
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004, Sb., o vinohradnictví a 

vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), 

ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 712) 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona přednesl ve druhém čtení dne 16. září 2016 

posl. Petr Bendl. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního zemědělského výboru č. 117 

z 33. schůze konané dne 23. června 2016 (tisk 712/2) 

 

I. K bodu 9: v § 3 odst. 2 písm. b) zní: 

„b) příjemcem provozovatel potravinářského podniku108), který je uveden v průvodním dokladu 

podle předpisu Evropské unie70) nebo podle prováděcího právního předpisu jako příjemce.”. 

 

II. K bodu 30: v § 16b odstavce 1 a 2 znějí: 

„(1) Určit nebalené víno jako sudové je oprávněn pouze  

a) výrobce tohoto vína, pokud se jedná o víno vyrobené v České republice, a to z hroznů 

sklizených v České republice nebo jiném státě Evropské unie, nebo  

 

b) příjemce tohoto vína, který je jako příjemce uveden v průvodním dokladu, na základě 

něhož bylo víno na území České republiky přepraveno, pokud se jedná o víno vyrobené 

v jiném členském státě nebo třetí zemi. 

 

(2) Sudové víno může být prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně130) výrobce vína 

nebo příjemce nebaleného vína, kteří splňují požadavky podle odstavce 1. Sudové víno 

nesmí být spotřebiteli prodáváno prostřednictvím prodejního automatu.”. 

 

III.  Bod 31 zní: 
„31.  V § 17a odst. 1 se slova „§ 16 odst. 7 písm. a)” nahrazují slovy „§ 16 odst. 11 a 12” a slovo 

„obchodním” se zrušuje a v § 17a odst. 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „Je-li 

víno bez chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení nebo tradičního 

výrazu vyrobeno z čerstvých hroznů119), moštu107) nebo rmutu, jejichž příchod do místa 

dodání nebyl nahlášen v souladu s ustanovením § 14a, nelze toto víno certifikovat.”.” 

 

IV. Bod 23 se zrušuje. 
 

V. K bodu 24: Ve větě, která se doplňuje do § 16 na konec odstavce 5 se slovo „může“ 

nahrazuje slovem „uvede“ a slovo „uvést“ se vypouští.  

Poznámka:  S ohledem na navrhované zrušení novelizačního bodu 23 se tento odstavec bude 

označovat jako odstavec 4. 

 

VI. K bodu 31: V § 17a odst. 1 se slova „§ 16 odst. 11 a 12“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 10 a 

11“. 
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VII. K bodu 33: V § 23 odst. 6 písm. c) bodu 2 se slova „§ 16 odst. 13“ nahrazují slovy „§ 

16 odst. 12“. 

 

VIII. K bodu 55: V § 27 odst. 4 písm. c) se slova „§ 16 odst. 16“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 

15“. 

 

IX. K bodu 74: V § 39 odst. 1 se písm. i) zrušuje.  

 Písmena j) až w) se přeznačí na písmena i) až v). 

 

X. K bodu 74: V § 39 odst. 1 písm. i) nově zní:  

 „i) uvede do oběhu víno s logotypem na obalu v rozporu s § 16 odst. 4 nebo v rozporu s 

§ 16 odst. 4 nesplní povinnost uvést na obalu logotyp,“. 

 

XI. K bodu 74: V § 39 odst. 1 písm. j) se slova „§ 16 odst. 6“, nahrazují slovy „§ 16 odst. 5“, 

v písm. k) se slova § 16 odst. 11 nahrazují slovy „§ 16 odst. 10“, v písmenu l) se slova 

„§ 16 odst. 13“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 12“ a v písmenu m) se slova „§16 odst. 16“ 

nahrazují slovy„§ 16 odst. 15“. 

 

XII. K bodu 82: V § 39 odst. 5 písm. a) se slova „§ 16 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 4“ 

a v písmenu c) se slova „§ 16 odst. 8, 9 nebo 10“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 7, 8 nebo 

9“. 

