
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
Obecná část 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství (dále jen „návrh novely vyhlášky“), 
se předkládá jako prováděcí předpis k zákonu č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění 
pozdějších předpisů. Tato vyhláška nebyla nikdy novelizována. 
 
Návrh novely vyhlášky je předkládán na základě Plánu přípravy vyhlášek Ústředními orgány 
státní správy na rok 2017, a to bez povinnosti na zpracování závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, jehož provedení 
je navrženo, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh novely vyhlášky je vydáván v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 321/2004 Sb., 
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů a provádí zmocňovací ustanovení 
v § 4 odst. 4 písm. a), b) a c) zákona. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Navrhovaná právní úprava souvisí s níže uvedenými přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství 
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 

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

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

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

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

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 ze dne 15. prosince 2014, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde 
o systém povolení pro výsadbu révy,  
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- prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2015 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud 
jde o systém povolení pro výsadbu révy. 

 
Návrh novely vyhlášky je plně v souladu s předpisy Evropské unie i s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
 
Návrh novely vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie 
a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, 
proporcionality a zákazem diskriminace). 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu o odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, v § 42 obsahuje 
zmocňovací ustanovení k provedení § 4 odst. 4 písm. a), b) a c) zákona. 
 
K naplnění tohoto zmocňovacího ustanovení byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška 
č. 324/2004 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí 
a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení. Schválena byla 5. 5. 2004 a nabyla 
účinnosti dne 28. 5. 2004. Zrušena byla vyhláškou č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví 
seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí. Vyhláška č. 245/2010 byla 
schválena 25. 8. 2010 a nabyla účinnosti dne 1. 10. 2010.  
 
Předkládaný návrh novely vyhlášky zohledňuje požadavky a připomínky odborných 
organizací, měst a obcí na vznik nových viničních tratí a vinařských obcí. Požadavkem bylo 
také zrušení viniční tratě a přejmenování stávajících viničních tratí. 
 

V rámci vnitřního připomínkového řízení uplatnily vinohradnicko-vinařské svazy 
oficiální i pracovní cestou zásadní připomínky, které lze rozdělit na dvě skupiny.  
1. První skupina, zastoupená zejména Svazem vinařů ČR, požaduje zachování stávajících 

vinařských obcí a tratí s tím, že je podle jejich názoru nutné prvotně vysazovat révu 
vinnou v již existujících viničních tratí a nerozšiřovat tento okruh lokalit určených 
k pěstování révy vinné pro výrobu vín s chráněným označením původu. Tato skupina 
dále zásadně nesouhlasí s rozšiřováním viničních tratí tam, kde se daná lokalita nachází 
mimo uznanou vinařskou podoblast, popř. vinařskou obec bez lokalit, kde je réva vinná 
pěstována. 

2. Druhá skupina, zastoupená zejména Vinařskou asociací ČR, požaduje nebránit 
rozšiřování lokalit určených k pěstování révy vinné pro výrobu vín s chráněným 
označením původu. 

 
Ministerstvo zemědělství na základě vznesených připomínek připravilo předkládaný 

kompromisní návrh, jehož součástí nejsou návrhy o zřízení viničních tratí tam, kde není 
prokázáno pěstování révy vinné podle údajů z Registru vinic a LPIS. 
 
Návrhy o zařazení nových vinařských obcí Kunkovice a Borovnička a městyse Litenčice a jejich 
viničních tratí nebyly do návrhu novely vyhlášky začleněny z důvodu absence lokalit osázených 
révou vinnou a současně vedených v Registru vinic a LPIS jako kultura vinice.  
 
Na základě žádosti obce Jindřichov o zapsání nové vinařské podoblasti s názvem slezská, 
dále zařazení mezi vinařské obce a zaregistrování viniční tratě „U finanční boudy“ a „Kurkovy 
sady“, ze dne 10. 2. 2017, byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyzván 
k vypracování odborného stanoviska k této žádosti. Výsledkem šetření je záporné stanovisko 
z následujících důvodů. Na předmětné lokalitě nebyla dosud evidována žádná sklizeň hroznů 
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a produkce kvalitních vín určených pro spotřebitele a výsadba révy vinné je velmi sporadická 
a neucelená. Rovněž nelze historicky doložit pěstování révy vinné v této lokalitě.  

