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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 64380/2016-MZE-12152, ze dne 16. ledna 2017, s termínem dodání stanovisek do 6. února 2017, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

1. V úvodní větě vyhlášky doporučujeme doplnit ty 
z novel zákona č. 321/2004 Sb.,  
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon  
o vinohradnictví a vinařství), které novelizovaly 
ustanovení § 42 (zmocňovací ustanovení). Jde 
konkrétně o zákon č. 179/2005 Sb., zákon 
č. 411/2005 Sb., zákon č. 215/2006 Sb.  
a zákon č. 256/2011 Sb. Úvodní věta by tak 
měla znít: „Ministerstvo zemědělství stanoví 
podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb.,  
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a 
vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., 
zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 215/2006 
Sb. a zákona č. 256/2011 Sb., (dále jen 
„zákon“), k provedení § 4 odst. 4 písm. d), § 6 
odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 14b, § 16 
odst. 4 a 11, § 23 odst. 14, § 17a odst. 2, § 26 
odst. 12, § 26a, § 27 odst. 14,  
§ 28 odst. 8, § 30 odst. 6 a § 37 odst. 10:“. 

Akceptováno. 

 2. Dále doporučujeme provést revizi návrhu 
vyhlášky s ohledem na článek 45 legislativních 

Akceptováno. 
Revize byla provedena. 
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pravidel vlády, který upravuje používání 
normativních a nenormativních odkazů 
v návrzích právních předpisů. Podle uvedeného 
článku legislativních pravidel vlády lze 
nenormativních odkazů na jiný právní předpis 
používat zcela výjimečně. Obecně by měl být 
užíván normativní odkaz, čemuž předložený 
návrh vyhlášky neodpovídá. V tomto ohledu by 
měl předkladatel zvážit, zda alespoň 
v některých případech není vhodné nahradit 
použité odkazy nenormativní odkazy 
normativními. 

 3. K ustanovení § 8 návrhu vyhlášky uvádíme,  
že právní úprava obsažená v odstavci 1 vyplývá 
z ustanovení § 17 odstavce 2 zákona  
č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství  
a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 
Doporučujeme tedy zvážit, zda její zahrnutí  
do návrhu vyhlášky není nadbytečné. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo přeformulováno, aby odpovídalo 
zmocňovacímu ustanovení v § 17 odst. 1 písm. c) zákona o 
vinohradnictví a vinařství: 

„(1) Požadavky na jakost zemského vína vyplývají ze 
zeměpisného označení:  
a) české zemské víno, nebo 
b) moravské zemské víno.“. 

 4. Nadpis § 9 návrhu vyhlášky doporučujeme 
s ohledem na rozsah zákonného zmocnění 
uvedeného v § 23 odstavci 14 zákona i obsah 
zde upravené materie uvést v následujícím 
znění: „Rozsah charakteristiky vlastností vína 
uvedeného v žádosti o povolení přiznávat 
označení vína originální certifikace“. 

Akceptováno. 

 5. V ustanovení § 12 návrhu vyhlášky 
upozorňujeme na použití zkratky „Ústav“ 
(zřejmě pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský), aniž by návrh vyhlášky tuto 
zkratku v předchozím textu zaváděl. 

Akceptováno. 
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 6. Dále doporučujeme provést revizi návrhu 
vyhlášky s ohledem na počet odstavců v jeho 
jednotlivých ustanoveních a článek 39 odstavec 
2 legislativních pravidel vlády, podle kterého by 
v paragrafu nebo článku návrhu právního 
předpisu zpravidla nemělo být obsaženo více 
jak 6 odstavců. Tomuto pravidlu předložený 
návrh vyhlášky neodpovídá (viz § 2, § 7, § 11  
a § 13 návrhu vyhlášky). 

Akceptováno. 
Revize návrhu byla provedena. 

Ministerstvo 
financí 
 

1. K ustanovení § 8 : - podle našeho názoru jde 
úprava obsažená v odstavci 1 nad rámec 
zákonného zmocnění, podle kterého má 
prováděcí předpis stanovit seznam odrůd, ze 
kterých lze vyrábět zemské víno (§ 17 odst. 1 
písm. a)) a požadavky na jakost zemského vína 
(§ 17 odst. 1 písm. c)). Požadujeme proto 
ustanovení odstavce 1 vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno, aby odpovídalo 
zmocňovacímu ustanovení v § 17 odst. 1 písm. c) zákona o 
vinohradnictví a vinařství: 

„(1) Požadavky na jakost zemského vína vyplývají ze 
zeměpisného označení:  
a) české zemské víno, nebo 
b) moravské zemské víno.“. 
 
Ministerstvo financí souhlasí se způsobem vypořádání 
připomínky. 

 2. V § 13 odst. 4 věta první a druhá požadujeme 
za slovo „Inspekce“ vložit slova „nebo 
příslušného správce daně". Řada údajů 
obsažená v evidencích evidenční knihy je 
nezbytná například pro správu spotřební daně z 
vína a meziproduktů. Text připomínky vychází z 
§ 30 odst. 2 novely zákona o vinohradnictví a 
vinařství. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 3. V poznámce pod čarou č. 11 požadujeme slova 
„nařízení Komise (ES) č. 884/2001" nahradit 
slovy „nařízení Komise (ES) č. 436/2009". 
Nařízení komise (ES) č. 884/2001 bylo zrušeno 

Akceptováno. 
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a nahrazeno nařízením Komise (ES) č. 
436/2009. 
Tato připomínka je zásadní. 

 4. V § 17 požadujeme doplnit bod 5, který bude 
znít: „5. Nařízení Vlády č. 143/2015 ze dne 8. 
července 2015, o náležitostech průvodních 
dokladů pro přepravu vinařských produktů na 
území České republiky.". Prováděcím právním 
předpisem by mělo být plně nahrazeno 
dosavadní nařízení vlády č. 143/2015 Sb., jež 
by mělo být k účinnosti novely vyhlášky k 
provedení některých ustanovení zákona o 
vinohradnictví a vinařství zrušeno. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Nařízení vlády bylo již zrušeno novelou zákona  
o vinohradnictví a vinařství č. 26/2017 Sb. 

 5. K úvodní větě návrhu vyhlášky: doporučujeme 
pro nevhodnost vypustit leg. zkratku „zákon“ a v 
dalším textu používat zkrácený název zákona 
tj. text „zákon o vinohradnictví a vinařství“. 

Vysvětleno. 
Považujeme za vhodnější ponechání legislativní zkratky 
z důvodu častého odkazování na zákon o vinohradnictví  
a vinařství v textu návrhu vyhlášky. 

 6. K poznámce pod čarou č. 1: na konec textu této 
poznámky pod čarou je nutno doplnit slova  
„ , ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno.  

 7. K nadpisu § 4: podle našeho názoru nadpis 
tohoto paragrafu neodpovídá zák. zmocnění. Z 
tohoto důvodu doporučujeme slova „Postup při 
odstraňování“ nahradit slovem „Odstranění“. Na 
konci úvodního textu je třeba vypustit 
dvojtečku. 

Akceptováno. 

 8. K nadpisu § 5: pro nevhodnost uvádění textu v 
závorce v nadpisu doporučujeme vypustit slova 
„(normy ztrát)“. Navíc v odstavci 1 je tento 
pojem použit jako legislativní zkratka pro 
odchylné slovní spojení, než je uvedeno v 

Akceptováno. 
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nadpise.  
 9. K nadpisu § 7: podle našeho názoru nadpis 

tohoto paragrafu neodpovídá textu zák. 
zmocnění. Doporučujeme zvážit nadpis 
ustanovení ve znění „Údaje, které lze uvádět na 
etiketách“. 

Vysvětleno.  
Vinařský produkt se neoznačuje jen na etiketě. Etiketa je 
spojena zejména s obalem určeným pro spotřebitele. Vinařské 
produkty jsou označovány taktéž v obalech neurčených pro 
spotřebitele tzn. nadpis par. 7 zcela odpovídá účelu.  

 10. K nadpisu § 9: podle našeho názoru nadpis 
tohoto paragrafu neodpovídá zák. zmocnění a 
ani obsahu tohoto ustanovení. Z tohoto důvodu 
doporučujeme slova „Žádost o povolení 
přiznávat označení vína originální certifikace a“ 
vypustit, popř. slova „o povolení přiznávat 
označení vína originální certifikace“ přesunout 
na slova „v žádosti“ a slova „Žádost“ a „a“ 
vypustit. Neoznačený text na konci ustanovení 
doporučujeme buď zapracovat do úvodního 
textu, nebo po formulační úpravě uvést jako 
samostatný odstavec. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno takto: 

„§ 9 
Žádost o povolení přiznávat označení vína originální 
certifikace a rozsah charakteristiky vlastností vína 
uvedeného v žádosti Rozsah charakteristiky vlastností 
vína uvedeného v žádosti o povolení přiznávat označení 
vína originální certifikace 

(K § 23 odst. 14 zákona) 
 Charakteristika vína uvedeného v žádosti podle § 23 
odst. 5 písm. d) zákona musí obsahovat  
a) smyslové požadavky na jakost vína,  
b) chemické a fyzikální požadavky na jakost vína,  
a to nejméně v rozsahu potřebném pro hodnocení jakostního 
vína stanovené oblasti podle § 2 tak, aby tato charakteristika 
vína definovala odlišnost vína originální certifikace.   

Charakteristika vína uvedeného v žádosti podle § 23 
odst. 5 písm. d) zákona musí obsahovat smyslové požadavky 
na jakost vína, a chemické a fyzikální požadavky na jakost 
vína, a to nejméně v rozsahu potřebném pro hodnocení 
jakostního vína stanovené oblasti podle § 2 tak, aby tato 
charakteristika vína definovala odlišnost vína originální 
certifikace.“.  

 11. K nadpisu § 12: zmocnění v § 28 odst. 8 
zákona o vinohradnictví a vinařství zmocňuje 
nejen k úpravě předávání údajů Ústavu, ale i ke 
„stanovení způsobu vedení Registru“ – tato 

Akceptováno. 
Do ustanovení byl doplněn odst. 1, který zní: 
„(1) Registr vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (dále jen „Ústav“).“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKEFDJTB)



 
 

6 
 

úprava však chybí. Nadpis ustanovení 
považujeme za zavádějící, neboť úprava 
Registru zde není obsažena. Zavedení leg. 
zkratky „Registr“ je podle našeho názoru 
nadbytečné, protože zákon ji už zavedl v § 11 
odst. 1, ostatně tento přístup (použít legislativní 
zkratku zavedenou zákonem) zvolil 
předkladatel v případě Ústředního kontrolního a 
zkušebnímu ústavu zemědělského, kdy pro něj 
v témže ustanovení používá zákonem 
zavedenou legislativní zkratku „Ústav“. 

 12. Důrazně doporučujeme, aby předkladatel 
respektoval čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, podle kterého by v jednom ustanovení 
nemělo být více než 6 odstavců; zejména 
upozorňujeme na § 13, který má čtrnáct 
odstavců. Pokud již předkladatel zvolil uvádění 
ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství 
pod nadpisy jednotlivých paragrafů, považovali 
bychom za vhodné, aby jednotlivé paragrafy 
vyhlášky byly řazeny v pořadí paragrafů zákona 
o vinohradnictví a vinařství, k jejichž provedení 
slouží (nyní je např. ustanovení provádějící § 
16 zákona o vinohradnictví a vinařství zařazeno 
až za ustanovením provádějícím § 37 zákona o 
vinohradnictví a vinařství). 

Vysvětleno. 
V § 13 byly dva odstavce vypuštěny, čl. 39 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády navíc pouze stanoví počet 6-ti 
odstavců vhodný nikoliv povinný.  
 

 13. K § 8: odkaz na příslušný paragraf zákona „(§ 
17 zákona)“ doporučujeme zpřesnit na „[K § 17 
odst. 1 písm. a)]“, neboť upravuje pouze právě 
seznam odrůd, ze kterých lze vyrábět zemské 
víno. 

Akceptováno. 

 14. K odůvodnění: upozorňujeme na překlep v 
názvu bodu 4 obecné části odůvodnění, kde 

Akceptováno. 
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má být správně uvedeno Zhodnocení platného 
právního stavu „a“ odůvodnění nezbytnosti jeho 
změny. 

 15. Obecně: doporučujeme v odkazech na 
prováděná ustanovení zákona o vinohradnictví 
a vinařství vyskytujících se pod jednotlivými 
paragrafy návrhu vyhlášky sjednotit užívání 
kulatých a hranatých závorek. 

Akceptováno. 

 16. K úvodní větě: doporučujeme zpřesnit název 
zákona o vinohradnictví a vinařství, pro který se 
v úvodní větě návrhu vyhlášky zavádí 
legislativní zkratka, a to v tom smyslu, aby bylo 
zřejmé, které novely zákona o vinohradnictví a 
vinařství měnily příslušné zmocňovací 
ustanovení. 

Akceptováno. 

 17. K odůvodnění: v bodě 1 obecné části 
odůvodnění se v prvním odstavci uvádí, 
že návrh vyhlášky je prováděcím právním 
předpisem k novele zákona o vinohradnictví a 
vinařství. Tento návrh vyhlášky je však 
prováděcím právním předpisem nikoliv pouze k 
novele dotčeného zákona, ale k zákonu 
celému. Doporučuje se upravit tuto nepřesnost. 

Akceptováno. 

 18. V § 5 odst. 4 písm. f) doporučujeme neužívat 
zkratku „apod.“. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 

 19. V § 7 odst. 6 úvodní části ustanovení 
upozorňujeme na nadbytečnou čárku za 
slovem „spotřebitele“. 

Akceptováno. 

 20. Upozorňujeme, že v § 10 odst. 3 se k oddělení 
jednotlivých písmen neužívají čárky. 

Akceptováno. 

 21. V § 11 odst. 3 doporučujeme za slova Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKEFDJTB)



 
 

8 
 

„propuštěného do“ vložit slova „celního režimu“. 
Jedná se o zpřesnění pojmu vycházejícího z 
terminologie nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, 
kterým se stanoví celní kodex Unie, která byla 
zavedena i do národního právního řádu a tedy 
bez ohledu na skutečnost, že nařízení Komise 
(ES) č. 555/2008 tuto terminologii nepoužívá, 
měla by být v návrhu vyhlášky dodržena. Tuto 
terminologii by měly postupně obsahovat 
všechny právní předpisy. 

 22. K § 12: doporučujeme s ohledem na čl. 44 odst. 
1 Legislativních pravidel vlády nezavádět 
legislativní zkratku pro Registr vinic, neboť 
zkratka pro tento pojem je zavedena již v 
zákoně o vinohradnictví a vinařství. 

Akceptováno. 
Zkratka nebude v ustanovení zavedena. 

 23. K § 12: upozorňujeme, že při souborné citaci 
několika paragrafů by se mělo postupovat v 
souladu s čl. 70 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 

 24. Upozorňujeme, že druhá věta § 13 odst. 1 
návrhu vyhlášky je ve své podstatě 
zopakováním téhož uvedeného ve větě první 
tohoto ustanovení. V první větě je uvedeno, že 
evidenční knihy tvoří evidence, ve druhé větě je 
pak v opačném pořadí uvedeno, že evidence 
se může rozdělit do evidenčních knih. V § 13 
odst. 1 větě první se odkazuje na vzory 
uvedené v odstavcích 3 až 12. Upozorňuje se, 
že v odstavci 3 ani 4 není žádný vzor zmíněn. 

Vysvětleno.  
Považujeme za vhodné ponechat stávající znění:  
První věta stanoví, že evidenční knihy tvoří evidence vedená 
na vzorech uvedených v odstavcích 3 až 12. 
Druhá věta stanoví, že tato evidence může být rozdělena  
do několika evidenčních knih, tzn. každá věta sděluje něco 
jiného. 

 25. V § 13 odst. 10 upozorňujeme na nadbytečnou 
čárku za slovem „spotřebiteli“. 

Akceptováno. 

 26. Upozorňujeme na spojení dvou slov v závěru Akceptováno. 
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přílohy č. 14 v textu „Podpis osoby odpovědné 
zavedení evidence“. 

 27. Upozorňujeme na chybějící písmeno v 
závěrečných slovech poznámky pod čarou č. 2, 
tedy ve slovech „v platném znění“. 

Akceptováno. 

 28. Upozorňujeme na neaktuálnost právních 
předpisů, které jsou uvedeny v poznámce pod 
čarou č. 11. Oba uvedené předpisy již byly 
zrušeny. 

Vysvětleno. 
Poznámka pod čarou byla z důvodu zrušení § 13 odst. 2 
vypuštěna. 
 

 29. V úvodní větě návrhu vyhlášky se uvádí, že 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 
zákona o vinohradnictví a vinařství k provedení 
vyjmenovaných ustanovení. Ustanovení § 42 
však neobsahuje zmocňovací ustanovení k 
provedení všech v úvodní větě návrhu vyhlášky 
vyjmenovaných ustanovení (např. § 17a odst. 2 
nebo § 26a). Příslušná ustanovení (např. § 17a 
odst. 2 nebo § 26a) obsahují pouze zmocnění 
k vydání prováděcího předpisu bez uvedení, 
kdo jej má vydat. Díky tomu není zákonem o 
vinohradnictví a vinařství stanovena 
kompetence k vydání prováděcího předpisu a 
daná úprava by neměla být předmětem této 
vyhlášky. 

Vysvětleno. 
Kompetence v oblasti vinařství a vinohradnictví stanoví 
Ministerstvu zemědělství kompetenční zákon. 
§ 37 odst. 7 zákona o vinohradnictví a vinařství stanoví, že 
Ministerstvo zemědělství řídí a kontroluje výkon státní správy 
v této oblasti. 
 

 30. Rovněž doporučujeme zrevidovat seznam 
ustanovení uvedených v úvodní větě návrhu 
vyhlášky, která mají být tímto předpisem 
provedena, neboť tento seznam není kompletní 
(např. § 17 zákona o vinohradnictví a vinařství). 
Ustanovení § 8 návrhu vyhlášky vztahující se k 
zeměpisnému označení pro zemské víno a 
odrůdy, z nichž lze vyrábět zemské víno, má již 
z popisku pod tímto ustanovením sloužit k 

Akceptováno. 
Kompetence v oblasti vinařství a vinohradnictví stanoví 
Ministerstvu zemědělství kompetenční zákon. 
§ 37 odst. 7 zákona o vinohradnictví a vinařství stanoví, že 
Ministerstvo zemědělství řídí a kontroluje výkon státní správy 
v této oblasti. 
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provedení § 17 zákona o vinohradnictví a 
vinařství. Takové ustanovení se však v úvodní 
větě návrhu vyhlášky nevyskytuje. I pro 
ustanovení § 17 zákona o vinohradnictví a 
vinařství platí, že tento zákon nestanovuje 
kompetenci pro Ministerstvo zemědělství k 
vydání prováděcího předpisu. 

 31. V odůvodnění v části „5. Předpokládaný 
hospodářský a finanční dopad…“ 
doporučujeme detailněji specifikovat dopady na 
podnikatelské prostředí. 

Vysvětleno.  
Dopady na podnikatelské prostředí byly specifikovány 
v odůvodnění novely zákona č. 26/2017 Sb. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující připomínky legislativně-
technického charakteru. 
1. Doporučujeme v Předkládací zprávě a v bodu 2 

a 4 obecné části Odůvodnění sjednotit seznam 
právních norem zákona o vinohradnictví a 
vinařství, jež jsou navrhovanou vyhláškou 
prováděny. 

Akceptováno. 

 2. V Příloze č. 2 doporučujeme v kategorii Vůně, ve 
sloupci Senzorický vjem, v prvním řádku, 
vynechat před spojkou „a“ čárku. 

Akceptováno. 

 3. V Příloze č. 2 doporučujeme v kategorii Chuť, ve 
sloupci Senzorický vjem, v pátém řádku, 
nahradit větu „po myších výkalech až pečený 

Akceptováno. 
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toust“ větou „po myších výkalech až pečeném 
toustu“, aby byla dodržena stylistická jednota 
textu. 

 4. V Příloze č. 2 doporučujeme z důvodu stylistické 
jednoty a lepšího porozumění textu v kategorii 
Chuť, ve sloupci Senzorický vjem, řádku 
sedmém, vložit čárku mezi slova „oxidaci“ a 
„až“. 

Akceptováno. 

 5.  Doporučujeme v bodu 3 obecné části 
Odůvodnění doplnit výčet evropských předpisů, 
s nimiž navrhovaná právní úprava souvisí, o tyto 
předpisy: 

-   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 Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. 
května 1999 o společné organizaci trhu 
s vínem, 

-   Nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. 
dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla pro původní doklady pro přepravu 
vinařských produktů a pro evidenční knihy 
vedené v odvětví vína. 

Akceptováno. 
Předpisy budou doplněny s výhradou: 
Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o  
společné organizaci trhu s vínem nahrazeno za 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. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a 
(ES) č. 1234/2007 
Nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla pro původní doklady pro 
přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené 
v odvětví vína nahrazeno za 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. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K návrhu vyhlášky, k části III. Odůvodnění,  
bod 5: 
Doporučujeme více popsat dopady změny stávající 
právní úpravy na dotčené subjekty - podnikatele 
(provozovatele potravinářských podniků na úrovni 
prvovýroby, výrobců vína, obchodníků a prodejců).  
Dále doporučujeme rozvést informaci, s kterými 

Vysvětleno.  
Dopady byly popsány v odůvodnění novely zákona  
o vinohradnictví a vinařství č. 26/2017 Sb. Jednotlivé aspekty 
prováděcího předpisu jsou diskutovány s dozorovými orgány  
a pěstitelskými/výrobními svazy. 
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odbornými svazy byl návrh materiálu konzultován, 
a zda mezi ně byla zahrnuta například i 
Hospodářská komora nebo Svaz obchodu a 
cestovního ruchu. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství mládeže 
a tělovýchovy 
 
JUDr. Jan Goetz 
z odboru 
legislativy (tel. 
234811824, e-
mail: 
jan.goetz@msm
t.cz).     

1. K  § 1 odst. 1, k poznámce pod čarou č. 2: 
Doporučujeme v poznámce pod čarou č. 2 na 
konci doplnit chybějící dlouhé „í“ ve slově 
„znění“. 

Akceptováno. 

2. K  § 1 odst. 3: Doporučujeme uvést slova 
„Ministerstvo zemědělství“ a zavést legislativní 
zkratku „(dále jen „ministerstvo“). 

Neakceptováno. 
Zkratku zavádí již zákon o vinohradnictví a vinařství  
v § 4 odst. 3. 

3. K § 5 odst. 4 písm. c): Pro laika je termín 
„školení“ uvedený v tomto ustanovení nejasný. 
Doporučujeme ho proto alespoň v Odůvodnění 
vysvětlit, neboť pojem „školení“ není definován 
v zákoně o vinohradnictví a vinařství, ani v jeho 
připravované novele. 

Akceptováno. 
V odůvodnění byla doplněna definice: 
Školení vína jsou všechny operace provedené sklepmistrem 
od stočení z prvních kalů do lahvování.  
 

Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující připomínky: 
1. K § 1 odst. 3: 
Domníváme se, že ustanovení jde nad rámec 
zákonného zmocnění a doporučujeme jej z návrhu 
vypustit, neboť zákon nepřiznává Ministerstvu 
zemědělství oprávnění k tomu, aby vytvářelo 
seznam zkratek odrůd révy vinné. 
Obdobnou připomínku vztahujeme i k § 7 odst. 8, § 
11 odst. 7 a § 13 odst. 14. 

Vysvětleno. 
Zmocnění Ministerstva zemědělství k vytvoření seznamu 
zkratek lze dovodit z § 27 odst. 14, resp. § 30 odst. 6 zákona  
č. 321/2004 Sb. Citovaná ustanovení opravňují Ministerstvo 
zemědělství stanovit způsob vedení evidenčních knih resp. 
náležitosti průvodních dokladů. 

 2. K § 6: 
Součástí nadpisu je odkaz na paragraf zákona, 
k jehož provedení příslušné ustanovení slouží. 

Akceptováno. 
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Dáváme na zvážení, zda by tento odkaz neměl být 
vyjádřen odkazem na § 14b odst. 2. Tuto změnu by 
následně bylo vhodné promítnout i v úvodní větě 
vyhlášky.  

 3. K § 7 odst. 5: 
Odkazy na § 1 odst. 1 a přílohu č. 10 jsou poněkud 
matoucí. Domníváme se, že správně by mělo být 
odkazováno na § 1 odst. 2 a přílohy č. 1 a 10. 

