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321
Â K ON
ZA
ze dne 29. dubna 2004
o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Ï STVIÂ
VINOHRADNICTVIÂ A VINAR
H L AVA I
OBECNAÂ USTANOVENIÂ

1

§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Tento zaÂkon upravuje podmõÂnky a pozÏadavky
v oblasti vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ, jejichzÏ uÂpravu bezprostrÏedneÏ zaÂvazneÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) (daÂle jen ¹prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂª)

) NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999 ze dne 17. kveÏtna 1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES)
cÏ. 1227/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1607/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000,
narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 2826/2000, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1037/2001, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 2585/2001, narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 527/2003 a Smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky a ostatnõÂch kandidaÂtskyÂch zemõÂ k EvropskeÂ unii ze dne 16. dubna
2003.
NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2392/1986 ze dne 24. cÏervence 1986 o zavedenõÂ registru vinic SpolecÏenstvõÂ, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady
(EHS) cÏ. 3577/1990, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1549/1995, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1596/1996 a narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1631/1998.
NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 357/1979 ze dne 5. uÂnora 1979 o statistickyÂch zjisÏt'ovaÂnõÂch ploch vinic, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady
(EHS) cÏ. 1992/1980, narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 3719/1981, narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 3768/1985, narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 490/
/1986, narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 3570/1990, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 3205/1993 a narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 2329/1998.
NarÏõÂzenõÂ Komise (EHS) cÏ. 649/1987 ze dne 3. brÏezna 1987, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla pro zavedenõÂ registru
vinic SpolecÏenstvõÂ, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (EHS) cÏ. 1097/1989.
NarÏõÂzenõÂ Komise (EHS) cÏ. 2676/1990 ze dne 17. zaÂrÏõÂ 1990, kteryÂm se stanovõÂ metody SpolecÏenstvõÂ pouzÏõÂvaneÂ pro rozbor
võÂn, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 69/1996, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 822/1997, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 761/1999
a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 440/2003.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1227/2000 ze dne 31. kveÏtna 2000, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1493/1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem, jezÏ se tyÂkajõÂ produkcÏnõÂho potenciaÂlu, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES)
cÏ. 784/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1253/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1342/2002, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 315/2003
a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 571/2003.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1607/2000 ze dne 24. cÏervence 2000, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ (ES) cÏ. 1493/
/1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem, zejmeÂna k hlaveÏ o jakostnõÂm võÂnu stanovenyÂch peÏstitelskyÂch oblastõÂ.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000 ze dne 24. cÏervence 2000, kteryÂm se stanovõÂ neÏkteraÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ (ES)
cÏ. 1493/1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem a zavaÂdõÂ se kodex SpolecÏenstvõÂ pro enologickeÂ postupy a osÏetrÏenõÂ, ve zneÏnõÂ
narÏõÂzenõÂ Komise (EHS) cÏ. 2676/1990, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2451/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 885/2001, narÏõÂzenõÂ
Komise (ES) cÏ. 1609/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1655/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2066/2001 a narÏõÂzenõÂ Komise
(ES) cÏ. 2244/2002.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000 ze dne 25. cÏervence 2000, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ (ES) cÏ. 1493/
/1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem, jezÏ se tyÂkajõÂ mechanismuÊ trhu, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2409/2000,
narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2786/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 545/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1282/2001, narÏõÂzenõÂ Komise
(ES) cÏ. 1660/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2022/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2047/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2429/
/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2464/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1315/2002, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1795/2002, narÏõÂzenõÂ
Komise (ES) cÏ. 2224/2002 a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 625/2003.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2729/2000 ze dne 14. prosince 2000, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla pro kontroly v odveÏtvõÂ
võÂna.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1493/1999 pro obchod se trÏetõÂmi zemeÏmi s produkty v odveÏtvõÂ võÂna, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 885/2001, narÏõÂzenõÂ
Komise (ES) cÏ. 812/2002 a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2380/2002.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla pro pruÊvodnõÂ doklady pro
prÏepravu vinarÏskyÂch produktuÊ a pro evidencÏnõÂ knihy vedeneÂ v odveÏtvõÂ võÂna, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1782/2002.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1282/2001 ze dne 28. cÏervna 2001, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1493/1999, jezÏ se tyÂkajõÂ shromazÏd'ovaÂnõÂ uÂdajuÊ pro identifikaci vinarÏskyÂch produktuÊ a sledovaÂnõÂ trhu s võÂnem, a kteryÂm se
meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ (ES) cÏ. 1623/2000.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kteryÂm se stanovõÂ neÏkteraÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1493/1999 pro popis, oznacÏovaÂnõÂ, obchodnõÂ uÂpravu a ochranu neÏkteryÂch vinarÏskyÂch produktuÊ, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise
(ES) cÏ. 2086/2002.
NarÏõÂzenõÂ Parlamentu a Rady (ES) cÏ. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kteryÂm se stanovõÂ obecneÂ zaÂsady a pozÏadavky
potravinoveÂho praÂva, zrÏizuje se EvropskyÂ uÂrÏad pro bezpecÏnost potravin a stanovõÂ postupy tyÂkajõÂcõÂ se bezpecÏnosti potravin.
NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 1601/1991 ze dne 10. cÏervna 1991, kteryÂm se stanovõÂ obecnaÂ pravidla pro definici, oznacÏovaÂnõÂ
a obchodnõÂ uÂpravu aromatizovanyÂch võÂn, aromatizovanyÂch vinnyÂch naÂpojuÊ a aromatizovanyÂch vinnyÂch koktejluÊ, ve zneÏnõÂ
narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 3279/1992, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 3378/1994, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 2061/1996 a narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1882/2003.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 122/1994 ze dne 25. ledna 1994, kteryÂm se stanovõÂ neÏkteraÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ Rady
(EHS) cÏ. 1601/1991 pro definici, oznacÏovaÂnõÂ a obchodnõÂ uÂpravu aromatizovanyÂch võÂn, aromatizovanyÂch vinnyÂch naÂpojuÊ
a aromatizovanyÂch vinnyÂch koktejluÊ.
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cÏlenskyÂm staÂtuÊm EvropskeÂ unie prÏikazujõÂ, nebo umozÏnÏujõÂ cÏlenskyÂm staÂtuÊm EvropskeÂ unie proveÂst samostatnou uÂpravu podle jejich uvaÂzÏenõÂ. Tento zaÂkon daÂle
upravuje vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy, vcÏetneÏ staÂtnõÂho dozoru
nad dodrzÏovaÂnõÂm povinnostõÂ stanovenyÂch prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) a tõÂmto zaÂkonem, a uklaÂdaÂnõÂ
sankcõÂ za jejich porusÏovaÂnõÂ.
(2) Tento zaÂkon se nevztahuje na vinneÂ hrozny
urcÏeneÂ k prÏõÂmeÂ lidskeÂ spotrÏebeÏ,2) hroznovou sÏt'aÂvu,2)
zahusÏteÏnou hroznovou sÏt'aÂvu,2) vinnyÂ ocet,2) prÏõÂpadneÏ
potraviny noveÂho typu3) nebo slozÏky potravin noveÂho
typu,3) pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
§2
UstanovenõÂ zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, nejsou tõÂmto zaÂkonem dotcÏena, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
§3
VymezenõÂ zaÂkladnõÂch pojmuÊ
(1) Pokud tento zaÂkon pouzÏõÂvaÂ pojmy vinarÏskyÂ
rok,4) klucÏenõÂ,5) praÂvo na vyÂsadbu,5) praÂvo na opeÏtovnou vyÂsadbu,5) naÂzev zemeÏpisneÂ jednotky mensÏõÂ nezÏ
cÏlenskyÂ staÂt,6) skutecÏnyÂ obsah alkoholu,7) celkovyÂ obsah alkoholu,7) prÏirozenyÂ obsah alkoholu,7) kupaÂzÏ,8)
tiraÂzÏnõÂ likeÂr,8) expedicÏnõÂ likeÂr,8) etiketa,9) producent,10)
obchodnõÂ zprostrÏedkovatel,10) maloobchodnõÂk,10)
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uznanyÂ uzaÂveÏr,10) plneÏnõÂ,10) mosÏtovaÂ odruÊda,11) stanovenaÂ peÏstitelskaÂ oblast,12) zemeÏ puÊvodu,13) evidencÏnõÂ
kniha,14) enologickeÂ postupy a osÏetrÏovaÂnõÂ,15) matolinoveÂ võÂno,16) rozumõÂ se tõÂm pro uÂcÏely tohoto zaÂkona
jejich vymezenõÂ v prÏedpisech EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.
(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se daÂle rozumõÂ
a) reÂvou reÂva rodu Vitis L.,17)
b) reÂvovou sazenicõÂ zakorÏeneÏnyÂ vyÂpeÏstek reÂvy,
c) vinohradem nebo vinicõÂ (daÂle jen ¹viniceª) pozemek, prÏõÂpadneÏ pozemky, jednoho peÏstitele, o celkoveÂ vyÂmeÏrÏe veÏtsÏõÂ nezÏ 10 aruÊ, osaÂzenyÂ trvalyÂm
porostem reÂvy, jemuzÏ UÂstrÏednõÂ kontrolnõÂ a zkusÏebnõÂ uÂstav zemeÏdeÏlskyÂ18) (daÂle jen ¹UÂstavª) na
zaÂkladeÏ jeho põÂsemneÂ zÏaÂdosti, podaneÂ po 1. lednu
2001, prÏideÏlil nebo prÏideÏlõÂ registracÏnõÂ cÏõÂslo nebo
registracÏnõÂ cÏõÂsla pozemku (daÂle jen ¹registracÏnõÂ
cÏõÂsloª); pozemek, prÏõÂpadneÏ pozemky, jednoho
peÏstitele, o celkoveÂ vyÂmeÏrÏe mensÏõÂ nezÏ 10 aruÊ, osaÂzenyÂ trvalyÂm porostem reÂvy, se povazÏuje za vinici
Â stav na zaÂkladeÏ
jen tehdy, prÏideÏlil-li nebo prÏideÏlõÂ U
põÂsemneÂ zÏaÂdosti peÏstitele, podaneÂ po 1. lednu
2001, tomuto pozemku, prÏõÂpadneÏ teÏmto pozemkuÊm, registracÏnõÂ cÏõÂslo nebo registracÏnõÂ cÏõÂsla,
d) vinicÏnõÂ tratõÂ pozemek, cÏaÂst pozemku, soubor pozemkuÊ, soubor pozemku a cÏaÂsti pozemku, nebo
kombinacõÂ pozemkuÊ, prÏõÂpadneÏ cÏaÂstõÂ pozemkuÊ,
tvorÏõÂcõÂch souvislyÂ celek, v jedneÂ vinarÏskeÂ oblasti,
prÏõÂpadneÏ podoblasti, splnÏujõÂcõÂ prÏedpoklady pro
peÏstovaÂnõÂ reÂvy z hlediska zemeÏpisneÂ polohy, sva-