 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Realizace navrhované právní úpravy nepředpokládá hospodářské a finanční dopady 
na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 
 
Návrhem novely prováděcí vyhlášky bude zajištěno doplnění a zpřesnění požadavků 
vyplývajících ze zákona o vinohradnictví a vinařství. 
 
Návrh novely vyhlášky byl konzultován s odbornými svazy, dozorovými orgány Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, Státní zemědělskou a potravinářskou 
inspekcí a Státním zemědělským intervenčním fondem. 
 
Návrh novely vyhlášky nebude mít negativní dopady na životní prostředí ani žádné sociální 
dopady. 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh novely vyhlášky nebude mít žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná novela vyhlášky nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů. 
 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Předkládaná novela vyhlášky se žádným způsobem nedotýká bezpečnosti nebo obrany 
státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
1) K § 2 odst. 2 
K úpravě dochází na základě dostupnosti informací o viničních tratích na internetu 
jakémukoli pěstiteli, správnímu úřadu či vinařské obci, zájemce o digitální podobu hranic 
viničních tratí může tyto informace obdržet od Ústředního kontrolního zkušebního ústavu 
zemědělského (dále jen „ÚKZÚZ“). Tímto opatřením se sníží administrativa spojená 
s vedením mapových podkladů ve vinařské obci a ÚKZÚZ a odpadne povinnost evidence 
viničních tratí, která není dána žádným zákonem. 
 
2) K příloze  
Předkládaný návrh novely vyhlášky zohledňuje požadavky a připomínky odborných 
organizací, měst a obcí na vznik nových viničních tratí, vinařských obcí a vinařských 
podoblastí.  
Požadavkem bylo také zrušení viniční tratě a přejmenování stávajících viničních tratí. 
Z důvodu snazší aplikovatelnosti přílohy adresáty této novely vyhlášky byla příloha 
nahrazena novou přílohou. Jednotlivé změny přílohy (jedná se o 39 změn) jsou však 
z důvodu přehlednosti v platném znění vyznačeny červeně. 
 

 
1. Na základě žádosti městyse Cerhenice o  zařazení mezi vinařské obce a zaregistrování 

nové viniční tratě „Edvarda Beneše“, ze dne 27. 3. 2014, byla obec Cerhenice zařazena 
mezi vinařské obce a současně zaregistrována nová viniční trať „Edvarda Beneše“ 
do vinařské obce Cerhenice v katastrálním území Cerhenice, v podoblasti mělnické, 
vinařské oblasti české. 
 

2. Na základě žádosti ÚKZÚZ bylo katastrální území Heřmanice přejmenováno 
na katastrální území Heřmanice u Vilémova. Vinařská obec a viniční trať zůstávají 
nezměněny. 
 

3. Na základě žádosti obce Horušice o  zařazení mezi vinařské obce a zaregistrování 
viničních tratí „Na jílku“, „Na bažantnici“ a „U korábu“, ze dne 30. 8. 2017, byla obec 
Horušice zařazena mezi vinařské obce a současně zaregistrovány nové viniční tratě 
„Na jílku“, „Na bažantnici“ a „U korábu“ do vinařské obce Horušice v katastrálním území 
Horušice, v podoblasti mělnické, vinařské oblasti české. 

 
4. Na základě usnesení obce Klučov ze dne 20. 6. 2016 a žádosti ze dne 27. 2. 2017 

o zařazení mezi vinařské obce a zaregistrování viničních tratí „Šutrák“, „Malá vinice“ 
a „Velká vinice“ byla obec Klučov zařazena mezi vinařské obce a současně byly 
zaregistrovány viniční tratě „Šutrák“, „Malá vinice“ a „Velká vinice“ do vinařské obce 
Klučov v katastrálním území Klučov u Českého Brodu, v podoblasti mělnické, vinařské 
oblasti české. 

 
5. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Praha - Troja přejmenována na vinařskou 

obec Praha z důvodů technicky neřešitelných rozporů v Registru vinic, kdy např. 
docházelo k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných obcí. Katastrální území Troja 
a viniční tratě Svatá Klára a Salabka zůstávají stejné. 