Akceptováno. 

 4. K § 7 odst. 7: 
Považujeme odstavec 7 za nadbytečný, a to 
s ohledem na skutečnost, že tato povinnost plyne z 
§ 5 zákona o ochraně spotřebitele. 

Akceptováno.  
 

 5. K § 8 odst. 1: 
Dle našeho názoru je odstavec 1 nadbytečný, 
neboť označování zemského vína je upraveno 
přímo v § 17 odst. 2 zákona o vinohradnictví a 
vinařství, Jestliže však má § 8 návrhu sloužit 
k provedení zmocnění obsaženého v § 17 zákona 
o vinohradnictví a vinařství, pak postrádáme 
stanovení požadavků na jakost zemského vína, což 
umožňuje Ministerstvu zemědělství § 17 odst. 1 
písm. c) zákona o vinohradnictví a vinařství. 
Doporučujeme tedy celé ustanovení přepracovat. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno, aby odpovídalo 
zmocňovacímu ustanovení v § 17 odst. 1 písm. c) zákona o 
vinohradnictví a vinařství: 

„(1) Požadavky na jakost zemského vína vyplývají ze 
zeměpisného označení:  
a) české zemské víno, nebo 
b) moravské zemské víno.“. 
 

 6. K § 12: 
Navrženou konstrukci, podle níž údaje zapisované 
do Registru vinic mají být Ústřednímu kontrolnímu 
a zkušebnímu ústavu zemědělskému předávány 
prostřednictvím Registru vinic na vzorech 
uveřejňovaných ministerstvem na jeho 
internetových stránkách, považujeme za 
zmatečnou. Pokud by údaje měly být předávány 
prostřednictvím Registru vinic, nelze hovořit o 
předávání „na vzorech“ (ostatně předávalo by se 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno: 
„Údaje zapisované podle § 11, § 14a, 16b odst. 3, 28 a 29 
zákona do Registru vinic (dále jen "Registr") se předávají 
Ústavu prostřednictvím internetových stránek ministerstva 
nebo písemně Ústavu, podle vzorů zveřejněných 
ministerstvem na jeho internetových stránkách.". 
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oznámení podle stanoveného vzoru, nikoli samotný 
vzor). Pokud se naopak předává oznámení 
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu 
zemědělskému, který pak údaje v oznámení 
uvedené převede (zapíše) do Registru vinic, je 
zavádějící o tomto registru ve vyhlášce hovořit.   
V této souvislosti připomínáme tvrzení 
předkladatele ve zvláštní části důvodové zprávy 
k novele zákona o vinohradnictví a vinařství, kde se 
v komentáři k § 14a a § 14b uvádí, že „Vzor 
oznámení zveřejňovaný na internetových stránkách 
Ministerstva zemědělství není právně závazný, je 
pouze vodítkem pro osobu, která je podává. 
Podstatné je pouze to, aby v oznámení byly 
obsaženy zákonem požadované údaje.“.  
Z legislativně technického hlediska je nadbytečné 
zavádět legislativní zkratku pro Registr vinic, když 
je použita jen jednou, a to v téže větě. Přitom tato 
legislativní zkratka je zavedena již v § 11 odst. 1 
zákona, a tedy ji lze dle čl. 44 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády v prováděcím právním předpisu 
použít. 

 7. K příloze č. 9: 
Dáváme předkladateli na zvážení, jestli lhůty delší 
než 20 pracovních dnů nejsou s ohledem na účel 
rozborů nepřiměřeně dlouhé. 

Vysvětleno. 
„Pracovní dny“ byly nahrazeny na „dny“ a lhůty byly upraveny. 

 Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
1. K úvodní větě: 
Doporučujeme předkladateli doplnit úvodní větu o 
novely zákona o vinohradnictví  
a vinařství, které se promítly do zmocňovacího 
ustanovení (§ 42).  
Také doporučujeme revidovat seznam ustanovení, 

Akceptováno. 
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k jejichž provedení navrhovaný právní předpis 
slouží, kdy např. ve výčtu chybí § 17 zákona o 
vinohradnictví a vinařství  
a § 23 odst. 14 by měl být uveden až za § 17a 
odst. 2. 

 2. K § 2 odst. 2: 
Ze stylistického hlediska navrhujeme před slovo 
„jsou“ doplnit čárku. 

Akceptováno. 

 3. K § 4 odst. 2: 
Za slovo „přílohy“ doporučujeme doplnit zkratku 
„č.“. 

Akceptováno. 

 4. K § 9: 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné uvést 
nadpis ustanovení do souladu se zákonným 
zmocněním, lze poukázat také na to, že současný 
nadpis příliš nekoresponduje ani se 
samotným obsahem ustanovení. 
Dále se domníváme, že uvozovací větu § 9 by bylo 
lepší formulovat tak, že charakteristika vína musí 
splňovat (nikoliv obsahovat) požadavky plynoucí 
z písmen a) a b). 

Akceptováno.  
Nadpis byl uveden do souladu se zmocněním: 
„Rozsah charakteristiky vlastností vína uvedeného 
v žádosti o povolení přiznávat označení vína originální 
certifikace“. 
 

 5. K § 11: 
I v tomto případě by bylo vhodné nadpis 
ustanovení uvést do souladu se zákonným 
zmocněním, neboť § 27 odst. 14 zákona o 
vinohradnictví a vinařství hovoří o tom, že 
prováděcí právní předpis stanoví „pro přepravu 
vinařského produktu … náležitosti a dobu platnosti 
průvodního dokladu“. 

Akceptováno. 
Nadpis byl uveden do souladu se zmocněním: 
„Náležitosti a doba platnosti průvodního dokladu  
pro přepravu vinařského produktu, která se uskutečňuje 
výlučně na území České republiky“. 
 
 

 6. K § 13: 
Upozorňujeme, že dle čl. 39 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády by v jednom paragrafu zpravidla 

Vysvětleno. 
Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády stanoví počet  
6 odstavců pouze jako vhodný nikoliv povinný. 
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nemělo být obsaženo více jak 6 odstavců, jinak je 
třeba v zájmu přehlednosti dát přednost rozdělení 
právní úpravy téže věci na více paragrafů. 
V odstavci 1 si dovolujeme vyslovit pochybnost nad 
vhodností odkazů (dle návrhu jde o odstavce 3 až 
12) na vzory evidencí, které tvoří evidenční knihy, 
kdy správně by mělo být odkazováno až na 
odstavce 5 až 12. 

 7. K § 17: 
S ohledem na čl. 52 odst. 2 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády navrhujeme sloveso „Zrušuje se“ 
nahradit výrazem „Zrušují se“. 

Akceptováno. 

 8. K poznámce pod čarou č. 1: 
V souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme upravit odkaz na zákon o 
oběhu osiva a sadby tak, že za závorkou budou 
doplněna slova, „, ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno. 
 

 9. K poznámce pod čarou č. 2: 
Doporučujeme opravit překlep ve slovech „, 
v platném zněn“. 

Akceptováno. 

 10. K poznámce pod čarou č. 11: 
Upozorňujeme, že poznámka pod čarou odkazuje 
na již neplatné předpisy Evropské unie. Správně by 
mělo být patrně odkazováno na čl. 48 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. 

Vysvětleno. 
Poznámka pod čarou byla v souvislosti s vypuštěním § 13 
odst. 2 vypuštěna. 

Ministerstvo 1. K úvodní větě: Akceptováno. 
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zahraničních 
věcí 

MZV doporučuje za text/legislativní zkratku „(zákon 
o vinohradnictví a vinařství)“ vložit text „ve znění 
zákona č. x/2017 Sb.“, resp. ve znění všech změn, 
které doznalo zmocňovací ustanovení zákona o 
vinohradnictví a vinařství. Pravděpodobně se bude 
jednat o zákon č. 179/2005 Sb., zákon č. 411/2005 
Sb., zákon č. 215/2006 Sb., zákon č. 256/2011 Sb. 
a jistě poslední novelu zákona o vinohradnictví 
a vinařství, schválenou Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu České republiky dne 17. ledna 2017.  
V úvodní větě navrhované vyhlášky MZV rovněž 
doporučuje provést revizi výčtu ustanovení 
novelizovaného zákona, která mají být předmětnou 
vyhláškou provedena. Zmocňovací ustanovení § 42 
odst. 1 zákona o vinohradnictví a vinařství, i po 
novele z ledna t. r. (vycházeje z textu přístupného 
na webové stránce Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky), totiž neobsahuje 
např. ust. § 17a nebo § 26a, která jsou ale v úvodní 
větě uvedena. 
Výčet ustanovení zákona o vinohradnictví a 
vinařství uvedený v navržené větě je dále odlišný 
od výčtu uvedeného v předkládací zprávě (v jejím 
čtvrtém odstavci), v němž absentují právě ust. § 
17a a § 26a. MZV proto doporučuje tyto údaje 
uvést do souladu, a to tak, aby odpovídaly 
skutečnému zákonnému zmocnění 
a nepřekračovaly jej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

 2. K ust. § 8: 
Jelikož ve výčtu ustanovení, k jejichž provedení je 
předkladatel podle zmocňovacího ustanovení § 42 
předmětného zákona zmocněn, chybí ust. § 17, 
MZV doporučuje vyjasnit právní podklad úpravy 
obsažené v navrženém ust. § 8 o zeměpisném 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo přeformulováno, aby odpovídalo 
zmocňovacímu ustanovení v § 17 odst. 1 písm. c) zákona o 
vinohradnictví a vinařství: 

„(1) Požadavky na jakost zemského vína vyplývají ze 
zeměpisného označení:  
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označení pro zemské víno a odrůdách, z nichž lze 
zemské víno vyrábět. Pokud tímto podkladem je 
přímo použitelný předpis Evropské unie, MZV 
doporučuje tuto skutečnost uvést alespoň 
v odůvodnění.  

a) české zemské víno, nebo 
b) moravské zemské víno.“. 

 3. K příloze č. 1:     
MZV doporučuje zvážit správnost zařazení názvu 
„Rother Riesling“ do českých názvů odrůd 
a zařazení názvu „Ryzlink rýnský červený“ mezi 
jeho synonyma, tzn. zvážit, zda nedošlo v příslušné 
tabulce k prohození těchto názvů.  

Vysvětleno. 
Rother Riesling v žádném z úředních seznamů, které má ČR 
k dispozici, tato odrůda není registrovaná.  Z tohoto důvodu 
navrhujeme tuto odrůdu z vyhlášky přílohy č. 1 vypustit. 
 

 4. K odůvodnění:  
MZV doporučuje v bodě 4. obecné části 
odůvodnění, v prvním odstavci na str. 3, opravit 
tvrzení, že: „Další změnou v návrhu vyhlášky je 
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.“. Tato 
povinnost totiž není zakotvena ve vyhlášce, a ani 
nemůže být, vycházeje z charakteru vyhlášky jako 
podzákonné normy, ale přímo v novelizovaném 
zákoně o vinohradnictví a vinařství (v jeho ust. § 
14a).  

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl upraven. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády-
Vedoucí Úřadu 

Bez připomínek.  
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vlády 
Úřad vlády – 
ministr pro 
lidská práva, 
rovné příležitosti  
a legislativu  
a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

……  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající 
se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech 
pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění. 

 

 Zásadní připomínky: 
1. Předkladatel vůbec nepostupoval podle přílohy 
č. 5 LPV a ani nepřiložil srovnávací tabulky 
k relevantní unijní úpravě uvedené níže. 
Tento nedostatek je nutno napravit. 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla doplněna. 

 2. Předkladatel neuvedl v obecné části odůvodnění 
nařízení EU č. 606/2009, 1169/2011 a 251/2014 a 
směrnici 2015/1535 a ani s těmito akty nepotvrdil 
plnou slučitelnost návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 
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Tento nedostatek je nutno napravit. 
 Připomínky a případné návrhy změn:  

Úvodní poznámka  
Co se týče vykazování slučitelnosti návrhu 
vyhlášky s právem EU, předkladatel ignoroval 
postup podle LPV (příloha č. 5 a srovnávací 
tabulky), čímž značně ztížil přezkum slučitelnosti 
návrhu vyhlášky s právem EU. Odbor kompatibility 
tedy mohl posoudit slučitelnost návrhu vyhlášky 
s právem EU pouze v omezené míře a je 
pravděpodobné, že v dalších fázích přípravy 
návrhu vyhlášky uplatní další připomínky. 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka byla doplněna. 

 Zásadní připomínky: 
K notifikaci podle směrnice EU č. 2015/1535 
S ohledem na to, že návrh vyhlášky obsahuje 
technické požadavky na produkty (např. § 2 odst. 5 
v rozsahu týkajícím se aromatizovaného vinného 
nápoje a koktejlu nebo § 2 odst. 6), je nutné, aby 
podstoupil notifikační proces podle směrnice 
2015/1535. 

Akceptováno. 

 K § 4  
Navrhovaná úprava stanoví postup při 
odstraňování vedlejších produktů vznikajících při 
zpracování nebo výrobě produktů. 
Postup při nakládání s vedlejšími výrobky vyplývá 
z ustanovení přílohy VIII Část II bod D. nařízení EU 
č. 1308/2013 a z ustanovení čl. 21 až 23 nařízení 
ES č. 555/2008. Nicméně navrhovaná úprava unijní 
úpravu zcela opomíjí. Není tedy vůbec jasné, zda a 
do jaké míry se má unijní úprava uplatnit a také, 
zda vůbec unijní úprava vnitrostátní úpravu 
připouští (např. jaký rámec vyplývá z ustanovení čl. 
22 nařízení ES č. 555/2008, které hovoří o 

Vysvětleno. 
Toto ustanovení je zcela v mezích unijní úpravy. Odstranění 
vedlejších produktů je upraveno v souladu s čl. 22 písm. b) 
nařízení (ES) č. 555/2008 resp. v jeho mezích. Domníváme se, 
že je na místě toto ustanovení zachovat pro jeho přehlednost a 
srozumitelnost, když ustanovení čl. 22 písm. b) nařízení (ES) č. 
555/2008 nedává konkrétní odpověď, jak k odstranění 
vedlejších produktů přistoupit. K jednotlivým písmenům lze 
uvést, např. že: prodej produktů lze realizovat např. prodejem 
bioplynové stanici pro výrobu bioplynu, kvasničné kaly se 
prodávají pro destilaci, při likvidaci ve vinici se z těchto 
produktů stává hnojivo, z produktů lze taktéž vyrábět kompost, 
kvasnice lze taktéž použít jako krmivo, z výlisků kvasnic lze 
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povinnosti producentů stáhnout vedlejší výrobky?). 
Dále není jasné v této souvislosti, jak je provedena 
adaptace na tato unijní ustanovení: 
- přílohy VIII Část II bod D. odst. 1 nařízení 
EU č. 1308/2013 
- čl. 21 odst. 1 nařízení ES č. 555/2008 a 
- čl. 22 druhý pododstavec nařízení ES č. 
555/2008. 
Je nutné navrhovanou úpravu řádně vysvětlit 
ve vztahu k unijní úpravě a popřípadě změnit. 
Také je nutné navrhovanou úpravu změnit tak, 
aby neopomíjela unijní postupy. 
Konečně je nutné vysvětlit řádnou adaptaci na 
výše uvedená unijní ustanovení a popřípadě ji 
provést. 

vyrobit kyselinu vinnou etc. 
 
V této souvislosti do § 4 navrhujeme na základě přílohy VIII 
část II písm. D) bod 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 a čl. 21 odst. 
3 nařízení (ES) č. 555/2008 doplnit odstavec 3 ve znění: 
„Minimální obsah alkoholu, jejž musí obsahovat vedlejší 
produkty (matoliny a vinné kaly) musí činit minimálně 5 % z 
objemu alkoholu obsaženého v získaném víně“. 

 K § 7 odst. 7 a poznámce pod čarou č. 5) 
Zákaz klamavého označení je již obsažen 
v ustanovení § 27 odst. 3 písm. a) zákona 
a s ohledem na čl. 39 odst. 7 LPV je nutné 
navrhovanou úpravu vypustit. 

Akceptováno. 

 K § 13 
Navrhovaná úprava stanoví úpravu vedení 
evidenčních knih. 
Na vedení evidenčních knih dopadají kapitoly III a 
IV HLAVY III nařízení ES č. 436/2009.  
Navrhovaná úprava zcela opomíjí unijní úpravu. 
Výjimkou je ustanovení odstavce 2, které odkazuje 
na lhůty pro uchovávání evidenčních knih 
stanovené předpisem EU. Samotný odkaz 
v poznámce pod čarou č. 11) je však zmatečný, 
neboť se vztahuje k zrušené unijní úpravě, navíc 
odkazované obecným způsobem. 
Dále z navrhované úpravy nevyplývá řádná 
adaptace na tato ustanovení nařízení EU č. 

Vysvětleno. 
K § 13 nelze souhlasit se závěrem, že by navrhované znění 
zcela opomíjelo unijní úpravu. Předně je třeba uvést, že 
souhlasíme s vypuštěním ustanovení § 13 odstavce 2. Pokud 
se týká adaptace předpisu na citovaná ustanovení nařízení 
(ES) č. 436/2009: a) k čl. 39 odst. 1 třetí pododstavec – 
navrhujeme do přílohy 21 do vysvětlivky č. 4 ke kolonce 
poznámka doplnit, že se v této kolonce zaznamenává „ztráta 
práva na používání CHOP a CHZO dle čl. 39 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 436/2009“.  
 
Totožné navrhujeme doplnit do přílohy 22 do vysvětlivky č. 5 
ke kolonce poznámka: 
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436/2009: 
- čl. 39 odst. 1 třetí pododstavec, 
- čl. 40 odst. 3 věta druhá, 
- čl. 41 a 42, 
- čl. 43 odst. 1 písm. a) a odst. 2. 
Je nutné řádně zohlednit vedení evidenčních 
knih podle unijní úpravy.  
Je nutné vypustit odstavec 2. 
Konečně je nutné vysvětlit řádnou adaptaci na 
výše uvedená unijní ustanovení a popřípadě ji 
provést. 

 
b) k čl. 40 odst. 3 věta druhá – navrhujeme do § 13 odst. 11 
doplnit větu: „Označení nádoby se provede tak, aby bylo 
nesmazatelné a na dané provozovně jedinečné“; 
c) k čl. 41 a 42 – tato ustanovení jsou adaptována přílohou 21 
vyhlášky sloupec „přídavek jiných látek než vína“, do kterého 
se zaznamenává druh a množství těchto látek; 
d) k čl. 43 odst. 1 písm. a) – adaptováno přílohou 16, která 
upravuje evidenci sacharózy (cukru) – dle názoru SZPI je 
možno v nadpisu této přílohy z důvodu sjednocení terminologie 
slova „nakoupeného a zpracovaného cukru“ slovy „nakoupené 
a zpracované sacharózy“. 
Obdobně příloha 17, která upravuje evidenci dalších látek, 
adaptuje požadavky čl. 43 odst. 1 písm. b) až f); e) k čl. 43 
odst. 2 – adaptováno v přílohách 21 a 22. 

 K § 13 odst. 11 věta poslední 
Podle navrhované úpravy se záznamy (zřejmě o 
provedení ošetření) provedou nejpozději první 
pracovní den po ošetření produktu a v případě 
zvyšování cukernatosti se provedou ve stejný den, 
kdy došlo k zvyšování cukernatosti.  
Podle ustanovení čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení 
ES č. 436/2009 se zápis o provedení ošetření 
provádí nejpozději první pracovní den po ošetření, 
přičemž zápisy týkající se obohacování se 
provádějí téhož dne.  
Navrhovaná úprava představuje na jedné straně 
v zásadě zakázanou recepci přímo použitelného 
ustanovení nařízení EU a na straně druhé i úpravu 
rozpornou s unijní úpravou, neboť uvádí jako 
obohacení pouze zvýšení cukernatosti, přičemž 
způsobů obohacení může být více. 
Je nutné navrhovanou úpravu vypustit. 

Akceptováno. 
§ 13 odst. 11 nově zní: 
„Kontrola produkce podle § 11 odst. 2 písm. e) zákona musí 
být prováděna takovým způsobem, aby bylo vyloučeno 
uvedení zdravotně závadného produktu do oběhu. Výrobce 
vede evidenci o zásobách produktu a evidenci o přídavcích 
jiných látek než vína k produktu, před uvedením produktu do 
oběhu, na vzoru stanoveném v příloze č. 21. Evidence o 
zásobách produktu se vede podle jednotlivých nádob. 
Záznamy se provedou nejpozději první pracovní den po 
ošetření produktu, v případě zvyšování cukernatosti se 
provedou ve stejný den, kdy došlo k zvyšování cukernatosti. 
Označení nádoby se provede tak, aby bylo nesmazatelné a 
na dané provozovně jedinečné.“. 

 K § 13 odst. 12 Akceptováno jinak. 
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Navrhovaná úprava stanoví výjimku z vedení 
evidence o zásobách produktu podle jednotlivých 
nádob (§ 13 odst. 11 věta třetí) pro výrobce, jehož 
výroba produktů za vinařský rok nepřesáhne 750 hl 
vína v obalu určeném pro spotřebitele nebo 1000 
litrů sudového vína prodaného maloobchodníkem 
spotřebiteli za jeden vinařský rok. 
Není jasné, které unijní ustanovení tuto výjimku 
umožňuje, a je tak nutné navrhovanou úpravu 
vypustit. 

Příloha č. 20 a 23 byly upraveny tak, aby bylo možné vést 
souhrnně evidenci o zásobách (§ 13 odst. 12). Do formulářů mohou 
být zapsány nádoby s jejich označením a jmenovitým objemem. 
 
OKOM souhlasí se způsobem vypořádání připomínky.  

 K § 16 – věta druhá a poznámka pod čarou č. 12) 
Podle navrhované úpravy se logotyp v případě 
obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou lahví, 
uvede spolu s povinným údajem o provenienci. 
Poznámka pod čarou poté konkretizuje údaj o 
provenienci odkazem na ustanovení čl. 55 nařízení 
ES č. 607/2009. 
Dle novely zákona (sněmovní tisk č. 712) je jasné, 
že logotyp se uvádí pouze na obalu určeném pro 
spotřebitele. 
Rovněž je vhodné zdůraznit dodržení požadavků 
kladených na uvádění povinných údajů podle 
ustanovení čl. 50 odst. 2 nařízení ES č. 607/2009. 
Je vhodné formulovat navrhovanou úpravu 
např. takto: 
„Logotyp se uvede, s výjimkou lahví, spolu 
s povinným údajem o provenienci12)“. 
A dále je vhodné doplnit do poznámky pod 
čarou č. 12) odkaz na ustanovení čl. 50 odst. 2 
nařízení ES č. 607/2009. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  
 

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 

(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro 
spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24.  

(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu 
lahev se uvede na horní části uzávěru nebo na 
etiketě v hlavním zorném poli. Výška loga je 12-16 
mm. 

(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, 
s výjimkou lahví, se uvede spolu s povinným 
údajem o provenienci12). Výška loga je 12-16 mm. 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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Zde předkladatele upozorňujeme, že pokud 
požadavek na uvedení logotypu, který je podle 
schválené novely zákona zřejmě povinným údajem, 
představuje nový povinný údaj a nepodstoupí 
notifikační proces podle nařízení EU č. 1169/2011, 
nelze jej použít, a ČR republika se vystavuje 
sankcím za porušení unijního práva a popřípadě i 
nebezpečí náhrady škody. 

(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

 Doporučující připomínky: 
K poznámce pod čarou č. 3) 
Doporučujeme formulovat úvodní část odkazu 
takto: „Příloha VIII část I bod B. odst. 7 písm. b) 
…“. 

Akceptováno. 

 K poznámce pod čarou č. 4) 
Doporučujeme přesunout slova „Příloha I C bod 
3.“ na začátek odkazu. 

Akceptováno. 

 K § 7 odst. 5 
Doporučujeme odkaz na přílohu č. 10 nahradit 
odkazem na přílohu č. 1. 

Akceptováno. 
Odkaz na přílohu č. 1 byl do ustanovení doplněn. 
 

 K poznámce pod čarou č. 7) 
Doporučujeme odkázat na relevantní úpravu 
šarže, neboť odkazovaná příloha V nařízení ES č. 
436/2009 takovu úpravu neobsahuje. 

Akceptováno.  
K nařízení ES č. 436/2009 navrhujeme doplnit odkaz na § 3 
písm. j) zákona č. 321/2004 Sb. 