2

) ZaÂkon cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
VyhlaÂsÏka cÏ. 335/1997 Sb., kterou se provaÂdõÂ § 18 põÂsm. a), d), h), i), j) a k) zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., o potravinaÂch
a tabaÂkovyÂch vyÂrobcõÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, pro nealkoholickeÂ naÂpoje a koncentraÂty
k prÏõÂpraveÏ nealkoholickyÂch naÂpojuÊ, ovocnaÂ võÂna, ostatnõÂ võÂna a medovinu, pivo, konzumnõÂ lõÂh a lihoviny a ostatnõÂ alkoholickeÂ naÂpoje, kvasnyÂ ocet a drozÏdõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
VyhlaÂsÏka cÏ. 157/2003 Sb., kterou se stanovõÂ pozÏadavky pro cÏerstveÂ ovoce a cÏerstvou zeleninu, zpracovaneÂ ovoce a zpracovanou zeleninu, sucheÂ skorÏaÂpkoveÂ plody, houby, brambory a vyÂrobky z nich, jakozÏ i dalsÏõÂ zpuÊsoby jejich oznacÏovaÂnõÂ.
3
) ZaÂkon cÏ. 110/1997 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
4
) CÏl. 1 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
5

)
)

6

CÏl. 7 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
CÏl. 51 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

7

) PrÏõÂloha cÏ. II narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

8

) PrÏõÂloha cÏ. V narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
) PrÏõÂlohy cÏ. VII a VIII narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
10
) CÏl. 2 a 3 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 884/2001.
9

) CÏl. 2 narÏõÂzenõÂ Komise (EHS) cÏ. 649/1987.

11
12

) PrÏõÂloha cÏ. VI narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2913/1992.
14
) CÏl. 70 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
CÏl. 11 azÏ 19 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 884/2001.
15
) CÏl. 42 azÏ 46 a prÏõÂlohy cÏ. IV azÏ VI narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
CÏl. 3 azÏ 7 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1607/2000.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
16
) PrÏõÂloha cÏ. I narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1493/1999.
13

17

) ZaÂkon cÏ. 219/2003 Sb., o uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu osiva a sadby peÏstovanyÂch rostlin a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o obeÏhu
osiva a sadby).
18
) ZaÂkon cÏ. 147/2002 Sb., o UÂstrÏednõÂm kontrolnõÂm a zkusÏebnõÂm uÂstavu zemeÏdeÏlskeÂm a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch
zaÂkonuÊ (zaÂkon o UÂstrÏednõÂm kontrolnõÂm a zkusÏebnõÂm uÂstavu zemeÏdeÏlskeÂm), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)
n)

zÏitosti, deÂlky osluneÏnõÂ a puÊdneÏ klimatickyÂch vlastnostõÂ,
vyÂnosovou plochou vinic plocha vinic osaÂzenaÂ reÂvou, s vyÂjimkou neobdeÏlaÂvanyÂch vinic, podnozÏovyÂch vinic a vinic pro pokusneÂ uÂcÏely,
hektarovyÂm vyÂnosem mnozÏstvõÂ sklizenyÂch vinnyÂch hroznuÊ nebo vyrobeneÂho võÂna z 1 hektaru
vyÂnosoveÂ plochy vinic,
peÏstitelem osoba provozujõÂcõÂ vinohradnictvõÂ na vinici,
celkovyÂm hektarovyÂm vyÂnosem peÏstitele podõÂl
mnozÏstvõÂ sklizenyÂch vinnyÂch hroznuÊ, prÏõÂpadneÏ
mnozÏstvõÂ vyrobeneÂho võÂna z teÏchto vinnyÂch hroznuÊ a plochy vinice, prÏõÂpadneÏ vinic jednoho peÏstitele,
vinohradnictvõÂm peÏstitelem provozovanaÂ
1. vyÂsadba a peÏstovaÂnõÂ reÂvy na vinici za uÂcÏelem
produkce vinnyÂch hroznuÊ, prÏõÂpadneÏ reÂvovyÂch
roubuÊ,
2. sklizenÏ vinnyÂch hroznuÊ nebo reÂvovyÂch roubuÊ,
3. vyÂsadba a peÏstovaÂnõÂ reÂvy podnozÏoveÂ, za uÂcÏelem produkce podnozÏovyÂch rÏõÂzkuÊ,
4. produkce reÂvovyÂch sazenic,
rmutem zpracovaÂnõÂm narusÏeneÂ vinneÂ hrozny,
z nichzÏ lze vyrobit produkt,
produktem rmut, hroznovyÂ mosÏt,16) cÏaÂstecÏneÏ
zkvasÏenyÂ hroznovyÂ mosÏt,16) cÏaÂstecÏneÏ zkvasÏenyÂ
hroznovyÂ mosÏt ze zaschlyÂch hroznuÊ,16) hroznovyÂ
mosÏt z cÏerstvyÂch vinnyÂch hroznuÊ, jehozÏ kvasÏenõÂ
bylo zastaveno prÏidaÂnõÂm alkoholu,16) zahusÏteÏnyÂ
hroznovyÂ mosÏt,16) rektifikovanyÂ mosÏtovyÂ koncentraÂt,16) hroznovaÂ sÏt'aÂva,16) zahusÏteÏnaÂ hroznovaÂ
sÏt'aÂva,16) võÂno,16) mladeÂ võÂno,16) võÂno vhodneÂ k zõÂskaÂvaÂnõÂ stolnõÂho võÂna,16) stolnõÂ võÂno,16) likeÂroveÂ
võÂno,16) sÏumiveÂ võÂno,16) perliveÂ võÂno,16) vinneÂ
kaly,16) matoliny,16) matolinoveÂ võÂno,16) alkoholizovaneÂ võÂno16) a võÂno z prÏezraÂlyÂch hroznuÊ;16) produktem jsou rovneÏzÏ sklizeneÂ cÏerstveÂ vinneÂ hrozny,16)
vinarÏstvõÂm zpracovaÂnõÂ vinnyÂch hroznuÊ, rmutu,
hroznoveÂho mosÏtu nebo võÂna, povolenyÂmi technologickyÂmi postupy, plneÏnõÂ produktu do obalu,
oznacÏovaÂnõÂ produktu a jeho uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu,
sÏarzÏõÂ mnozÏstvõÂ druhoveÏ totozÏnyÂch produktuÊ,
ktereÂ byly vyrobeny za stejnyÂch podmõÂnek a stejnyÂm zpuÊsobem,
jakostnõÂm võÂnem stanoveneÂ peÏstitelskeÂ oblasti12)
jakostnõÂ võÂno, jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem, jakostnõÂ
sÏumiveÂ võÂno stanoveneÂ peÏstitelskeÂ oblasti, daÂle
aromatizovaneÂ jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno, peÏstitelskyÂ

