se odvod jednorázově jako 4. čtvrtletí příslušného roku. Dnem 
splatnosti je dvacátý pátý den měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém se provádí odvod.)

22. Víno vykazovatelem uvedené poprvé do oběhu za 
vykazované období v l (0,50 Kč/1l)

    

23. Vykazovatelem vypočítaný odvod do 
Vinařského fondu za víno uvedené poprvé do 
oběhu za vykazované období v Kč

24. Kontrolní výpočet v Kč

                                                          
*) Tučně označené rámečky vyplní vykazovatel.



Odvod do Vinařského fondu z plochy vinic*) 2) (350.-Kč za každý započatý hektar - splatnost 1x ročně k 31.12. 
Základem k odvodu je stav vinic registrovaných v Registru vinic  k 31.12.)

25. Registrační číslo vinice, ze které je Vinařskému fondu 
vykazován odvod

26. Plocha vinice, ze které je Vinařskému fondu vykazován 
odvod v ha (na čtyři desetinná místa)

27. Registrační číslo vinice, ze které je Vinařskému fondu 
vykazován odvod

28. Plocha vinice, ze které je Vinařskému fondu vykazován 
odvod v ha (na čtyři desetinná místa)

29. Registrační číslo vinice, ze které je Vinařskému fondu 
vykazován odvod

30. Plocha vinice, ze které je Vinařskému fondu vykazován 
odvod v ha (na čtyři desetinná místa)

31. Registrační číslo vinice, ze které je Vinařskému fondu 
vykazován odvod

32. Plocha vinice, ze které je Vinařskému fondu vykazován 
odvod v ha (na čtyři desetinná místa)

33. Registrační číslo vinice, ze které je Vinařskému fondu 
vykazován odvod

34. Plocha vinice, ze které je Vinařskému fondu vykazován 
odvod v ha (na čtyři desetinná místa)

35. Registrační číslo vinice, ze které je Vinařskému fondu 
vykazován odvod

36. Plocha vinice, ze které je Vinařskému fondu vykazován 
odvod v ha (na čtyři desetinná místa)

37. Registrační číslo vinice, ze které je Vinařskému fondu 
vykazován odvod

38. Plocha vinice, ze které je Vinařskému fondu vykazován 
odvod v ha (na čtyři desetinná místa)

39. Celková plocha vinic, ze kterých 
vykazovatel odvádí Vinařskému fondu odvod 
ve vykazovaném období v ha (plocha se 
zaokrouhluje podle § 35 odst. 1 písm. b) na celé 
ha směrem nahoru, např. 2,1 ha = 3 ha)

                   

40. Vykazovatelem vypočítaný odvod do 
Vinařského fondu za veškeré vinice  za 
vykazované období v Kč

                 

41. Kontrolní výpočet v Kč

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto výkazu jsou pravdivé a úplné.

42. V                                 

     Dne:  

43. Podpis(y) vykazovatele nebo 
jeho statutárních zástupců

44. Razítko vykazovatele

Kontrola odvodu
45. Kontroloval (a) 46. Kontrolováno dne 47. Odvod vykázán

  správně         chybně

48. Správně vyměřený 
odvod v Kč

49. Podpis kontrolující (ho)

50. Poznámky:

1) Pořadové číslo výkazu stanovené osobou, která výkaz podává (vykazovatelem).
2) Pokud nebudou stačit k výkazu odvodu z plochy vinic výše uvedené řádky, vykazovatel uvede další vinice 
v příloze       k tomuto  výkazu ve stejném členění.

Kontakty : Vinařský fond, Žerotínovo náměstí 3, 601 82  Brno, č.účtu: 27 - 5828060217/0100,  tel: 541 652 472-4, 
fax: 541 652 475,  e-mail: info@vinarskyfond.cz,  www.vinarskyfond.cz

                                                          
*) Tučně označené rámečky vyplní vykazovatel.