 K § 11 odst. 3 
Doporučujeme vypustit slova „písm. a) až n)“. 

Akceptováno. 

 K § 13 odst. 1 věta první 
Doporučujeme nahradit, i s ohledem na zásadní 
připomínku K § 13, číslovku „3“ číslovkou „4“.  

Akceptováno. 
K § 13 odst. 1 – ve stávajícím návrhu po vypuštění odstavce 2 
bude číslovka „3“ nahrazena číslovkou „2“. 
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 K zvláštní části odůvodnění – K § 16 a K příloze č. 
24 
Doporučujeme jasně uvést, zda se jedná o 
možnost či povinnost uvést logotyp. 

Vysvětleno.  
Povinnost stanovená zákonem č. 321/2004 Sb. v § 16 odst. 4.  

 K zvláštní části odůvodnění – K příloze č. 10 
Upozorňujeme předkladatele na nesprávné 
číselné označení přílohy v druhém odstavci. 

Akceptováno. 

 Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. 
S ohledem na nedodržení požadavků stran 
výkaznictví je pravděpodobné, že odbor 
kompatibility uplatní v průběhu přípravy návrhu 
vyhlášky další připomínky. 
Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 
Je vhodné, aby předkladatel zapracoval 
doporučující připomínky. 

 

Agrární komora 
ČR 

  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 

Připomínky k úvodní větě návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme úvodní větu nahradit větou v tomto 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKEFDJTB)



 
 

26 
 

úřad znění: 
„Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 
zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a 
vinařství a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění 
zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., 
zákona č. 215/2006 Sb. a zákona 
č. 256/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 
odst. 4 písm. d), § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12 odst. 
7, § 14b, § 16 odst. 4 a 11, § 17, § 17a odst. 2, § 
23 odst. 14, § 26 odst. 12, § 26a, § 27 odst. 14, 
§ 28 odst. 8, § 30 odst. 6 a § 37 odst. 10 zákona:“ 
Odůvodnění:  
1. Podle ustanovení čl. 65 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády (dále jen „LPV“) platí, že cituje-li 
se jednotlivé ustanovení právního předpisu, 
který byl novelizován několikrát, uvedou se 
kromě původního právního předpisu jen ty 
novely, kterými bylo toto ustanovení 
novelizováno a v jejichž znění je citované 
ustanovení platné v době citace. Vzhledem 
k tomu, že v úvodní větě návrhu vyhlášky se 
cituje konkrétní ustanovení zákona, je aplikace 
tohoto ustanovení nevyhnutelná, proto 
doporučujeme vložit text „ve znění zákona č. 
179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona 
č. 215/2006 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb.,“. 

2. Podle ustanovení čl. 38 odst. 2 a čl. 37 odst. 3 
LPV úvodní věta obsahuje ta zmocňovací 
ustanovení zákona, která jsou vyhláškou 
prováděna, proto doporučujeme za text „§ 16 
odst. 4 a 11“ vložit text „§ 17“, jehož provedení 
je také obsahem návrhu vyhlášky.  

3. Dále doporučujeme ve výčtu prováděných 
ustanovení dodržet jejich posloupnost 
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spočívající v jejich uvedení od nejnižšího čísla 
k nejvyššímu. Text „§ 23 odst. 14“ proto 
doporučujeme zařadit za text „§ 17a odst. 2“. 

4. Podle ustanovení čl. 67 LPV platí, že v textu 
prováděcího předpisu stačí zpravidla 
prováděný právní předpis citovat jen výrazem 
označujícím druh tohoto předpisu, například 
„zákon“. V těchto případech se k úplné citaci 
zákona v úvodní větě prováděcího právního 
předpisu připojí v závorce legislativní zkratka: 
„(dále jen „zákon“)“. Doporučujeme proto na 
konci textu úvodní věty doplnit slovo „zákona“, 
což odpovídá použití zavedené legislativní 
zkratky v textu úvodní věty. 

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Družstevní 
asociace ČR 

  

Energetický 
regulační úřad 

  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatels
kých a 
podnikatelských 
svazů ČR 

Po konzultaci s producenty vína doporučujeme 
zvážit délku termínů rozborů v Příloze č. 9 – Lhůty 
pro sdělení výsledků rozborů u nebaleného 
vína. U některých rozborů doba až 28 pracovních 
dnů se jeví jako nepřiměřeně dlouhá. 

Vysvětleno. 
„Pracovní dny“ byly nahrazeny na „dny“ a lhůty byly upraveny. 

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních Bez připomínek.  
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hmotných rezerv 
Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

  

Svaz měst a 
obcí ČR 

  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

  

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví 

  

Sekretariát 
Rady 
hospodářské a 
sociální dohody 

  

Zemědělský 
výbor PSP ČR 

1. § 16 odst. 1 nově zní: 
„(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro 

spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24. V případě skleněných lahví všech velikostí 
na horní straně ústí hrdla ve velikosti loga 16 mm 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
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s tolerancí +/- 1 mm, v případě ostatních obalů 
určených pro spotřebitele spolu s povinným údajem 
o provenienci12) ve velikosti loga 16 mm.“. 
 
Odůvodnění: Navržené znění prováděcí vyhlášky 
k novele zákona o vinohradnictví a vinařství je 
v připomínkovaném místě nekonkrétní a vágní. 
Umožňuje umístit logotyp de facto kamkoliv na 
láhev a nestanoví jeho minimální velikost. 
Úmyslem zákonodárce bylo, aby spotřebitel na 
první pohled jasně poznal víno českého původu – 
aby logotyp byl umístěn na vršku láhve, zejména 
v podobě záklopky, potažmo na šroubovacím či 
skleněném uzávěru láhve. Tento záměr byl 
zřetelně deklarován při všech fázích legislativního 
procesu a většinově s ním vyslovil souhlas 
zemědělský výbor (opakovaně při všech svých 
jednáních), plénum Poslanecké sněmovny PČR, 
Senát PČR a opětovně Poslanecká sněmovna. 
Není možné vůli zákonodárce (kterou vyjádřil 
formou zákona) ohýbat prováděcí vyhláškou – 
právním předpisem nižší právní síly. 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 

(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro 
spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24.  

(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu 
lahev se uvede na horní části uzávěru nebo na 
etiketě v hlavním zorném poli. Výška loga je 12-16 
mm. 

(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, 
s výjimkou lahví, se uvede spolu s povinným 
údajem o provenienci12). Výška loga je 12-16 mm. 

(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

Výbor pro 
hospodářství, 
zemědělství a 
dopravu, Senát 
PČR 
p. senátor Jan 

1. K § 17  
Zemské víno by mělo být možno vyrábět u všech 
povolených odrůd, nejen dle přílohy č. 10.  
Není logické, proč by zemské víno nemohlo být 
vyrobeno z odrůdy Chardonnay a u červených 
odrůd např. Zweigeltrebe, Dornfelder apod. 

Vysvětleno. 
§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví 
a vinařství, stanovuje že: 
„(1) Víno se může označit názvem „zemské víno“, jestliže  
a) bylo vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených na území 
České republiky, které jsou vhodné pro výrobu jakostního vína 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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Hajda stanovené oblasti nebo z odrůd, které jsou uvedeny v seznamu 
odrůd stanovených prováděcím právním předpisem“ tj. 
z uvedeného vyplývá, že zemské víno lze vyrábět z odrůd 
uvedených ve státní odrůdové knize. 

 2. Vinotéka, výrobce. 
Ten, který prodává moravské víno, by neměl být 
zatížen více evidencí, než vinotékař, příjemce 
(prodejce dovozových vín), který vede pouze 
evidenci o prodeji. 

Vysvětleno. 
Novela zákona zavádí regulaci prodeje sudového vína. Tento 
systém regulace umožňuje prodej sudového vína u výrobce 
nebo příjemce. Novela zákona tímto klade na vinotéku v pozici 
výrobce stejné povinnosti, které má výrobce – vinař. 

 3. K § 16 
Při všech jednáních v Poslanecké sněmovně a 
Senátu PČR bylo jasně vysvětleno, i 
v pozměňovacích návrzích, že se jedná o 
záklopku. 
Nikdy nebylo zmíněno jiné umístnění logotypu. 
Takto to chápe i Výbor pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR, a proto 
požaduje jasnou formulaci, že se jedná o záklopku 
a ne o jiné místo na lahvi. Máme k dispozici 
záznamy všech vystupujících v rámci dohody o 
pozměňovacím návrhu v Senátu PČR. Pokud dojde 
k porušení dohody, bude řada senátorů iniciovat 
jasné znění tohoto odstavce formou „změny 
zákona“. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 

(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro 
spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24.  

(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu 
lahev se uvede na horní části uzávěru nebo na 
etiketě v hlavním zorném poli. Výška loga je 12-16 
mm. 

(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, 
s výjimkou lahví, se uvede spolu s povinným 
údajem o provenienci12). Výška loga je 12-16 mm. 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

 4. K § 6 a související příloze č. 9  
Je nutno uvést do souladu vyhlášku s tím co říká 
zákon. Zákon hovoří o dnech pro sdělení výsledků 
rozboru. To stejné musí říkat vyhláška. 
Požadujeme vypustit slovo „pracovních“. 

Vysvětleno. 
„Pracovní dny“ byly nahrazeny na „dny“ a lhůty byly upraveny. 

Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

1. K § 2 odst. 7 
§ 2 odst. 7 navrhujeme upravit tak, že po 
provedené změně bude znít: 

„(7) Fyzikální a chemické požadavky na jakost 
vína, s výjimkou aromatizovaného vinného 
nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu, 
odalkoholizovaného vína a nízkoalkoholického 
vína, jsou uvedeny v příloze č. 8.“. 
 
Odůvodnění: § 2 odst. 7 vyhlášky uvádí, že 
fyzikální a chemické požadavky na jakost vína jsou 
uvedeny v příloze č. 8, kde však aromatizovaný 
vinný nápoj, aromatizovaný vinný koktejl, 
odalkoholizované a nízkoalkoholické víno 
absentují. Výslovným vynětím výše uvedených 
produktů, které nejsou v příloze č. 8 uvedeny, bude 
zachována stejná systematika jako v § 2 odst. 2, 
kde je výslovně uvedeno, že smyslové požadavky 
na jakost vína obsažené v příloze č. 3 nezahrnují 
šumivé víno, perlivé víno, likérové víno, 
aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj, 
aromatizovaný vinný koktejl, odalkoholizované víno 
a nízkoalkoholické víno. 

Akceptováno. 
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 2. K § 7 odst. 2 
§ 7 odst. 2 navrhujeme upravit tak, že po 
provedené změně bude znít: 

„(2) Víno s chráněným označením původu 
lze označit slovy tradičním výrazem: 
a) „zrálo v sudu“, pokud víno zrálo v dřevěném 

sudu po dobu nejméně 6 měsíců, 
a) „rezerva“, pokud víno, s výjimkou šumivého 

a perlivého vína, zrálo nejméně 24 měsíců, z 
toho v dřevěném sudu nejméně 12 měsíců u 
červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo 
růžového vína a zbytek uvedené doby v 
lahvích, 

b) „claret“, „clairet“ nebo „klaret“, pokud se jedná o 
bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů 
bez nakvášení, 

c) „růžák“ nebo „ryšák“, pokud bylo víno vyrobeno 
ze směsi vinných hroznů nebo hroznového 
moštu z bílých, případně červených, a modrých 
vinných hroznů, 

d) „archivní víno“, pokud je víno uváděno do oběhu 
nejméně 3 roky po roku sklizně, 

e) „mladé víno“, pokud je víno nabízeno ke 
spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do 
konce kalendářního roku, ve kterém proběhla 
sklizeň vinných hroznů použitých k výrobě 
tohoto vína, 

f) „první sklizeň“, „panenská sklizeň“ nebo 
„panenské víno“, pokud víno pochází z první 
sklizně vinice; za první sklizeň vinice se 
považuje sklizeň uskutečněná ve třetím roce po 
výsadbě vinice, 

g) „botrytický sběr premium“, pokud jakostní víno s 
přívlastkem druhů výběr z hroznů nebo výběr z 
bobulí nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z 

Vysvětleno. 
Doporučujeme ustanovení § 7 odst. 1 upravit v tomto znění 
tak, aby označení barrique bylo umožněno i pro vína CHZO jak 
stanovuje čl. 66 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 607/2009: 
§ 7 odst. 1 zní: 
„(1) Víno s chráněným označením původu nebo chráněným 
zeměpisným označením původu lze označit slovem „barrique“, 
pokud takové víno zrálo nejméně 6 měsíců v dubovém sudu  
o objemu větším než 210 litrů a menším než 250 litrů, který 
nebyl používán pro výrobu vína déle než 36 měsíců. Toto 
označení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících nebo 
rocích.“. 
 
 
Navrhujeme návětí § 7 odstavce 2 změnit takto: 
„(2) Víno vyrobené v České republice z hroznů sklizených v 
České republice s chráněným označením původu nebo 
chráněným zeměpisným označením původu lze označit 
tradičním výrazem“. 
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hroznů, které byly aspoň z 30 % napadeny 
ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P., 

h) „zrálo na kvasnicích“ nebo „školeno na 
kvasnicích“ anebo „krášleno na kvasnicích“, 
pokud 

víno při výrobě bylo ponecháno na kvasnicích po 
dobu nejméně 6 měsíců.“. 
 
Odůvodnění: Jde o systematické zařazení 
tradičních výrazu1) do jednoho ustanovení, přičemž 
všechny uvedené tradiční výrazy se pojí výhradně 
s chráněným označením původu. 
Pojmy „zrálo v sudu“ a „botrytický sběr“ nejsou 
tradičními výrazy, proto je navrhujeme zařadit v 
rámci § 7 samostatně (viz připomínky č. 3 a 4). 
Výrazy „claret“, „clairet“ a „první sklizeň“, jakožto 
alternativy pro výrazy „klaret“ a „panenská sklizeň“ 
nebo „panenské víno“, taktéž nejsou tradičními 
výrazy, tudíž je navrhujeme vypustit. Výraz 
„rezerva“ naopak je tradičním výrazem, proto jej 
navrhujeme systematicky zařadit do § 7 odst. 2. 
----- 
1) Tradiční výrazy pro ČR jsou obsaženy v 
databázi E-Bacchus, dostupná na: 
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/ebacc
hus/index.cfm?event=resultsPTradTerms&startRo
w=1&countryFk=CZ&qualityFk=&term=&languageF
k=&categoryFk=&termType=0&registrationDateSta
rt=&registrationDateEnd=&language=CS 

 3. K § 7 odst. 3 
§ 7 odst. 3 navrhujeme nahradit tak, že po změně 
bude znít: 

„(3) Označení „rezerva“ je možné použít pro 
víno s chráněným označením původu, s 

Akceptováno. 
Ustanovení upraveno takto: 
K § 7 odst. 3 Víno s chráněným označením původu nebo 
chráněným zeměpisným označením původu lze označit slovy: 

a)„zrálo v sudu“ pokud víno zrálo v dřevěném sudu po 
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výjimkou šumivého vína a perlivého vína, které 
zrálo nejméně 24 měsíců, z toho v dřevěném sudu 
nejméně 12 měsíců u červeného vína a 6 měsíců u 
bílého nebo růžového vína a zbytek uvedené doby 
v lahvích. 

(3) Víno lze označit slovy:  
„zrálo v sudu“ pokud víno zrálo v dřevěném 

sudu po dobu nejméně 6 měsíců, 
 
Odůvodnění: Výraz „zrálo v sudu“, který není 
tradičním výrazem (viz odůvodnění připomínky č. 
1), navrhujeme samostatně zařadit do odstavce 3. 
Původní výraz „rezerva“ navrhujeme přesunout do 
§ 7 odst. 2 mezi ostatní tradiční výrazy. 

dobu nejméně 6 měsíců, 
b) „kvašeno v sudu“ a nebo „školeno v sudu pokuď 

takové víno bylo kvašeno nebo školeno v sudu typu 
barrique“. 
 

 4. K § 7 odst. 4  
V § 7 navrhujeme vložit nový odstavec č. 4 ve 
znění: 

„(4) Víno lze označit slovy „botrytický sběr“, 
pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr 
z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z 
cibéb bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň 
z 30 % napadeny ušlechtilou plísní šedou 
Botrytis cinerea P.“. 
V souvislosti s tímto zařazením nového odstavce  
č. 4 navrhujeme také přečíslování současných 
odstavců 4, 5, 6, 7 a 8 uvedených v § 7. 
 
Odůvodnění: Ačkoliv jde o definici totožnou jako v 
případě tradičního výrazu „premium“, máme za to, 
že výraz „botrytický sběr“ by měl být zachován. 
Vzhledem k tomu, že však nejde o tradiční výraz 
(viz odůvodnění připomínky č. 1), navrhujeme jeho 
zařazení do samostatného odstavce a s tím 
související přečíslování současných odstavců 4-8. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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 5. Ke stávajícímu § 7 odst. 7 – poznámka pod 
čarou č. 5. Navrhujeme v poznámce pod čarou 
uvést odkaz na nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům (dále jen „nařízení (EU) 
č. 1169/2011“), namísto odkazu na zákon č. 
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že dle § 7 
odst. 7 návrhu vyhlášky se jedná o zákaz uvádění 
informací vedoucích ke klamání spotřebitele na 
etiketě vína, tj. o zákaz klamavých informací o 
potravinách poskytovaných spotřebiteli, máme za 
to, že nařízení (EU) č. 1169/20112) upravuje tuto 
situace ve vztahu k zákonu č. 634/1992 Sb. 
speciálně a proto je užití odkazu na něj 
přiléhavější. 
------------ 
2 Konkrétně čl. 7 citovaného nařízení stanovuje 
požadavek uvádění nezavádějících informací o 
potravinách 

Akceptováno. 
§ 7 odst. 7 byl společně s poznámkou pod čarou č. 5 vypuštěn 
na základě zásadní připomínky OKOM. 

 6. V § 13 odst. 1 navrhujeme přečíslovat v první 
větě odkaz na odstavce podle konečného 
přečíslování (zřejmě to bude 3 až 14). 
 
Odůvodnění: V souvislosti s návrhem zařazení 
nových odstavců 13 a 14 (viz připomínka č. 9) by v 
případě přijetí měla být tato změna reflektována v 
odkazu uvedeném v § 13 odst. 

Akceptováno. 

 7. § 13 odst. 10 navrhujeme upravit tak, že po 
provedené změně bude znít: 
„Evidenci o zásobách vína vede osoba uvedená v § 
30 odst. 1 zákona na vzoru uvedeném v příloze č. 

Akceptováno. 
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20, a to pro každý kalendářní měsíc samostatně. V 
případě vín v balení určeném spotřebiteli, může 
obchodník vést evidenci o zásobách vína 
elektronickou formou, a to prostřednictvím účetního 
programu, přičemž musejí být evidovány všechny 
údaje uvedené na vzoru v příloze č. 20, s výjimkou 
údajů vlastní spotřeba a technologické ztráty. 
 
Odůvodnění: Obecná možnost vedení evidenčních 
knih v elektronické formě je již stanovena v § 13 
odst. 1. V kontextu samotného § 13 odst. 10 je 
tudíž zřejmě nadbytečnou. 

 8. Ustanovení § 13 odst. 12 navrhujeme upravit 
tak, že po provedené změně bude znít: 
„Ustanovení odstavce 11 věty třetí se nevztahují na 
výrobce, jehož výroba produktů za vinařský rok 
nepřesáhne 500 hl. 750 hl vína v obalu určeném 
pro spotřebitele nebo 1000 litrů sudového vína 
prodaného maloobchodníkem spotřebiteli za jeden 
vinařský rok. Tento výrobce vede evidenci o 
zásobách produktu a přídavcích jiných látek než 
vína k produktu souhrnně pro všechny své 
produkty na jednom formuláři podle kategorie vína 
podle vzoru stanoveného v příloze č. 22 nebo č. 21 
nebo podle šarže podle vzoru stanoveného 
v příloze č. 23.“ 
 
Odůvodnění: Máme za to, že ustanovení § 13 odst. 
12 by se mělo týkat malých a středních výrobců, 
kteří si budou moci zvolit, zda povedou evidenci o 
zásobách produktu souhrnně podle kategorie vína 
nebo podle šarže. Vzhledem k tomu, že § 13 odst. 
11 a 12 provádí § 11 odst. 2 písm. e zákona, 
problematika se týká výhradně výrobců vína, tudíž 

Akceptováno. 
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není dle našeho názoru vhodné vycházet z definice 
malého množství uvedeného v § 3 písm. p) zákona 
č. 321/2004 Sb., pro účely definování 
maloobchodníka. 

 9. V § 13 navrhujeme zařadit nové odstavce 13 a 
14 (a v té souvislosti stávající odstavce 13 a 14 
přečíslovat na 15 a 16) ve znění: 

„(13) Evidenční knihy při prodeji sudového 
vína vede osoba uvedená v § 16b odst. 1 písm. 
a) nebo b) zákona dle vzoru uvedeného v 
příloze č. 25. Záznamy o naskladnění vína se 
provedou nejpozději první pracovní den 
následující po dni, kdy bylo víno naskladněno. 
Záznamy o zásobách vína na počátku měsíce 
se provedou nejpozději třetí pracovní den 
daného měsíce. Záznamy o zásobách vína na 
konci daného měsíce se provedou nejpozději 
třetí pracovní den následujícího měsíce. 
 

(14) Evidenční knihy při prodeji sudového 
vína dle vzoru uvedeného v příloze č. 25 vede 
osoba uvedená v § 16b odst. 1 písm. a) nebo b) 
zákona od počátku vinařského roku tehdy, 
pokud v předcházejícím vinařském roce prodala 
více než 1000 l sudového vína, přičemž 
vinařský rok počíná dnem 1. 8. a končí 31. 7. 
následujícího roku. V případě, že osoba 
uvedená v § 16b odst. 1 písm. a) nebo b) zákona 
nevede evidenční knihy od počátku vinařského 
roku z důvodu, že v předcházejícím vinařském 
roce neprodala více než 1000 l sudového vína, 
začne vést evidenční knihu dle vzoru 
uvedeného v příloze č. 25 v průběhu 
probíhajícího vinařského roku, a to od počátku 

Akceptováno. 
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měsíce následujícího po měsíci, v němž 
dosáhla prodeje 1000 l sudového vína souhrnně 
za probíhající vinařský rok.“. 
 
Odůvodnění: Evidenční knihy při prodeji sudového 
vína by měly být vedeny způsobem uvedeným v 
nové příloze č. 25 (viz připomínka č. 11 a 
samostatná příloha) 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. 

 10. V § 16 odst. 1 navrhujeme stanovit i minimální 
velikost výšky logotypu. 
 
Odůvodnění: V zájmu spotřebitele a jeho možnosti 
se orientovat, je na místě velikost loga maximálně 
standardizovat. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 

(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro 
spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24.  

(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu 
lahev se uvede na horní části uzávěru nebo na 
etiketě v hlavním zorném poli. Výška loga je 12-16 
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mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, 

s výjimkou lahví, se uvede spolu s povinným 
údajem o provenienci12). Výška loga je 12-16 mm. 

(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  

 11. V souvislosti s připomínkou č. 4 navrhujeme 
novou přílohu č. 25, kterou zasíláme v 
samostatné příloze. 
 
Odůvodnění: Nově vytvořený vzor pro vedení 
evidenčních knih při prodeji sudového vína je dle 
našeho názoru vhodnější, než kdyby prodejci 
sudového vína používali evidenci dle přílohy č. 20. 
Počítá např. i s evidencí naskladnění vína (vstupů, 
které dle nařízení je nutno evidovat nejpozději první 
pracovní den po vstupu, zásoby vína pak 
nejpozději třetí pracovní den následujícího měsíce 
– viz čl. 45 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 
436/2009. 

Akceptováno. 

 12. Navrhujeme zařazení nového § 17 ve znění: 
§ 17 

Přechodné ustanovení 
1. Povinnost výrobců vést evidenční knihy 
podle § 13 této vyhlášky, se nevztahuje na 
výrobce, který již příslušnou evidenci vede v 
evidenčních knihách podle vyhlášky č. 323/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to do 

Akceptováno. 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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konce vinařského roku 2016/2017, tedy do 31. 7. 
2017. 
 
Odůvodnění: V souvislosti se změnami způsobu 
vedení evidenčních knih stanovujeme přechodné 
ustanovení pro vedení evidenčních knih výrobců do 
konce vinařského roku 2016/2017 pro případ, že 
vedení evidenční knihy bylo započato v režimu 
vyhlášky 323/2004 Sb. 