19
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o)

p)

q)
r)

s)
t)
u)

v)
w)

sekt, jakostnõÂ perliveÂ võÂno, jakostnõÂ likeÂroveÂ võÂno,
võÂno originaÂlnõÂ certifikace, stanoveneÂ peÏstitelskeÂ
oblasti,
evidencÏnõÂm cÏõÂslem jakosti soubor cÏõÂselnyÂch a põÂsmennyÂch znakuÊ sestaÂvajõÂcõÂ z cÏõÂsla rozhodnutõÂ
StaÂtnõÂ zemeÏdeÏlskeÂ a potravinaÂrÏskeÂ inspekce19)
(daÂle jen ¹Inspekceª) o zatrÏõÂdeÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂho võÂna
a z oznacÏenõÂ vzorku võÂna,
stupneÏm normalizovaneÂho mosÏtomeÏru obsah
zkvasitelnyÂch cukruÊ ve vinnyÂch hroznech, vyjaÂdrÏenyÂ v kilogramech na 1 hektolitr hroznoveÂho
mosÏtu; prÏepocÏet prÏirozeneÂho obsahu alkoholu
v procentech objemovyÂch ze stupnÏuÊ normalizovaneÂho mosÏtomeÏru je uveden v prÏõÂloze k tomuto zaÂkonu,
cukernatostõÂ obsah zkvasitelnyÂch cukruÊ v hroznoveÂm mosÏtu, vyjaÂdrÏenyÂ ve stupnõÂch normalizovaneÂho mosÏtomeÏru,
vyÂrobou povoleneÂ technologickeÂ uÂpravy, prÏi nichzÏ
je u produktu dosazÏeno zmeÏny; skladovaÂnõÂ je vyÂrobou pouze tehdy, je-li provaÂdeÏno za uÂcÏelem
zmeÏny jakosti produktu,
vyÂrobcem fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ, plnõÂ, skladuje, nebo oznacÏuje produkt, za
uÂcÏelem jeho uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu,
malyÂm mnozÏstvõÂm10) mnozÏstvõÂ neprÏevysÏujõÂcõÂ
1 000 hektolitruÊ võÂna prodaneÂho maloobchodnõÂkem konecÏneÂmu spotrÏebiteli za 1 vinarÏskyÂ rok,
uvaÂdeÏnõÂm do obeÏhu nabõÂdka produktu k prodeji,
jeho prodej anebo jinaÂ forma jeho nabõÂdky ke spotrÏebeÏ, vcÏetneÏ skladovaÂnõÂ pro potrÏeby prodeje, prÏõÂpadneÏ prÏepravy pro potrÏeby prodeje, nebo nabõÂdky ke spotrÏebeÏ,
vinnyÂm naÂpojem naÂpoj obsahujõÂcõÂ nejmeÂneÏ 50 %
võÂna,
vinnyÂm strÏikem võÂno smõÂseneÂ s vodou, sodovkou
(sifonem), nebo mineraÂlkou.
HLAVA I I
VINOHRADNICTVIÂ
§4
StanoveneÂ peÏstitelskeÂ oblasti

(1) Stanovenou peÏstitelskou oblastõÂ12) pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ peÏstitelskeÂ oblasti (daÂle jen ¹jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblastiª) je vinarÏskaÂ oblast Morava a vinarÏskaÂ oblast CÏechy.
(2) VinarÏskaÂ oblast se sklaÂdaÂ z vinarÏskyÂch podoblastõÂ. VinarÏskou podoblast tvorÏõÂ vinarÏskeÂ obce, na

) ZaÂkon cÏ. 146/2002 Sb., o StaÂtnõÂ zemeÏdeÏlskeÂ a potravinaÂrÏskeÂ inspekci a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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jejichzÏ uÂzemõÂ20) jsou stanoveny vinicÏnõÂ trateÏ nebo jejich cÏaÂsti.
(3) VinarÏskeÂ podoblasti, vinarÏskeÂ obce a vinicÏnõÂ
trateÏ stanovõÂ Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ (daÂle jen ¹ministerstvoª) na zaÂkladeÏ geografickeÂ polohy, svazÏitosti,
puÊdneÏ klimatickyÂch vlastnostõÂ a historickyÂch uÂdajuÊ, zaÂznamuÊ a poznatkuÊ.
a)
b)
c)
d)

(4) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ seznam
vinarÏskyÂch podoblastõÂ v jednotlivyÂch vinarÏskyÂch
oblastech,
vinarÏskyÂch obcõÂ v jednotlivyÂch vinarÏskyÂch podoblastech,
vinicÏnõÂch tratõÂ v jednotlivyÂch vinarÏskyÂch obcõÂch,
vcÏetneÏ jejich uÂzemnõÂho vymezenõÂ,
odruÊd, ze kteryÂch je dovoleno vyraÂbeÏt jakostnõÂ
võÂno stanoveneÂ oblasti.

§5
Vinice vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti
(1) Vinice ve vinicÏnõÂch tratõÂch, ktereÂ jsou osaÂzeneÂ
odruÊdami reÂvy zapsanyÂmi v seznamu odruÊd podle § 4
odst. 4 põÂsm. d) (daÂle jen ¹odruÊdaª), se povazÏujõÂ za
vinice vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti.
(2) PrÏi stanovenõÂ seznamu odruÊd podle § 4 odst. 4
põÂsm. d) ministerstvo vychaÂzõÂ z dlouhodobyÂch peÏstitelskyÂch zkusÏenostõÂ a z poznatkuÊ ve srovnatelnyÂch klimatickyÂch oblastech ostatnõÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskeÂ unie.
§6
HektarovyÂ vyÂnos a nejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnos
(1) PeÏstitel je povinen veÂst zaÂznamy o osaÂzeneÂ
vinicÏnõÂ plosÏe a dosazÏenyÂch hektarovyÂch vyÂnosech podle prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ21) a v souladu
s provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) NejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnos vinnyÂch hroznuÊ za
prÏõÂslusÏnyÂ vinarÏskyÂ rok pro vinarÏskeÂ oblasti, vinarÏskeÂ
podoblasti, vinarÏskeÂ obce a vinicÏnõÂ trateÏ, z nichzÏ lze
vyraÂbeÏt zemskeÂ võÂno, prÏõÂpadneÏ jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ
oblasti cÏinõÂ nejvyÂsÏe 12 tun vinnyÂch hroznuÊ z jednoho
hektaru vinice za prÏõÂslusÏnyÂ vinarÏskyÂ rok (daÂle jen ¹nejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnosª).
(3) PeÏstitel nesmõÂ ze sklizneÏ za prÏõÂslusÏnyÂ vinarÏskyÂ
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rok uveÂst do obeÏhu veÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ zemskeÂho võÂna a jakostnõÂho võÂna stanoveneÂ oblasti nezÏ mnozÏstvõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ vyÂrobeÏ z nejvysÏsÏõÂho hektaroveÂho vyÂnosu podle
odstavce 2.
(4) Pokud celkovyÂ hektarovyÂ vyÂnos prÏekrocÏõÂ nejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnos podle odstavce 2, musõÂ peÏstitel
vesÏkereÂ mnozÏstvõÂ sklizneÏ ze vsÏech vinic v prÏõÂslusÏneÂm
vinarÏskeÂm roce pouzÏõÂt pouze pro vyÂrobu stolnõÂho võÂna
nebo uveÂst do obeÏhu pouze jako vinneÂ hrozny urcÏeneÂ
pro vyÂrobu stolnõÂho võÂna.
(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob
a vzor vedenõÂ zaÂznamuÊ o vinicõÂch a na nich dosazÏenyÂch
hektarovyÂch vyÂnosech.
§7
SpraÂva produkcÏnõÂho potenciaÂlu
SpraÂva produkcÏnõÂho potenciaÂlu22) zahrnuje spraÂvu
praÂv na novou vyÂsadbu podle § 8, spraÂvu praÂv na opeÏtovnou vyÂsadbu podle § 9 a spraÂvu rezervy.
§8
NovaÂ vyÂsadba
(1) UÂstav muÊzÏe na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti fyzickeÂ nebo
praÂvnickeÂ osoby prÏi splneÏnõÂ podmõÂnek23) rozhodnout
o povolenõÂ noveÂ vyÂsadby.
(2) UÂstav rozhodne o povolenõÂ noveÂ vyÂsadby provaÂdeÏneÂ v souladu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenÂ stav stanovõÂ
stvõÂ23) do 90 dnuÊ ode dne zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ. U
podmõÂnky, za nichzÏ lze o povolenõÂ noveÂ vyÂsadby rozhodnout.
(3) Na udeÏlenõÂ povolenõÂ noveÂ vyÂsadby podle odstavcuÊ 1 a 2 nenõÂ praÂvnõÂ naÂrok. O odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ UÂstavu podle odstavcuÊ 1 a 2 rozhoduje ministerstvo.
(4) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vzor zÏaÂdosti
o povolenõÂ noveÂ vyÂsadby.
§9
PraÂvo na opeÏtovnou vyÂsadbu
(1) O udeÏlenõÂ praÂva na opeÏtovnou vyÂsadbu rozÂ stav na zaÂkladeÏ zÏaÂdosti peÏstitele, kteryÂ
hoduje U
a) vyklucÏil vinici, nebo
b) se zavaÂzÏe, zÏe stanovenyÂm zpuÊsobem24) vyklucÏõÂ vi-