 
6. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Praha 1 přejmenována na vinařskou obec 

Praha z důvodů technicky neřešitelných rozporů v Registru vinic, kdy např. docházelo 
k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných obcí. Katastrální území Malá Strana 
a Hradčany a viniční tratě Svatováclavská vinice a Svatojánská zůstávají stejné. 
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7. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Praha 2 přejmenována na vinařskou obec 

Praha z důvodů technicky neřešitelných rozporů v Registru vinic, kdy např. docházelo 
k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných obcí. Katastrální území Vinohrady 
a viniční trať Gröbovka zůstávají stejné. 

 
8. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Praha 6 přejmenována na vinařskou obec 

Praha z důvodů technicky neřešitelných rozporů v Registru vinic, kdy např. docházelo 
k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných obcí. Katastrální území Dejvice a viniční 
trať Baba zůstávají stejné. 

 
9. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Praha 9 přejmenována na vinařskou obec 

Praha z důvodů technicky neřešitelných rozporů v Registru vinic, kdy např. docházelo 
k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných obcí. Katastrální území Vysočany 
a viniční trať Pod Prosekem zůstávají stejné. 

 
10. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Praha 12 přejmenována na vinařskou 

obec Praha z důvodů technicky neřešitelných rozporů v Registru vinic, kdy např. 
docházelo k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných obcí. Katastrální území 
Modřany a viniční trať Modřanská vinice zůstávají stejné. 

 
11. Na základě žádosti obce Liběšice ze dne 28. 2. 2017 a žádosti ze dne 30. 5. 2017 

o zařazení mezi vinařské obce a zaregistrování viničních tratí „Pod sedlem“, 
„Hornochobolická“ a „Dolnochobolická“ byla obec Liběšice zařazena mezi vinařské obce 
a současně byly zaregistrovány viniční tratě „Pod sedlem“ a „Hornochobolická“ 
v katastrálním území Horní Chobolice a viniční trať „Dolnochobolická“ do vinařské obce 
Liběšice v katastrálním území Dolní Chobolice, v podoblasti litoměřické, vinařské oblasti 
české. 

 
12. Na základě žádosti města Litoměřice o zařazení nové viniční tratě „Pod šancemi“, ze dne 

8. 2. 2017, byla zařazena nová viniční trať „Pod šancemi“ do vinařské obce Litoměřice 
v katastrálním území Litoměřice v podoblasti litoměřické, vinařské oblasti české. 

 
13. Na základě žádosti obce Malíč o zařazení mezi vinařské obce a zaregistrování viniční 

tratě „Malíč“, ze dne 10. 2. 2016, byla obec Malíč zařazena mezi vinařské obce 
a zaregistrována viniční trať „Malíč“ do vinařské obce Malíč v katastrálním území Malíč, 
v podoblasti litoměřické, vinařské oblasti české. 

 
14. Na základě žádosti obce Raná o zařazení mezi vinařské obce a zaregistrování nové 

viniční tratě „Oblík“, ze dne 5. 4. 2013, byla obec Raná zařazena mezi vinařské obce 
a zaregistrována nová viniční trať „Oblík“ do vinařské obce Raná v katastrálním území 
Raná u Loun, v podoblasti litoměřické, vinařské oblasti české. 

 
15. Na základě žádosti města Roudnice nad Labem o zařazení mezi vinařské obce 

a zaregistrování nové viniční tratě „Zámecká“, ze dne 27. 7. 2015, bylo město Roudnice 
nad Labem zařazeno mezi vinařské obce a byla zaregistrována nová viniční trať 
„Zámecká“ do vinařské obce Roudnice nad Labem v katastrálním území Roudnice nad 
Labem, v podoblasti litoměřické, vinařské oblasti české. 

 
16. Na základě usnesení obce Trnovany o zařazení mezi vinařské obce a zaregistrování 

viničních tratí „Trnovanská“, „Pod silnicí“, „Za viaduktem“ a „Na 13-ti“ ze dne 21. 3. 2016, 
byla obec Trnovany zařazena mezi vinařské obce a současně byly zaregistrovány viniční 
tratě „Trnovanská“, „Pod silnicí“, „Za viaduktem“ a „Na 13-ti“ do vinařské obce Trnovany 
v katastrálním území Trnovany u Litoměřic, v podoblasti litoměřické, vinařské oblasti 
české. 
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17. Na základě žádosti obce Třebenice o zařazení nové viniční tratě „Pod Lipskou horou“, 

ze dne 28. 2. 2017, byla zařazena nová viniční trať „Pod Lipskou horou“ do vinařské obce 
Třebenice v katastrálním území Mrsklesy, v podoblasti litoměřické, vinařské oblasti 
české. 