 13. Navrhujeme aktualizovat poznámku pod čarou 
č. 11 odkazující na neplatné právní předpisy. Tak, 
že bude odkazovat na nařízení komise (ES) č. 
436/2009, 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. 
 
Odůvodnění: aktualizace odkazu. 

Vysvětleno. 
Poznámka pod čarou byla v souvislosti vypuštěním § 13 odst. 
2 zrušena. 

 14. V příloze č. 20 navrhujeme sloupec „Země 
původu“ změnit na sloupec „Provenience“. Dále v 
přílohách: č. 21 - poznámka č. 1, č. 22 – poznámka 
č. 2, č. 23 – poznámka č. 1 navrhujeme změnit 
slova „U vína z dovozu se uvede též země 
původu““ na „U vína z dovozu se uvede též 
provenience“. 
 
Odůvodnění: S výrobky z révy vinné se pojí údaj o 
provenienci, jehož pravidla uvádění jsou nastavena 
v čl. 55 nařízení (ES) 607/2009, v platném znění. 
Údaj o zemi původu se uvádí pouze v případě 
vinných hroznů čerstvých, rektifikovaného 
moštového koncentrátu a rmutu. Údaj o 

Akceptováno. 
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provenienci např. jasně nastavuje pravidla pro 
situaci, kdy je víno směsí vín z různých zemí. 

 15. V příloze č. 20 navrhujeme sloupec „Datum a 
podpis“ přesunout zcela vpravo, tak aby byl 
posledním sloupcem. 
 
Odůvodnění: přehlednost. 

Akceptováno. 

 Doplnění připomínek SZPI v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení k návrhu 
vyhlášky 
o provedení některých ustanovení zákona o 
vinohradnictví a vinařství 
V rámci přípravy výkladového materiálu 
otázky/odpovědi jsme došli k závěru, že je potřeba 
upřesnit nebo doplnit nově navržená ustanovení § 
13 odst. 13 a 14 tak, aby do konce roku 2017 
pokrývala i obchodníky, kteří nesplňují požadavky 
na výrobce nebo příjemce. 
Povinnost vést evidenční knihy při prodeji 
sudového vína se totiž od 1. 4. 2017 vztahuje na 
všechny provozovatele, kteří překročí malé 
množství sudového vína za 1 vinařský rok, tj. i na 
ty, kteří po 1. 1. 2018 nebudou s prodejem 
sudového vína pokračovat, protože nebudou v 
pozici výrobce nebo příjemce ve smyslu § 16b 
odst. 1. 
V § 13 odst. 13 a 14 neuvádět, kdo je povinen k 
vedení této EK. Povinnost je stanovena v § 30 
odst. 1 zákona – tj. ten kdo „drží“ produkt. 
Držitelem je dle NOZ – ten, kdo vykonává právo 
pro sebe. Do konce roku to bude jakýkoliv prodejce 
sudového vína a od 1. 1. 2018 dojde k zúžení na 
oprávněné prodejce ze zákona, kterými budou 
pouze výrobce nebo příjemce ve smyslu § 16b 
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odst. 1. 
Připomínka č. 9: V § 13 navrhujeme zařadit nové 
odstavce 13 a 14 (a v té souvislosti stávající 
odstavce 13 a 14 přečíslovat na 15 a 16) ve znění: 
„(13) Evidenční knihy při prodeji sudového vína 
vede osoba uvedená v § 16b odst. 1 písm. a) 
nebo b) zákona se vedou dle vzoru uvedeného 
v příloze č. 25. Záznamy o naskladnění vína se 
provedou nejpozději první pracovní den 
následující po dni, kdy bylo víno naskladněno. 
Záznamy o zásobách vína na počátku měsíce 
se provedou nejpozději třetí pracovní den 
daného měsíce. Záznamy o zásobách vína na 
konci daného měsíce se provedou nejpozději 
třetí pracovní den následujícího měsíce. 
(14) Evidenční knihy při prodeji sudového vína 
dle vzoru uvedeného v příloze č. 25 vede osoba 
uvedená v § 16b odst. 1 písm. a) nebo b) zákona 
se vedou od počátku vinařského roku tehdy, 
pokud v předcházejícím vinařském roce prodala 
bylo prodáno více než 1000 l sudového vína 
spotřebiteli, přičemž vinařský rok počíná dnem 
1. 8. a končí 31. 7. následujícího roku. V 
případě, že osoba uvedená v § 16b odst. 1 písm. 
a) nebo b) zákona nevede evidenční knihy 
nejsou vedeny od počátku vinařského roku z 
důvodu, že v předcházejícím vinařském roce 
neprodala nebylo prodáno více než 1000 l 
sudového vína spotřebiteli, začne se vést 
evidenční knihu kniha dle vzoru uvedeného v 
příloze č. 25 v průběhu probíhajícího 
vinařského roku, a to od počátku měsíce 
následujícího po měsíci, v němž dosáhla bylo 
dosaženo prodeje 1000 l sudového vína 
spotřebiteli souhrnně za probíhající vinařský 

 
 
 
 
Akceptováno. 
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rok.“ 
Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

1. K § 1 odst.1 
 V § 1 odst. 1 navrhujeme větu první uvést v tomto 
znění:  
„Seznamy moštových odrůd révy vinné, ze kterých 
je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené 
oblasti, jsou vedeny ve Státní odrůdové knize1) 
nebo v úředních seznamech odrůd révy vinné 
ostatních zemí Evropské unie.“.  
1) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně 
některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)  
 
Odůvodnění: Odstavec 1 stanovuje možnost 
vyrobit jakostní víno i z odrůd registrovaných v 
úředních seznamech (nikoli pojem „odrůdová 
kniha“) všech členských států. Tedy z odrůd 
registrovaných a nikoli odrůd s právní ochranou. 
Tedy bude-li u nás vyrobeno jakostní víno z odrůdy 
registrované v Chorvatsku jako Lipovina, mající 
synonymum v Chorvatsku Harslevelve a Lipolist a 
pokud budou tato dvě synonyma zapsána v jejich 
úředním seznamu (nutno vždy ověřit), víno bude 
zatříděno jedním z těchto 3 názvů. Dále 
upozorňujeme na neexistenci Společného katalogu 
vinné révy. Jediným oficiálním zdrojem pro 
zatřídění vína SZPI jsou tedy úřední seznamy 
jednotlivých členských států, měly by být dle článku 
5 odst. 1 směrnice Rady č.68/193/ESH veřejně 
dostupné. ČR tuto povinnost splňuje. 

Vysvětleno. 
Bylo ponecháno stávající znění. Odrůdovou knihou ve vztahu 
k jiným členským státům EU je myšlen jejich úřední seznam. 
Je evidentní, že ne vždy se úřední seznam nazývá Odrůdová 
kniha jako v případě ČR. V tomto smyslu není třeba změny. 

 2. K § 1 odst. 2 
§ 1 navrhujeme uvést odstavec 2 v tomto znění:  
„(2) Názvy některých odrůd vedených ve Státní 
odrůdové knize a v úředních seznamech odrůd 

Vysvětleno. 
MZe doporučuje ustanovení paragrafu neměnit. Synonyma 
budou uváděna pouze u odrůd vedených ve Státní odrůdové 
knize ČR. 
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révy vinné ostatních zemí Evropské unie lze 
nahradit synonymy v nich uvedenými. Seznam 
synonym moštových odrůd révy vinné, vedených 
ve Státní odrůdové knize zveřejní ministerstvo na 
svých internetových stránkách.“.  
 
Odůvodnění: Příloha č. 1 řeší pouze názvy a 
synonyma některých odrůd registrovaných v naší 
Státní odrůdové knize. Tato příloha je dle našeho 
názoru nesystémová (ošetřuje jen „naše“ 
synonyma a nikoli synonyma ostatních zemí EU) a 
tedy nadbytečná, pokud by měla zůstat, musí v ní 
být provedeny opravy (viz další text). Pokud je 
potřeba ze strany vinařské veřejnosti mít nějaký 
rychlý přehled o našich synonymech, navrhujeme 
uveřejnit tento seznam na webových stránkách 
MZe, tedy stejným způsobem, jako je zveřejňování 
řešeno v odstavci 3 a nikoli v právním předpise. 

 
 

 3. K § 1 odst. 3  
Komentář:  
Navrhujeme předkladateli znovu zvážit nutnost 
zavedení možnosti použití zkratek namísto názvů 
odrůd a případně odstavec 3 bez náhrady vypustit. 
Navrhované znění by podle našeho názoru 
znamenalo, že by se musely zveřejnit zkratky pro 
všechny odrůdy registrované v EU, resp. 
registrované a zapsané jak ve Státní odrůdové 
knize ČR, tak i úředních seznamech jednotlivých 
členských států. Obáváme se, že toto nebude 
reálně možné. Případná úprava tohoto odstavce, 
např. ve smyslu povolení zkratek pro odrůdy 
zapsané ve Státní odrůdové knize, by zřejmě 
reálná byla, ale bylo by to nesystémové a odlišně 
upravené pro odrůdy registrované v ČR a pro 

Vysvětleno. 
Ad 1) 
K § 1 odst. 3 (obdobně k § 7 odst. 8, § 11 odst. 7 a § 13 odst. 
14) – navrhujeme vypustit možnost užití zkratek na obalech, 
které nejsou určeny pro spotřebitele. Ve vztahu k evidenčním 
knihám a průvodním dokladům se domníváme, že zmocnění 
MZe k vytvoření seznamu zkratek lze dovodit z § 27 odst. 14 
resp. § 30 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb. - citovaná 
ustanovení MZe opravňují stanovit způsob vedení evidenčních 
knih resp. náležitosti průvodních dokladů 
 
Ad 2) 
Názvy odrůd ve státní Odrůdové knize lze nahradit zkratkami. 
Záměr je vést zkratky ve vyhlášce, pouze u odrůd vedených ve 
Státní odrůdové knize a u odrůd, ze kterých je dovoleno 
vyrábět zemské víno. 
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odrůdy registrované v jednom ze členských států 
EU. 

 
 

 4. K § 7 odst. 5 a k § 8 odst. 2  
ÚKZÚZ není známo, podle jakého klíče byly 
zařazeny odrůdy do přílohy č. 10. Dále 
upozorňujeme na skutečnost, že v § 7 odst. 5 byla 
zřejmě opomenuta vína s názvem odrůdy – viz 
§17a odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění 
zákona č. 26/2017 Sb. Tato vína nelze označit 
názvem odrůdy, která je registrovaná v naší Státní 
odrůdové knize. Shledáváme tedy rozpor mezi 
navrhovaným ustanovením § 7 odst. 5 vyhlášky a § 
17a odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění 
zákona č. 26/2017 Sb.  
V souvislosti s přílohou č. 10 předkládaného 
návrhu vyhlášky musíme upozornit na skutečnost, 
že ze zde vyjmenovaných odrůd révy vinné sice 
bude umožněno vyrábět zemské víno (stejně jako z 
odrůd registrovaných a zapsaných ve Státní 
odrůdové knize nebo v některých z úředních 
seznamů členských států EU), nebude však možné 
s rozmnožovacím materiálem těchto odrůd 
(sazenicemi révy) obchodovat, jak je umožněno u 
odrůd révy registrovaných v ČR nebo v členském 
státě EU, ve smyslu § 23 a souvisejících zákona č. 
219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů 
(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění 
pozdějších předpisů. 
K samotnému návrhu přílohy č. 10 navrhujeme 
svolat ze strany předkladatele schůzky, a to za 
účasti naší i kolegů ze strany SZPI, jak je ostatně 
deklarováno ve zvláštní části odůvodnění 
předkládaného návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno. 
Odrůdy do přílohy č. 10 byly zařazovány podle klíče 
historického pěstování na území ČR. 
 
K § 7 odst. 5 – § 17a odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb. vymezuje 
podmínky k označení názvem odrůdy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schůzka SZPI, ÚKZÚZ, MZe se uskutečnila 16. 1. 2017 na 
ÚKZÚZ Brno a dále bylo řešeno korespondenčně. 
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 5. K příloze č. 1 
Název přílohy č. 1, bude-li ve vyhlášce ponechána, 
uvést v tomto znění:  
„Seznam synonym moštových odrůd révy vinné 
vedených ve Státní odrůdové knize“. 

Vysvětleno. 
Název přílohy byl upraven: 
„Seznam některých moštových odrůd révy vinné pro 
výrobu jakostního vína stanovené oblasti a jejich 
synonym“.  

 6. K příloze č. 1 
V příloze č. 1 části I. zrušit řádek č. 1 Bouvierův 
hrozen a řádek č. 8. Rother Riesling, v řádku č. 10 
zrušit slovo „Welschriezling“, v řádku č. 14. zrušit 
slovo „Malvasie“ a v části II. řádku č. 1 slovo 
„Blaufrankisch“ nahradit slovem „Blaufränkisch“.  
 
Odůvodnění: Navrhujeme vyškrtnout odrůdy, které 
nejsou ve Státní odrůdové knize vůbec 
registrovány, a dále synonyma, která ve Státní 
odrůdové knize nejsou zapsána. Opraven název 
odrůdy Blaufränkisch. 

Vysvětleno. 
Příloha 1 byla upravena takto: 
„Bouvierův hrozen – pouze synonymum „Bouvierovo hrozno“ 
Rother Riesling – bez náhrady vypuštěn 
Malvasie, Welschriezling – vypuštěna tato synonyma 
Blaufrankisch – nahrazena za Blaufränkisch“. 
 

 7. K příloze č. 10 
V názvu přílohy č. 10, bude-li ve vyhlášce 
ponechána, za slovo „Seznam“ vložit slovo 
„dalších“ a odstranit řádek č. 10. Tramín kořenný.  
 
Odůvodnění: Nadpis této přílohy je dle našeho 
názoru zavádějící, zemská vína lze vyrábět také z 
odrůd registrovaných ve Státní odrůdové knize a v 
úředních seznamech ostatních členských států.  
Je třeba ověřit, o jaké odrůdy se vlastně jedná. 
Tramín kořenný je zřejmě pouze překlad odrůdy 
Gewürztraminer, která je u nás registrovaná jako 
Tramín červený se synonymy Tramín a 
Gewürztraminer. Tramín kořenný podle našeho 
názoru nemůže být v tomto seznamu uveden. 

Akceptováno. 
Do názvu přílohy č. 10 doplnit slovo „dalších“. 
Tramín kořenný vypuštěn. 
Příloha č. 10 zní: 
Bílý Portugal 
Ranuše muškátová 
Sylvánské červené 
Sylvánské modré 
Šedý Portugal 
Tramín žlutý 
Veltlínské červenobílé 
Muškát žlutý 
Modrý Janek 
Bouvierův hrozen 
  

Státní K Příloze č. 10 (Seznam odrůd, ze kterých je Vysvětleno. 
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zemědělský 
intervenční fond 

dovoleno vyrábět zemské víno): 
10. Tramín kořenný 
11. Tramín žlutý 
V rámci vnitřního připomínkového řízení byla 
Fondem uplatněna připomínka, že se 
pravděpodobně v obou případech jedná o mutace 
odrůdy Tramín červený. Tramín červený je navíc 
uveden v příloze č. 1 se synonymem 
Gewürztraminer, přičemž doslovný překlad je právě 
Tramín kořenný. Bylo doporučeno tento rozpor 
odstranit. V rámci vypořádání byla připomínka 
vysvětlena/akceptována s tím, že „Problematika 
odrůd je řešena paralelně s legislativním procesem 
tohoto prováděcího předpisu ve spolupráci s SZPI 
a ÚKZÚZ.“. Není zřejmé, jakým způsobem (a zda) 
byla ve výsledku připomínka vypořádána, když je 
v návrhu vyhlášky (jdoucím do mezirezortního 
připomínkového řízení) připomínkovaný text 
v nezměněné podobě. 

 
Tramín žlutý – odrůda bude v brzké době popsána, tzn. měla 
by zůstat v příloze č. 10. 
 
Tramín kořenný bude z přílohy č. 10 vyřazen. 

Státní 
pozemkový úřad 

Bez připomínek.  

Svaz vinařů ČR 1. § 3 odst. 1 nově zní: 
(1) U vína s chráněným označením původu 
vyrobeného z hroznů révy vinné sklízených 
v České republice lze zvýšit celkový obsah 
alkoholu na 15% objemových3) pokud je to pro 
danou kategorii CHOP vína stanovenou 
zákonem povoleno. 
 
Odůvodnění: 
Zpřesnění textu tak, aby bylo jasné, že zvyšování 
celkového obsahu alkoholu není možné u všech 
CHOP vín. 

Vysvětleno. 
§ 13 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. 
U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti 
zakázáno. 
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 2. V § 6 „Lhůty pro sdělení výsledku rozborů u 
nebaleného vína a související příloze č. 9“ 
Je nutno uvést do souladu vyhlášku s tím, co říká 
zákon. Zákon hovoří o dnech pro sdělení výsledků 
rozboru. To stejné musí říkat vyhláška. 
Požadujeme vypustit slovo „pracovních“. 

Vysvětleno. 
„Pracovní dny“ byly nahrazeny na „dny“ a lhůty byly upraveny. 

 3. V souvislosti s problematikou šlechtitelských 
ploch: 
 
a) v § 10 vložit nový odstavec 4, který zní: 
„4) Stanové odchylky dle odstavce 3 je možné 
překročit pouze u vín pocházejících ze 
šlechtitelských nebo výzkumných ploch, kde by pro 
velké množství malých šarží bylo velmi obtížné 
zajistit potřebné rozbory vín.“ 
Odůvodnění: Je nutno povolit větší odchylku 
obsahu alkoholu pro vína pocházející ze 
šlechtitelských a výzkumných ploch, zejména pro 
pěstování oček, kde hrozny a víno je druhotným 
produktem. 
 
 
 
 
 
b) V souvislosti s výše uvedeným doplnit § 7 o 

nové písmeno ch), které zní: 
ch) Víno ze šlechtitelských a výzkumných ploch – 
víno z vinic, kde se provádí uznávací řízení ke 
sklizni množitelských materiálů révy vinné nebo se 
řeší výzkumný úkol financovaný grantem 
z veřejných prostředků.“ 
Odůvodnění: Protože víno vyrobené ze 
šlechtitelských a výzkumných ploch může 

 
 
 
Vysvětleno. 
Je-li víno zatříděno jako víno s CHOP (jakostní odrůdové či s 
přívlastkem) tak při jeho uváděno do oběhu musí být 
dodržováno ustanovení § 27 odst. 4 písm. a) bod 4 zákona č. 
321/2004 Sb. – hodnoty stanovených parametrů musí 
odpovídat hodnotám zjištěným při zatřídění. Dle našeho 
názoru, chce-li PPP vyrábět víno s CHOP z hroznů sklizených 
na šlechtitelských plochách, tak musí splňovat všechna 
pravidla, jako ostatní výrobci vín s CHOP. Tato vína mohou být 
vyráběna s CHZO (zemské), kde citované pravidlo nastaveno 
není. Pokud se jedná o možnost evidovat vína vyrobená v 
rámci šlechtění a výzkumných úkolů společně jako jednu šarži 
uvádíme, že takový postup by byl v rozporu s účelem 
vymezení i se samotnou definicí šarže, jak je stanovena v § 3 
odst. 1 písm. j) zákona č. 321/2004 Sb. 
 
Akceptováno. 
Nový § 7 odst. 7 písm. ch) 
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překračovat stanovené odchylky, je vhodné 
spotřebitele upozornit, že nakupuj víno z takových 
ploch. Označení takových vín zajistí, aby 
spotřebitel nebyl klamán, ale zároveň mohla široká 
veřejnost posoudit výstupy ze šlechtitelských a 
výzkumných úkolů. 
 
c) V § 13 vložit nový odstavec 15, který zní: 
„15) Vína vyrobená v rámci šlechtění a 
výzkumných úkolů je možné evidovat společně 
jako jednu šarži.“ 
Odůvodnění: Vzhledem k rozdrobení produkce 
šlechtitelského podniku a velmi malým mikrošaržím 
je celková práce administrativně velmi náročná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Pokud se jedná o možnost evidovat vína vyrobená v rámci 
šlechtění a výzkumných úkolů společně jako jednu šarži 
uvádíme, že takový postup by byl v rozporu s účelem 
vymezení i se samotnou definicí šarže, jak je stanovena v § 3 
odst. 1 písm. j) zákona č. 321/2004 Sb. 
 

 Celkové odůvodnění: 
Situace v úseku šlechtění a výroby 
rozmnožovacích materiálů révy vinné je v České 
republice velmi špatná: 
1. Produkce domácích sazenic poklesla od roku 

2000 asi na jednu polovinu. 
2. Výměra podnožových vinic poklesla za 

posledních 10 let na jednu třetinu původního 
stavu. 

3. Podpora šlechtění révy vinné ze strany státu 
každoročně klesá nebo stagnuje. Jeno díky 
aktivitám Českomoravské šlechtitelské a 
semenářské asociace se daří zajistit alespoň 
minimální podporu na některé šlechtitelské 
programy v oblasti novošlechtění. I tak celkové 
náklady vynaložené na novošlechtění poklesly 
od roku 2007 ze 14 mil. Kč na 7,5 mil. Kč v roce 
2014, ubylo také pracovníků ve šlechtění. 
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Tato katastrofální bilance je výsledkem 
nevýhodného postavení ČR s malou výměrou vinic 
a malým trhem pro sazenice, ale také lhostejnosti a 
nečinnosti politických a odborných institucí České 
republiky, které se mají o tento obor vinařství 
starat. V Německu, Rakousku a dalších vyspělých 
státech to stát v tichosti dělá za pomocí státních 
výzkumných ústavů a odborných škol (např. 
Geisenheim, Freiburg, Geilweilerhof, 
Klosterneuburg). U révy vinné je totiž prakticky 
nemožné provádět šlechtění na základě tržních 
principů a proto je podpora ze strany státu a 
veřejných zdrojů nezbytná. Pokud nejsou peníze, 
lze pomoci alespoň vhodnou legislativou. 
Nežádáme zřízení výzkumného ústavu za desítky 
milionů, ale jenom přizpůsobení legislativy 
potřebám šlechtění. 
 
Poslední aktivitou, kterou Svaz vinařů ve prospěch 
šlechtění vyvinul, bylo zřízení Technického izolátu 
na Mendlově univerzitě v Lednici před 10 lety. 
Technický izolát podpořil velkou dotací také 
Jihomoravský kraj. Vzájemnou spoluprací 
univerzity a šlechtitelů se nám podařilo ozdravit 
téměř celý sortiment původních národních odrůd a 
klonů. Česká republika má své původní odrůdy, má 
své vynikající klony a máme dokonce u většiny 
odrůd ozdravené množitelské stupně v jakosti 
Super Elita VT. 
 
Pro šlechtitele je nezbytně nutné zakotvit definici 
pro vína původem ze šlechtitelských a 
množitelských vinic a umožnit volnější nakládání 
s produkty z těchto ploch. Vinice na každé 
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šlechtitelské stanici jsou rozdrobeny na několik set 
entit podle množství novošlechtění, odrůd a klonů. 
Jenom jediný šlechtitelský podnik ročně vyrobí cca. 
150 – 200 mikrovzorků. Vedení praktické evidence 
těchto mikrošarží, zajištění dodržování limitů při 
cukření, normy ztrát, atp. je za této situace 
prakticky nemožné. Při minulé novelizaci zákona 
nám bylo doporučeno smíchat obsah všech 
mikrovzorků do jedné šarže a pomoci si vínem 
z vinařské zóny C, kde nebylo provedeno cukření. 
To ovšem značně degraduje informační hodnotu 
mikrovzorků. Navíc je z odborného hlediska 
míchání mikrovzorků naprostý nesmys.My 
potřebujeme každou entitu prověřit v přímém 
kontaktu s odbornou i laickou veřejností. Bez 
prodeje vína ze šlechtitelských ploch se ztráta 
z provozu vinic výrazně prohloubí a šlechtění bude 
nemožné. 
 
Mimo problematiku šarží nám zákon velmi ztěžuje 
uplatnění vín z množitelských porostů. Například 
firma Alois Tománek Boršice u Buchlovic, která je 
největším producentem oček (celková výměra 7 
ha) produkuje očka z dvou hektarů stolních odrůd a 
novošlechtění, kde se cukernatost i v dobrých 
letech často pohybuje kolem 120 NM. Přitom 
stanice Boršice a Polešovice leží v okrese Uherské 
Hradiště, tedy na samém severním okraji našich 
vinařských oblastí. Přesto byly naše vinice 
nesmyslně zařazeny do zóny B a vyrobit prodejné 
víno z množitelských ploch je pro nás nesmírně 
obtížné. 