20

) ZaÂkon cÏ. 128/2000 Sb., o obcõÂch (obecnõÂ zrÏõÂzenõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

21

) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 2392/1986.
) CÏl. 5 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999 a cÏl. 5 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1227/2000.
23
) CÏl. 2, 3 a 6 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
CÏl. 2 azÏ 4 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1227/2000.
24
) CÏl. 2 azÏ 4 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
CÏl. 3 azÏ 5 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1227/2000.
22
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nici prÏed uplynutõÂm trÏetõÂho roku od vyÂsadby noveÂ
vinice.
(2) K vyklucÏenõÂ vinice podle odstavce 1 musõÂ mõÂt
peÏstitel souhlas vlastnõÂka pozemku, k neÏmuzÏ se vztahuje praÂvo na opeÏtovnou vyÂsadbu. Souhlas dolozÏõÂ peÏstitel UÂstavu.
(3) Pokud vlastnõÂk pozemku nedaÂ souhlas podle
odstavce 2, muÊzÏe peÏstitel nebo vlastnõÂk pozemku podat
UÂstavu naÂvrh na zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ o udeÏlenõÂ praÂva na
Â stav udeÏlõÂ praÂvo
opeÏtovnou vyÂsadbu. V tomto rÏõÂzenõÂ U
na opeÏtovnou vyÂsadbu vlastnõÂku pozemku, jestlizÏe
splnõÂ podmõÂnky pro udeÏlenõÂ praÂva na opeÏtovnou vyÂsadbu podle tohoto zaÂkona a prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ.25)
(4) NesplnõÂ-li vlastnõÂk pozemku podmõÂnky pro
udeÏlenõÂ praÂva na opeÏtovnou vyÂsadbu do 2 let od zaÂ stav praÂvo na
haÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ podle odstavce 3, udeÏlõÂ U
opeÏtovnou vyÂsadbu peÏstiteli, jemuzÏ vlastnõÂk pozemku
neudeÏlil souhlas podle odstavce 2, nebo jineÂmu peÏstiteli, kteryÂ se stane uzÏivatelem tohoto pozemku.
(5) V prÏõÂpadeÏ, zÏe peÏstitel prokaÂzÏe UÂstavu, zÏe
vlastnõÂk pozemku nebo jeho pobyt nenõÂ znaÂm, uverÏejnõÂ
UÂstav po dobu 90 dnuÊ na uÂrÏednõÂ desce obce, ve ktereÂ se
dotcÏenyÂ pozemek nachaÂzõÂ, vyÂzvu vlastnõÂkovi pozemku, aby uplatnil sveÂ praÂvo na udeÏlenõÂ souhlasu cÏi
nesouhlasu s vyklucÏenõÂm vinice. Pokud vlastnõÂk pozemku v teÂto lhuÊteÏ neuplatnõÂ sveÂ praÂvo souhlasit cÏi
nesouhlasit s vyklucÏenõÂm vinice, maÂ se za to, zÏe vlastnõÂk pozemku nebo jeho pobyt nenõÂ znaÂm, a jeho souhlas podle odstavce 2 se nevyzÏaduje. Po dobu uverÏejneÏnõÂ vyÂzvy nebeÏzÏõÂ lhuÊta pro vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.26)
(6) PraÂvo na opeÏtovnou vyÂsadbu je prÏevoditelneÂ27) na jineÂ osoby pouze v raÂmci jedneÂ vinarÏskeÂ
oblasti. O prÏevod praÂva na opeÏtovnou vyÂsadbu pozÏaÂdaÂ
UÂstav osoba prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ toto praÂvo zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem. UÂstav o prÏevodu
praÂva na opeÏtovnou vyÂsadbu rozhodne do 90 dnuÊ.
(7) PraÂvo na opeÏtovnou vyÂsadbu lze uplatnit azÏ
do konce osmeÂho vinarÏskeÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po
roce, v neÏmzÏ bylo dokoncÏeno klucÏenõÂ.28)
(8) NenõÂ-li praÂvo na opeÏtovnou vyÂsadbu uplatneÏno podle odstavce 7, prÏechaÂzõÂ do rezervy. UÂstav rozhodne o udeÏlenõÂ praÂva z rezervy.29)
(9) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vzor zÏaÂdosti
o udeÏlenõÂ praÂva na opeÏtovnou vyÂsadbu podle odstav-

ce 1 põÂsm. a) a b) a vzor zÏaÂdosti o prÏevod praÂva na
opeÏtovnou vyÂsadbu.
§ 10
NepovolenaÂ vyÂsadba
(1) UÂstav rozhodnutõÂm ulozÏõÂ peÏstiteli, aby na sveÂ
naÂklady vinici vyklucÏil, jestlizÏe praÂvo na vyÂsadbu
uskutecÏnÏuje v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ23), 24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9. V rozhodnutõÂ UÂstav stanovõÂ lhuÊtu, do kdy je peÏstitel povinen
vinici vyklucÏit. Nebude-li vinice ve stanoveneÂ lhuÊteÏ
vyklucÏena, narÏõÂdõÂ UÂstav vyklucÏenõÂ na naÂklady peÏstitele.
(2) V prÏõÂpadeÏ, zÏe vinneÂ hrozny byly sklizeny na
vinici vysazeneÂ v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ23),24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, nebo
z teÏchto vinnyÂch hroznuÊ byly vyrobeny produkty, Inspekce rozhodne o zpuÊsobu zpracovaÂnõÂ teÏchto produktuÊ.
(3) Odstavce 1 a 2 nevylucÏujõÂ ulozÏenõÂ sankce podle tohoto zaÂkona.
H L AVA I I I
Ï STVIÂ
VINAR
§ 11
Povinnosti vyÂrobcuÊ
(1) ZahaÂjenõÂ, prÏerusÏenõÂ a ukoncÏenõÂ vyÂroby proÂ stavu,
duktuÊ je vyÂrobce povinen oznaÂmit põÂsemneÏ U
nejpozdeÏji v den zahaÂjenõÂ, prÏerusÏenõÂ nebo ukoncÏenõÂ
vyÂroby produktuÊ; v oznaÂmenõÂ vyÂrobce uvede sveÂ
jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a trvalyÂ pobyt, jde-li o fyzickou
osobu, obchodnõÂ firmu nebo naÂzev a sõÂdlo, jde-li
o praÂvnickou osobu, a mõÂsto vyÂroby produktu. OznaÂmenõÂ podle tohoto odstavce se zapisuje do Registru
vinic podle § 28 (daÂle jen ¹Registrª).
(2) VyÂrobce produktuÊ je povinen
a) dodrzÏovat pozÏadavky na vyÂrobu, jakost a zdravotnõÂ nezaÂvadnost stanoveneÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ15) a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
b) odstranit vedlejsÏõÂ produkty vznikajõÂcõÂ prÏi zpracovaÂnõÂ nebo vyÂrobeÏ produktuÊ zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
c) dodrzÏovat pozÏadavky na provoznõÂ a osobnõÂ hy-

) CÏl. 4 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

25
26

) ZaÂkon cÏ. 71/1967 Sb., o spraÂvnõÂm rÏõÂzenõÂ (spraÂvnõÂ rÏaÂd), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) CÏl. 4 odst. 4 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

27

) CÏl. 4 odst. 5 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
) CÏl. 5 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

28
29
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gienu prÏi vyÂrobeÏ produktuÊ stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem,30)

povinen oznaÂmit põÂsemneÏ Inspekci ve lhuÊteÏ stanoveneÂ
prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.32)

d) oznaÂmit Inspekci vyÂrobu matolinoveÂho võÂna16)
pro vlastnõÂ spotrÏebu, a to nejpozdeÏji 7 dnõÂ prÏed
zahaÂjenõÂm teÂto vyÂroby,