 
18. Na základě žádosti města Mikulov o přejmenování části viniční tratě „Pod Svatým 

kopečkem II“ na pozemcích číslo 6012, 6013, 6014, 6015 a 6018, ze dne 29. 7. 2016, 
byla část viniční tratě „Pod Svatým kopečkem II“ ve vymezeném území ve vinařské obci 
Mikulov, v katastrálním území Mikulov na Moravě přejmenována na viniční trať „Svatá“, 
podoblast mikulovská, vinařská oblast moravská.  
 

19. Na základě žádosti města Mikulov o přejmenování části viniční tratě „Valtická“ 
na pozemku číslo 8006, ze dne 21. 6. 2017, byla část viniční tratě „Valtická“ 
ve vymezeném území ve vinařské obci Mikulov, v katastrálním území Mikulov na Moravě 
přejmenována na viniční trať „Kienberg“, podoblast mikulovská, vinařská oblast 
moravská. 
 

20. Na základě žádosti města Valtice o zařazení nové viniční tratě „Fojtova studna“ 
na pozemcích číslo 3422/2 a jemu přilehlých pozemků 3422/1, 3423/1, 3423/2, 3423/3, 
3423/4, 3423/5 a 3423/6, ze dne 9. 8. 2017, byla zařazena nová viniční trať „Fojtova 
studna“ ve vymezeném území do vinařské obce Valtice v katastrálním území Valtice 
v podoblasti mikulovské, vinařské oblasti moravské. 

 
21. Na základě žádosti obce Blatnice pod Sv. Antonínkem o zařazení nové viniční tratě 

„Humna“, ze dne 25. 10. 2013, byla zařazena nová viniční trať „Humna“ do vinařské obce 
Blatnice pod Sv. Antonínkem v katastrálním území Blatnice pod Sv. Antonínkem, 
v podoblasti slovácké, vinařské oblasti moravské. 

 
22. Na základě žádosti obce Hrubá Vrbka o přejmenování viniční tratě z „Trstění“ na nový 

název „Záblatí“, ze dne 16. 9. 2015, byla viniční trať „Trstění“ ve vinařské obci Hrubá 
Vrbka, v katastrálním území Hrubá Vrbka, v podoblasti slovácké, vinařské oblasti 
moravské přejmenována na viniční trať „Záblatí“. 

 
23. Na základě žádosti obce Milotice o zapsání nových viničních tratí „Nad pijánkem“, 

„Jiříkovsko“ a „Slatiny“, ze dne 22. 6. 2016, byly zapsány jako viniční trať „Nad pijánkem“, 
„Jiříkovsko“ a „Slatiny“ ve vinařské obci Milotice, v katastrálním území Milotice u Kyjova, 
v podoblasti slovácké, vinařské oblasti moravské. 

 
24. Na základě žádosti obce Týnec o přejmenování viniční tratě „Vinohrady“ ze dne 

2. 6. 2017, byla viniční trať „Vinohrady“ ve vinařské obci Týnec, v katastrálním území 
Týnec na Moravě, přejmenována na viniční trať „Hájek“, podoblast slovácká, vinařská 
oblast moravská.  

 
25. Na základě žádosti obce Velký Ořechov o zařazení mezi vinařské obce a zaregistrování 

viničních tratí „Kučovaniny“ a „Vinohrady“, ze dne 28. 4. 2016, byla obec Velký Ořechov 
zařazena mezi vinařské obce a současně byly zaregistrovány viniční tratě „Kučovaniny“ 
a „Vinohrady“ do vinařské obce Velký Ořechov v katastrálním území Velký Ořechov, 
v podoblasti slovácké, vinařské oblasti moravské. 

 
26. Na základě žádosti města Brna o zařazení nové viniční tratě „Špilberk“, ze dne 

8. 7. 2014, byla zařazena nová viniční trať „Špilberk“ do vinařské obce Brno 
v katastrálním území Město Brno, v podoblasti velkopavlovické, vinařské oblasti 
moravské. 
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27. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Brno – Bystrc přejmenována na vinařskou 
obec Brno z důvodů technicky neřešitelných rozporů v Registru vinic, kdy např. 
docházelo k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných obcí. Katastrální území Bystrc 
a viniční tratě Díly, Kamenice a Pod Mniší horou zůstávají stejné. 

