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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
  
Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství  
je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství  
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění 
pozdějších předpisů, jehož poslední novela provedená zákonem č. 26/2017 Sb. byla 
vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 6. února 2017 s účinností od 1. dubna 2017.  
 
Návrh vyhlášky je předkládán na základě návrhu Plánu přípravy vyhlášek Ministerstva 
zemědělství na rok 2017, a to bez požadavku na zpracování závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh vyhlášky je připravován v souladu s novelou zákona o vinohradnictví a vinařství   
podle § 42 k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 14b 
odst. 2, § 16 odst. 4 a 11, § 23 odst. 14, § 17 odst. 1 písm. a) a c), § 17a odst. 2, § 23 odst. 
14, § 26 odst. 12, § 26a, § 27 odst. 14, § 28 odst. 8, § 30 odst. 6 a § 37 odst. 10 zákona. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Navrhovaná právní úprava souvisí s níže uvedenými přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství 
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 
Rady (EHS) č. 992/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 1037/2001, a (ES) č. 1234/2007,  

- nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde 
o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví 
vína,  

- nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení  
a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských 
produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění, 

- nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy 
vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí,  

- nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení 
původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých 
vinařských produktů, v platném znění,  

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014  
o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení 
aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 
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- nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení  
a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských 
produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011  
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 
87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES  
a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Text s významem pro EHP), 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu 
při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP). 

 
Návrh vyhlášky je plně v souladu s předpisy Evropské unie i s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána. 
 
Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality 
a zákazem diskriminace). 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, v § 42 obsahuje 
zmocňovací ustanovení k provedení § 4 odst. 4, § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 16 
odst. 9, § 23 odst. 14, § 26 odst. 12, § 28 odst. 8, § 30 odst. 6 a § 37 odst. 10. 
 
K naplnění tohoto zmocňovacího ustanovení byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška  
č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství. 
Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. srpna 2004 a poslední její novelizace proběhla v roce 
2012.  
 
V současné době probíhá legislativní proces novelizace zákona o vinohradnictví a vinařství. 
Vzhledem k rozsahu a množství změn textu zákona je nezbytné vydání nové vyhlášky  
a zrušení stávající platné vyhlášky č. 323/2004 Sb. Tato varianta bude na rozdíl od možnosti 
novelizovat stávající vyhlášku přehlednější a jasnější zejména pro vinohradnickou 
a vinařskou veřejnost. 
 
Předkládaný návrh vyhlášky doplňuje a zpřesňuje podmínky dané zákonem o vinohradnictví 
a vinařství.  

 
Na základě novely zákona o vinohradnictví a vinařství byla doplněna zejména:  
• úprava problematiky dovozů nebalených a sudových vín, jejich průvodních dokladů  

pro přepravu vinařských produktů na území České republiky a evidence vinařských 
produktů,  

• odběru vzorků a jejich analytických rozborů a  
• použití nově zavedeného logotypu. 

 
V posledních letech dochází u výrobků z révy vinné k nárůstu nepovolených technologických 
zásahů a záměrnému klamání spotřebitele záměnou údajů o zemi původu, provenienci  
a to především u nebaleného resp. sudového vína. 
 
Zároveň právní úprava Evropské unie upozorňuje na skutečnost, že zejména nebalené, resp. 
sudové víno je náchylné k manipulaci, popřípadě k zásahům, které lze považovat  
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za falšování vína (viz bod 32 preambule nařízení Komise (ES) č. 436/2009). Kontrola 
nebaleného produktu v opakovaně naplnitelných obalech je více komplikovaná, především 
co se týká evidence. Stávající právní úprava uvádění tohoto druhu vína do oběhu prakticky 
vůbec nereguluje.  
 
Velice složitá je pak i problematika prokázání odpovědnosti za zjištěné protiprávní jednání. 
Jednotlivé subjekty se snaží přenášet svoji odpovědnost na předchozí případně následný 
článek řetězce. Neomezený počet článků řetězce tento problém značně komplikuje. Nejedná 
se o zanedbatelná množství, přičemž značnou část tvoří nebalené víno.  
 
Nebalené víno je dále určeno jako výchozí surovina pro výrobu nebo je baleno do obalů 
určených pro spotřebitele anebo jsou určeny k nabídce spotřebiteli jako produkty nebalené,  
například jako sudové víno. 
 
Další změnou v návrhu vyhlášky je změna vyplývající z nové úpravy provedené novelou 
zákona č. 26/2017 Sb., která zavedla oznamovací povinnost pro vinařské produkty dovezené 
z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetích zemí, jako jsou vinné hrozny čerstvé, 
jiné než stolní, mošt, rmut, rektifikovaný moštový koncentrát a nebalené víno.  
 