 4. § 12 nově zní: 
„Údaje zapisované podle § 11, § 14a, § 16b odst. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno takto: 
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3, 28 a 29 zákona do Registru vinic (dále jen 
„Registr“) se předávají Ústavu výhradně 
prostřednictvím Registru použitím na vzorech 
vzorů, které zveřejní ministerstvo na svých 
internetových stránkách, zveřejněných 
ministerstvem na jeho internetových stránkách, 
 
Odůvodnění: Upravit text, aby bylo jasné, že údaje 
se předávají Ústavu jen prostřednictvím Registru 
při použití formulářů, které MZe zveřejní na svých 
stránkách. 

„Údaje zapisované podle § 11, § 14a, 16b odst. 3, 28 a 29 
zákona do Registru vinic (dále jen "Registr") se předávají 
Ústavu prostřednictvím internetových stránek ministerstva 
nebo písemně Ústavu, podle vzorů zveřejněných 
ministerstvem na jeho internetových stránkách.“. 
 

 5. § 13 odst. 2 
V odkazu „11)“ je odkaz na neplatný Čl. 70 nařízení 
Rady (ES) č. 1493/1999 a nařízení (ES) 884/2001. 
 
Odůvodnění: Nahrazení platnou legislativou 
v odkazu. 

Vysvětleno. 
Poznámka pod čarou byla vypuštěna. 

 6. § 16 odst. 1 nově zní: 
 
„(1) Logotyp se uvede ne obalu určeném pro 
spotřebitele podle  § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24. V případě skleněných lahví všech 
velikostí na horní straně ústí hrdla ve velikosti 
loga 16 mm s tolerancí +/- 1 mm, v případě 
ostatních obalů určených pro spotřebitele 
spolu s povinným údajem o provenienci12) ve 
velikosti loga 16 mm. 
 
Odůvodnění: Navrhované znění § 16 ve spojení 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 

(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  

(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev 
se uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKEFDJTB)



 
 

53 
 

s přílohou 24 se zcela míjí zamýšleným účinkem a 
smyslem nové právní úpravy. Již z důvodové 
zprávy k novele zákona a z následného 
legislativního procesu je zřejmý smysl ustanovení o 
použití jednotného značení vín CHOP a CHZO 
vyrobených z domácí suroviny. Záměrem je 
eliminovat časté nežádoucí praktiky výrobců vína, 
kdy pod etiketou evokující domácí původ vína se 
prodává víno vyrobené v zahraničí. Výrobci sice 
v souladu s předpisy uvádějí pravý původ, avšak 
drobným písmem v jednom zorném poli, zpravidla 
na zadní etiketě. Zamezení tohoto jevu 
prostřednictvím povinného nápisu o stanovené 
velikosti na tzv. „přední“ etiketě se ukázalo 
legislativně neprůchozí. Proto zákonodárci zvolili 
variantu jednoznačného a lehce rozpoznatelného 
označení domácích vín jednotným logotypem 
povinné umístěným na obalu pro spotřebitele. Celá 
diskuze, a to jak v příslušných čteních v PS, tak i 
v Senátu Parlamentu ČR se vedla ve smyslu 
umístění logotypu na vršku láhve, zejména 
v podobě „záklopky“, potažmo na šroubovacím, či 
skleněném uzávěru láhve v jednotné velikosti 16 
mm. Polemika, a to i ze strany MZe a samotného 
pana ministra, byla vedená pouze, zda takové 
označení má být povinné, nebo dobrovolné. 
Zákonodárci se většinově, a to jak v PS, tak i 
v Senátě přiklonili k variantě povinného jednotného 

zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 

lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 

(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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použití logotypu a jak vyplývá ze smyslu 
proběhlých diskuzí, tak v případě láhví, výhradně 
jednotně a povinně na vršku láhve (viz přiložené 
stenozáznamy z jednání). 
Navrhované znění § 16 tedy odporuje proběhlému 
legislativnímu procesu a záměru zákonodárců. 
Tím, že není stanoveno umístění na láhvích a ani 
minimální velikost logotypu, může k naplnění 
zákona stačit „mikrotečka na dně láhve“. Dopadem 
takové nejednoznačnosti by bylo úplné popření 
smyslu ustanovení § 16 odst. 4 novely zákona, 
tedy zamezení matení zákazníků, jednoduchá 
orientace, ochrana CHOP a CHZO vín. 
V neposlední řadě je významné i dosavadní, byť 
dobrovolné, značení vín totožným logotypem, které 
již využívá více jak 110 producentů, vesměs na 
vršku lahve. Do podpory takového značení již byly 
investovány značné finanční prostředky z veřejných 
zdrojů. Argument, že takové povinné značení vín je 
překážkou vývozu domácích vín, protože viditelné 
přiznání se k původu vína je diskriminační, je zcela 
nepřijatelné. Vývoz domácích vín je marginální a 
přínosy předpokládaného přínosu pro spotřebitele i 
producenty jsou výrazně významnější. Použití tzv. 
„záklopky“ je finančně nenáročné a praktické. Proto 
navrhujeme dodržet linii legislativního procesu a 
úmysl zákonodárců a stanovit jednotné povinné 
použití logotypu na obalech pro spotřebitele s víny 
CHOP a CHZO, láhvích, na vršku láhví v podobě 
záklopky, šroubovacího, skleněného uzávěru, 
termokapsle a podobně, se stanovením jednotného 
rozměru velikosti vlastního loga 16 mm, což je plně 
kompatibilní se všemi velikostmi uzávěrů (láhve 
0,187 – 1,5 l i větší). 
Svaz vinařů uplatnil jako zásadní připomínku. 
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 7. Příloha 1 
Doplnit slovo „některých“ v souladu s textem 
uvedeným v § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky na text: 
„Seznam některých názvů odrůd a jejich 
synonym,………“ 

Vysvětleno. 
Název přílohy byl upraven: 
„Seznam některých moštových odrůd révy vinné pro 
výrobu jakostního vína stanovené oblasti a jejich 
synonym“. 

 8. Příloha 10 
Doplnit seznam odrůd pro zemská vína o: 
Modrý Janek a Kamenorůžák bílý a vyřešit odrůdu 
Sauvignon šedý. 
 
Odůvodnění: Jedná se o dříve pěstované odrůdy a 
bylo by nesmyslné neumožnit těmto odrůdám 
návrat do vinic. Například u jabloní jsou obcím 
dávány dotace na vysazování starých dříve 
pěstovaných odrůd a u révy vinné bychom se jich 
paradoxně zbavovali. Směr nově vyšlechtěných 
odrůd, kterými se seznam povolených odrůd pro 
výrobu jakostní vína stanovené oblasti jen „hemží“, 
musí být vyvážen starými odrůdami, které se u nás 
dříve pěstovaly. I když velmi minoritně, jsou tyto 
odrůdy vysazeny ve výsadbách v ČR. 
Sauvignon gris je povolenou odrůdou v některém 
členském státě EU a tedy v ČR z něj můžeme 
vyrábět víno CHOP. V Česku se tato odrůda 
pěstuje pod názvem Sauvigngon šedý. Bylo by 
vhodné vložit toto synonymum do přílohy 1, 
případně pokud toto není možné vložit Sauvignon 
šedý do přílohy 10. 
Svaz vinařů uplatnil jako zásadní připomínku. 

Vysvětleno. 
Příloha č. 10 zní: 
„Bílý Portugal 
Ranuše muškátová 
Sylvánské červené 
Sylvánské modré 
Šedý Portugal 
Tramín žlutý 
Veltlínské červenobílé 
Muškát žlutý 
Modrý Janek 
Bouvierův hrozen“. 
 
 

Vinařská 
asociace ČR 

1) Připomínka logotyp 
Souhlasíme s §16, který definuje povinnost 
uvádění logotypu na obalu, bez bližšího určení 
umístění. Je důležité aby sám výrobce označil svůj 
produkt logotypem dle vlastních 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  
 

„§ 16 
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zkušeností a potřeb v souvislosti se stávajícím 
značením, ochrannými prvky a obalem. 
Spousta vinařů dlouhodobě investovala prostředky 
do vlastních ochranných prvků, o které by 
necitlivým zásahem mohli přijít. Jedná se o 
zmařené investice. 
Žádáme, aby logotyp, včetně všech jeho 
derivátů, byl bezpodmínečně převeden na 
státní organizaci, která by jej měla ve výlučném 
vlastnictví. Tím se předejde případným 
problémům u soukromých subjektů, které 

disponují touto ochrannou známkou. 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 

(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  

(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev 
se uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 

(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, 
s výjimkou lahví, se uvede spolu s povinným údajem 
o provenienci12). Výška loga je 12-16 mm. 

(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“  

 2) Zásadní připomínka  
Nesouhlasíme s § 2 vyhlášky a definicemi vad a 
chrob vína.  
Žádáme o odstranění následujících částí ze 
senzorických vjemů z přílohy 2): 
Znak  
  

Negativní 
hodnocení  

 

Senzorický vjem 

Vzhled neodpovídající, 
plovoucí 
nečistoty 

pevné částice a 
nečistoty ve 
víně 

neodpovídající, 
zakalené, 
opalizující 

vykazující 
mlhavý až 
mléčný zákal, 

Vysvětleno. 
Doporučujeme nevypouštět i při případném vypuštění by 
takové víno bylo ze strany SZPI hodnoceno jako nebezpečná 
potravina (kazící se) podle čl. 14 nařízení č. 178/2002. 
Příloha č. 2 byla doplněna na základě doporučení Unie 
enologů. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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víno postrádá 
jiskrnost 

neodpovídající, 
sediment na 
dně láhve 

usazenina na 
dně láhve 

 Znak  Negativní 
hodnocení  

Senzorický vjem  

Barva  netypická, 
neodpovídající  
označení a 
jakosti  

barva vína je 
jiná, než je 
typické pro víno  
a deklarovanou 
jakost  

 
 
 

  

 
Znak  Negativní 

hodnocení  
Senzorický vjem  

Vůně  cizí, netypická 
pro víno 
vyrobené z 
hroznů révy 
vinné  

jiná než určuje 
tato vyhláška, a 
charakteristika 
pro víno, např. 
po aromatech, 
kovu, ropných 
produktech, 
filtračním 
materiálu  

netypická, 
neodpovídající 
označení 

jiná než určuje 
tato vyhláška a 
charakteristika 
pro danou 
odrůdu 

netypická, po 
nežádoucích 

po živočišných, 
jogurtových a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Doporučujeme nevypouštět „netypické“ – „neodpovídající 
odrůdě“, když i samo nařízení (ES) č. 607/2009 čl. 63 odst. 3 
dává možnost odběru vzorku (v rámci certifikace) k hodnocení 
typičnosti. 
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biologických 
procesech  

máselno-
mléčných 
tónech 

 
Znak  Negativní 

hodnocení  
Senzorický vjem  

Chuť  cizí, netypická 
pro víno 
vyrobené z 
hroznů révy 
vinné  

jiná než určuje 
tato vyhláška, a 
charakteristika 
pro víno, např. 
po aromatech, 
kovu, ropných 
produktech, 
filtračním 
materiálu  

netypická, 
neodpovídající 
označení 

jiná než určuje 
tato vyhláška a 
charakteristika 
pro danou 
odrůdu 

netypická, po 
nežádoucích 
biologických 
procesech 

po živočišných, 
jogurtových a 
máselno-
mléčných 
tónech 

Dále pak žádáme, aby v příloze č. 3 byli 
odstraněny výrazy: 
„typická pro daný druh“ , „typická pro danou 
odrůdu“, „typická pro jakostní víno“. 
Dále pak žádáme, aby v příloze č. 4 byli 
odstraněny výrazy: 
„typická“ 
Odůvodnění: 
Dlouholetá praxe ukazuje, že trendem ve výrobě 

 
 
 
Vysvětleno. 
Doporučujeme nevypouštět „netypické“ – „neodpovídající 
odrůdě“, když i samo nařízení (ES) č. 607/2009 čl. 63 odst. 3 
dává možnost odběru vzorku (v rámci certifikace) k hodnocení 
typičnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Doporučujeme nevypouštět „netypické“ – „neodpovídající 
odrůdě“, když i samo nařízení (ES) č. 607/2009 čl. 63 odst. 3 
dává možnost odběru vzorku (v rámci certifikace) k hodnocení 
typičnosti. 
Příloha č. 3 byla doplněna na základě doporučení Unie 
enologů. 
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vín je stále více příklon k přírodním vínům bez 
přídavků jiných látek a bez procesů, které například 
víno zbavují různých podílů kalů. Různé výrobní 
technologie pak vedou k odchylkám v barvě, chuti, 
vzhledu i vůni a nedá se stanovit co je a co není 
vadou. V případech, kdy se nejedná o závadu, 
která je přímo nemocí způsobenou obsahem 
těkavých látek a nežádoucích mikrobiálních 
procesů, by nemělo být označeno víno jako vadné. 
Dále jsou rozdíly ve výrobních technologiích 
odpovědné za širokou škálu vůní a chutí a mnohdy 
i barevných odstínů. Nelze jednoduše stanovit 
výrazy: „typické pro danou odrůdu“, „typické pro 
daný druh“ a „typické pro jakostní víno“. Důvodů je 
několik, ale nejdůležitější je ten, že zákon ani 
vyhláška nemohou definovat smyslové požadavky 
konkrétně a vágní úprava je zcela závislá na 
hodnotiteli. 

 
 
 
 
 
 

 3) Doplňující připomínka 
Požadujeme doplnit v §7 odstavci 6) 
následující: 
i) „obsahuje kal“ nebo „kalné“ u produktů, kde 
technologie vyžaduje aby balený produkt byl včetně 
plovoucích nečistot a kalů z pozůstatků 
fermentace. 
Odůvodnění: 
Jedná se o doplnění předchozího bodu, kdy má 
možnost spotřebitel zjistit důvod pro odchylky v 
čirosti vína a technologii jeho výroby. 

Vysvětleno. 
Vysvětleno v návaznosti na předchozí body. 

 4) Zásadní připomínka 
Nesouhlasíme se lhůtami pro vyhotovení 
rozborů SZPI dle §6 vyhlášky a přílohy č. 8. 
Žádáme, aby lhůta pro sdělení výsledků rozborů k 
§14b zákona stanovené v příloze č. 8, byla 

Vysvětleno. 
Doporučujeme zachovat stávající znění, neboť lhůty jsou 
stanoveny tak, aby odpovídaly (nelze technicky složité rozbory 
urychlit). 
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omezena obdobím kratším než je navrženo. 
Odůvodnění: 
Zákonnou povinností pro dovozce vína je dodržet 
lhůtu 10 dnů od doručení vína na území ČR pro 
možnost odběru ze strany SZPI. Vyhláška 
stanovuje termíny pro sdělení výsledků rozborů, 
přičemž 28 pracovních dnů v kombinaci s 10 před 
odběrem a možností SZPI si lhůtu ještě jednou 
prodloužit znamená až 48 dnů kalendářních, nebo i 
88 při prodloužení lhůty. Je však potřeba celou 
situaci posuzovat citlivě a je zcela zřejmé, že 
náročnost rozborů je zcela zásadní pro délku 
reakce. Je však důležité vnímat situaci i z pohledu 
majitele kontrolovaného zboží, kterému 3- měsíční 
lhůta může způsobit rozsáhlé problémy co se 
kvality produktu týká, ale i ekonomických obtíží. 

 5) Připomínka 
Doplnění údajů vhodných pro značení 
šumivých vín 
V § 7 do odstavce (2) dodat písmena: 
j) šumivé víno lze označit „ vyrobeno tradiční 
metodou“, „ vyrobeno tradiční metodou kvašením v 
láhvi“, „kvašeno v láhvi“, „methode traditionnelle“ 
pokud víno kvasilo a zrálo v lahvi před 
degoržováním minimálně po dobu 9 měsíců. 
k) šumivé víno lze označit „ rezerva“, „reserve“ 
pokud víno kvasilo a zrálo v lahvi před 
degoržováním minimálně po dobu 24 měsíců 
Odůvodnění: 
Požadujeme doplnění povolených způsobů 
značení, neboť již dnes je celá řada šumivých vín 
vyráběna různými způsoby a je třeba oddělit tuto 
výrobu, podobně jako tomu je dnes v sousedním 
Rakousku. Podobné způsoby značení povoluje i 

 
 
 
 
Vysvětleno. 
Toto označení lze použít pouze k popisu šumivých vín s 
chráněným označením původu nebo zeměpisným označením 
třetí země nebo jakostních šumivých vín jak je uvedeno v čl. 66 
nařízení (ES) č. 607/2009. 
Vysvětleno. 
Doporučujeme nezavádět označení reserve, neboť tento pojem 
má AUS chráněn jako tradiční výraz. 
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komunitární právo. To definuje předchozí výrazy a 
jednalo by se tedy jen o technické shrnutí pro 
označování v národním předpise. 

Česká akademie 
zemědělských 
věd 

  

Zemědělský 
svaz ČR 

  

Českomoravský 
svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

  

Vinařský fond 
ČR 

  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR  

1) Zásadní připomínka  
Nesouhlasíme s § 2 vyhlášky a definicemi vad a 
chrob vína.  
Žádáme o odstranění následujících částí ze 
senzorických vjemů z přílohy 2): 
Znak  
  

Negativní 
hodnocení  

 

Senzorický vjem 

Vzhled neodpovídající, 
plovoucí 
nečistoty 

pevné částice a 
nečistoty ve 
víně 

neodpovídající, 
zakalené, 
opalizující 

vykazující 
mlhavý až 
mléčný zákal, 
víno postrádá 
jiskrnost 

neodpovídající, 
sediment na 
dně láhve 

usazenina na 
dně láhve 

Vysvětleno. 
Doporučujeme nevypouštět i při případném vypuštění by 
takové víno bylo ze strany SZPI hodnoceno jako nebezpečná 
potravina (kazící se) podle čl. 14 nařízení č. 178/2002. 
Příloha č. 2 byla doplněna na základě doporučení Unie 
enologů. 
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 Znak  Negativní 
hodnocení  

Senzorický vjem  

Barva  netypická, 
neodpovídající  
označení a 
jakosti  

barva vína je 
jiná, než je 
typické pro víno  
a deklarovanou 
jakost  

 
 
 

  

 
Znak  Negativní 

hodnocení  
Senzorický vjem  

Vůně  cizí, netypická 
pro víno 
vyrobené z 
hroznů révy 
vinné  

jiná než určuje 
tato vyhláška, a 
charakteristika 
pro víno, např. 
po aromatech, 
kovu, ropných 
produktech, 
filtračním 
materiálu  

netypická, 
neodpovídající 
označení 

jiná než určuje 
tato vyhláška a 
charakteristika 
pro danou 
odrůdu 

netypická, po 
nežádoucích 
biologických 
procesech  

po živočišných, 
jogurtových a 
máselno-
mléčných 
tónech 

 
Znak  Negativní Senzorický vjem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Doporučujeme nevypouštět „netypické“ – „neodpovídající 
odrůdě“, když i samo nařízení (ES) č. 607/2009 čl. 63 odst. 3 
dává možnost odběru vzorku (v rámci certifikace) k hodnocení 
typičnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
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hodnocení  
Chuť  cizí, netypická 

pro víno 
vyrobené z 
hroznů révy 
vinné  

jiná než určuje 
tato vyhláška, a 
charakteristika 
pro víno, např. 
po aromatech, 
kovu, ropných 
produktech, 
filtračním 
materiálu  

netypická, 
neodpovídající 
označení 

jiná než určuje 
tato vyhláška a 
charakteristika 
pro danou 
odrůdu 

netypická, po 
nežádoucích 
biologických 
procesech 

po živočišných, 
jogurtových a 
máselno-
mléčných 
tónech 

 
Dále pak žádáme, aby v příloze č. 3 byli 
odstraněny výrazy:  
„typická pro daný druh“ , „typická pro danou 
odrůdu“, „typická pro jakostní víno“.  
Dále pak žádáme, aby v příloze č. 4 byli 
odstraněny výrazy:  
„typická“  
Odůvodnění:  
Dlouholetá praxe ukazuje, že trendem ve výrobě 
vín je stále více příklon k přírodním vínům bez 
přídavků jiných látek a bez procesů, které například 
víno zbavují různých podílů kalů. Různé výrobní 
technologie pak vedou k odchylkám v barvě, chuti, 
vzhledu i vůni a nedá se stanovit co je a co není 

Doporučujeme nevypouštět „netypické“ – „neodpovídající 
odrůdě“, když i samo nařízení (ES) č. 607/2009 čl. 63 odst. 3 
dává možnost odběru vzorku (v rámci certifikace) k hodnocení 
typičnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Doporučujeme nevypouštět „netypické“ – „neodpovídající 
odrůdě“, když i samo nařízení (ES) č. 607/2009 čl. 63 odst. 3 
dává možnost odběru vzorku (v rámci certifikace) k hodnocení 
typičnosti. 
Příloha č. 3 byla doplněna na základě doporučení Unie 
enologů. 
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vadou. V případech, kdy se nejedná o závadu, 
která je přímo nemocí způsobenou obsahem 
těkavých látek a nežádoucích mikrobiálních 
procesů, by nemělo být označeno víno jako vadné. 
Dále jsou rozdíly ve výrobních technologiích 
odpovědné za širokou škálu vůní a chutí a mnohdy 
i barevných odstínů. Nelze jednoduše stanovit 
výrazy: „typické pro danou odrůdu“, „typické pro 
daný druh“ a „typické pro jakostní víno“. Důvodů je 
několik, ale nejdůležitější je ten, že zákon ani 
vyhláška nemohou definovat smyslové požadavky 
konkrétně a vágní úprava je zcela závislá na 
hodnotiteli. 

 2) Doplňující připomínka  
Požadujeme doplnit v §7 odstavci 6) 
následující:  
i) „obsahuje kal“ nebo „kalné“ u produktů, kde 
technologie vyžaduje, aby balený produkt byl 
včetně plovoucích nečistot a kalů z pozůstatků 
fermentace.  
Odůvodnění:  
Jedná se o doplnění předchozího bodu, kdy má 
možnost spotřebitel zjistit důvod pro odchylky  
v čirosti vína a technologii jeho výroby. 

Vysvětleno. 
Vysvětleno v návaznosti na předchozí body. 

 3) Zásadní připomínka  
Nesouhlasíme se lhůtami pro vyhotovení 
rozborů SZPI dle § 6 vyhlášky a přílohy č. 8.  
Žádáme, aby lhůta pro sdělení výsledků rozborů k 
§14b zákona stanovené v příloze č. 8, byla 
omezena obdobím maximálně 30-ti kalendářních 
dnů, bez možnosti prodloužení.  
Odůvodnění:  
Zákonnou povinností pro dovozce vína je dodržet 
lhůtu 10 dnů od doručení vína na území ČR pro 

Vysvětleno. 
Doporučujeme zachovat stávající znění, neboť lhůty jsou 
stanoveny tak, aby odpovídaly (nelze technicky složité rozbory 
urychlit). 
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možnost odběru ze strany SZPI. Vyhláška 
stanovuje termíny pro sdělení výsledků rozborů, 
přičemž 28 pracovních dnů v kombinaci s 10 před 
odběrem a možností SZPI si lhůtu ještě jednou 
prodloužit znamená až 48 dnů kalendářních, nebo i 
88 při prodloužení lhůty. Je však potřeba celou 
situaci posuzovat citlivě a je zcela zřejmé, že 
náročnost rozborů je zcela zásadní pro délku 
reakce. Je však důležité vnímat situaci i z pohledu 
majitele kontrolovaného zboží, kterému 3- měsíční 
lhůta může způsobit rozsáhlé problémy co se 
kvality produktu týká, ale i ekonomických obtíží. 