 

XIII. K bodu 84: V § 39 odst. 7 písm. a) se slova „ písm. e), g), h) a m)“ nahrazují slovy 

„písm. e), g), h) a l)“, v písmenu b) se slova „odstavce 1 písm. k)“ nahrazují slovy „odstavce 

1 písm. j)“, v písmenu c) se slova „odstavce 1 písm. a), f), i), l) a r) až w)“ nahrazují slovy 

„odstavce 1 písm. a), f), i), k) a q) až v)“, v písmenu d) se slova „odstavce 1 písm. b) až d), j) 

a m) a q)“ nahrazují slovy „ odstavce 1 písm. b) až d) a m) až p)“. 

 

XIV. K bodu 87: V § 42 odst. 1 se slova „§ 16 odst. 5 a 12“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 4 a 

11“. 

 

XV. K čl. II Přechodná ustanovení 

        Bod 3 nově zní: 

„3. Povinnost podle § 16 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na vína neoznačená logotypem přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, vína naplněná do obalů určených pro spotřebitele přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, k nimž byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

opatřen příslušný obalový materiál.“. 

 

XVI. Za dosavadní bod 29 se vkládá nový bod, který zní: 

 „X V § 16a) se dosavadní text označuje jako odst. 1 a doplňuje se odst. 2, který zní: „(2) 

Označení „Chateau“ nebo „Château“ je možné na etiketě uvést také vždy v případě, že 

je součástí ochranné známky, o niž bylo zažádáno nebo jež je zapsána nebo zavedena 

používáním přede dnem 4. května 2002.“.“. 

 

XVII. K bodu 9: V § 3 odst. 2 se tečka na konci písmene b) nahrazuje čárkou a doplňuje se 

písmeno c), které zní: 

„c) místem dodání místo, do kterého je produkt příjemcem nebo pro příjemce 

přepravován, a kde je vyložen a skladován.“. 
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XVIII. K bodu 19: V § 14a odst. 1 se slovo „přivezeného“ nahrazuje slovem „přepraveného“, 

slova „do místa určení121)“ se nahrazují slovy „do prvního místa dodání na území České 

republiky“ a slova „prostřednictvím Registru“ se nahrazují slovy „prostřednictvím 

Registru121)“. 

   

      Poznámka pod čarou č. 121 zní: 

 „121) Čl. 145 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“. 

 

XIX. K bodu 19: V § 14a odst. 2 písm. b) se slova „určení“ a „určení121)“ nahrazují slovem 

„dodání“. 

 

XX. K bodu 19: V § 14a odst. 2 písm. f) se slova „údajů označeny“ nahrazují slovy „údajů v 

průvodním dokladu označeny, nebo pokud tyto údaje mají být použity při označování 

vína“. 

 

XXI. K bodu 19: § 14b zní: 

 

                                                         „§ 14b 

(1) Nebalené víno přepravené z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země 

musí být po příchodu do prvního místa dodání na území České republiky uskladněno po 

dobu 10 dní. Pokud Inspekce v této lhůtě odebere kontrolní vzorek uskladněného vína, musí 

být kontrolované víno uskladněno v tomto místě dodání do sdělení výsledku rozboru nebo 

do marného uplynutí lhůty pro sdělení výsledku rozboru.  

 

(2) Inspekce sdělí výsledek rozboru příjemci vína ve lhůtě podle prováděcího právního 

předpisu. Tuto lhůtu může Inspekce nejvýše jednou prodloužit, pokud se s ohledem na 

skutečnosti zjištěné při rozboru ukáže nezbytným provést další rozbor vzorku. Inspekce 

písemně sdělí příjemci vína, že lhůta byla prodloužena, a to spolu s uvedením rozboru, který 

bude dále proveden.“. 

XXII.  K bodu 30: V § 16b odst. 3 se ve větách první, druhé a třetí za slova „nebaleného vína“ 

vkládají slova „podle odstavce 1“. 

XXIII.  K bodu 54: V § 27 odst. 4 písm. b) se na konci textu bodu 4. doplňují slova „nebo je 

doprovázen průvodním dokladem obsahujícím nepravdivé, chybné, nečitelné nebo 

neúplné údaje“. 

XXIV.  K bodu 84: V § 39 odst. 7 písm. a) se slova „a bb)“ zrušují a slova „a), e) a k)“ se 

nahrazují slovy „a) a e)“. 