U nebaleného vína je dále stanovena povinnost příjemce po příchodu do prvního místa 
dodání na území České republiky ho uskladnit po dobu 10 dnů. V rámci této lhůty může 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce provést odběr vzorků vína. Lhůty pro doručení 
výsledků těchto rozborů stanoví vyhláška v příloze č. 8. 
 
Posledním stěžejním bodem nové úpravy v návrhu vyhlášky je možnost použití logotypu  
na obalu určeném pro spotřebitele. Je zde uvedena přesná specifikace této ochranné 
známky a možnost jejího uvedení na obalech určených pro spotřebitele. 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Realizace navrhované právní úpravy nepředpokládá hospodářské a finanční dopady 
na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 
 
Návrhem prováděcí vyhlášky bude zajištěno doplnění a zpřesnění požadavků vyplývající 
ze zákona o vinohradnictví a vinařství. 
 
Dopad na změnu stávající právní úpravy se dotkne provozovatelů potravinářských podniků 
na úrovni prvovýroby, kteří pěstují révu vinnou, dále pak výrobců vína, obchodníků  
a prodejců.  
 
Návrh vyhlášky byl konzultován s odbornými svazy, dozorovými orgány Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a Státní zemědělskou a potravinářskou 
inspekcí. 
 
Návrh vyhlášky nebude mít negativní dopady na životní prostředí ani žádné sociální dopady. 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh vyhlášky nebude mít žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 
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7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná vyhláška nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Předkládaná vyhláška se žádným způsobem nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
Úprava vymezující odrůdy, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno v návaznosti 
na Státní odrůdovou knihu a Odrůdové knihy ostatních států Evropské unie. 
 
K § 2 
Ustanovení upravuje podrobnější požadavky na kvalitu jednotlivých druhů vín. 
 
K § 3 
Znění tohoto ustanovení upřesňuje zvýšení celkového alkoholu u vín vyrobených z hroznů 
révy vinné pocházející z České republiky a obsah těkavých kyselin. 
 
K § 4 
Při zpracování hroznů vznikají vedlejší produkty, které je nutno sledovat, aby nedocházelo 
k jejich opakovanému použití pro výrobu vína. Výrobce je povinen vést záznamy v evidenční 
knize o těchto produktech a prokázat způsob, jak s nimi bylo nakládáno. 
 
K § 5 
Tato úprava připouští celkové množství povolených ztrát vyrobeného produktu v rámci 
celého technologického procesu zpracování tak, aby nedocházelo ke zmnožení vína popř. 
jiným nepovoleným technologickým zásahům.  
 
Školení vína jsou všechny operace provedené sklepmistrem od stočení z prvních kalů  
do lahvování.  
 
K § 6 
Ustanovení doplňuje § 14b novely zákona o vinohradnictví a vinařství. V rámci zákonem 
stanovené 10-ti denní lhůty může kontrolní orgán provést odběr vzorků nebalených vín  
u příjemce nebaleného vína a následně tyto vzorky podrobit laboratorním rozborům.   
 
Příjemce nebaleného vína však může v průběhu lhůty provádět nezbytně nutné laboratorní 
rozbory a enologické postupy u skladovaného nebaleného vína, které nemají vliv na změnu 
produktu. 
 
Zároveň toto opatření může působit jako ochrana příjemců nebaleného vína v případě 
dovozu nekvalitního vína, které neodpovídá organoleptickým a chemickým parametrům 
stanoveným předpisy Evropské unie. Lhůta pro doručení výsledků rozborů nebaleného vína 
se počítá ode dne odebrání vzorku nebaleného vína. 
 
K § 7 
Úprava vymezuje možnost použití dalších pojmů pro bližší specifikaci výrobku. Výrobce 
může uvést na etiketě sklizeň a technologický proces, který se odlišuje od běžné sklizně, 
produkce vín. 
 
Odstavec 4 vymezuje používání údajů o barvě vína.  
 
V odstavci 5 se povoluje použití synonym, která jsou definována v příloze této vyhlášky. 
 
V odstavci 6 lze tyto informace rozšířit o organoleptických vlastnostech a doporučením 
vztahujícím se ke skladování, podávání vín, vyzrálosti, historii, způsobu výroby a přírodně-
technických podmínek, které mají vliv na vjem. 
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K § 8 
V ustanovení jsou uvedena zeměpisná označení pro zemská vína, která lze použít na území 
České republiky. 
 
