
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí 
a viničních tratí 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství, čj. 35828/2017-MZE-12152, ze dne 13. února 2018, s termínem dodání stanovisek do 6. března 2018, vyhodnocení tohoto řízení 
je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí Bez připomínek.  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Doporučující připomínka: 
K příloze návrhu vyhlášky: V souladu s čl. 29 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
přílohu k návrhu vyhlášky uvést až za účinností 
vyhlášky a podpisem ministra na samostatných 
stránkách. 

Akceptováno. 
Platné znění bylo upraveno. 
Účinnost a podpis pana ministra byly z platného znění 
vypuštěny. 

Ministerstvo Bez připomínek.  
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spravedlnosti 

Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo  
vnitra  

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. Odůvodnění obecná část bod 1 
Doporučujeme v první větě textu odůvodnění 
nahradit slova „kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o vinohradnictví a 
vinařství“ slovy „kterou se stanoví seznam 
vinařských podoblastí, vinařských obcí a 
viničních tratí“. 

Akceptováno. 

 2. Odůvodnění obecná část bod 4 
Upozorňujeme na překlep v nadpisu bodu a 
doporučujeme slovo „o“ nahradit slovem „a“. 

Akceptováno. 

 3. Odůvodnění zvláštní část bod 38 
Upozorňujeme na chybějící tečku na konci 
textu bodu. 

Akceptováno. 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády-Vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 

Předkladatel částečně splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 
s právem EU, jak vyplývají zejména 

Akceptováno. 
Seznam unijních právních předpisů byl upraven tak, aby 
v odůvodnění byly uvedeny pouze ty předpisy, které se 
k návrhu novely vyhlášky přímo vztahují. 
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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. 

Předkladatel v odůvodnění v části 3 
(Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními 
zásadami práva Evropské unie) vypočítává unijní 
právní předpisy, s nimiž navrhovaná právní úprava 
souvisí. Jde o předpisy, které se ve větší či menší 
míře dotýkají trhu s vínem, nicméně z nich 
nevyplývá, že by se přímo týkaly předmětu 
navrhované novely vyhlášky č. 254/2010 Sb., 
kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, 
vinařských obcí a viničních tratí (dále jen 
„vyhláška“), tj. že by přímo dopadaly na změnu § 2 
odst. 2 vyhlášky a vymezení vinařských obcí a 
viničních tratí. Za příklad lze uvést 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, u něhož není vůbec jasné, jak na 
předmět novely dopadá.  

Je třeba uvádět předně jen ty unijní 
předpisy, které s předmětem novely souvisí. 
 Požadujeme upravit odůvodnění. 

Po stránce materiální: 
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Předkládaná novela vyhlášky upravuje § 2 
odst. 2 (včetně poznámky pod čarou č. 1), že 
viniční tratě budou nově vedeny v evidenci využití 
půdy, nikoliv ve státním mapovém díle. Dále novela 
vyhlášky upravuje přílohu k vyhlášce, v níž 
vymezuje nové vinařské obce a nové viniční tratě, 
ruší viniční tratě a přejmenovává některé stávající 
viniční tratě.  

K návrhu neuplatňujeme věcné připomínky. 
Závěr: 

Návrhem není do právního řádu ČR 
implementováno právo EU a návrh není s právem 
EU v rozporu.  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 

KZPS ČR se v plném rozsahu připojuje 
k zamítavému stanovisku ÚKZÚZ ve věci vytvoření 

Na vědomí. 
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podnikatelských svazů 
ČR 

nové  - slezské - vinařské podoblasti. Pokud nelze 
historicky doložit pěstování révy v dané lokalitě, 
navíc na určité úrovni, tak nelze vyhovět takovému 
návrhu. Připomínky k návrhu novely vyhlášky 
KZPS ČR nemá.  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
(dále jen „ÚKZÚZ“) k zaslanému materiálu 
uplatňuje následující připomínky:  
K Příloze: 
B. Vinařská oblast Morava 
2. Vinařská podoblast slovácká 
1. Archlebov, Název viniční trati 1. Malíny (chybně 
uvedeno Maliny) 
9. Buchlovice, Název viniční trati 3. Váhovy 
(chybně uvedeno Váhový) 
K Odůvodnění: 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
1) K § 2 odst. 2 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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Není správné tvrzení v poslední větě, že ÚKZÚZ 
odpadne povinnost evidence viničních tratí. Toto 
odpadne jen vinařským obcím. ÚKZÚZ nadále 
bude viniční trati evidovat a má na starost i správu 
viničních tratí na internetu, v evidenci využití půdy. 

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Státní pozemkový úřad Bez připomínek.  