(5) V prostoraÂch urcÏenyÂch k vyÂrobeÏ, plneÏnõÂ nebo
zpracovaÂnõÂ produktu nesmõÂ byÂt uchovaÂvaÂny laÂtky,
ktereÂ jsou svyÂm slozÏenõÂm vhodneÂ k tomu, aby byly
uzÏity k falsÏovaÂnõÂ produktu (naprÏõÂklad laÂtky nahrazujõÂcõÂ
mosÏt, aromatickeÂ laÂtky, nedovoleneÂ prostrÏedky k osÏetrÏovaÂnõÂ võÂna apod.). OrgaÂn dozoru je opraÂvneÏn v prÏõÂpadeÏ podezrÏenõÂ na uchovaÂvaÂnõÂ teÏchto laÂtek odebrat
vzorky k rozboru.

e) zajistit soustavnou kontrolu sveÂ produkce zpuÊsobem stanovenyÂm prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ31) a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem a veÂst
a uchovaÂvat o tom evidenci v rozsahu stanoveneÂm
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ
a) podrobneÏjsÏõÂ pozÏadavky na vyÂrobu a fyzikaÂlnõÂ,
chemickeÂ a smysloveÂ pozÏadavky na jakost produktuÊ,
b) podrobnosti tyÂkajõÂcõÂ se odstraneÏnõÂ vedlejsÏõÂch produktuÊ vznikajõÂcõÂch prÏi zpracovaÂnõÂ nebo vyÂrobeÏ
produktuÊ,
c) zpuÊsob provaÂdeÏnõÂ kontroly podle odstavce 2
põÂsm. e) vcÏetneÏ rozsahu vedenõÂ a uchovaÂvaÂnõÂ evidence.

a)

b)
c)

§ 12
EnologickeÂ postupy a osÏetrÏovaÂnõÂ produktu
(1) Pokud jde o enologickeÂ postupy a osÏetrÏovaÂnõÂ
produktu jsou prÏõÂpustneÂ pouze enologickeÂ postupy
a osÏetrÏovaÂnõÂ podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,15) tohoto zaÂkona a provaÂdeÏcõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.
(2) PrÏidaÂvaÂnõÂ jakyÂchkoliv laÂtek do produktu je zakaÂzaÂno, pokud nestanovõÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,15) tento zaÂkon nebo provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis
jinak.
(3) PrÏechaÂzenõÂ laÂtek do produktu, ktereÂmu nelze
technicky nebo technologicky zabraÂnit, se nepovazÏuje
za prÏidaÂvaÂnõÂ podle odstavce 2, pokud produkt zuÊstane
zdravotneÏ nezaÂvadnyÂ a chut', vuÊneÏ a barva jsou charakteristickeÂ pro danyÂ produkt.
(4) ZvysÏovaÂnõÂ nebo snizÏovaÂnõÂ obsahu kyselin podle prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ32) je vyÂrobce

d)
e)

(6) Je zakaÂzaÂno
prÏislazovat stolnõÂ võÂno a jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ
oblasti prÏõÂrodnõÂmi nebo naÂhradnõÂmi sladidly, s vyÂjimkou prÏislazovaÂnõÂ hroznovyÂm mosÏtem, zahusÏteÏnyÂm hroznovyÂm mosÏtem nebo rektifikovanyÂm
hroznovyÂm koncentraÂtem, a to maximaÂlneÏ do
2 % objemovyÂch celkoveÂho obsahu alkoholu,
konzervovat jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem chemickyÂmi laÂtkami, s vyÂjimkou oxidu sirÏicÏiteÂho,
uzÏõÂvat laÂtky nebo vyÂrobnõÂ postupy, ktereÂ umozÏnÏujõÂ
1. zmnozÏovat võÂno (naprÏõÂklad prÏidaÂvaÂnõÂm vody
nebo jinyÂch laÂtek),
2. ovlivnÏovat zaÂkladnõÂ vlastnosti võÂna (naprÏõÂklad
prÏirozenyÂ extrakt, prÏirozenou skladbu buketnõÂch a aromatickyÂch laÂtek, s vyÂjimkou obsahu
kyselin),
skladovat ovocneÂ võÂno33) nebo jeho smeÏsi v prostoraÂch, kde se skladuje võÂno, nenõÂ-li ovocneÂ võÂno
oddeÏleneÏ umõÂsteÏno a zrÏetelneÏ oznacÏeno,
pouzÏõÂvat syntetickeÂ aromatickeÂ laÂtky nebo aromatickeÂ laÂtky, nebo syntetickaÂ barviva anebo prÏõÂrodnõÂ barviva.34)

(7) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ
a) hodnoty prÏõÂpustnyÂch technologickyÂch ztraÂt prÏi
vyÂrobeÏ produktuÊ,
b) vzor pro oznaÂmenõÂ podle odstavce 4.
(8) K pokusnyÂm uÂcÏeluÊm muÊzÏe ministerstvo povolit na zÏaÂdost i jineÂ enologickeÂ postupy nebo osÏetrÏenõÂ
produktu, nezÏ enologickeÂ postupy a osÏetrÏovaÂnõÂ uve-

30

) VyhlaÂsÏka cÏ. 210/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch a pozÏadavcõÂch na provoznõÂ a osobnõÂ hygienu prÏi vyÂrobeÏ potravin a jejich uvaÂdeÏnõÂ
do obeÏhu s vyÂjimkou prodeje, kromeÏ potravin zÏivocÏisÏneÂho puÊvodu.
31
) NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2729/2000.
32
) CÏl. 26 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
33

) VyhlaÂsÏka cÏ. 335/1997 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

34

) VyhlaÂsÏka cÏ. 52/2002 Sb., kterou se stanovõÂ pozÏadavky na mnozÏstvõÂ a druhy laÂtek urcÏenyÂch k aromatizaci potravin,
podmõÂnky jejich pouzÏitõÂ, pozÏadavky na jejich zdravotnõÂ nezaÂvadnost a podmõÂnky pouzÏitõÂ chininu a kofeinu.
VyhlaÂsÏka cÏ. 53/2002 Sb., kterou se stanovõÂ chemickeÂ pozÏadavky na zdravotnõÂ nezaÂvadnost jednotlivyÂch druhuÊ potravin
a potravinovyÂch surovin, podmõÂnky pouzÏitõÂ laÂtek prÏõÂdatnyÂch, pomocnyÂch a potravnõÂch doplnÏkuÊ, ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 233/
/2002 Sb.

deneÂ v prÏedpisech EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,15) tomto
zaÂkoneÏ a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu, za podmõÂnek
stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.35)
(9) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis muÊzÏe stanovit
a) podrobnosti o enologickyÂch postupech a osÏetrÏovaÂnõÂ produktuÊ, pokud nejsou stanoveny prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,15)
b) pozÏadavky na laÂtky prÏõÂdatneÂ, pomocneÂ a laÂtky
urcÏeneÂ k aromatizaci, pokud nejsou upraveny
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem34) nebo prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ36) a pokud jsou povoleny,37)
c) laÂtky prÏõÂdatneÂ, pomocneÂ a laÂtky urcÏeneÂ k aromatizaci, ktereÂ nesmõÂ byÂt v produktech obsazÏeny nebo
smõÂ byÂt obsazÏeny jen v urcÏiteÂm mnozÏstvõÂ, a jejich
mnozÏstvõÂ.
§ 13
PrÏirozenyÂ obsah alkoholu
(1) PrÏed zvyÂsÏenõÂm prÏirozeneÂho obsahu alkoholu
v produktu (daÂle jen ¹zvysÏovaÂnõÂ cukernatostiª)38) je
vyÂrobce povinen Inspekci oznaÂmit zaÂmeÏr zvysÏovaÂnõÂ
cukernatosti (daÂle jen ¹hlaÂsÏenõÂ o zvysÏovaÂnõÂ cukernatostiª).39) HlaÂsÏenõÂ o zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti musõÂ vyÂrobce dorucÏit Inspekci nejmeÂneÏ 48 hodin prÏed zvysÏovaÂnõÂm cukernatosti.
(2) Pokud okolnosti, ktereÂ vyÂrobce nemohl prÏedvõÂdat, znemozÏnõÂ provedenõÂ nahlaÂsÏeneÂho zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti, zasÏle vyÂrobce bez zbytecÏneÂho odkladu vysveÏtlenõÂ Inspekci.
(3) U jakostnõÂch võÂn s prÏõÂvlastkem je zvysÏovaÂnõÂ
cukernatosti zakaÂzaÂno.
(4) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vzor pro hlaÂsÏenõÂ o zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti.