XXV.  K bodu 84: V § 39 odst. 7 v písm. c) se slova „aa)“ nahrazují slovy „bb)“ a slova „až j)“ 

se nahrazují slovy „až k)“. 

 

XXVI.     Bod 87 zní:  

 „87. V § 42 odst. 1 se slova „§ 16 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 14b, § 16 odst. 4 a 11“ a za 

slova „§ 26 odst. 12,“ se vkládají slova „§ 27 odst. 14,“. 

 

XXVII. K dosavadnímu bodu 71: Za tento bod se doplňují nové body č. 72 až 74, které znějí: 

„72.  V § 31 odstavec 5 zní: 

  „(5) Fond poskytuje podpory na činnosti uvedené v odstavci 4 fyzickým a právnickým 

osobám žádajícím o podporu (dále jen „žadatel“).“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=110305)



4 

 

 

73.  V § 31 odstavec 10 zní: 

„(10) Žadatel musí žádost o poskytnutí podpory doručit Fondu v termínech  

a) od 1. ledna do 15. února nebo  

b) od 1. července do 15. srpna.“. 

 

74. V § 31 se doplňují odstavce 11 až 19, které znějí: 

„(11) O poskytnutí podpory rozhoduje Rada. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná běžet dnem 

následujícím po dni ukončení přijímání žádostí podle odstavce 10. 

 

(12) Žádost o poskytnutí podpory podle odstavce 4 může podat žadatel, 

a)  má-li sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jedná-li se o občana České 

republiky, nebo bydliště v zahraničí, popřípadě místo pobytu v České republice, nejedná-li 

se o občana České republiky, 

b) se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

případně není v likvidaci, a 

c)  nemá-li žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Fondu nebo státu, 

d)  který se v průběhu dvou let před podáním žádosti nedopustil trestného činu, přestupku 

nebo jiného správního deliktu, jehož skutková podstata souvisí 

s předmětem jeho podnikání. 

 

(13) V žádosti o poskytnutí podpory žadatel uvede 

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu, místo trvalého pobytu 

na území České republiky, jedná-li se o občana České republiky, nebo bydliště v zahraničí, 

popřípadě místo pobytu v České republice, nejedná-li se o občana České republiky, místo 

podnikání, liší-li se od místa pobytu, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o 

podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména 

a příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození, jde-li o nepodnikající fyzickou osobu, 

obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, 

b) účel, na který je podpora požadována, 

c) předpokládané celkové náklady, jejichž úhradu požaduje, a 

d) rok, ve kterém mu byla naposledy Fondem poskytnuta podpora, popřípadě uvede, že mu 

podpora doposud poskytnuta nebyla. 

 

(14) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel přiloží 

a)  doklad potvrzující skutečnosti uvedené v odstavci 13 písm. a) a 

b)  souhlas s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí podpory 

v rozsahu nezbytném pro vyřízení nebo kontrolu žádosti, a souhlas se zveřejněním 

potřebných údajů na webových stránkách Fondu v rozsahu uvedeném v odstavcích 17 a 

18. 

  

(15) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel dále přiloží dokumentaci obsahující 

a) název a cíl žádosti o poskytnutí podpory, 

b) způsob dosažení cíle, 

c) náklady na dosažení cíle a 

d) předpokládané přínosy z realizované žádosti. 

 

(16) Fond vyplatí žadateli podporu podle odstavců 4 a 5 až poté, co žadatel doloží, že 

vynaložil prostředky v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory. 

 

(17) Fond na svých internetových stránkách zveřejní  
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a) informace o doručených žádostech o poskytnutí podpory v pořadí podle doručení 

s uvedením účelu podpory, názvu a stručné charakteristiky předkládané žádosti 

o poskytnutí podpory, jména a příjmení žadatele o poskytnutí podpory nebo obchodní 

firmy nebo názvu žadatele o poskytnutí podpory a časového vymezení realizace předmětu 

podpory, 

b) informace o rozhodnutích o poskytnutí podpory s uvedením konkrétní výše poskytnuté 

podpory jednotlivému žadateli; jestliže je žádost o poskytnutí podpory zamítnuta, zveřejní 

rovněž odůvodnění zamítnuté žádosti o poskytnutí podpory, a 

c) formou seznamu podpory poskytnuté Fondem, které jsou vyšší než 10 000 Kč bez daně 

z přidané hodnoty na jednotlivou podporu, nebo na opakované plnění jednomu žadateli o 

podporu překračující tuto částku, v příslušném kalendářním roce, s uvedením účelu plnění, 

příjemce plnění, požadovaného termínu plnění, termínu skutečného plnění, vyplacené 

částky a termínu výplaty. 