 4) Zásadní připomínka  
Doplnění údajů vhodných pro značení 
šumivých vín  
V § 7 do odstavce (2) dodat písmena:  
j) šumivé víno lze označit „ vyrobeno tradiční 
metodou“, „ vyrobeno tradiční metodou kvašením v 
láhvi“, „kvašeno v láhvi“, „methode traditionnelle“ 
pokud víno kvasilo a zrálo v lahvi před 
degoržováním minimálně po dobu 9 měsíců.  
k) šumivé víno lze označit „ rezerva“, „reserve“ 
pokud víno kvasilo a zrálo v lahvi před 
degoržováním minimálně po dobu 24 měsíců  
Odůvodnění:  
Požadujeme doplnění povolených způsobů 
značení, neboť již dnes je celá řada šumivých vín 
vyráběna různými způsoby a je třeba oddělit tuto 
výrobu, podobně jako tomu je dnes v sousedním 
Rakousku. Podobné způsoby značení povoluje i 
komunitární právo. To definuje předchozí výrazy a 
jednalo by se tedy jen o technické shrnutí pro 
označování v národním předpise. 

 
 
 
 
Vysvětleno. 
Toto označení lze použít pouze k popisu šumivých vín  
s chráněným označením původu nebo zeměpisným 
označením třetí země nebo jakostních šumivých vín jak je 
uvedeno v čl. 66 nařízení (ES) č. 607/2009. 
Vysvětleno. 
Doporučujeme nezavádět označení reserve, neboť tento pojem 
má AUS chráněn jako tradiční výraz. 
 
 
 

MORAVÍN, svaz   
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moravských 
vinařů o.s. 
Cech českých 
vinařů 

K § 3  
Na konci odstavce l doporučujeme doplnit slova ,, s 
výjimkou přívlastkových vín".  
 
Zdůvodnění:  
Zvyšování obsahu alkoholu u přívlastkových vín 
není povoleno - viz § 19 zákona č. 321/2004 Sb.,  
o vinohradnictví a vinařství v platném znění (dále 
jen zákon).  
 
Odkaz 3) má znít:  
Přílohu Vlil část I. písm. B odst. 7 pododst. b) 
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 nařízeni Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 
1234/2007, v platném znění.  
Zdůvodnění:  
Bylo zapomenulo označení „části I. " přílohy VIII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/2013, která má dvě části. 

Vysvětleno. 
Jedná se o duplicitu se zákonem. 
§ 13 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. stanovuje, že: „U 
jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti 
zakázáno“.  
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Poznámka pod čarou byla upravena takto: 
Příloha VlIl část I. písm. B odst. 7 pododst. b) 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 nařízeni Rady (EHS) č. 
922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 
1234/2007, v platném znění. 

 K § 7 odst. 7  
V odkazu 5) chybí 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 

Vysvětleno. 
Bližší předpis je: 
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 
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2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v 
platném znění.  
Zdůvodnění:  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011 ze dne 25. října 2011 je základním 
obecným předpisem týkající se informací o 
potravinách, tedy i o víně, a v tomto odkazu by 
neměl chybět. 

 K § 12  
Navrhovaný text § 12 nedává smysl, neboť říká, že 
„Údaje zapisované podle § 11, § 14a, 16b odst. 3, 
28 a 29 zákona do Registru vinic (dále jen 
"Registr") se předávají Ústavu prostřednictvím 
Registru na vzorech zveřejněných ministerstvem 
na jeho internetových stránkách.", tj. údaje do 
Registru se předávají Ústavu prostřednictvím 
Registru ???  
Zřejmě tvůrce textu návrhu § 12 vyhlášky chtěl 
vyjádřit, že „Údaje zapisované podle § 11, § 14a, 
16b odst. 3, 28 a 29 zákona do Registru vinic (dále 
jen "Registr") se předávají Ústavu prostřednictvím 
internetových stránek ministerstva nebo 
písemně Ústavu, podle vzorů zveřejněných 
ministerstvem na jeho internetových stránkách."  
Zdůvodnění:  
Navrhovaný text je nesrozumitelný, a proto 
navrhujeme výše uvedenou úpravu textu § 12. 
 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno takto: 
„Údaje zapisované podle § 11, § 14a, 16b odst. 3, 28 a 29 
zákona do Registru vinic (dále jen "Registr") se předávají 
Ústavu prostřednictvím internetových stránek ministerstva 
nebo písemně Ústavu, podle vzorů zveřejněných 
ministerstvem na jeho internetových stránkách.“.  
 

 K § 13 odst. 2  
V odkazu 11) je odkaz na neplatný ČI. 70 nařízení 
Rady (ES) č. 1493/1999.  
Zdůvodnění:  
ČI. 70 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 byl zrušen 
nařízením Rady (ES) č. 479/2008 a nahrazen 

Vysvětleno. 
Poznámka pod čarou byla z důvodu vypuštění § 13 odst. 2 
vypuštěna. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKEFDJTB)



 
 

68 
 

zněním čl. 112, který byl nahrazen čl. 185c 
novelizovaného nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. 
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a jeho či. 185c 
byl nahrazen čl. 147 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. 922/72, (EHS) č. 
234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v 
platném znění. 

 K § 16 odst. 1  
Poslední věta odst. 1 není v souladu se vzorem 
logotypu uvedeného v příloze č. 24, kde je 
stanovena velikost logotypu 16 mm.  
Pro obaly podle druhé věty odst. 1 je povinnost 
uvádět logotyp i na jiných obalech než lahvích - v 
případě bag in boxů (1,5 až 20 litrů) je potom 
logotyp velmi malý a ztrácí vypovídací schopnost. 
Naopak není řešena jeho minimální velikost, kdy 
může být natolik zmenšen, až jeho použití nebude 
funkční (a to i třeba na lahvích).  
Zdůvodnění:  
Je nutné vyjasnil podmínky použití logotypu, 
zejména jeho umístění a velikost. 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  
 

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 

(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  

(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 

(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  

 K příloze č. 1  
Název přílohy je zavádějící v tom smyslu, že z 
jiných odrůd by jakostní víno stanovené oblasti 
nebylo možné vyrábět. Doporučujeme v souladu s 
§ 1 odst. 2 této vyhlášky do názvu přílohy doplnit 
slovo „některých". (Seznam některých názvů odrůd 
a jejich synonym....)  
Zdůvodnění:  
Lepší srozumitelnost názvu přílohy. 

Vysvětleno. 
Název přílohy byl upraven: 
„Seznam některých moštových odrůd révy vinné pro 
výrobu jakostního vína stanovené oblasti a jejich 
synonym“.  
 

 K příloze č. 1 a č. 10  
Doporučujeme zvážit, zda Tramín kořenný 
nezařadit do přílohy č. 1, obdobně jako 
synonymum Gewurztraminer, což je německý 
překlad tohoto názvu. 
 

Vysvětleno. 
Tramín kořenný bude vyřazen z přílohy č, 10 a nezařazen do 
přílohy č. 1 neboť se jedná o prostý překlad, 

 K příloze č. 3  
Znak Barva - nespecifikuje růžová vína. 
Navrhujeme tedy vynechat první část (u bílých a 
červených vín) a ponechat pouze „odpovídající 
odrůdě, ročníku a deklarované technologii"  
 
Zdůvodnění:  
Tuto připomínku jsme uplatňovali již pro původní 
vyhlášku 323/2004 Sb. 

Akceptováno. 
Bude doplněno: 
Odpovídající označení a deklarované technologii 

 K příloze č. 8  
Skutečný obsah alkoholu v % objemových, 
poslední sloupec - aromatizovaná vína. Minimální 
obsah alkoholu je stanoven na 14,5%, což je 
pravděpodobně chyba v psaní. Aromatizovaná vína 

Vysvětleno. 
Minimální obsah alkoholu stanovuje čl. 2 písm. g) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 251/2014, v platném znění. 
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se vyrábějí z vín tichých, proto navrhujeme 
ponechat min. skutečný obsah alkoholu stejný jako 
u vín tichých, tedy 4,5%.  
Zdůvodnění:  
Vysoký minimální skutečný obsah alkoholu (14,5%) 
by nutil výrobce k dolihování, snaha je  
spíše o produkci vín bez přídavku destilátu. 

Evropský řád 
rytířů vína 

1. K § 16 odst. 1 – připomínka zásadní 
Poslední věta odst. 1 není v souladu se vzorem 
logotypu uvedeného v příloze č. 24, kde je 
stanovena velikost logotypu 16 mm. Navrhujeme 
pro tichá vína předepsat povinné umístění logotypu 
na horní části hrdla lahve a to ve velikosti právě 16 
mm. Není řešena jeho minimální velikost, kdy může 
být natolik zmenšen, až jeho použití nebude 
funkční. 
Z praxe jsou náklady na kapsli s logotypem 
naprosto stejné jako bez logotypu. Pokud by byl 
logotyp umístěn na etiketě, jsou náklady na změnu 
jedné etikety cca 400 – 800,- Kč za film a dalších 
několik desítek haléřů za tisk jedné etikety, 
v případě dolepky je cena cca 1,50 Kč za jednu 
dolepku. Jiné umístění než na vrchní části hrdla 
lahve (kapsli nebo alukorku) je tudíž pro všechny 
vinaře finančně velmi náročné.  
Návrh pro umístění na vrchní části hrdla lahve 
vychází ze praxe jiných států – Rakousko, 
Slovensko, Slovinsko, Německo apod. Navíc je 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  
 

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele podle 

§ 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  

(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 

(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 

(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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velkým bonusem pro zahraniční obchod a v rámci 
dobrovolného značení je dle zkušeností našich 
členů velmi dobře přijímám u našich exportérů do 
Číny, USA i dalších zemí. 
Pro obaly podle druhé věty odst. 1 je povinnost 
uvádět logotyp i na jiných obalech než lahvích – 
v případě bag in boxů (1,5 až 20 litrů) je potom 
logotyp velmi malý a ztrácí vypovídací schopnost.  
Zdůvodnění: 
Je nutné vyjasnit podmínky použití logotypu, 
zejména jeho umístění a velikost. Uvedená 
benevolence zcela potírá smysl logotypu, čímž 
bychom se od ostatních vinařských států, kde tato 
povinnost platí, nesmyslně odlišovali. 

 2. K § 7 odst. 7 
V odkazu 5) chybí 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, v platném 
znění. 
Zdůvodnění: 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011 ze dne 25. října 2011 je základním 
obecným předpisem týkající se informací o 
potravinách, tedy i o víně, a v tomto odkazu by 
nemělo chybět. 

Vysvětleno. 
Bližší předpis je: 
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 

 3. K § 13 odst. 2 Vysvětleno. 
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V odkazu 11) je odkaz na neplatný Čl. 70 nařízení 
Rady (ES) č. 1493/1999. 
Zdůvodnění: 
Čl. 70 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 byl zrušen 
nařízení Rady (ES) č. 479/2008 a nahrazen zněním 
čl. 112, který byl nahrazen čl. 185c novelizovaného 
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007. Nařízení Rady 
(ES) č. 1234/2007 a jeho čl. 185c byl nahrazen 
čl. 147 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. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 
1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 

Poznámka pod čarou byla z důvodu vypuštění odst. 2 zrušena. 

 4. K příloze č. 1 
Název přílohy je zavádějící v tom smyslu, že 
z jiných odrůd by jakostní víno stanovené oblasti 
nebylo možné vyrábět. Doporučujeme v souladu s 
§ 1, odst. 2 této vyhlášky do názvu přílohy doplnit 
slovo „některých“.(Seznam některých názvů odrůd 
a jejich synonym….) 
Zdůvodnění: 
Lepší srozumitelnost názvu přílohy 

Vysvětleno. 
Název přílohy byl upraven: 
„Seznam některých moštových odrůd révy vinné pro 
výrobu jakostního vína stanovené oblasti a jejich 
synonym“. 

 5. K příloze č. 3 
Znak Barva – nespecifikuje růžová vína, vína 
oranžová apod. Navrhujeme tedy vynechat první 
část textu („u bílých a červených vín“) a ponechat 
pouze text „odpovídající odrůdě, ročníku a 
deklarované technologii“. 
Zdůvodnění: 
Tato připomínka byla uplatňována již při minulém 
připomínkovém řízení. 

Akceptováno. 
Do přílohy bylo doplněno: 
„Odpovídající označení a deklarované technologii“. 

 6. K příloze č. 8 Vysvětleno. 
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Skutečný obsah alkoholu v % objemových, 
poslední sloupec – aromatizovaná vína. Minimální 
obsah alkoholu je stanoven na 14,5%, což je 
pravděpodobně chyba v psaní. Aromatizovaná vína 
se vyrábějí z vín tichých, proto navrhujeme 
ponechat min. skutečný obsah alkoholu stejný jako 
u vín tichých, tedy 4,5%. 
Zdůvodnění: 
Vysoký minimální skutečný obsah alkoholu (14,5%) 
by nutil výrobce k dolihování, snaha je spíše o 
produkci vín bez přídavku destilátu. Tato 
připomínka byla uplatňována již při minulém 
připomínkovém řízení. 

Minimální obsah alkoholu stanovuje čl. 2 písm. g) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 251/2014, v platném znění. 

Sdružení vinařů 
mikulovské 
vinařské 
podoblasti 

1. § 3, odst. 1) nově zní: 
„(1) U vína s chráněným označením původu 

vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v 
České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu 
na 15 % objemových3) pokud je to pro danou 
kategorii CHOP vína stanovenou zákonem 
povoleno.“. 
Odůvodnění: Zpřesnění textu tak, aby bylo jasné, 
že zvyšování celkového obsahu alkoholu není 
možné u všech CHOP vín. 

Vysvětleno. 
Ustanovení je duplicitní se zákonem: 
„§ 13 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. stanovuje, že: „U 
jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti 
zakázáno“.  
 

 2. § 16 odst. 1 nově zní: 
„(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro 

spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24. V případě skleněných lahví všech 
velikostí na horní straně ústí hrdla ve velikosti 
loga 16 mm s tolerancí +/- 1 mm, v případě 
ostatních obalů určených pro spotřebitele 
spolu s povinným údajem o provenienci12) ve 
velikosti loga 16 mm.“. 
Odůvodnění: Navrhované znění § 16 ve spojení s 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  
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přílohou 24 se zcela míjí zamýšleným účinkem a 
smyslem nové právní úpravy. Již z důvodové 
zprávy k novele zákona a z následného 
legislativního procesu je zřejmý smysl ustanovení o 
použití jednotného značení vín CHOP a CHZO 
vyrobených z domácí suroviny. Záměrem je 
eliminovat časté nežádoucí praktiky výrobců vína, 
kdy pod etiketou evokující domácí původ vína se 
prodává víno vyrobené v zahraničí. Výrobci sice v 
souladu s předpisy uvádějí pravý původ, avšak 
drobným písmem v jednom zorném poli, zpravidla 
na zadní etiketě. Zamezení tohoto jevu 
prostřednictvím povinného nápisu o stanovené 
velikosti na tzv. „přední" etiketě se ukázalo 
legislativně neprůchozí. Proto zákonodárci zvolili 
variantu jednoznačného a lehce rozpoznatelného 
označení domácích vín jednotným logotypem 
povinné umístěným na obalu pro spotřebitele. Celá 
diskuze, a to jak v příslušných čteních v PS, tak i v 
Senátu Parlamentu ČR se vedla ve smyslu 
umístění logotypu na vršku láhve, zejména v 
podobě „záklopky", potažmo na šroubovacím, či 
skleněném uzávěru láhve v jednotné velikosti 16 
mm.  
Navrhované znění § 16 tedy odporuje proběhlému 
legislativnímu procesu a záměru zákonodárců. 
Tím, že není stanoveno umístění na láhvích a ani 
minimální velikost logotypu, může k naplnění 

(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 
(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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zákona stačit „mikrotečka na dně láhve". Dopadem 
takové nejednoznačnosti by bylo úplné popření 
smyslu ustanovení § 16. odst. 4 novely zákona, 
tedy zamezení matení zákazníků, jednoduchá 
orientace, ochrana CHOP a CHZO vín. V 
neposlední radě je významné i dosavadní, byť 
dobrovolné, značení vín totožným logotypem, které 
již využívá více jak 110 producentů, vesměs na 
vršku láhve.  
Použití tzv. „záklopky" je finančně nenáročné a 
praktické. Proto navrhujeme dodržet linii 
legislativního procesu a úmysl zákonodárců a 
stanovit jednotné povinné použití logotypu na 
obalech pro spotřebitele s víny CHOP a CHZO, 
láhvích, na vršku láhví v podobě záklopky, 
šroubovacího, skleněného uzávěru, termokapsle a 
podobně, se stanovením jednotného rozměru 
velikosti vlastního loga 16 mm což je plně 
kompatibilní se všemi velikostmi uzávěrů (láhve 
0,187 – 1,5 l i větší).  

 3. Příloha 1 
Doplnit slovo „některých“ v souladu s textem 
uvedeném v § 1 odst. 2) návrhu vyhlášky na text: 
„Seznam některých názvů odrůd a jejich synonym, 
………“ 

Vysvětleno. 
Název přílohy byl upraven: 
„Seznam některých moštových odrůd révy vinné pro 
výrobu jakostního vína stanovené oblasti a jejich 
synonym“. 

 4. Příloha č. 2 a 3  
Seznam chorob a vad – vady (resp. odchylky) ve 
smyslu vzhledu a barvy, … (nefiltrovaná vína, 
oranžová vína) – nutno aby specifikovala Unie 
enologů. 

Vysvětleno. 
Návrh byl upraven podle připomínek Unie enologů. 

Svaz 
integrované a 
ekologické 
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produkce hroznů 
a vína, o.s. 
Velkobílovičtí 
vinaři, o.s. 

  

Sdružení 
dobšických 
vinařů 

  

Sdružení 
slováckých 
vinařů 

Spolek "Sdružení slováckých vinařů, z.s.", který 
sdružuje 21 vinařů a vinařství ze Slovácké vinařské 
podoblasti se ztotožňuje s textem připomínek 
Svazu vinařů ČR s následujícím upřesněním: 
 
1. Bod 6 - vyjádření SV ČR k § 16 odst 1. 
vyhlášky, zcela podporujeme umístění logotypu na 
skleněných láhvích všech velikostí na horní straně 
ústí hrdla ve velikosti loga 16 mm s tolerancí ± 1 
mm. U ostatních obalů doporučujeme umístění 
loga ve velikosti 16 mm spolu s povinným údajem o 
provenienci. Znění § 16 vyhlášky v návrhu 
považujeme za odporující smyslu a duchu novely 
zákona č.311/2004. Omezení loga maximální 
výškou 16 mm považujeme za překlep. Nelze 
vážně uvažovat u povinného označení za omezení 
výškou maximální, nikoli však minimální. Přijetí 
společného loga a jeho stejnorodé umístění na 
horní straně ústí lahve považujeme za významný 
krok k snazší identifikaci vín z českých a 

Vysvětleno: 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  
(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 
(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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moravských registrovaných vinic. Je to další krok 
směrem k jasnému označování zemědělských a 
potravinářských produktů domácí výroby, o které 
samotné MZe dlouhodobě usiluje. 

 2. Bod 8 - vyjádření SV ČR k příloze Č.2 a č.3 
vyhlášky, domníváme se, že mají být 
zformulovány pouze vady vína, ne však způsobem, 
který vyřazuje vína zpracovávána tradičními 
postupy ( nefiltrovaná, oranžová vína atd.). 
Požadavek na soulad vůně a chuti s odrůdovou 
charakteristikou navrhujeme pro různost výkladu a 
nejednoznačnost vypustit zcela. 

Vysvětleno. 
Návrh byl upraven podle připomínek Unie enologů. 

Aliance vinařů 
V8 

1. K § 16 - Použití logotypu na obalu určeném 
pro spotřebitele 
 
Považujeme za správné povolit i použití logotypu 
v černobílé (monochromatické) verzi ve stupních 
šedi, která je existuje a je běžně používána. 
Považujeme tedy za správné dát možnost  využít 
rovněž monochromatické verze k označení 
výrobku, jak z důvodů estetických, design láhve a 
etikety, tak z nákladových, tříbarevnou verzi je 
nutné tisknout nejméně natřikrát a to násobí 
náklady na tisk. Ve výsledku se tisk barevného 
logotypu prodraží až o desítky procent. 
Dále nepovažujeme za adekvátní výši sankce 
stanovené pro neoznačení nebo nesprávné použití 
značení vína určeným logotypem. Vzhledem 
k tomu, že  chyba v označení vína, které by mělo 
nést takovéto označení není společensky 
absolutně nijak závadná a nemůže být považována 
za záměrné klamání spotřebitele oproti tomu, je-li 
takto označeno víno s původem mimo českou 
republiku. Možný postih je nepřiměřený a může mít 

Vysvětleno. 
Registrovaná ochranná známka zahrnuje pouze barevné 
provedení. 
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i likvidační charakter.   
Rovněž je zcela běžné, že z důvodů minimálního 
objednacího množství a snižování nákladů mají 
menší vinaři i několikaleté zásoby obalů a uzávěrů 
a nemožnost jejich využití by jim přineslo nemalé 
ztráty.   
Navrhujeme tedy umožnit tříleté přechodné období 
pro možné využití již dodaných, nebo smluvně 
objednaných obalů bez značených logotypem. 

 2. K příloze č. 2 
 
Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, 
barvy…. 
 
U pole Vzhled, není na místě považovat za vadu 
usazeninu na dně láhve za neodpovídající 
Případy depotu starších vín, nebo sedimentu u 
nefiltrovaných vín, nebo vysrážení takzvaného 
vinného kamene nejsou pro poučeného vinaře ani 
spotřebitele známkou snížené kvality vína, u 
nových naturálních pojetí je tomu mnohdy spíše 
naopak  
 
Barva netypická, neodpovídající označení a 
jakosti  
Neuvádět jako vadu, podobně jako sediment nelze 
postihovat barvu vína vzhledem k mnoha novým 
směrům typu tzv. oranžové, na slupkách atd. 
 
Vůně 
Neuvádět Řádek 2 netypická, neodpovídající 
označení jiná než určuje tato vyhláška a 
charakteristika pro danou odrůdu  
Neuvádět jako vadu, nelze požadovat odrůdový 

Vysvětleno. 
Návrh byl upraven podle připomínek Unie enologů. 
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standart a postihovat takové vína vzhledem 
k mnoha novým směrům typu tzv. oranžové, na 
slupkách pét-nat atd. 
 
Chuť rovněž neuvádět řádek 2 ze stejných důvodů 
jako u barvy a vůně 

 3. K příloze č.  24 - Vzor logotypu 
   
Jelikož nelze logotypem označovat vína 
dobrovolně, považujeme za nutné umožnit použití 
monochromatické verze, tak aby si bylo možno 
označení zapracovat do designu obalu a zároveň 
se neadekvátně nezvyšovali náklady na 
označování každého jednotlivého obalu vína 

Vysvětleno. 
Registrovaná ochranná známka zahrnuje pouze barevné 
provedení. 

Templářské 
sklepy 
Čejkovice, 
vinařské 
družstvo 

  

Cech blatnických 
vinařů 

  

V.O.C. Mikulov, 
z.s. 

1. § 3, odst. 1) nově zní: 
„(1) U vína s chráněným označením původu 

vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v 
České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu 
na 15 % objemových3) pokud je to pro danou 
kategorii CHOP vína stanovenou zákonem 
povoleno.“. 
Odůvodnění: Zpřesnění textu tak, aby bylo jasné, 
že zvyšování celkového obsahu alkoholu není 
možné u všech CHOP vín. 

Vysvětleno. 
Jedná se o duplicitu se zákonem. 
§ 13 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. stanovuje, že: „U 
jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti 
zakázáno“.  
 

 2. V § 6 „Lhůty pro sdělení výsledku rozborů u Vysvětleno. 
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nebaleného vína a související příloze č. 9 
Je nutno uvést do souladu vyhlášku s tím co říká 
zákon. Zákon hovoří o dnech pro sdělení výsledků 
rozboru. To stejné musí říkat vyhláška. 
Požadujeme vypustit slovo „pracovních“ 

„Pracovní dny“ byly nahrazeny na „dny“ a lhůty byly upraveny. 