§ 14
SlazenõÂ
(1) VõÂno lze sladit pouze zpuÊsobem stanovenyÂm
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.40) U jakostnõÂch võÂn
s prÏõÂvlastkem je slazenõÂ zakaÂzaÂno.
(2) PrÏed slazenõÂm võÂna je vyÂrobce povinen podat
Inspekci hlaÂsÏenõÂ o slazenõÂ.41) HlaÂsÏenõÂ o slazenõÂ musõÂ
vyÂrobce dorucÏit Inspekci ve lhuÊteÏ stanoveneÂ prÏedpisem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.41)
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vzor pro hlaÂsÏenõÂ o slazenõÂ.
§ 15
Ï
CaÂstecÏneÏ zkvasÏenyÂ hroznovyÂ mosÏt
(1) CÏaÂstecÏneÏ zkvasÏenyÂ hroznovyÂ mosÏt42) smõÂ byÂt
nabõÂzen ke spotrÏebeÏ pod oznacÏenõÂm ¹burcÏaÂkª, jestlizÏe
pochaÂzõÂ vyÂlucÏneÏ z vinnyÂch hroznuÊ, ktereÂ byly sklizeny
a zpracovaÂny na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky.
(2) CÏaÂstecÏneÏ zkvasÏenyÂ hroznovyÂ mosÏt lze nabõÂzet
k prÏõÂmeÂ lidskeÂ spotrÏebeÏ mezi 1. srpnem a 30. listopadem kalendaÂrÏnõÂho roku, v neÏmzÏ byly vinneÂ hrozny
sklizeny, pokud je cÏaÂstecÏneÏ zkvasÏenyÂ hroznovyÂ mosÏt
ve stavu kvasÏenõÂ.
(3) PrÏi nabõÂzenõÂ cÏaÂstecÏneÏ zkvasÏeneÂho hroznoveÂho
mosÏtu k prÏõÂmeÂ lidskeÂ spotrÏebeÏ musõÂ byÂt spotrÏebitel
informovaÂn o tom, zÏe se jednaÂ o burcÏaÂk a kdo je jeho
vyÂrobcem.
§ 16
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ pro oznacÏovaÂnõÂ produktu
(1) PozÏadavky na oznacÏovaÂnõÂ produktu stanovõÂ
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,43) tento zaÂkon
a provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis. UvaÂdeÏt v oznacÏovaÂnõÂ produktu nebo na jeho etiketeÏ jineÂ uÂdaje nezÏ uÂdaje stanoveneÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,43) tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem je zakaÂzaÂno.

) CÏl. 41 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
) CÏl. 5 azÏ 21 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
CÏl. 2 narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 1601/1991.
37
) § 11 zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
38
) PrÏõÂlohy cÏ. V a VI narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
CÏl. 22 azÏ 29 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
39
) CÏl. 25 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
35
36

40

) PrÏõÂlohy cÏ. V a VI narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
CÏl. 30 azÏ 33 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
41
) CÏl. 31 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
42

) PrÏõÂloha cÏ. I narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
) CÏl. 47 azÏ 53 a prÏõÂlohy cÏ. VII a VIII narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.
NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1601/1991.
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TõÂm nejsou dotcÏena praÂva vyplyÂvajõÂcõÂ ze zvlaÂsÏtnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.44)
(2) U produktu je daÂle zakaÂzaÂno uvaÂdeÏt uÂdaje poukazujõÂcõÂ na zvlaÂsÏt' zesõÂlenyÂ uÂcÏinek, jako naprÏõÂklad souslovõÂ ¹zdravotnõÂ võÂnoª nebo ¹posilujõÂcõÂ võÂnoª nebo
¹võÂno na krevª anebo slova ¹prÏõÂrodnõÂª nebo ¹praveÂª
nebo ¹cÏisteÂª anebo ¹alternativnõÂª, stejneÏ jako slovnõÂ
spojenõÂ, v nichzÏ se tato slova vyskytujõÂ.
(3) U zemskeÂho võÂna a jakostnõÂho võÂna stanoveneÂ
oblasti je na etiketeÏ dovoleno uvaÂdeÏt rocÏnõÂk, jestlizÏe
bylo võÂno, po odecÏtenõÂ mnozÏstvõÂ laÂtek, ktereÂ byly uzÏity
ke zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti, vyrobeno alesponÏ z 85 %
z vinnyÂch hroznuÊ, ktereÂ byly sklizeny v roce, kteryÂ maÂ
byÂt uveden na etiketeÏ.
(4) U jakostnõÂho võÂna stanoveneÂ oblasti se v oznacÏenõÂ uvede obsah zbytkoveÂho cukru, kteryÂ zuÊstane obsazÏen v konecÏneÂm produktu (daÂle jen ¹zbytkovyÂ
cukrª), v souladu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.45)
(5) Na etiketeÏ lze uveÂst zõÂskanaÂ oceneÏnõÂ, prÏõÂpadneÏ
medaile ze souteÏzÏõÂ a vyÂstav võÂn, ktereÂ jsou uznaÂny ministerstvem nebo cÏlenskyÂm staÂtem EvropskeÂ unie.
(6) Na etiketeÏ võÂna lze uveÂst, zÏe splnÏuje pozÏadavky pro uÂcÏely cõÂrkvõÂ a naÂbozÏenskyÂch spolecÏnostõÂ,46)
naprÏõÂklad, zÏe jde o mesÏnõÂ võÂno, kosÏer võÂno apod., pokud
byl vydaÂn põÂsemnyÂ souhlas prÏõÂslusÏneÂ cõÂrkve nebo naÂbozÏenskeÂ spolecÏnosti s uvaÂdeÏnõÂm takto oznacÏeneÂho
võÂna do obeÏhu; bez prÏedchozõÂho põÂsemneÂho souhlasu
prÏõÂslusÏneÂ cõÂrkve nebo naÂbozÏenskeÂ spolecÏnosti je zakaÂzaÂno uveÂst takto oznacÏeneÂ võÂno do obeÏhu.
(7) OznacÏovaÂnõÂ produktu podle zaÂkona upravujõÂcõÂho ekologickeÂ zemeÏdeÏlstvõÂ47) nenõÂ tõÂmto zaÂkonem
dotcÏeno.
(8) ProdaÂvajõÂcõÂ nabõÂzejõÂcõÂ k prodeji spotrÏebiteli
võÂno uskladneÏneÂ v jineÂm obalu nezÏ obalu urcÏeneÂm
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pro spotrÏebitele (daÂle jen ¹sudoveÂ võÂnoª) je povinen
viditelneÏ umõÂstit tyto põÂsemneÂ uÂdaje:
a) obchodnõÂ oznacÏenõÂ võÂna,
b) vyÂrobce võÂna,
c) oznacÏenõÂ sÏarzÏe,
d) skutecÏnyÂ obsah alkoholu,
e) slovnõÂ vyjaÂdrÏenõÂ obsahu zbytkoveÂho cukru.
a)
b)

c)
d)
e)

(9) Je zakaÂzaÂno oznacÏovat jako võÂno
naÂpoje prÏipraveneÂ ze zrÏedeÏneÂho hroznoveÂho mosÏtu,
naÂpoj vyrobenyÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky jinyÂm
postupem a s uzÏitõÂm jinyÂch konzervacÏnõÂch a prÏõÂdatnyÂch laÂtek, nezÏ stanovõÂ prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ,48)
alkoholickyÂ naÂpoj vyrobenyÂ alkoholovyÂm kvasÏenõÂm vyÂluhuÊ z matolin,
alkoholickyÂ naÂpoj vyrobenyÂ kvasÏenõÂm zrÏedeÏnyÂch
vinnyÂch kaluÊ,
smeÏsi võÂna s alkoholickyÂmi naÂpoji vyrobenyÂmi
z ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich vyÂluhuÊ.

(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ
a) vzor zÏaÂdosti o uznaÂvaÂnõÂ souteÏzÏe nebo vyÂstavy võÂn,
vcÏetneÏ udeÏlovaÂnõÂ oceneÏnõÂ võÂn, a naÂzvy uznaÂvanyÂch
vyÂstav a souteÏzÏõÂ võÂn, vcÏetneÏ udeÏlovanyÂch oceneÏnõÂ
(medailõÂ) podle odstavce 5,
b) uÂdaje, ktereÂ mohou byÂt daÂle uvedeny na etiketeÏ
produktu, a pozÏadavky, za nichzÏ lze tyto uÂdaje
na etiketeÏ uvaÂdeÏt.
§ 17
StolnõÂ võÂno
(1) StolnõÂ võÂno se vyraÂbõÂ a oznacÏuje zpuÊsobem
stanovenyÂm prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ49)
a tõÂmto zaÂkonem.