 
28. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Brno – Chrlice přejmenována 

na vinařskou obec Brno z důvodů technicky neřešitelných rozporů v Registru vinic, kdy 
např. docházelo k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných obcí. Katastrální území 
Chrlice a viniční tratě Krajina, Kopec, Kociánky a Vinohrady zůstávají stejné. 

 
29. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Brno – Medlánky přejmenována 

na vinařskou obec Brno z důvodů technicky neřešitelných rozporů v Registru vinic, kdy 
např. docházelo k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných obcí. Katastrální území 
Medlánky a viniční trať V pustých zůstávají stejné. 

 
30. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Brno – Obřany - Maloměřice 

přejmenována na vinařskou obec Brno z důvodů technicky neřešitelných rozporů 
v Registru vinic, kdy např. docházelo k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných 
obcí. Katastrální území Maloměřice a Obřany a viniční tratě Na dlouhých, Nad loučí 
a U doubku zůstávají stejné. 

  
31. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Brno – Tuřany přejmenována 

na vinařskou obec Brno z důvodů technicky neřešitelných rozporů v Registru vinic, kdy 
např. docházelo k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných obcí. Katastrální území 
Tuřany a viniční trať U Fuksové boudy zůstávají stejné. 

 
32. Na základě žádosti ÚKZÚZ byla vinařská obec Brno – Vinohrady přejmenována 

na vinařskou obec Brno z důvodů technicky neřešitelných rozporů v Registru vinic, kdy 
např. docházelo k nemožnosti ověřovat nákupy hroznů z daných obcí. Katastrální území 
Židenice a viniční trať V hlavách zůstávají stejné. 
 

33. Na základě žádosti obce Hustopeče o zrušení viniční tratě „Králíček“, ze dne 
15. 10. 2010, byla viniční trať „Králíček“ ve vinařské obci Hustopeče, v katastrálním 
území Hustopeče u Brna,  podoblast velkopavlovická, vinařská oblast moravská, vyňata. 

 
34. Na základě žádosti obce Dobelice o přejmenování viniční tratě „Domovní písky“ ze dne 

28. 2. 2017, byla viniční trať „Domovní písky“ ve vinařské obci Znojmo, v katastrálním 
území Znojmo, přejmenována na viniční trať „Kokusové hory“, podoblast znojemská, 
vinařská oblast moravská.  

 
35. Na základě žádosti obce Kojetice o zařazení nové viniční tratě „Pod lípou“, ze dne 

23. 5. 2017, byla zařazena nová viniční trať „Pod lípou“ do vinařské obce Kojetice 
v katastrálním území Kojetice na Moravě v podoblasti znojemské, vinařské oblasti 
moravské. 

 
36. Na základě žádosti obce Suchohrdly o zařazení pozemků do nové viniční tratě 

„Kasperek“, ze dne 11. 2. 2016, byly pozemky č. 2514 – 2520 zařazeny do nové viniční 
tratě „Kasperek“ ve vinařské obci Suchohrdly, v katastrálním území Suchohrdly u Znojma 
v podoblasti znojemské, vinařské oblasti moravské. 

 
37. Na základě usnesení městyse Troskotovice o zařazení nové viniční tratě 

„Nad třešňovkou“, ze dne 13. 2. 2015, byla zařazena nová viniční trať „Nad třešňovkou“ 
do vinařské obce Troskotovice v katastrálním území Troskotovice, v podoblasti 
znojemské, vinařské oblasti moravské. 
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38. Na základě žádosti obce Vémyslice o přejmenování viniční tratě „Písky“ ze dne 30. 8. 
2017, byla viniční trať „Písky“ ve vinařské obci Vémyslice, v katastrálním území 
Vémyslice, přejmenována na viniční trať „Kokusové hory“, podoblast znojemská, vinařská 
oblast moravská 

 
39. Na základě žádosti města Znojma o přejmenování části viniční tratě „Rajská zahrada“ 

na pozemcích číslo 647/5, 647/6, 647/7 a 647/8 ze dne 27. 9. 2016, byla část viniční tratě 
„Rajská zahrada“ ve vymezeném území ve vinařské obci Znojmo, v katastrálním území 
Znojmo, přejmenována na viniční trať „Rajská vinice“, podoblast znojemská, vinařská 
oblast moravská.  
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