 3. § 16 odst. 1 nově zní: 
„(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro 

spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24. V případě skleněných lahví všech 
velikostí na horní straně ústí hrdla ve velikosti 
loga 16 mm s tolerancí +/- 1 mm, v případě 
ostatních obalů určených pro spotřebitele 
spolu s povinným údajem o provenienci12) ve 
velikosti loga 16 mm.“. 
Odůvodnění: Navrhované znění § 16 ve spojení s 
přílohou 24 se zcela míjí zamýšleným účinkem a 
smyslem nové právní úpravy. Již z důvodové 
zprávy k novele zákona a z následného 
legislativního procesu je zřejmý smysl ustanovení o 
použití jednotného značení vín CHOP a CHZO 
vyrobených z domácí suroviny. Záměrem je 
eliminovat časté nežádoucí praktiky výrobců vína, 
kdy pod etiketou evokující domácí původ vína se 
prodává víno vyrobené v zahraničí. Výrobci sice v 
souladu s předpisy uvádějí pravý původ, avšak 
drobným písmem v jednom zorném poli, zpravidla 
na zadní etiketě. Zamezení tohoto jevu 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  
(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 
(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  

 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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prostřednictvím povinného nápisu o stanovené 
velikosti na tzv. „přední" etiketě se ukázalo 
legislativně neprůchozí. Proto zákonodárci zvolili 
variantu jednoznačného a lehce rozpoznatelného 
označení domácích vín jednotným logotypem 
povinné umístěným na obalu pro spotřebitele. Celá 
diskuze, a to jak v příslušných čteních v PS, tak i v 
Senátu Parlamentu ČR se vedla ve smyslu 
umístění logotypu na vršku láhve, zejména v 
podobě „záklopky", potažmo na šroubovacím, či 
skleněném uzávěru láhve v jednotné velikosti 16 
mm.  
Navrhované znění § 16 tedy odporuje proběhlému 
legislativnímu procesu a záměru zákonodárců. 
Tím, že není stanoveno umístění na láhvích a ani 
minimální velikost logotypu, může k naplnění 
zákona stačit „mikrotečka na dně láhve". Dopadem 
takové nejednoznačnosti by bylo úplné popření 
smyslu ustanovení § 16. odst. 4 novely zákona, 
tedy zamezení matení zákazníků, jednoduchá 
orientace, ochrana CHOP a CHZO vín. V 
neposlední radě je významné i dosavadní, byť 
dobrovolné, značení vín totožným logotypem, které 
již využívá více jak 110 producentů, vesměs na 
vršku láhve.  
Použití tzv. „záklopky" je finančně nenáročné a 
praktické.  Proto navrhujeme dodržet linii 
legislativního procesu a úmysl zákonodárců a 
stanovit jednotné povinné použití logotypu na 
obalech pro spotřebitele s víny CHOP a CHZO, 
láhvích, na vršku láhví v podobě záklopky, 
šroubovacího, skleněného uzávěru, termokapsle a 
podobně, se stanovením jednotného rozměru 
velikosti vlastního loga 16 mm což je plně 
kompatibilní se všemi velikostmi uzávěrů (láhve 
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0,187 – 1,5 l i větší).  
 4. Příloha 1 

Doplnit slovo „některých“ v souladu s textem 
uvedeném v § 1 odst. 2) návrhu vyhlášky na text: 
„Seznam některých názvů odrůd a jejich synonym, 
………“ 

Vysvětleno. 
Název přílohy byl upraven: 
„Seznam některých moštových odrůd révy vinné pro 
výrobu jakostního vína stanovené oblasti a jejich 
synonym“. 

 5. Příloha č. 2 a 3  
Seznam chorob a vad – vady (resp. odchylky) 
ve smyslu vzhledu a barvy, … (nefiltrovaná 
vína, oranžová vína) – nutno aby specifikovala 
Unie enologů. 

Vysvětleno. 
Návrh byl upraven podle připomínek Unie enologů. 

VOC Modré 
hory, o.s. 

  

VOC Pálava, 
o.s. 

  

VOC Znojmo, 
z.s. 

  

Vinařská unie 
ČR a Bohemia 
sekt, s.r.o. 

1) Připomínka k § 3 odst. 1: 
Navrhujeme upravit odst. 1) následovně: 
(1) U vína s chráněným označením původu 
vyrobeného z hroznů révy vinné sklizených v 
České republice lze zvýšit celkový obsah alkoholu 
na 15 % objemových3) pokud je to pro danou 
kategorii CHOP vína stanovenou zákonem 
povoleno. 
 
Zdůvodnění: 
Zpřesnění textu tak, aby bylo jasné, že zvyšování 
celkového obsahu alkoholu není možné u všech 
CHOP vín. 
 

Vysvětleno. 
§ 13 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. 
U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti 
zakázáno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKEFDJTB)



 
 

83 
 

 2) ZASÁDNÍ připomínka k § 16: 
Navrhujeme upravit odst. 1) následovně:  
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro 
spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24. V případě obalů určených pro spotřebitele, 
s výjimkou lahví, se uvede spolu s povinným 
údajem o provenienci 12). Maximální výška loga je 
16 mm. V případě lahví všech velikostí se uvede 
na horní straně ústí hrdla logotyp o velikosti 16 
mm s tolerancí +/- 1 mm. V případě ostatních 
obalů určených pro spotřebitele se uvede spolu 
s povinným údajem o provenienci12) logotyp o 
velikosti alespoň 16 mm. 
 
 
--------------------------- 
12) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
Zdůvodnění: 
Navrhované znění § 16 ve spojení s přílohou 24 se 
zcela míjí zamýšleným účinkem a smyslem nové 
právní úpravy. Již z důvodové zprávy k novele 
zákona a z následného legislativního procesu je 
zřejmý smysl ustanovení o použití jednotného 
značení vín CHOP a CHZO vyrobených z domácí 
suroviny. Záměrem je eliminovat časté nežádoucí 
praktiky výrobců vína, kdy pod etiketou evokující 
domácí původ vína se prodává víno vyrobené v 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  
(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 
(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“. 
 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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zahraničí. Výrobci sice v souladu s předpisy uvádějí 
pravý původ, avšak drobným písmem v jednom 
zorném poli, zpravidla na zadní etiketě. Zamezení 
tohoto jevu prostřednictvím povinného nápisu o 
stanovené velikosti na tzv. „přední" etiketě se ukázalo 
legislativně neprůchozí. Proto zákonodárci zvolili 
variantu jednoznačného a lehce rozpoznatelného 
označení domácích vín jednotným logotypem 
povinné umístěným na obalu pro spotřebitele. Celá 
diskuze, a to jak v příslušných čteních v PS, tak i v 
Senátu Parlamentu ČR se vedla ve smyslu umístění 
logotypu na vršku láhve, zejména v podobě 
„záklopky", potažmo na šroubovacím, či skleněném 
uzávěru láhve v jednotné velikosti 16 mm. Polemika, 
a to i ze strany MZe a samotného pana ministra, byla 
vedená pouze, zda takové označení má být povinné, 
nebo dobrovolné. Zákonodárci se většinově, a to jak 
v PS, tak i v Senátě přiklonili k variantě povinného 
jednotného použití logotypu a jak vyplývá ze smyslu 
proběhlých diskuzí, tak v případě láhví, výhradně 
jednotně a povinně na vršku láhve (viz přiložené 
stenozáznamy z jednání). 
Navrhované znění § 16 tedy odporuje proběhlému 
legislativnímu procesu a záměru zákonodárců. Tím, 
že není stanoveno umístění na láhvích a ani 
minimální velikost logotypu, může k naplnění zákona 
stačit „mikrotečka na dně láhve". Dopadem takové 
nejednoznačnosti by bylo úplné popření smyslu 
ustanovení § 16. odst. 4 novely zákona, tedy 
zamezení matení zákazníků, jednoduchá orientace, 
ochrana CHOP a CHZO vín. V neposlední radě je 
významné i dosavadní, byť dobrovolné, značení vín 
totožným logotypem, které již využívá více jak 110 
producentů, vesměs na vršku láhve. Do podpory 
takového značení již byly investovány značné 
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finanční prostředky z veřejných zdrojů. Argument, že 
takové povinné značení vín je překážkou vývozu 
domácích vín, protože viditelné přiznání se k původu 
vína je diskriminační, je zcela nepřijatelné. Vývoz 
domácích vín je marginální a přínosy 
předpokládaného přínosu pro spotřebitele i 
producenty jsou výrazně významnější. Použití tzv. 
„záklopky" je finančně nenáročné a praktické.  Proto 
navrhujeme dodržet linii legislativního procesu a 
úmysl zákonodárců a stanovit jednotné povinné 
použití logotypu na obalech pro spotřebitele s víny 
CHOP a CHZO, láhvích, na vršku láhví v podobě 
záklopky, šroubovacího, skleněného uzávěru, 
termokapsle a podobně, se stanovením jednotného 
rozměru velikosti vlastního loga 16 mm což je plně 
kompatibilní se všemi velikostmi uzávěrů (láhve 
0,187 – 1,5 l i větší)..  
 

 3) Připomínka k § 12:  
Navrhujeme upravit text následovně: 
„Údaje zapisované podle § 11, § 14a, 16b odst. 3, 
28 a 29 zákona do Registru vinic (dále jen 
"Registr") se předávají Ústavu výhradně 
prostřednictvím Registru použitím na vzorech 
vzorů, které zveřejní ministerstvo na svých 
internetových stránkách. zveřejněných 
ministerstvem na jeho internetových stránkách. 
Zdůvodnění: 
Úprava textu tak, aby bylo jasné, že údaje se 
předávají Ústavu jen prostřednictvím Registru při 
použití formulářů, které MZe zveřejní na svých 
stránkách. 
 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno následovně: 
„Údaje zapisované podle § 11, § 14a, 16b odst. 3, 28 a 29 
zákona do Registru vinic (dále jen "Registr") se předávají 
Ústavu prostřednictvím internetových stránek ministerstva 
nebo písemně Ústavu, podle vzorů zveřejněných 
ministerstvem na jeho internetových stránkách.“.  
 

 4) Připomínka k § 13 odst. 2: Vysvětleno. 
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V odkazu „11)“ je odkaz na neplatný Čl. 70 nařízení 
Rady (ES) č. 1493/1999 a nařízení (ES) 884/2001. 
Navrhujeme nahrazení platnou legislativou 
v odkazu. 
 

Poznámka pod čarou č. 11 byla vypuštěna. 

 5) Připomínka k Příloze č. 1: 
Navrhujeme doplnit slovo „některých“ v souladu 
s textem uvedeném v § 1 odst. 2) návrhu vyhlášky 
na text: 
„Seznam některých názvů odrůd a jejich synonym, 
………“ 

Vysvětleno. 
Název přílohy byl upraven: 
„Seznam některých moštových odrůd révy vinné pro 
výrobu jakostního vína stanovené oblasti a jejich 
synonym“. 

 6) Připomínka k Příloze č. 4:  
Navrhujeme  
a) oddělit čárkou druhy šumivých vín „Jakostní 
šumivé víno s.o., Aromatické jakostní šumivé víno 
s.o.“ a uvést u názvů velké písmeno 
b) vypustit termín „intenzivní“ u Perlení v případě 
kategorie „Jakostní šumivé víno s.o., Aromatické 
jakostní šumivé víno s.o.“ 
Zna
ky 

jako
sti 

Druhy vína 

 
Perlivé 

víno Šumivé víno 

 
Per
livé 

Jakost
ní 

perliv
é 

Šum
ivé 

víno 

Jakostní šumivé 
víno aromatické 
jakostní šumivé 

víno 

Jakostní 
šumivé víno 

s.o., 
aAromatické  

jakostní 
šumivé víno  

s. o. 
Perl odpovídají jemné dlouhotrvající intenzivní, 

Akceptováno. 
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ení cí 
perlivému 

vínu 

jemné 
dlouhotrvajíc

í 
Zdůvodnění: 
Pro jakostní šumivé víno i jakostní šumivé víno s.o. 
je min. hodnota přetlaku CO2 stejná a proto není 
důvod, aby bylo perlení u jak. šumivého vína s.o. 
intenzivní a u jak. šumivého vína ne, mělo by být v 
obou jakostních kategoriích stejné. 
Delší ležení jakostních šumivých vín (více jak 6 
měsíců) má vliv na pevnější vazbu oxidu uhličitého 
ve víně. V jakostním šumivém víně se tato 
skutečnost projevuje jemným, dlouhotrvajícím 
nikoliv intenzivním perlením. 

 7) ZÁSADNÍ připomínka k Příloze č. 9: 
a) Navrhujeme vypustit slovo „pracovních“ ve 
všech řádcích tabulky v Příloze č. 9. 
Zdůvodnění: 
V zákoně se hovoří o počtu „dní“, vyhláška by tedy 
měla pracovat se stejným pojmem. V navrženém 
případě „pracovních dní“ by to navíc v praxi 
znamenalo, že v krajním případě může lhůta, kdy 
nelze použít dovezené víno, trvat až 90 dní celkem! 
(10 dní blokace vína po dovozu ze „Zákona“ + 28 
pracovních dní + existuje možnost 1x lhůtu o 
dalších 28 pracovních dní prodloužit (§ 14b odst.  2 
„Zákona“). Toto je značně komplikující pro 
podnikání! 
b) Navrhujeme zkrácení všech uvedených 
lhůt alespoň o 7 dní.  
Zdůvodnění: 
Již samotné povinné uskladnění dovezeného vína 
po dobu 10 dní dle § 14b novely zákona o 
vinohradnictví a vinařství je významnou komplikací 

Vysvětleno. 
„Pracovní dny“ byly nahrazeny na „dny“ a lhůty byly upraveny. 
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pro podnikání, jakékoliv prodloužení této doby 
problém ještě dále umocňuje. S ohledem na 
současné moderní vybavení laboratoří musí být 
Inspekce schopna provést rozbory v kratší než v 
navrhované lhůtě. Navíc dle § 14b odst. 2) má ještě 
Inspekce možnost tuto lhůtu prodloužit. 
 

 8) Připomínka k Příloze č. 10: 
Navrhujeme doplnit seznam odrůd pro zemská 
vína o: 
Modrý Janek a Kamenorůžák bílý  
a doplnit synonymum Sauvignon šedý. 
Zdůvodnění: 
Jedná se o dříve pěstované odrůdy a bylo by 
nesmyslné neumožnit těmto odrůdám návrat do 
vinic. Například u jabloní jsou obcím dávány dotace 
na vysazování starých dříve pěstovaných odrůd a u 
révy vinné bychom se jich paradoxně zbavovali. 
Směr nově vyšlechtěných odrůd, kterými se 
seznam povolených odrůd pro výrobu jakostní vína 
stanovené oblasti jen „hemží“, musí být vyvážen 
starými odrůdami, které se u nás dříve pěstovaly. I 
když velmi minoritně, jsou tyto odrůdy vysazeny ve 
výsadbách v ČR. 
Sauvignon gris je povolenou odrůdou v některém 
členském státě EU a tedy v ČR z něj můžeme 
vyrábět víno CHOP. V Česku se tato odrůda 
pěstuje pod názvem Sauvignon šedý. Bylo by 
vhodné vložit toto synonymum do přílohy 1, 
případně pokud toto není možné vložit Sauvignon 
šedý do přílohy 10. 
 
 
 

Vysvětleno. 
Příloha č. 10 zní: 
Bílý Portugal 
Ranuše muškátová 
Sylvánské červené 
Sylvánské modré 
Šedý Portugal 
Tramín žlutý 
Veltlínské červenobílé 
Muškát žlutý 
Modrý Janek 
Bouvierův hrozen 
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VÍNOBLATEL, 
a.s. 
 

1. § 3 odst. 1 nově zní: 
(1) U vína s chráněným označením původu 
vyrobeného z hroznů révy vinné sklízených 
v České republice lze zvýšit celkový obsah 
alkoholu na 15% objemových3) pokud je to pro 
danou kategorii CHOP vína stanovenou 
zákonem povoleno. 
 
Odůvodnění: 
Zpřesnění textu tak, aby bylo jasné, že zvyšování 
celkového obsahu alkoholu není možné u všech 
CHOP vín. 
 

Vysvětleno. 
§ 13 odst. 3 zákona č. 321/2004 Sb. 
U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti 
zakázáno. 

 2. V § 6 „Lhůty pro sdělení výsledku rozborů u 
nebaleného vína a související příloze č. 9“ 
Je nutno uvést do souladu vyhlášku s tím, co říká 
zákon. Zákon hovoří o dnech pro sdělení výsledků 
rozboru. To stejné musí říkat vyhláška. 
Požadujeme vypustit slovo „pracovních“. 
 

Vysvětleno. 
„Pracovní dny“ byly nahrazeny na „dny“ a lhůty byly upraveny. 

 3. V souvislosti s problematikou šlechtitelských 
ploch: 
 
a) v § 10 vložit nový odstavec 4, který zní: 
„4) Stanové odchylky dle odstavce 3 je možné 
překročit pouze u vín pocházejících ze 
šlechtitelských nebo výzkumných ploch, kde by pro 
velké množství malých šarží bylo velmi obtížné 
zajistit potřebné rozbory vín.“ 
Odůvodnění: Je nutno povolit větší odchylku 
obsahu alkoholu pro vína pocházející ze 
šlechtitelských a výzkumných ploch, zejména pro 
pěstování oček, kde hrozny a víno je druhotným 

 
 
 
Vysvětleno. 
Je-li víno zatříděno jako víno s CHOP (jakostní odrůdové či s 
přívlastkem) tak při jeho uváděno do oběhu musí být 
dodržováno ustanovení § 27 odst. 4 písm. a) bod 4 zákona č. 
321/2004 Sb. – hodnoty stanovených parametrů musí 
odpovídat hodnotám zjištěným při zatřídění. Dle našeho 
názoru chce-li PPP vyrábět víno s CHOP z hroznů sklizených 
na šlechtitelských plochách, tak musí splňovat všechna 
pravidla, jako ostatní výrobci vín s CHOP. Tato vína mohou být 
vyráběna s CHZO (zemské), kde citované pravidlo nastaveno 
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produktem. 
 

 
 
 
 

b) V souvislosti s výše uvedeným doplnit § 7 o 
nové písmeno ch), které zní: 

ch) Víno ze šlechtitelských a výzkumných ploch – 
víno z vinic, kde se provádí uznávací řízení ke 
sklizni množitelských materiálů révy vinné nebo se 
řeší výzkumný úkol financovaný grantem 
z veřejných prostředků.“ 
Odůvodnění: Protože víno vyrobené ze 
šlechtitelských a výzkumných ploch může 
překračovat stanovené odchylky, je vhodné 
spotřebitele upozornit, že nakupuj víno z takových 
ploch. Označení takových vín zajistí, aby 
spotřebitel nebyl klamán, ale zároveň mohla široká 
veřejnost posoudit výstupy ze šlechtitelských a 
výzkumných úkolů. 
 
c) V § 13 vložit nový odstavec 15, který zní: 
„15) Vína vyrobená v rámci šlechtění a 
výzkumných úkolů je možné evidovat společně 
jako jednu šarži.“ 
Odůvodnění: Vzhledem k rozdrobení produkce 
šlechtitelského podniku a velmi malým mikrošaržím 
je celková práce administrativně velmi náročná. 

není. Pokud se jedná o možnost evidovat vína vyrobená v 
rámci šlechtění a výzkumných úkolů společně jako jednu šarži 
uvádíme, že takový postup by byl v rozporu s účelem 
vymezení i se samotnou definicí šarže, jak je stanovena v § 3 
odst. 1 písm. j) zákona č. 321/2004 Sb. 
 
Akceptováno. 
Do § 7 odst. 6 bude doplněno nové písm. ch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Pokud se jedná o možnost evidovat vína vyrobená v rámci 
šlechtění a výzkumných úkolů společně jako jednu šarži 
uvádíme, že takový postup by byl v rozporu s účelem 
vymezení i se samotnou definicí šarže, jak je stanovena v § 3 
odst. 1 písm. j) zákona č. 321/2004 Sb. 

 Celkové odůvodnění: 
Situace v úseku šlechtění a výroby 
rozmnožovacích materiálů révy vinné je v České 
republice velmi špatná: 
4. Produkce domácích sazenic poklesla od roku 
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2000 asi na jednu polovinu. 
5. Výměra podnožových vinic poklesla za 

posledních 10 let na jednu třetinu původního 
stavu. 

6. Podpora šlechtění révy vinné ze strany státu 
každoročně klesá nebo stagnuje. Jeno díky 
aktivitám Českomoravské šlechtitelské a 
semenářské asociace se daří zajistit alespoň 
minimální podporu na některé šlechtitelské 
programy v oblasti novošlechtění. I tak celkové 
náklady vynaložené na novošlechtění poklesly 
od roku 2007 ze 14 mil. Kč na 7,5 mil. Kč v roce 
2014, ubylo také pracovníků ve šlechtění. 

 
Tato katastrofální bilance je výsledkem 
nevýhodného postavení ČR s malou výměrou vinic 
a malým trhem pro sazenice, ale také lhostejnosti a 
nečinnosti politických a odborných institucí České 
republiky, které se mají o tento obor vinařství 
starat. V Německu, Rakousku a dalších vyspělých 
státech to stát v tichosti dělá za pomocí státních 
výzkumných ústavů a odborných škol (např. 
Geisenheim, Freiburg, Geilweilerhof, 
Klosterneuburg). U révy vinné je totiž prakticky 
nemožné provádět šlechtění na základě tržních 
principů a proto je podpora ze strany státu a 
veřejných zdrojů nezbytná. Pokud nejsou peníze, 
lze pomoci alespoň vhodnou legislativou. 
Nežádáme zřízení výzkumného ústavu za desítky 
milionů, ale jenom přizpůsobení legislativy 
potřebám šlechtění. 
 
Poslední aktivitou, kterou Svaz vinařů ve prospěch 
šlechtění vyvinul, bylo zřízení Technického izolátu 
na Mendlově univerzitě v Lednici před 10 lety. 
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Technický izolát podpořil velkou dotací také 
Jihomoravský kraj. Vzájemnou spoluprací 
univerzity a šlechtitelů se nám podařilo ozdravit 
téměř celý sortiment původních národních odrůd a 
klonů. Česká republika má své původní odrůdy, má 
své vynikající klony a máme dokonce u většiny 
odrůd ozdravené množitelské stupně v jakosti 
Super Elita VT. 
 
Pro šlechtitele je nezbytně nutné zakotvit definici 
pro vína původem ze šlechtitelských a 
množitelských vinic a umožnit volnější nakládání 
s produkty z těchto ploch. Vinice na každé 
šlechtitelské stanici jsou rozdrobeny na několik set 
entit podle množství novošlechtění, odrůd a klonů. 
Jenom jediný šlechtitelský podnik ročně vyrobí cca. 
150 – 200 mikrovzorků. Vedení praktické evidence 
těchto mikrošarží, zajištění dodržování limitů při 
cukření, normy ztrát, atp. je za této situace 
prakticky nemožné. Při minulé novelizaci zákona 
nám bylo doporučeno smíchat obsah všech 
mikrovzorků do jedné šarže a pomoci si vínem 
z vinařské zóny C, kde nebylo provedeno cukření. 
To ovšem značně degraduje informační hodnotu 
mikrovzorků. Navíc je z odborného hlediska 
míchání mikrovzorků naprostý nesmys.My 
potřebujeme každou entitu prověřit v přímém 
kontaktu s odbornou i laickou veřejností. Bez 
prodeje vína ze šlechtitelských ploch se ztráta 
z provozu vinic výrazně prohloubí a šlechtění bude 
nemožné. 
 
Mimo problematiku šarží nám zákon velmi ztěžuje 
uplatnění vín z množitelských porostů. Například 
firma Alois Tománek Boršice u Buchlovic, která je 
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největším producentem oček (celková výměra 7 
ha) produkuje očka z dvou hektarů stolních odrůd a 
novošlechtění, kde se cukernatost i v dobrých 
letech často pohybuje kolem 120 NM. Přitom 
stanice Boršice a Polešovice leží v okrese Uherské 
Hradiště, tedy na samém severním okraji našich 
vinařských oblastí. Přesto byly naše vinice 
nesmyslně zařazeny do zóny B a vyrobit prodejné 
víno z množitelských ploch je pro nás nesmírně 
obtížné. 

 4. § 12 nově zní: 
„Údaje zapisované podle § 11, § 14a, § 16b odst. 
3, 28 a 29 zákona do Registru vinic (dále jen 
„Registr“) se předávají Ústavu výhradně 
prostřednictvím Registru použitím na vzorech 
vzorů, které zveřejní ministerstvo na svých 
internetových stránkách, zveřejněných 
ministerstvem na jeho internetových stránkách, 
 
Odůvodnění: Upravit text, aby bylo jasné, že údaje 
se předávají Ústavu jen prostřednictvím Registru 
při použití formulářů, které MZe zveřejní na svých 
stránkách. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno takto: 
„Údaje zapisované podle § 11, § 14a, 16b odst. 3, 28 a 29 
zákona do Registru vinic (dále jen "Registr") se předávají 
Ústavu prostřednictvím internetových stránek ministerstva 
nebo písemně Ústavu, podle vzorů zveřejněných 
ministerstvem na jeho internetových stránkách.".  
 