 

(18) Údaje podle odstavce 17 písm. a) Fond zveřejní nejpozději do 15 dnů 

po ukončení přijímání žádostí o poskytnutí podpory Fondu. Údaje podle odstavce 

17 písm. b) a c) Fond zveřejní nejpozději do 15 pracovních dnů po rozhodnutí Rady. 

 

(19) Podmínky a podrobnosti o způsobu a výši poskytování podpor 

pro žadatele podle odstavců 4 a 5 stanoví po předchozím souhlasu ministerstva Rada 

v pravidlech pro žadatele. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

XXVIII. Čl.  III zní: 

 

„Čl. III 

Zrušovací ustanovení 

 Zrušují se: 

 1. Nařízení vlády č. 143/2015 Sb., o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských 

produktů na území České republiky, se zrušuje. 

 

     2. Vyhláška č. 97/2006 Sb., o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje 

produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech 

o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem.“. 

 

XXIX. Název zákona zní: 

 

„Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“.  

 

XXX. Za úvodní větu zákona se vkládá nadpis části první, který zní:  

 

„ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o vinohradnictví a vinařství“. 
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XXXI. Za čl. IV se vkládá část druhá, která včetně nadpisu zní:  

 

„ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o zemědělství 

 

Čl. V 

 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona 

č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona 

č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona 

č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 95/2009 Sb., zákona č. 

109/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona 

č. 167/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., se mění takto: 

 

1.  V § 2da se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Na uzavření smlouvy mezi Podpůrným 

fondem a příjemcem podpory není právní nárok; pokud Podpůrný fond žádosti o podporu 

před datem uzavření smlouvy nevyhoví, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu důvody 

nevyhovění.“.  

 

2.  V § 2da se doplňují odstavce 8 až 11, které zní: 

 

„(8) Podpůrný fond při rozhodování o žádosti o podporu posuzuje  

a) splnění formálních náležitostí žádosti o podporu stanovených programem podpory, 

b)  splnění podmínek stanovených programem podpory na žadatele o podporu,  

c) ekonomická a právní rizika spojená s podklady a dokumenty předloženými společně se 

žádostí o podporu,  

d)  dostatečnost a kvalitu zajištění poskytnutého žadatelem o podporu nebo třetí osobou a 

e)  ekonomická a právní rizika žadatele o podporu. 

  

(9) Nevyhoví-li Podpůrný fond žádosti o podporu, je žadatel o podporu oprávněn 

podat Podpůrnému fondu námitky, a to do 15 dnů ode dne doručení sdělení Podpůrného 

fondu o nevyhovění žádosti o podporu. O námitkách žadatele 

o podporu rozhoduje představenstvo Podpůrného fondu ve lhůtě 60 dnů od doručení 

námitek žadatele o podporu Podpůrnému fondu. Pokud žadatel o podporu námitky během 

lhůty podle předchozí věty doplní, lhůta pro vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku 

doručení doplnění námitek Podpůrnému fondu. Představenstvo Podpůrného fondu, po 

posouzení námitek žadatele o podporu, původní rozhodnutí Podpůrného fondu potvrdí, 

nebo ho změní. Rozhodnutí představenstva Podpůrného fondu je konečné a nelze proti 

němu podat opravný prostředek.  

 

(10) Na činnosti Podpůrného fondu podle odstavců 1 až 9 a na smlouvy podle 

odstavce 5 se nevztahuje správní řád.  

  

(11) Podpůrný fond provádí u podpory poskytované podle odstavce 3 písm. f) 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem podle § 75 zákona o rozpočtových pravidlech až 

po ukončení poskytování této podpory.“. 