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 441/2003 Sb., o ochrannyÂch znaÂmkaÂch a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 6/2002 Sb., o soudech, soudcõÂch, prÏõÂsedõÂcõÂch a staÂtnõÂ spraÂveÏ souduÊ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o soudech a soudcõÂch), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, (zaÂkon o ochrannyÂch znaÂmkaÂch).
45
) PrÏõÂloha cÏ. VIII põÂsm. D bod 3 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
CÏl. 16 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.
46
) ZaÂkon cÏ. 3/2002 Sb., o svobodeÏ naÂbozÏenskeÂho vyznaÂnõÂ a postavenõÂ cõÂrkvõÂ a naÂbozÏenskyÂch spolecÏnostõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ (zaÂkon o cõÂrkvõÂch a naÂbozÏenskyÂch spolecÏnostech), ve zneÏnõÂ naÂlezu UÂstavnõÂho soudu uverÏejneÏneÂho pod cÏ. 4/2003
Sb.
47
) ZaÂkon cÏ. 242/2000 Sb., o ekologickeÂm zemeÏdeÏlstvõÂ a o zmeÏneÏ zaÂkona cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb.
48
) NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1607/2000.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
49
) CÏl. 42 azÏ 46 a prÏõÂlohy cÏ. IV a V narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.
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(2) StolnõÂ võÂno se muÊzÏe oznacÏit naÂzvem ¹zemskeÂ
võÂnoª, jestlizÏe
a) bylo vyrobeno z vinnyÂch hroznuÊ sklizenyÂch na
vinici vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti
(§ 5) nebo z odruÊd, ktereÂ jsou uvedeny v seznamu
odruÊd v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu, a splnÏuje
pozÏadavky odstavce 4,
b) nebyl prÏekrocÏen nejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnos na vinici, na nõÂzÏ byly sklizeny vinneÂ hrozny pouzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ,
c) vinneÂ hrozny, z nichzÏ bylo võÂno vyrobeno, dosaÂhly cukernatosti alesponÏ 14 stupnÏuÊ normalizovaneÂho mosÏtomeÏru,
d) splnÏuje pozÏadavky na jakost stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
e) splnÏuje pozÏadavky prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.50)
(3) Etiketa zemskeÂho võÂna muÊzÏe daÂle obsahovat
a) naÂzev odruÊdy, jestlizÏe bylo zemskeÂ võÂno, po odecÏtenõÂ mnozÏstvõÂ laÂtek, ktereÂ byly uzÏity ke zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti, vyrobeno alesponÏ z 85 % z vinnyÂch hroznuÊ odruÊdy, kteraÂ maÂ byÂt uvedena na
etiketeÏ, a tato odruÊda je pro võÂno rozhodujõÂcõÂ,
b) naÂzev nejvyÂsÏe 3 odruÊd, jestlizÏe bylo zemskeÂ võÂno,
po odecÏtenõÂ mnozÏstvõÂ laÂtek, ktereÂ byly uzÏity ke
zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti, vyrobeno vyÂlucÏneÏ z odruÊd, ktereÂ majõÂ byÂt uvedeny na etiketeÏ, a podõÂl
kazÏdeÂ odruÊdy uvedeneÂ na etiketeÏ je nejmeÂneÏ
15 %; naÂzev odruÊd se uvaÂdõÂ stejneÏ velkyÂm põÂsmem, v sestupneÂm porÏadõÂ podle uzÏiteÂho mnozÏstvõÂ
odruÊdy.
(4) ZemskeÂ võÂno smõÂ byÂt oznacÏeno pouze zemeÏpisnyÂm oznacÏenõÂm stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem. K vyÂrobeÏ zemskeÂho võÂna smõÂ byÂt uzÏity
jen vinneÂ hrozny sklizeneÂ v zemeÏpisneÂ jednotce, kteraÂ
nese zemeÏpisneÂ oznacÏenõÂ podle tohoto odstavce. PouzÏitõÂ naÂzvu jineÂ zemeÏpisneÂ jednotky nezÏ uvedeneÂ v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu je zakaÂzaÂno.
(5) U stolnõÂho võÂna, s vyÂjimkou zemskeÂho võÂna
vyrobeneÂho na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, nesmõÂ byÂt na
etiketeÏ uvaÂdeÏn rocÏnõÂk ani odruÊda.
(6) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zemeÏpisnaÂ
oznacÏenõÂ pro zemskeÂ võÂno a seznam odruÊd, z nichzÏ
lze vyraÂbeÏt zemskeÂ võÂno.

§ 18
JakostnõÂ võÂno
(1) JakostnõÂ võÂno se vyraÂbõÂ a oznacÏuje zpuÊsobem
stanovenyÂm prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ51)
a tõÂmto zaÂkonem.
(2) JakostnõÂ võÂno lze uveÂst do obeÏhu, jestlizÏe
a) võÂno bylo vyrobeno z vinnyÂch hroznuÊ, sklizenyÂch
na vinici vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti (§ 5), ktereÂ byly sklizeny ve stejneÂ vinarÏskeÂ
oblasti,
b) vyÂroba võÂna, s vyÂjimkou staÂcÏenõÂ,52) probeÏhla ve
vinarÏskeÂ oblasti, v nõÂzÏ byly vinneÂ hrozny sklizeny,
c) nebyl prÏekrocÏen nejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnos na vinici, na nõÂzÏ byly sklizeny vinneÂ hrozny pouzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ võÂna,
d) vinneÂ hrozny, z nichzÏ bylo võÂno vyrobeno, dosaÂhly cukernatosti nejmeÂneÏ 15 stupnÏuÊ normalizovaneÂho mosÏtomeÏru,
e) võÂno splnÏuje pozÏadavky na jakost stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
f) võÂno bylo InspekcõÂ zatrÏõÂdeÏno jako jakostnõÂ võÂno
odruÊdoveÂ nebo jakostnõÂ võÂno znaÂmkoveÂ,
g) võÂno splnÏuje pozÏadavky prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ.51)
(3) JakostnõÂ võÂno lze oznacÏit doveÏtkem ¹odruÊdoveÂª nebo ¹znaÂmkoveÂª.
(4) JakostnõÂ võÂno odruÊdoveÂ se vyraÂbõÂ z vinnyÂch
hroznuÊ, rmutu nebo z hroznoveÂho mosÏtu, a to nejvyÂsÏe
z 3 odruÊd.
(5) JakostnõÂ võÂno znaÂmkoveÂ se vyraÂbõÂ ze smeÏsi
vinnyÂch hroznuÊ, rmutu, hroznoveÂho mosÏtu, prÏõÂpadneÏ
z võÂna vyrobeneÂho z vinnyÂch hroznuÊ sklizenyÂch na
vinici vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti nebo
smõÂsenõÂm jakostnõÂch võÂn.
(6) Etiketa jakostnõÂho võÂna obsahuje uÂdaje stanoveneÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ51) a daÂle tyto
uÂdaje:
a) naÂzev vinarÏskeÂ oblasti, v nõÂzÏ bylo jakostnõÂ võÂno
vyrobeno,
b) oznacÏenõÂ ¹jakostnõÂ võÂnoª, s prÏõÂpadnyÂm uvedenõÂm
doveÏtku podle odstavce 3; je-li na etiketeÏ uveden
doveÏtek podle odstavce 3, uvede se na etiketeÏ naÂzev odruÊdy nebo odruÊd, v prÏõÂpadeÏ jakostnõÂho võÂna

) CÏl. 51 a prÏõÂloha cÏ. V narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
CÏl. 1 azÏ 33 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.
51
) CÏl. 42 azÏ 46, cÏl. 54 azÏ 58 a prÏõÂlohy cÏ. IV azÏ VI narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1607/2000.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.
52
) CÏl. 7 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.
50
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odruÊdoveÂho, nebo znaÂmka, v prÏõÂpadeÏ jakostnõÂho
võÂna s doveÏtkem znaÂmkoveÂ.
a)

b)

c)
d)
e)

(7) Etiketa jakostnõÂho võÂna muÊzÏe daÂle obsahovat
naÂzev odruÊdy, jestlizÏe bylo jakostnõÂ võÂno, po odecÏtenõÂ mnozÏstvõÂ laÂtek, ktereÂ byly uzÏity ke zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti, vyrobeno alesponÏ z 85 % z vinnyÂch hroznuÊ odruÊdy, kteraÂ maÂ byÂt uvedena na
etiketeÏ, a tato odruÊda je pro võÂno rozhodujõÂcõÂ,
naÂzev nejvyÂsÏe 3 odruÊd, jestlizÏe bylo jakostnõÂ võÂno,
po odecÏtenõÂ mnozÏstvõÂ laÂtek, ktereÂ byly uzÏity ke
zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti, vyrobeno vyÂlucÏneÏ z odruÊd, ktereÂ majõÂ byÂt uvedeny na etiketeÏ, a podõÂl
kazÏdeÂ odruÊdy uvedeneÂ na etiketeÏ je nejmeÂneÏ
15 %; naÂzev odruÊd se uvaÂdõÂ stejneÏ velkyÂm põÂsmem, v sestupneÂm porÏadõÂ podle uzÏiteÂho mnozÏstvõÂ
odruÊdy,
naÂzev vinarÏskeÂ podoblasti, jestlizÏe produkty uzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ võÂna pochaÂzejõÂ vyÂlucÏneÏ z teÂto vinarÏskeÂ
podoblasti,
naÂzev vinarÏskeÂ obce, jestlizÏe produkty uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ võÂna pochaÂzejõÂ vyÂlucÏneÏ z teÂto vinarÏskeÂ obce,
naÂzev vinicÏnõÂ trateÏ, jestlizÏe produkty uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ võÂna pochaÂzejõÂ vyÂlucÏneÏ z teÂto vinicÏnõÂ trateÏ.
§ 19
JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem

(1) JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem se vyraÂbõÂ a oznacÏuje zpuÊsobem stanovenyÂm prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ51) a tõÂmto zaÂkonem.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem se vyraÂbõÂ v druzõÂch
kabinetnõÂ võÂno,
pozdnõÂ sbeÏr,
vyÂbeÏr z hroznuÊ,
vyÂbeÏr z bobulõÂ,
vyÂbeÏr z cibeÂb,
ledoveÂ võÂno,
slaÂmoveÂ võÂno.