 5. § 13 odst. 2 
V odkazu „11)“ je odkaz na neplatný Čl. 70 nařízení 
Rady (ES) č. 1493/1999 a nařízení (ES) 884/2001. 
 
Odůvodnění: Nahrazení platnou legislativou 
v odkazu. 

Akceptováno. 
Poznámka pod čarou byla vypuštěna. 

 6. § 16 odst. 1 nově zní: 
 
„(1) Logotyp se uvede ne obalu určeném pro 
spotřebitele podle  § 16 odst. 4 zákona v barevném 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
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provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24. V případě skleněných lahví všech 
velikostí na horní straně ústí hrdla ve velikosti 
loga 16 mm s tolerancí +/- 1 mm, v případě 
ostatních obalů určených pro spotřebitele 
spolu s povinným údajem o provenienci12) ve 
velikosti loga 16 mm. 
 
Odůvodnění: Navrhované znění § 16 ve spojení 
s přílohou 24 se zcela míjí zamýšleným účinkem a 
smyslem nové právní úpravy. Již z důvodové 
zprávy k novele zákona a z následného 
legislativního procesu je zřejmý smysl ustanovení o 
použití jednotného značení vín CHOP a CHZO 
vyrobených z domácí suroviny. Záměrem je 
eliminovat časté nežádoucí praktiky výrobců vína, 
kdy pod etiketou evokující domácí původ vína se 
prodává víno vyrobené v zahraničí. Výrobci sice 
v souladu s předpisy uvádějí pravý původ, avšak 
drobným písmem v jednom zorném poli, zpravidla 
na zadní etiketě. Zamezení tohoto jevu 
prostřednictvím povinného nápisu o stanovené 
velikosti na tzv. „přední“ etiketě se ukázalo 
legislativně neprůchozí. Proto zákonodárci zvolili 
variantu jednoznačného a lehce rozpoznatelného 
označení domácích vín jednotným logotypem 
povinné umístěným na obalu pro spotřebitele. Celá 
diskuze, a to jak v příslušných čteních v PS, tak i 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  
(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 
(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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v Senátu Parlamentu ČR se vedla ve smyslu 
umístění logotypu na vršku láhve, zejména 
v podobě „záklopky“, potažmo na šroubovacím, či 
skleněném uzávěru láhve v jednotné velikosti 16 
mm. Polemika, a to i ze strany MZe a samotného 
pana ministra, byla vedená pouze, zda takové 
označení má být povinné, nebo dobrovolné. 
Zákonodárci se většinově, a to jak v PS, tak i 
v Senátě přiklonili k variantě povinného jednotného 
použití logotypu a jak vyplývá ze smyslu 
proběhlých diskuzí, tak v případě láhví, výhradně 
jednotně a povinně na vršku láhve (viz přiložené 
stenozáznamy z jednání). 
Navrhované znění § 16 tedy odporuje proběhlému 
legislativnímu procesu a záměru zákonodárců. 
Tím, že není stanoveno umístění na láhvích a ani 
minimální velikost logotypu, může k naplnění 
zákona stačit „mikrotečka na dně láhve“. Dopadem 
takové nejednoznačnosti by bylo úplné popření 
smyslu ustanovení § 16 odst. 4 novely zákona, 
tedy zamezení matení zákazníků, jednoduchá 
orientace, ochrana CHOP a CHZO vín. 
V neposlední řadě je významné i dosavadní, byť 
dobrovolné, značení vín totožným logotypem, které 
již využívá více jak 110 producentů, vesměs na 
vršku lahve. Do podpory takového značení již byly 
investovány značné finanční prostředky z veřejných 
zdrojů. Argument, že takové povinné značení vín je 
překážkou vývozu domácích vín, protože viditelné 
přiznání se k původu vína je diskriminační, je zcela 
nepřijatelné. Vývoz domácích vín je marginální a 
přínosy předpokládaného přínosu pro spotřebitele i 
producenty jsou výrazně významnější. Použití tzv. 
„záklopky“ je finančně nenáročné a praktické. Proto 
navrhujeme dodržet linii legislativního procesu a 
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úmysl zákonodárců a stanovit jednotné povinné 
použití logotypu na obalech pro spotřebitele s víny 
CHOP a CHZO, láhvích, na vršku láhví v podobě 
záklopky, šroubovacího, skleněného uzávěru, 
termokapsle a podobně, se stanovením jednotného 
rozměru velikosti vlastního loga 16 mm, což je plně 
kompatibilní se všemi velikostmi uzávěrů (láhve 
0,187 – 1,5 l i větší). 
 

 7. Příloha 1 
Doplnit slovo „některých“ v souladu s textem 
uvedeným v § 1 odst. 2 návrhu vyhlášky na text: 
„Seznam některých názvů odrůd a jejich 
synonym,………“ 

Vysvětleno. 
Název přílohy byl upraven: 
„Seznam některých moštových odrůd révy vinné pro 
výrobu jakostního vína stanovené oblasti a jejich 
synonym“. 

 8. Příloha č. 2 a 3 
Seznam chorob a vad – vady (resp. odchylky) 
ve smyslu vzhledu a barvy,… (nefiltrovaná vína, 
oranžová vína) – nutno aby specifikovala Unie 
enologů. 
 

Vysvětleno. 
Návrh byl upraven podle připomínek Unie enologů. 

 9. Příloha 10 
Doplnit seznam odrůd pro zemská vína o: 
Modrý Janek a Kamenorůžák bílý a vyřešit odrůdu 
Sauvignon šedý. 
 
Odůvodnění: Jedná se o dříve pěstované odrůdy a 
bylo by nesmyslné neumožnit těmto odrůdám 
návrat do vinic. Například u jabloní jsou obcím 
dávány dotace na vysazování starých dříve 
pěstovaných odrůd a u révy vinné bychom se jich 
paradoxně zbavovali. Směr nově vyšlechtěných 
odrůd, kterými se seznam povolených odrůd pro 
výrobu jakostní vína stanovené oblasti jen „hemží“, 

Vysvětleno. 
Příloha č. 10 zní: 
„Bílý Portugal 
Ranuše muškátová 
Sylvánské červené 
Sylvánské modré 
Šedý Portugal 
Tramín žlutý 
Veltlínské červenobílé 
Muškát žlutý 
Modrý Janek 
Bouvierův hrozen“. 
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musí být vyvážen starými odrůdami, které se u nás 
dříve pěstovaly. I když velmi minoritně, jsou tyto 
odrůdy vysazeny ve výsadbách v ČR. 
Sauvignon gris je povolenou odrůdou v některém 
členském státě EU a tedy v ČR z něj můžeme 
vyrábět víno CHOP. V Česku se tato odrůda 
pěstuje pod názvem Sauvigngon šedý. Bylo by 
vhodné vložit toto synonymum do přílohy 1, 
případně pokud toto není možné vložit Sauvignon 
šedý do přílohy 10. 
 

 

Jihomoravský 
kraj 

Připojuje se k připomínkám Svazu vinařů České 
republiky.  
Jedná se především o navrhovanou změnu, která 
by ve stávajícím návrhu vyhlášky umožnila dát 
logotyp na láhev vína prakticky kamkoliv (i na dno 
láhve) ve velikosti do 16 mm, což není omezeno 
ani dolní hranicí velikosti. Jsem přesvědčen, že toto 
nebyl záměr zákonodárce a tímto doporučuji 
úpravu ve smyslu upřesnění umístění logotypu v 
horní části láhve. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  
(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  

Nové vinařství, 
a.s. 

§ 16 nově zní: 
„(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro 
spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24. V případě skleněných lahví všech 
velikostí na horní straně hrdla ve velikosti 16 
mm, v případě ostatních obalů určených pro 
spotřebitele spolu s povinným údajem o 
provenienci12) ve velikosti loga 16 mm. 
 
(2) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“ 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k transparentnosti českých vín zastávám 
názor, stanovit jednotné povinné použití logotypu 
na obalech pro spotřebitele s víny CHZOP a 
CHOP, láhvích, na vršku láhví v podobě záklopky, 
šroubovacího, skleněného uzávěru, termokapsle a 
podobně, se stanovením jednotného rozměru 
velikosti loga 16 mm, což je plně kompatibilní se 
všemi velikostmi uzávěrů (láhve 0,187 – 1,5 l i 
větší). 
 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  
(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 
(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

SOŠ vinařská a 
SOU 

  

                                                                                                                                                                                                                  
 
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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zahradnické 
Ústav 
vinohradnictví a 
vinařství, 
zahradnická 
fakulta, MZLU 

  

Sdružení 
obchodníků 
s vínem a 
vinoték, z.s. 

  

Spolek Ekovín K § 16 odst. 1 nově zní: 
„(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro 
spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24. V případě skleněných lahví všech 
velikostí na horní straně ústí hrdla ve velikosti 
loga 16 mm s tolerancí +/- 1 mm, v případě 
ostatních obalů určených pro spotřebitele 
spolu s povinným údajem o provenienci12) ve 
velikosti loga 16 mm. 
 
Odůvodnění: Navrhované znění § 16 ve spojení s 
přílohou 24 se zcela míjí zamýšleným účinkem a 
smyslem nové právní úpravy. Již z důvodové 
zprávy k novele zákona a z následného 
legislativního procesu je zřejmý smysl ustanovení o 
použití jednotného značení vín CHOP a CHZO 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  
(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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vyrobených z domácí suroviny. Záměrem je 
eliminovat časté nežádoucí praktiky výrobců vína, 
kdy pod etiketou evokující domácí původ vína se 
prodává víno vyrobené v zahraničí. Výrobci sice v 
souladu s předpisy uvádějí pravý původ, avšak 
drobným písmem v jednom zorném poli, zpravidla 
na zadní etiketě. Zamezení tohoto jevu 
prostřednictvím povinného nápisu o stanovené 
velikosti na tzv. „přední" etiketě se ukázalo 
legislativně neprůchozí. Proto zákonodárci zvolili 
variantu jednoznačného a lehce rozpoznatelného 
označení domácích vín jednotným logotypem 
povinně umístěným na obalu pro spotřebitele. Celá 
diskuze, a to jak v příslušných čteních v PS, tak i v 
Senátu Parlamentu ČR se vedla ve smyslu 
umístění logotypu na vršku láhve, zejména v 
podobě „záklopky", potažmo na šroubovacím, či 
skleněném uzávěru láhve v jednotné velikosti 16 
mm. Polemika, a to i ze strany MZe a samotného 
pana ministra, byla vedená pouze, zda takové 
označení má být povinné, nebo dobrovolné. 
Zákonodárci se většinově, a to jak v PS, tak i v 
Senátě přiklonili k variantě povinného jednotného 
použití logotypu a jak vyplývá ze smyslu 
proběhlých diskuzí, tak v případě láhví, výhradně 
jednotně a povinně na vršku láhve (viz přiložené 
stenozáznamy z jednání). 
Navrhované znění § 16 tedy odporuje 
proběhnutému legislativnímu procesu a záměru 
zákonodárců. Tím, že není stanoveno umístění na 
láhvích a ani minimální velikost logotypu, může k 
naplnění zákona stačit „mikrotečka na dně láhve". 

(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
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Dopadem takové nejednoznačnosti by bylo úplné 
popření smyslu ustanovení § 16. odst. 4 novely 
zákona, tedy zamezení matení zákazníků, 
jednoduchá orientace, ochrana CHOP a CHZO vín. 
V neposlední radě je významné i dosavadní, byť 
dobrovolné, značení vín totožným logotypem, které 
již využívá více jak 110 producentů, vesměs na 
vršku láhve. Do podpory takového značení již byly 
investovány značné finanční prostředky z veřejných 
zdrojů. Argument, že takové povinné značení vín je 
překážkou vývozu domácích vín, protože viditelné 
přiznání se k původu vína je diskriminační, je zcela 
nepřijatelné. Vývoz domácích vín je marginální a 
přínosy předpokládaného přínosu pro spotřebitele i 
producenty jsou výrazně významnější. Použití tzv. 
„záklopky" je finančně nenáročné a praktické.  
Proto navrhujeme dodržet linii legislativního 
procesu a úmysl zákonodárců a stanovit jednotné 
povinné použití logotypu na obalech pro 
spotřebitele s víny CHOP a CHZO, láhvích, na 
vršku láhví v podobě záklopky, šroubovacího, 
skleněného uzávěru, termokapsle a podobně, se 
stanovením jednotného rozměru velikosti vlastního 
loga 16 mm což je plně kompatibilní se všemi 
velikostmi uzávěrů (láhve 0,187 – 1,5 l i větší).  

Národní vinařské 
centrum, o.p.s. 

Zásadní připomínka 
 
§ 16 odst. 1 nově zní: 
 
„(1) Logotyp se uvede ne obalu určeném pro 
spotřebitele podle  § 16 odst. 4 zákona v barevném 
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou 
č. 24. V případě skleněných lahví všech 
velikostí na horní straně ústí hrdla ve velikosti 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKEFDJTB)



 
 

102 
 

loga 16 mm s tolerancí +/- 1 mm, v případě 
ostatních obalů určených pro spotřebitele 
spolu s povinným údajem o provenienci12) ve 
velikosti loga 16 mm. 
 
Odůvodnění: Navrhované znění § 16 ve spojení 
s přílohou 24 je zásadně odlišné od zamýšleného 
účinku a smyslu nově právní úpravy a také od 
smyslu série pracovních jednání mezi Národním 
vinařským centrem (které bude převádět zmíněnou 
ochrannou známku – logotyp na MZe) a 
Ministerstvem zemědělství. 
 
Smyslem těchto jednání bylo připravit smlouvu 
o převodu ochranné známky s tím, že tato OZ 
bude věcně užívána stejně, jako nyní (tedy na 
vršku skleněné láhve dle logomanuálu 
Vinařského fondu)!  
Jediným smyslem smlouvy o převodu OZ bylo, aby 
toto užívání bylo na základě zákona, nikoliv na 
základě licenční smlouvy mezi Vinářským fondem a 
vinařem. 
Smyslem již nynějšího používání této známky 
(logotypu) je pokud možno jednotné značení vín 
CHOP a CHZO vyrobených z domácí suroviny, 
jasná informace pro spotřebitele a eliminace 
častých nežádoucích praktik výrobců vína, kdy pod 
etikou evokující domácí původ vína se prodává 

podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  
(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 
(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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víno vyrobené v zahraničí. 
 
Nynější navržené znění ve vyhlášce v zásadě 
popírá smysl předchozích jednání a ustanovení 
zákona, který definuje povinné jednotné 
značení láhvových vín! 

 Dle stávajícího návrhu může výrobce splnit 
povinnost uvedené známky (logotypu) formou 
mini-puntíku např. na zadní straně etikety, což 
je nejen degradace této známky, ale i popření 
smyslu přijatého znění zákona! 
 
Zákonodárci se většinově, a to jak v PS, tak i 
v Senátě přiklonili k variantě povinného jednotného 
použití logotypu a jak vyplývá ze smyslu 
proběhlých diskuzí, tak v případě lahví, výhradně 
jednotně a povinně na vršku láhve. 
 
Připomínáme, že tento povinný princip značení 
na horní části záklopky je stejný, jako fungující 
osvědčené značení např. v Rakousku, na 
Slovensku atd. 
 
Navrhované znění § 16 tedy odporuje proběhlému 
legislativnímu procesu a záměru zákonodárců. 
 
Proto navrhujeme dodržet linii legislativního 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  
(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 
(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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procesu a úmysl zákonodárců a stanovit jednotné 
povinné použití logotypu na obalech pro 
spotřebitele s víny CHOP a CHZO, láhvích, na 
vršku láhví v podobě záklopky, šroubovacího, 
skleněného uzávěru, termokapsle a podobně, se 
stanovením jednotného rozměru velikosti vlastního 
loga 16 mm což je plně kompatibilní se všemi 
velikostmi uzávěrů (láhve 0,187 – 1,5 l i větší). 

Unie enologů 
ČR 

1.  Umístění loga 
 
Vinař si určí viditelné umístění – etiketa nebo 
záklopka, platnost s delší časovou prodlevou, po 
vypotřebování zásob. 
Umístění loga na vrchní část záklopky, 
platnost s delší časovou prodlevou, po 
vypotřebování zásob. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno takto:  

„§ 16 
 

Použití logotypu na obalu určeném pro spotřebitele 
 

(K § 16 odst. 4 zákona) 
 
(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro spotřebitele 
podle § 16 odst. 4 zákona v barevném provedení na bílém 
podkladu v souladu s přílohou č. 24.  
(2) V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 
uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 
zorném poli. Výška loga je 12-16 mm. 
(3) V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou 
lahví, se uvede spolu s povinným údajem o provenienci12). 
Výška loga je 12-16 mm. 
(4) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 24.“.  
 

                                            
12)  Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009. 
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 2. Klaret  
 

(2) Víno lze označit slovy: 
b) „claret“, „clairet“ nebo „klaret“, pokud se jedná o 
bílé víno vyrobené z modrých vinných hroznů bez 
nakvášení, 
 
Odůvodnění: vyhodili bychom nebo změnili na 
termín "blanc de noir". Všude jinde ve  světě se 
pojem claret nebo clairet používá pro označení 
světle zbarveného červeného vína, především z 
Bordeaux. Pro bílá vína z modrých odrůd se 
používá termín "blanc de noir" 
       

(4) Víno lze označit údajem o barvě vína 
slovy„bílé“, „růžové“ nebo „červené“; označení 
barvy růžové lze nahradit označením „rose“nebo 
„rosé“. Vína s chráněným označením původu nebo 
vína s chráněným zeměpisným označením nelze 
označit jako „rose“, „rosé“ nebo „růžové“, pokud 
vznikla mísením bílého a červeného vína. 
 
Odůvodnění : termín růžové se nedoporučuje 
používat. V anglicky mluvicích zemích se také 
nemluví o "pink" vínech všude se používá termín 
mající francouzský základ slova "ros" (Španělsko 
rosado, Itálie - rosato, atd.). Rosé je označení 
technologie, Růžové označení barvy vína. Víno 
rosé má navíc málokdy růžovou barvu. Dle 
výzkumů je nejčastější barva rosé vína v ČR 
tělová, což je spíše oranžový než růžový odstín 
barvy. Správnější je tedy mezinárodně užívaný 
termín rosé. 
 

 
 
Vysvětleno. 
Bude v souladu s tradičními výrazy pro ČR, které jsou 
obsaženy v databázi E-Bacchus – viz připomínka SZPI č. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Nedoporučujeme vypouštět termín „růžové“ protože se jedná o 
užívaný výraz sloužící k označení tohoto druhu vín. 
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 3. (K § 16 odst. 911 zákona) 
• označení barrique 3 měsíce změnit na 6 měsíců  

Odůvodnění: za 3 měsíce se nedá vyškolit 
(vyrobit) víno tohoto typu! 

 
• Odstranit ze seznamu „první sklizeň", 

„panenská sklizeň" nebo „panenské víno", 
pokud víno pochází z první sklizně vinice. 
Odůvodnění: Toto ustanovení vynechat, nikde 
se neobjevuje, navíc se není čím chlubit. 

 
• Způsob odběru § 12, Způsob odběru, velikost 

vzorků vína a přípustné odchylky od výsledků 
rozboru z laboratoře 
(K § 26 odst. 12 zákona) 
Odběr vzorků vína podle § 26 odst. 4 zákona se 
provádí tak, že se odebere 
a)  dílčí vzorek A pro potřebu rozboru z 

laboratoře - jedna láhev o minimálním 
objemu 1 litr, u vína již nalahvovaného tolik 
lahví, aby jejich celkový objem činil nejméně 
1 litr 

Odůvodnění:   z praktického hlediska upravit na 
O,7l (0,75), v dnešní době toto množství stačí. 1 
litrové lahve už nemáme a tak se dávají stejně 
0,7l. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Bude v souladu s tradičními výrazy pro ČR, které jsou 
obsaženy v databázi E-Bacchus – viz připomínka SZPI č. 2. 
 
 
 
Vysvětleno. 
K § 12 upravujícímu způsob odběru, velikost vzorků vína a 
přípustné odchylky od výsledků rozboru z laboratoře – MZe s 
tímto návrhem nesouhlasí.  
 
Odůvodnění:  
Některé akreditované laboratoře, mohou vyžadovat více než 
750 ml vína pro provedení celkové analýzy vína v rozsahu 
potřebné pro zatřídění vín. K jednotlivým vzorkům dle § 10 
odst. 1 písm. a) až c) uvádíme následující. Rozbor vzorku A 
provádí výhradně externí laboratoře, a záleží tedy vždy na 
potřebě konkrétní komerční laboratoře s přihlédnutím k jejímu 
vybavení. Velikost vzorku (např. již od 0,5 l) může být pro 
laboratoř s moderním vybavením dostatečná, ale jiné laboratoři 
nemusí při užití manuálních metod nebo opakování rozboru 
stačit ani 0,75 l. Vzhledem k tomu, že soukromých subjektů 
provádějících tyto rozbory je mnoho, snížením velikosti vzorku 
by mohlo dojít k poškození některých laboratoří, které by 
rozbory z množství pouze 0,7l provádět nemohly. S ohledem 
na výše uvedené navrhujeme velikost vzorku A specifikovat 
pouze v obecné rovině, např. textem „dle požadavku 
akreditované laboratoře provádějící rozbor“, případně 
navrhujeme ponechat dané ustanovení beze změn a zachovat 
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velikost vzorku 1 litr, když toto množství se jeví s ohledem na 
zkušenosti jako dostatečné. Pokud se jedná o vzorek C, na 
kterém bývá prováděna namátková kontrola v laboratoři SZPI 
Brno, pak trváme na velikosti 1 litr z důvodu provádění většího 
počtu opakovaných měření. 

 4. Příloha 2 Seznam chorob a vad 
Ve vzhledu v kolonce Senzorický vjem: usazenina 
na dně lahve, mimo vinný kámen. 
Odůvodnění: vinný kámen nebrat jako sediment 
- 3. U vůně a chuti v kolonce Senzorický vjem: 

jiná, než určuje tato vyhláška a charakteristika 
pro víno, např. po aromatech, kovu, ropných 
produktech, filtračním materiálu, doplnit po 
plastu. 

- U vůně a chuti v kolonce Senzorický vjem: 
ostrá, štiplavá po octu, kyselině octové a 
..nahradit původní aceton za etylacetát 
(odlakovač). 

- U vůně a chuti v kolonce Senzorický vjem: 
štiplavá po kyselině siřičité.. nahradit za oxidu 
siřičitém 

- str. 15/10 doplnit seznam chorob a vad vín...- 
netypická, po nežádoucích biologických 
procesech, nečistá, po negativních 
živočišných, jogurtových a máselno-mléčných 
tónech, zkažených vejcích, mléčné, máselné, 
druhotná fermentace, sirka 
obdobně chuť  

- str. 16/10 přidat negativních 

Akceptováno.  
 

 5. Příloha č. 3 Smyslové požadavky 
1. Ve Znaku jakosti Barva, pro Druhy vína: Zemské 

víno a Víno: přidat: odpovídající označení a 
deklarované technologii 

2. Ve Znaku jakosti Vůně, pro Druhy vína: Jakostní 

Akceptováno.  
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víno (odrůdové i známkové), Zemské víno a 
Víno: přidat: odpovídající označení a 
deklarované technologii 

3. Ve Znaku jakosti Chuť, pro Druhy vína: Jakostní 
vína s přívlastkem (všechny), Jakostní víno 
(odrůdové i známkové) Zemské víno a Víno: 
přidat: odpovídající označení a deklarované 
technologii. 

 6. Příloha č. 5 Smyslové požadavky na jakost 
likérového vína 

Barva:  odchylky: slabě odlišné oranžové až 
nahnědlé tóny v závislosti na použité oxidativní 
technologii 
Vůně:   odchylky: slabé oxidativní tóny v závislosti 
na použité technologii 
Chuť:   odchylky: slabé oxidativní tóny v závislosti 
na použité technologii 
Odůvodnění: většina likérových vín se vyrábí za 
přístupu kyslíku, často úplně bez  SO2, protože 
to vysoký obsah alkoholu a cukru dovoluje, pokud 
se týká mikrobiální stability. Oxidativní tóny jsou 
velikánů likérových vín jako je Portské, Sherry, 
Madeira atd. nejen tolerované, ale typickým 
charakterem. 

Akceptováno.  
 

 
V Praze dne 25. května 2017 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKEFDJTB)


	Resort