 

3.  V § 3p odst. 2 se slova „uživatelům bezprostředně přiléhajících dílů půdních bloků nebo“ 

nahrazují slovem „uživatelům“.“. 
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XXXII. Za čl. V se vkládá část třetí, která včetně nadpisu zní:  

 

„ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

 

Čl. VI 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení.“. 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 16. září 2016 
 

 

 

B. Poslanec Vladimír Koníček 

SD 4934 

B1. K Čl. I bod 8: 

V §3 odstavci 1 se vypouští bod w). Následující body se přeznačí. 

 

B2. K Čl. I bod 23: 

V §16 odstavci 4 se vypouští věta „Povinnost podle věty první se nevztahuje na šumivá vína.“. 

 

B3. K Čl. I bod 26: 

V §16 odstavci 9 se vypouští slova „čepované víno nebo“. 

V §16 odstavci 10 se vypouští slova „ , čepované víno“ a „čepované víno nebo“ . 

 

B4. K Čl. I bod 30: 

V §16b odstavci 2 se vkládá nové písmeno c, které zní: 

„c) prodejce.“. 

 

B5. K Čl. I bod 30: 

Varianta I: V §16b se odstavec 3 vypouští. 

Varianta II: V §16b v odstavci 3 se za slova „příjemce nebaleného vína“ vkládají slova „nebo 

prodejce“.  

 

B6. K Čl. I bod 58: 

V §27 odstavci 10 se vypouští text „ , čepované“. 

 

B7. K Čl. I bod 82: 

V §39 odstavci 5 písmeno c) se vypouští text „ , čepovaného“. 

 

B8. K Čl. I bod 6: 

V §3 odstavci 1 písmeno p) zní: 

„p) malým množstvím množství nepřevyšující 750 hektolitrů vína prodaného maloobchodníkem 

konečnému spotřebiteli“. 
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C. Poslanec Antonín Seďa 

SD 4652 

C1. V § 3 odstavci 1 se vypouští bod w). Následující body se přeznačí. 

 

C2. V § 16b odstavec 2 zní: 

„(2) Sudové víno může být prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně130) 

a) výrobce vína,  

b) příjemce nebaleného vína, nebo 

c) maloobchodník. 

Sudové víno nesmí být spotřebiteli prodáváno prostřednictvím prodejního automatu.“. 

 

C3. V § 16 odstavec 4 zní: 

„(4) U vína vyrobeného nebo plněného na území České republiky a uváděného do oběhu 

v obalu určeném pro spotřebitele se povinný údaj o provenienci podle předpisu Evropské unie 

o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů122) uvede rovněž na etiketě v 

hlavním zorném poli124), a to písmem, jež odpovídá nejméně dvojnásobku minimální výšky písma 

podle čl. 13 odst. 2 a Přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, 

v platném znění.“. 

 

C4. V § 16 odstavec 9 zní: 

„(9) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli rozlévané víno je povinen v místě nabídky 

viditelně zpřístupnit tyto snadno čitelné údaje: 

a) označení druhu produktu podle předpisu Evropské unie o společné organizaci trhu se 

zemědělskými produkty125), 

b) u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením název 

chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení, 

c) u vín s tradičním výrazem tradiční výraz, 

d) označení stáčírny podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých 

vinařských produktů127) a 

e) údaj o provenienci podle předpisu Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých 

vinařských produktů122). 

 

C5. V § 16 odstavec 10 zní: 

„(10) Prodávající nabízející sudové víno nebo rozlévané víno je dále povinen v místě 

nabídky viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje o alergenní složce způsobem stanoveným 

zákonem o potravinách123). Prodávající nabízející rozlévané víno je dále povinen v místě nabídky 

viditelně zpřístupnit snadno čitelné údaje o skutečném obsahu alkoholu v rozsahu podle předpisu 

Evropské unie o označování a obchodní úpravě některých vinařských produktů126) a slovní 

vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie o označování a 

obchodní úpravě některých vinařských produktů45), a to tak, že uvede přímo tyto údaje, nebo uvede 

slova „Informaci o obsahu skutečného alkoholu nebo o slovním vyjádření obsahu zbytkového cukru 

ve víně žádejte u obsluhy“ nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam, a tyto 

informace je na vyžádání spotřebitele povinen sdělit.“. 

 

C6. V § 27 odstavec 10 zní: 

„(10) Víno lze spotřebiteli prodávat pouze v obalu určeném pro spotřebitele nebo jako 

sudové nebo rozlévané víno.“. 

