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   Příloha č. 35 k vyhlášce č. 3/2008  Sb. 
 
 

Ceny vinné révy včetně zařízení vinic 
 

       Základní ceny vinné révy, vč. zařízení vinic, jsou podle pěstitelského záměru 
rozděleny do čtyř částí.  

   
                                                                

1. Základní ceny komerční vinice v Kč/m2:                                                   Tabulka č. 1 
p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 76 80 86 93 95 96 96 95 94 90 
11-20 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 1 
21-30 35 30 25 20 15 11 8 5 2 1)*

  *) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty  
 
 

2. Základní ceny podnožové vinice v Kč/m2:                                                 Tabulka č. 2 
p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 90 100 110 120 130 130 130 120 110 100 
11-20 90 80 75 70 65 60 55 50 45 40 2 
21-30 35 30 25 20 15 10 7 3 2 1)*

  *) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty  
 
 

3. Základní ceny nekomerční vinice (s výměrou do 1000 m2) v Kč/m2:       Tabulka č. 3                           
p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 120 133 145 155 160 160 160 160 160 155 
11-20 150 145 140 130 120 110 100 90 80 70 3 
21-30 60 50 40 30 20 15 10 5 4 3)*

  *) stejná cena je i pro vinice se staršími porosty 
 
 

4. Základní ceny ostatní vinné révy (v pergolách, u zdi apod.) v Kč/keř:    Tabulka č. 4                          
p.č. věk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 300 340 380 420 460 460 460 460 460 460 
11-20 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 4 
21-30 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60)*

  *) stejná cena je i pro starší keře vinné révy 
 
 

5. Komerční vinicí se rozumí zemědělský pozemek podle § 3 odst. 2 písm. c) zákona                        
č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů.  
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6. Základní cenu vinice lze snížit až o 70 % v případě zjevných důsledků její zanedbané 
péče, vnějších příznaků mechanického, zdravotního či jiného prokazatelného 
poškození nebo v případě nadměrného počtu chybějících keřů. 

 
7. Základní cenu vinice lze zvýšit až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní převyšuje                        

4 000 ks/ha, avšak nejvýše o 2,5 % za každých úplných 100 ks. Obdobně lze základní 
cenu vinice snížit až o 50 % v případě, kdy počet keřů v ní nedosahuje 4 000 ks/ha, 
avšak nejvýše o 2,5 % za každých zcela chybějících 100 ks.  

 
8. Základní cenu množitelské vinice s produkcí sadby v kategorii certifikovaný materiál1)  

lze zvýšit o 10 % a základní cenu vinice s produkcí rozmnožovacího materiálu vyšších 
stupňů2) lze zvýšit o 20 %.  

 
9. Podíl opěrné konstrukce v základní ceně vinice je 20 %. Při použití sloupků 

z pozinkované oceli lze uvedený podíl zvýšit na 22 % a stejně tak při použití vodících 
drátů z nerezové oceli. Naopak při užití betonových sloupků lze uvedený cenový podíl 
snížit na 18 %, obdobně u plastových a impregnovaných dřevěných  sloupků na 16 %. 

 
10.  Základní cenu vinice ve viniční trati lze zvýšit až o 20 % při její jižní expozici                        

a naopak snížit až o 20 % při její severní expozici. Základní cena vinice mimo viniční 
trať se sníží rovněž o 20 %. 

 
11. Základní cenu podnožové vinice nelze upravit podle předchozích odstavců 7 až 10.    

Umožňuje-li však tato vinice produkci certifikovaného množitelského materiálu, lze 
její základní cenu zvýšit až o 40 %. Základní cenu lze zvýšit o dalších až 10 %, jsou-li 
sloupky její opěrné konstrukce z pozinkované oceli a vodící dráty z nerezové oceli. 

 
12. Základní cena nekomerční vinice je pro spon 1,5 x 1 m a hustotu 6 666 ks/ha.                        

Při úpravě  sponu, např. na  2 x 1 m, se základní cena této vinice sníží o 25 %. Její 
cenu lze dále upravit podle odstavců 6, 9 a 10. 

 
13. Základní cenu vinné révy v pergolách, u zdi apod. lze podle nákladnosti opěrné 

konstrukce zvýšit až o 80 %. V případě nadměrného opotřebení opěrné konstrukce lze 
základní cenu této vinné révy snížit až o 30 %. 

 
14. Cena vinic a vinné révy po úpravě přirážkami a srážkami nesmí být nižší, než nejnižší 

cena v příslušné tabulce (vinice č. 1 až 3, vinná réva č. 4). 
 
________________________________ 
 
1) § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech                                        

a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů                    
a jeho uvádění do oběhu. 

2)  § 5 ost. 1 písm. a), b) vyhlášky č. 332/2006 Sb. 
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