Svaz vinařů ČR V příloze části B, bodu 2 vinařská oblast slovácká u 
obce č. 6 Boršice u Blatnice žádáme vložit nové 
viniční tratě s názvy:  
„3. Jasenová“  
„4. Rovně“  
„5. Za hájem“  
„6. Cerekve“  
Odůvodnění: S požadavkem na rozšíření viničních 
tratí se na Svaz vinařů ČR obrátil jeden ze členů 
z představenstva Svazu zvolen za slováckou 
vinařskou podoblast. Vzhledem k tomu, že jde 
o rozšíření viničních tratí v již stanovené vinařské 
obci, kde již jsou registrované vinice a réva je zde 
tradičně pěstována, což je v souladu 
s dlouhodobým stanoviskem Svazu, navrhujeme 
rozšířit tratě o výše uvedené.  

Akceptováno. 

Evropský řád rytířů vína Bez připomínek.  

VOC Kraví Hora z.s. Bez připomínek.  

Ing. Marek Štěpán 
Popovice 230 
686 04 

Připomínka k Návrhu vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví 
seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí 
a viničních tratí 

Vysvětleno. 
Žádost nebyla zařazena do návrhu vyhlášky z důvodu 
vyjádření nesouhlasu obce Popovice se zařazením mezi 
vinařské obce. 
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konkrétně  
Podnět na rozšíření výčtu vinařských obcí a 
viničních tratí.  
Dovoluji si zaslat připomínku s návrhem na 
rozšíření seznamu vinařských obcí a viničních tratí, 
a to o:  
Vinařskou obec Popovice (kód obce: 592528, 
Vinařská oblast: Morava, Vinařská podoblast: 
Slovácká), konkrétně o jednu viniční trať Havaly 
(preferovaná varianta), případně rozdělenou na 2 
tratě: (Stará Hora, Havaly). V případě jedné 
spojené viniční tratě je vybrán název „Havaly“ 
proto, že po této viniční trati převzala tento název 
celá část obce.  
Hranice navržené viniční tratě respektují historické 
rozšíření vinic a hranice parcel katastru 
nemovitostí.  
V příloze e-mailu posílám také: geografická 
vektorová data vymezení navržených viničních tratí 
– ve dvou variantách: 1) jedna velká viniční trať 
„Havaly“, 2) 2 viniční tratě: „Havaly“ a „Stará hora“. 
(Formát arcgis shapefile, souřadný systém S-JTSK 
Křovák East-North (5514)) 
Zdůvodnění:  
Obecně: Popovice byly v historii významnou 
vinařskou obcí. Podmínky jsou zde prokazatelně 
dobré, lze prokázat dobrou kvalitu produkovaných 
hroznů v několika malých vinicích. V obci je přes 15 
výrobců vín. Obec je obklopená vinařskými obcemi. 
Celkově zde tedy existuje potenciál. Bylo by velmi 
nešťastné, pokud by potenciálu stály v cestě 
administrativní překážky a v jejich důsledku by byl 
blokován rozvoj venkova, který je již tak ohrožován 
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mnohými jinými překážkami.  
Historie vinařství v Popovicích v širším 
územním kontextu  
Obec Popovice leží v jihozápadní části území, 
které zobrazuje mapa níže v tomto odstavci. V 
mapě je porovnání rozsahu vinic v polovině 19. 
století a současné viniční tratě dle stávající 
vyhlášky. Redukce byla způsobena révokazovou 
kalamitou. Pravděpodobně proto, že vinařství 
nebylo natolik primárním ekonomickým příjmem 
obyvatel, jako tomu bylo v jádrových vinařských 
regionech, nedošlo k všeobecné obnově vinic v 
tomto území. Přesto však právě jihozápadní část 
území tradici pěstování vinné révy udržuje. Tento 
trojúhelníkový segment území vymezují obce 
(respektive místní části obcí) Sady, Jarošov a 
Hradčovice. Jediná obec, která není ve smyslu 
vyhlášky „vinařskou obcí“, jsou Popovice. A to 
přesto, že i zde se vinná réva pěstuje a historicky 
mohly rozsahem vinic Popovicím konkurovat (z 
blízkých obcí) jen Veletiny, Mařatice a Vlčnov. 
V obci Popovice bývaly 4 rozsáhlé viniční tratě: 
Stará hora, Havaly, Jamné a Kříby. Jamné a Kříby 
jsou v současnosti poměrně na periferii zájmu 
místních hospodářů, a proto není jejich uznání tolik 
aktuální. Stará hora a Havaly slouží dnes jako 
záhumenky rodinných domů a v několika 
záhumencích se réva pěstuje i za účelem výroby 
vín. Kvalitu produkovaných hroznů prokazují 
výsledky vín vinaře Jana Kaňovského na 
soutěžních výstavách.  
Viz úspěch Jana Kaňovského na celostátní výstavě 
vín s mezinárodní účastí v Břeclavi 2016:  