 

C7. V § 39 odstavec 5 písmeno c) zní: 

„c)  nezpřístupní při prodeji sudového nebo rozlévaného vína údaje podle § 16 odst. 8, 9 nebo 10,“. 
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SD 4691 

C8. V § 3 odstavci 1 písm. p) zní: 

„p)  malým množstvím množství nepřevyšující 750 hektolitrů vína prodaného maloobchodníkem 

konečnému spotřebiteli,“. 

 

 

D. Poslanec Josef Šenfeld 

SD 4889 

D1. V ustanovení § 3 se zrušují písmena u), w) a x). 

 

D2. V ustanovení § 14b se slova „bez zbytečného odkladu“ nahrazují slovy „21 dní“. 

 

D3. V ustanovení § 20 odst. 7 se slova „může obsahovat“ nahrazují slovy „obsahuje“. 

 

D4. V ustanovení § 23 odst. 7 se slova „1 roku“ nahrazují slovy „4 měsíců“. 

 

 

E. Poslanec Herbert Pavera 

SD 4612 

V § 30 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Evidenční knihy vedené obchodníky, kteří nepoužívají enologické postupy, se skládají 

ze všech průvodních dokladů.“. 
Následující odstavce se přeznačí. 

 

 

F. Poslanec Petr Kudela 

SD 4649 

F1. 

1. V čl. I v novelizačním bodu 9. v doplňovaném odstavci 2 písm. b) do § 3 se slova „místa 

určení“ nahrazují slovy „místa dodání“ a slova „přiveze nebo nechá přivézt“ se nahrazují slovy 

„přepraví nebo nechá přepravit“. 

 

2. V čl. I v novelizačním bodu 30. vkládaný § 16b odstavce 1 a 2 zní: 

„(1) Určit nebalené víno jako sudové je oprávněn pouze  

a) výrobce tohoto vína, pokud se jedná o víno vyrobené v České republice, a to z hroznů 

sklizených v České republice nebo jiném státě Evropské unie, nebo   

b) příjemce tohoto vína, pokud se jedná o víno vyrobené v jiném členském státě nebo třetí zemi. 

 

(2) Sudové víno může být prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně130) výrobce vína nebo 

příjemce nebaleného vína, kteří splňují požadavky podle odstavce 1. Sudové víno nesmí být 

spotřebiteli prodáváno prostřednictvím prodejního automatu.“. 

 

F2. 
   V čl. I se doplňuje nový bod, který zní: 

„V § 31 se doplňuje odstavec 20, které zní: 

„(20) Fond zveřejní pro následující půlrok podmínky a podrobnosti o způsobu 

a výši poskytování podpor pro žadatele podle odstavců 4 a 5 nejpozději do 31. května a do 30. 

listopadu na svých internetových stránkách.“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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F3. 

Dosavadní články I a II se označují jako část první a doplňuje se část druhá, která zní: 

 

„ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích 

Čl. III 

Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 

146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 

316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 

229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 

281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 

180/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 12b odst. 3 větě první se za slovo „vyrobených“ vkládají slova „, distribuovaných, 

dovezených“. 

2. V § 12b odst. 3 větě třetí se za slova „Zakazuje se“ vkládají slova „vyrábět, distribuovat, 

dovážet a“. 

3. V § 12h odst. 5 se slova „odstavce 3 písm. a)“ nahrazují slovy „odstavce 4 písm. a)“.  

4. V § 12i odst. 1 se text „§ 12h odst. 3 písm. a) a § 12h odst. 4“ nahrazuje textem „§ 12h odst. 

4 písm. a) a § 12h odst. 5“ a text „§ 12h odst. 3 písm. b)“ se nahrazuje textem „§ 12h odst. 4 

písm. b)“. 

5. V § 13b odst. 4 se text „§ 12h odst. 3, § 12h odst. 4, § 12h odst. 5 písm. c)“ nahrazuje textem 

„§ 12h odst. 4, § 12h odst. 5, § 12h odst. 6 písm. c)“. 

6. V § 13e odst. 1 se text „§ 12h odst. 1 a 2“ nahrazuje textem „§ 12h odst. 2 a 3“. 

7. V § 13e odst. 2 se text „§ 12h odst. 1 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 2“ nahrazuje textem 

„§ 12h odst. 2 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 3“. 