Odstavec 2 vymezuje, ze kterých dalších odrůd révy vinné lze vyrábět zemské víno a nejsou 
uvedeny v § 1 této vyhlášky. 
 
K § 9 
Úprava doplňuje § 23 zákona o vinohradnictví a vinařství a stanoví, které další dokumenty 
musí předložit spolek, jako součást žádosti o povolení přiznávat vína originální certifikace. 
 
K § 10 
Ustanovení informuje o způsobu odběru vzorků Státní zemědělskou a potravinářskou 
inspekcí pro zatřídění vín. Dále odst. 3 upravuje přípustné odchylky s přihlédnutím k chybě 
dané metody při laboratorní analýze. 
 
K § 11 
Jsou zde definovány náležitosti a používání průvodního dokladu na jednu přepravu produktů 
na území České republiky, včetně výjimek. Tento dokument musí být k dispozici  
po celou dobu přepravy vinařského produktu na území České republiky tak, aby byl mohl být 
kdykoliv předložen na žádost příslušných kontrolních orgánů. 
 
K § 12 
Stanovuje vzory formulářů oznámení, resp. žádosti a prohlášení, zasílaných do Registru 
vinic s informací o zveřejnění na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. 
 
K § 13 
Tato úprava definuje způsob vedení evidence u jednotlivých produktů, platí i pro vedlejší 
produkty, a to v průběhu celého technologického procesu. Evidenční knihy slouží, jako 
podklady pro jednotlivé kontroly prováděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.  
 
Dále jsou nutné pro dohledatelnost výrobku, a procesu jeho výrobu, v případě porušení 
některého ustanovení v rámci právní úpravy. 
 
K § 14 
Pro víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení a tradičního 
výrazu s názvem odrůdy nebo označením ročníku je na certifikaci stanovena sazba za úkon, 
který provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 
 
K § 15 
Popisuje způsob certifikace vín bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného 
označení a tradičního výrazu s názvem odrůdy nebo označením ročníku. 
 
K § 16 
Nová právní úprava stanoví možnost/povinnost a způsob použití logotypu na vínu původem 
z České republiky s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným 
označením na obalu určeném pro spotřebitele. 
 
K § 17 
Zrušují se vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o vinohradnictví a vinařství, a všechny vyhlášky, které ji novelizovaly. 
 
K § 18 
Ustanovení upravuje účinnost. Návrh vyhlášky se připravuje v předstihu tak, aby mohla nabýt 
účinnosti současně s novelou zákona o vinohradnictví a vinařství. 
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K příloze č. 1 
Příloha stanoví seznam některých moštových odrůd révy vinné pro výrobu jakostního vína 
stanovené oblasti a jejich synonym 
 
K příloze č. 2 
V příloze jsou přesně definovány jednotlivé choroby a vady vína týkající se barvy, vůně, chuti 
a perlení u šumivého a perlivého vína. Tento seznam s pojmy je v rámci hodnocení plně 
využíván kontrolními orgány při zatřiďování vín a kontrolních odběrech v případech, kdy víno 
nevyhovuje v některých ve výše uvedených znacích. Předmětem kontroly jsou namátkové 
odběry vín a produkty nabízené konečnému spotřebiteli. 
 
K příloze č. 3 
V příloze jsou uvedeny jednotlivé druhy tichých vín a smyslové požadavky na jejich jakost, 
včetně odchylek. Tato část se netýká šumivého, perlivého, likérového a aromatizovaného 
vína, aromatizovaného vinného nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu, 
odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína. 
 
K příloze č. 4 
Příloha uvádí jednotlivé druhy u šumivých, perlivých vín a zároveň vymezuje smyslové 
požadavky na jakost, a to v rámci popisu barvy, vůně, chuti a perlení spolu s odchylkami. 
 
K příloze č. 5 
Jsou zde uvedeny smyslové požadavky na jakost likérového vína včetně odchylek. 
 
K příloze č. 6 
Tato příloha se týká aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného nápoje  
a aromatizovaného vinného koktejlu a požadavků na smyslové znaky jakosti včetně 
stanovených odchylek. 
 
K příloze č. 7 
Tato příloha se týká odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického vína a požadavků  
na smyslové znaky jakosti včetně stanovených odchylek. 
 
K příloze č. 8 
V této příloze jsou uvedeny fyzikálně-chemické požadavky na jakost všech druhů vín týkající 
se stanovení mezí pro skutečný obsah alkoholu, který se uvádí v % objemových. 
 