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http://www.popovice.cz/organizace-a-
sdruzeni/cesky-svaz-zahradkaru/uspechy-vinaru-
pestitelu/  
Kromě těchto 4 historických tratí proběhly ještě 
pokusy založit vinice na jižních svazích nad 
železniční tratí. Odehrálo se to pravděpodobně 
někdy ve 40. letech 20. století. Malé vinice jsou zde 
dodnes. V kulturním domě lze shlédnout velkou 
fotografii ze zakládání vinic v tomto segmentu 
území.  
Tradičně na svatého Josefa v březnu se v 
Popovicích koná poměrně významná Josefovská 
výstava vín s účastí vinařů ze širokého okolí. Letos 
proběhne jubilejní 40. ročník. Je na místě 
připomenout, že vína Jana Kaňovského, vyrobená 
z hroznů vypěstovaných v navržené viniční trati, 
bývají v soutěži poměrně úspěšná.  
Katalog vín z ročníku 2017 lze stáhnout zde: 
https://czs.borsice.net/assets/Katalogy/2017/vv-
Popovice-2017.pdf   
Fotoreportáž zde: 
https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/josefovska-
vystava-vin-v-popovicich-20170321.html   
Vinařské búdy v Popovicích v 1. polovině 19. 
století  
Na rozdíl od dalších historických viničních tratí v 
Popovicích (Jamné a Kříby), vyskytovaly se v 
tratích Havaly a Stará hora mnohé zděné „vinařské 
búdy“, pravděpodobně podobné známým 
vlčnovským búdám a búdám ve Veletinách. V 
terénu jsou ještě zřetelné terénní úpravy v okolí 
zaniklých búd. 
Znalost výroby vín v Popovicích:  
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V obci se výrobou vína dlouhodobě zabývá 
přibližně 15 osob, např.:  
Bronislav Švec, Popovice 384  
František Tvrdoň, Popovice 393  
Roman Mikulčík, Popovice 382  
Zdeněk Medek, Popovice 3  
Jan Kaňovský, Popovice 117  
Jiří Švec, Popovice 330  
Alois Kaňovský, Popovice 339  
Jaromír Škrášek, Popovice 223  
František Šilhavík, Popovice 184  
Jiří Šesták, Popovice 3  
František Pavelka, Popovice 1  
Zdeněk Pavelka, Popovice 1  
Libor Kusák, Popovice 205  
Zdeněk Stašek, Popovice 300  
Vratislav Pavelka, Popovice 237  
Marek Šudřich, Popovice 187  
Bohumil Malina, Popovice 216  
Drtivá většina z nich nepoužívá k výrobě vína 
surovinu vyprodukovanou na katastru Popovic. 
Výjimkou jsou například pánové Marek Šudřich, 
Bohumil Malina a Jan Kaňovský. Všichni produkují 
hrozny ve vinicích, které jsou lokalizovány uvnitř 
navržené viniční tratě Havaly (přesněji Stará Hora). 
Pečlivým studiem aktuálních leteckých snímku lze 
zjistit, že menších vinic a pěstitelů je ve viniční trati 
ještě více. 
Makroklimatické podmínky:  
Nelze říci, že důvodem v současnosti menšího 
rozsahu pěstování vinné révy oproti 1. polovině 19. 
století, bylo chladnější klima. Současné klima je 
teplejší než klima poloviny 19. století, viz grafy pro 
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Prahu a Vídeň níže (i při vědomí vlivu narůstající 
urbanizace území na teplotu vzduchu). 
Mezoklimatické podmínky:  
Je zřejmé, že již v historii byly pro vinice vybírány v 
krajině taková místa, zvláště v okrajových 
vinařských oblastech, kde lokálně lepší 
mezoklimatické podmínky znamenaly větší sumu 
sluneční radiace a především nižší teplotní minima 
zvláště v období vegetace. Lze říci, že čím jsou 
makroklimatické podmínky méně vhodné, tím 
obtížněji se v krajině hledají alespoň 
mezoklimaticky vhodné lokality. Příkladem 
takových výjimečných lokalit mohou být v novele 
vyhlášky navržené viniční tratě v obci Velký 
Ořechov, který je makroklimaticky již velmi 
nevýhodný. V případě Popovic je situace jiná. Celý 
pás území severně od řeky Olšavy byl v historii 
velmi intenzívně vinohradnicky využíván. Území je 
tedy jednoznačně vhodné i makroklimaticky. 
Pakliže budete ochotní vyjádřit se do 17. 3. 
2018, zda se budete tímto podnětem zabývat a 
existuje šance, že se Popovice stanou ve 
smyslu vyhlášky vinařskou obcí s navrženými 
viničními tratěmi, bude mi velkou ctí o vaší 
vstřícnosti a o této naději informovat početnou 
vinařskou obec při jubilejní 40. Josefovské 
výstavě vín v Popovicích. 

 
 
V Praze dne 2. června 2018 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
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