8. V § 16 odst. 9 se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „odstavcích 1 až 5“ a slova „odstavce 1“ 

se nahrazují slovy „odstavců 1 až 5“. 

9. V § 16 odst. 17 se slova „Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) a c)“ nahrazují slovy 

„Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce“. 
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10. V § 16a odst. 8 se text „§ 16 odst. 1 písm. b) a c)“ nahrazuje textem „Státní veterinární 

správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce“. 

11. V § 17c odst. 2 písm. h) se za slova „v rozporu s § 12b odst. 3“ vkládají slova „vyrobí, 

distribuuje, doveze nebo“.“. 

 

F4.  
Dosavadní články I a II se označují jako část první a doplňuje se část třetí, která zní: 

 

„ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci 

Čl. IV 

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 

Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 

Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 

Sb. a zákona č. 180/2016 Sb. se mění takto: 

 

1. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní: 

„o) pokud je to požadováno přímo použitelným předpisem Evropské unie, schvaluje nebo 

podmíněně schvaluje v mezích své působnosti podle zákona upravujícího potraviny na základě 

žádosti provozovatele potravinářského podniku podané v listinné nebo v elektronické podobě 

podniky, závody, popřípadě jiná zařízení vyrábějící potraviny jiného než živočišného původu a 

odnímá nebo pozastavuje schválení, a to jsou-li splněny podmínky stanovené přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie3a); žádost o schválení musí splňovat náležitosti podle § 3 

odst. 1 písm. i) zákona upravujícího potraviny a musí obsahovat údaje o druhu a rozsahu 

činnosti, a to zejména údaje o objemu výroby a uvádění potravin na trh; tímto ustanovením není 

dotčena působnost Státní veterinární správy podle veterinárního zákona a podle § 16 odst. 4 

zákona upravujícího potraviny.“. 

 

2. V § 3 se doplňuje odstavec 12, který zní: 

„(12) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu 

zemědělských výrobků s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s 

právními předpisy zajišťuje inspekce přiměřeně podle pravidel stanovených zákonem o potravinách 

a tabákových výrobcích pro odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování 

souladu potravin s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními 

předpisy.“. 

 

3. V § 11 odst. 1 písm. e) se text „§ 4 odst. 1 písm. h)“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 1 písm. a)“.“. 

 

 

SD 4931 

F.I. V Čl. I bodu 10 v § 4 odst. 2 se slovo „pěstování“ nahrazuje slovem „zakládání“. 

 

F.II. V Čl. I bodu 75 v § 39 odst. 3 písm. a) se slovo „pěstuje“ nahrazuje slovem „zakládá“. 
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F.III. Dosavadní články I a II se označují jako část první a doplňují se části druhá a třetí, které 

znějí: 

 

„ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích 

Čl. III 

Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 

146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 

316/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 

229/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 

281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 

180/2016 Sb., se mění takto: 

1. V § 17i se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.“. 

2. V § 18 odst. 1 písmeno p) zní: 

„p) výši paušální částky nákladů dodatečné kontroly podle § 16 odst. 11, výši paušální částky 

nákladů na ověření souladu se specifikacemi podle § 16 odst. 12, výši paušální částky nákladů 

vzniklých v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle § 16 odst. 13 a výši paušální 

částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí podle § 16 odst. 13 a 

14,“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o regulaci reklamy 

Čl. IV 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 

258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 

320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 

480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 

109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 

281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 

375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona 

č. 202/2015 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb. se mění takto: 

1. V § 7 písm. g) se za slovo „inspekce“ vkládají slova „pro požadavky stanovené zákonem o 

potravinách a tabákových výrobcích41), zejména pokud jde o uvedení informace naznačující, 

že země původu potraviny je Česká republika,“. 