K příloze č. 9 
V rámci zákonem stanovené 10-ti denní lhůty může kontrolní orgán provést odběr vzorků 
nebalených vín u příjemce produktu a následně tyto vzorky budou podrobeny laboratorním 
rozborům. U vybraných analýz byly dány lhůty, které mají sloužit jako prevence vůči 
neúměrně dlouhé časové prodlevě mezi příjmem produktu a jeho dalším nakládáním. Velká 
časová prodleva při doručení výsledku rozboru odebraného vzorku nebaleného vína  
by mohla mít negativní vliv na jakost produktu a následně poškodit příjemce nebaleného 
vína. 
 
K příloze č. 10 
Příloha stanoví seznam dalších odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět zemské víno. 
 
K příloze č. 11 
Vzor tiskopisu je součástí evidence, kterou povinně vyplňují výrobci vín. Evidují se zde 
informace týkající se vinic a na nich dosažených hektarových výnosech, sklízených hroznech 
a jejich množství současně s dosaženou cukernatostí. 
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K příloze č. 12 
Ve vzoru tohoto tiskopisu se oproti předcházejícímu dokumentu, který evidují výrobci vín, 
zaznamenávají informace o nakoupených hroznech a moštu. 
 
K příloze č. 13 
Výkupní lístek slouží jako doklad o nákupu, prodeji hroznů jejich kvalitě a původu. 
 
K příloze č. 14 
Příloha slouží jako souhrnná evidence o hmotnosti a cukernatosti prodaných hroznů moštu 
pěstitelem a to jak tuzemským, tak i zahraničním výrobcům. 
 
K příloze č. 15 
Vzor tiskopisu je souhrnnou evidencí pro výrobce vína dle jednotlivých kategorií vína 
s rozpadem na jednotlivé odrůdy révy vinné. Jsou zde zohledněny informace týkající  
se cukernatosti, množství použitého cukru při zpracování, ztrát produktu (celková povolená 
výše je maximálně 12,5 % z celkového objemu produktu) a čísla šarže. U vína s přívlastkem 
je požadováno i evidenční číslo jakosti. 
 
K příloze č. 16 
Evidence o hmotnosti nakoupeného a zpracovaného cukru je nutný podklad v rámci kontrolní 
činnosti pro kontrolní orgán, který zjišťuje, zda nebyl překročen limit celkového obsahu 
alkoholu 15 % objemových u daného produktu. 
 
K příloze č. 17 
Příloha slouží jako souhrnná evidence o nakoupeném a zpracovaném množství zahuštěného 
hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu, látek používaných k přikyselení 
nebo odkyselení a alkoholu získaného z vína, tak aby byly naplněny ustanovení dané 
legislativou. 
 
K příloze č. 18 
Evidence se vztahuje k výrobě a využití alkoholických nápojů, které byly vyrobeny z výluhu 
matolin a přímo navazuje na § 4 vyhlášky. 
 
K příloze č. 19 
Obdobná evidence jako u přílohy č. 18, která se však týká vinných kalů.  
 
K příloze č. 20 
Vzor tiskopisu se týká pohybů a zásob skladovaných vín v měsíci v rámci sklepního 
hospodářství.  
 
K příloze č. 21 
Tato příloha eviduje pohyb jednotlivých druhů vín a přídavných látek v rámci jedné nádoby. 
Evidence se používá ve sklepním hospodářství a jedná se o takzvanou skladovou kartu. 
 
K příloze č. 22 
Jedná se o souhrnnou evidenci zásob produktů a přídavků jiných látek než vína k produktu 
vztaženou ke kategorii vína. 
 
K příloze č. 23 
Obdobná evidence jako v příloze 21 vztažená k číslu šarže produktu. Součástí tiskopisu je  
i evidence jednotlivých prodejů z dané šarže. 
 
K příloze č. 24 
Výrobce vína uvádějící do oběhu víno s chráněným označením původu nebo zeměpisným 
označením a tradičním výrazem, které je vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území 
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České republiky může/musí tato vína opatřit logotypem. V příloze je uveden vzor logotypu 
pro uvádění na obalu určeném pro spotřebitele. Tento vzor má jasně definované parametry 
pro použití na obalu. V případě nedodržení těchto parametrů jde o porušení pravidel daných 
legislativou, které lze sankcionovat. 
 
K příloze č. 25 
Evidenční knihy při prodeji sudového vína by měly být vedeny způsobem uvedeným v příloze 
č. 25 tehdy, pokud osoba uvedená v § 16b odst. 1 písm. a) nebo b) zákona dosáhne prodeje 
1000 l sudového vína (za předchozí vinařský rok, či po dosažení stanovené hranice  
v průběhu daného vinařského roku), tedy přesáhne prodej malého množství sudového vína 
konečnému spotřebiteli. 
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