2. V § 8a odst. 2 písm. j) a v § 8a odst. 3 písm. i) se za slovo „nesplňuje“ vkládají slova 

„požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích41), zejména pokud 

jde o uvedení informace naznačující, že země původu potraviny je Česká republika,“.“. 
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G. Poslanec Petr Bendl 

SD 4590 

G1. K čl. I, bodu 19 a k čl. 1 novelizačnímu bodu 9 (návrh obsahuje variantu I a II) 

Varianta I 

1. V čl. I, se novelizační bod 19 zrušuje. 

 

2. V části první, v  čl. I, novelizačním bodu 9, se v § 3 odstavci 2 písm. b) včetně poznámky pod 

čarou č. 108 zrušuje. Současně se zrušuje označení odstavce 1. 

 

Varianta II 

1. V čl. 1 se v novelizačním bodu 19 § 14a zrušuje. § 14b se označuje jako § 14a. 

 

G2. K čl. I, novelizačnímu bodu 23 (návrh obsahuje variantu I a II) 

Varianta I 

V Části první, v čl. I, se novelizační bod 23 zrušuje. 

 

Varianta II 

V čl. I, v novelizačním bodu 23 se v § 16 v nově vloženém odst. 4 věta poslední zrušuje. 

 

G3. K čl. I, bodu 30, novelizační bod 30 zní: 

„30. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 130 zní: 

„§ 16b 

Sudové víno 

 (1) Určit nebalené víno jako sudové je oprávněn pouze registrovaný prodejce nebaleného 

vína. 

 

 (2) Sudové víno může být prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně130) registrovaného 

prodejce nebaleného vína. Sudové víno nesmí být spotřebiteli prodáváno prostřednictvím 

prodejního automatu. 

 

 (3) Prodejce nebaleného vína nejpozději v den zahájení a ukončení prodeje sudového vína v 

provozovnách uvedených v odstavci 2 oznámí tuto skutečnost Ústavu prostřednictvím Registru. 

Prodej sudového vína se považuje za ukončený, pokud výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína 

neprodá sudové víno v provozovně uvedené v odstavci 2 déle než 6 měsíců. Prodejce nebaleného 

vína uvede v oznámení své jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu 

nebo název, identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu, spolu s 

adresou provozovny, popřípadě provozoven, v nichž sudové víno prodává. Vzor oznámení zveřejní 

ministerstvo na svých internetových stránkách. 

_____________________________ 
130) § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.“. 

 

31. V § 17a odst. 1 se slova „§ 16 odst. 7 písm. a)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 11 a 12“ a slovo 

„obchodním“ se zrušuje. 

 

32. V § 20 odst. 7 se slova „dále zemi původu vína nebo vinných hroznů, jestliže z tohoto vína nebo 

těchto vinných hroznů bylo víno vyrobeno alespoň z 50 %“ nahrazují slovy „jestliže hrozny, ze 

kterých bylo vyrobeno, pocházejí výlučně z výše stanovené vinařské oblasti.“.“. 

 

G4. K čl. I, bodu 52 

Novelizační bod 52 se zrušuje. 
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G5. K čl. I, k novelizačnímu bodu 54 

V čl. I, v novelizačním bodu 54 se bod 5 zrušuje. Dosavadní body 6 a 7 se označují jako body 5 a 6. 

 

G6. K čl. I, k novelizačnímu bodu 61 

V čl. I, se novelizační bod 61 zrušuje. 

 

G7. K čl. I, novelizačnímu bodu 63 

Novelizační bod 63 zní: 

„63. V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až e), která znějí: 

„c) seznam provozoven prodejců nebaleného vína, v nichž je sudové víno prodáváno spotřebiteli, 

d) množství nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní hrozny, moštu, 

rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu, 

e) evidenční knihy podle § 30 odst. 3,“. 

 

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno f). 

 

G8. K čl. I, k novelizačnímu bodu 74 

V novelizačním bodu 74, v § 39 odstavci 1 se písmena c) d) a i) zrušují. Zbylá písmena se 

přečíslují. 

 

G9. K čl. II, přechodná ustanovení. 

V čl. II, Přechodná ustanovení se body 3 a 6 zrušují. V bodu 5 se slova „výrobci vína nebo 

příjemci“ nahrazují slovem „prodejci“. Zbylé body se přečíslují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 21. září 2016 

 

 

 

Pavel Kováčik 

zpravodaj garančního zemědělského výboru 

 

 

v z. Ing. Jaroslav Faltýnek, v.r. 

předseda garančního zemědělského výboru 
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