(3) VinneÂ hrozny urcÏeneÂ pro vyÂrobu võÂn uvedenyÂch v odstavci 2 põÂsm. d) azÏ g) se sklõÂzejõÂ rucÏneÏ.
(4) JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem lze uveÂst do
obeÏhu, jestlizÏe
a) bylo vyrobeno z vinnyÂch hroznuÊ, sklizenyÂch na
vinici vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti
(§ 5), ktereÂ byly sklizeny ve stejneÂ vinarÏskeÂ podoblasti,
b) vyÂroba probeÏhla ve vinarÏskeÂ oblasti, v nõÂzÏ byly
vinneÂ hrozny sklizeny,
c) nebyl prÏekrocÏen nejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnos na vi-

53

d)

e)
f)
g)
h)
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nici, na nõÂzÏ byly vinneÂ hrozny pouzÏiteÂ k vyÂrobeÏ
sklizeny,
võÂno bylo vyrobeno z vinnyÂch hroznuÊ, jejichzÏ odruÊda, puÊvod, cukernatost a hmotnost byla oveÏrÏena
InspekcõÂ; oveÏrÏenõÂ podleÂhaÂ spraÂvnõÂmu poplatku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,53)
võÂno bylo vyrobeno z vinnyÂch hroznuÊ, rmutu
nebo hroznoveÂho mosÏtu nejvyÂsÏe 3 odruÊd,
võÂno splnÏuje pozÏadavky na jakost stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
võÂno bylo InspekcõÂ zatrÏõÂdeÏno jako jakostnõÂ võÂno
s prÏõÂvlastkem,
võÂno splnÏuje pozÏadavky prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ.51)

(5) JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem kabinetnõÂ võÂno lze
vyraÂbeÏt pouze z vinnyÂch hroznuÊ cukernatosti nejmeÂneÏ
19 stupnÏuÊ normalizovaneÂho mosÏtomeÏru.
(6) JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem pozdnõÂ sbeÏr lze
vyraÂbeÏt pouze z vinnyÂch hroznuÊ cukernatosti nejmeÂneÏ
21 stupnÏuÊ normalizovaneÂho mosÏtomeÏru.
(7) JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem vyÂbeÏr z hroznuÊ lze
vyraÂbeÏt pouze z vinnyÂch hroznuÊ cukernatosti nejmeÂneÏ
24 stupnÏuÊ normalizovaneÂho mosÏtomeÏru.
(8) JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem vyÂbeÏr z bobulõÂ je
dovoleno vyraÂbeÏt pouze z vybranyÂch bobulõÂ, ktereÂ dosaÂhly cukernatosti nejmeÂneÏ 27 stupnÏuÊ normalizovaneÂho mosÏtomeÏru.
(9) JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem vyÂbeÏr z cibeÂb je
dovoleno vyraÂbeÏt pouze z vybranyÂch bobulõÂ napadenyÂch usÏlechtilou plõÂsnõÂ sÏedou nebo z prÏezraÂlyÂch bobulõÂ,
ktereÂ dosaÂhly cukernatosti nejmeÂneÏ 32 stupnÏuÊ normalizovaneÂho mosÏtomeÏru.
(10) JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem ledoveÂ võÂno je
dovoleno vyraÂbeÏt pouze z vinnyÂch hroznuÊ, ktereÂ byly
sklizeny prÏi teplotaÂch minus 7 8C a nizÏsÏõÂch a v pruÊbeÏhu
sklizneÏ a zpracovaÂnõÂ zuÊstaly zmrazeny a zõÂskanyÂ mosÏt
vykazoval cukernatost nejmeÂneÏ 27 stupnÏuÊ normalizovaneÂho mosÏtomeÏru.
(11) JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem slaÂmoveÂ võÂno je
dovoleno vyraÂbeÏt pouze z vinnyÂch hroznuÊ, ktereÂ byly
prÏed zpracovaÂnõÂm skladovaÂny na slaÂmeÏ cÏi raÂkosu nebo
byly zaveÏsÏeny ve veÏtraneÂm prostoru po dobu nejmeÂneÏ
3 meÏsõÂcuÊ, a zõÂskanyÂ mosÏt vykazoval cukernatost nejmeÂneÏ 27 stupnÏuÊ normalizovaneÂho mosÏtomeÏru.
(12) Etiketa jakostnõÂho võÂna s prÏõÂvlastkem obsahuje kromeÏ uÂdajuÊ stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ51) daÂle tyto uÂdaje:
a) naÂzev vinarÏskeÂ oblasti, v nõÂzÏ bylo jakostnõÂ võÂno
s prÏõÂvlastkem vyrobeno, a vinarÏskeÂ podoblasti, ve

) ZaÂkon cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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ktereÂ byly sklizeny vinneÂ hrozny uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ
jakostnõÂho võÂna s prÏõÂvlastkem,
b) oznacÏenõÂ ¹jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkemª nebo ¹võÂno
s prÏõÂvlastkemª, vcÏetneÏ uvedenõÂ druhu (odstavec 2),
kteryÂ odpovõÂdaÂ zatrÏõÂdeÏnõÂ InspekcõÂ,
c) evidencÏnõÂ cÏõÂslo jakosti.
(13) Etiketa jakostnõÂho võÂna s prÏõÂvlastkem muÊzÏe
daÂle obsahovat
a) naÂzev odruÊdy, jestlizÏe bylo jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem vyrobeno alesponÏ z 85 % z vinnyÂch hroznuÊ
odruÊdy, kteraÂ maÂ byÂt uvedena na etiketeÏ, a tato
odruÊda je pro võÂno rozhodujõÂcõÂ,
b) naÂzev nejvyÂsÏe 3 odruÊd, jestlizÏe bylo jakostnõÂ võÂno
s prÏõÂvlastkem vyrobeno vyÂlucÏneÏ z odruÊd, ktereÂ
majõÂ byÂt uvedeny na etiketeÏ, a podõÂl kazÏdeÂ odruÊdy
uvedeneÂ na etiketeÏ je nejmeÂneÏ 15 %; naÂzev odruÊd
se uvaÂdõÂ stejneÏ velkyÂm põÂsmem, v sestupneÂm porÏadõÂ podle uzÏiteÂho mnozÏstvõÂ odruÊdy,
c) naÂzev vinarÏskeÂ obce, jestlizÏe produkty uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ võÂna pochaÂzejõÂ vyÂlucÏneÏ z teÂto vinarÏskeÂ obce,
d) naÂzev vinicÏnõÂ trateÏ, jestlizÏe produkty uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ võÂna pochaÂzejõÂ vyÂlucÏneÏ z teÂto vinicÏnõÂ trateÏ.
(14) Je zakaÂzaÂno konzervovat jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem chemickyÂmi laÂtkami, s vyÂjimkou oxidu sirÏicÏiteÂho.
§ 20
SÏumiveÂ võÂno
(1) SÏumiveÂ võÂno se vyraÂbõÂ zpuÊsobem a v druzõÂch
stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ54)
a tõÂmto zaÂkonem. SÏumiveÂ võÂno se oznacÏuje zpuÊsobem
stanovenyÂm prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ54)
a tõÂmto zaÂkonem.
(2) SÏumiveÂ võÂno lze oznacÏit naÂzvem ¹jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂnoª nebo naÂzvem ¹sektª a takto oznacÏeneÂ uvaÂdeÏt do obeÏhu, jestlizÏe
a) splnÏuje pozÏadavky prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,55)
b) splnÏuje pozÏadavky na jakost stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.

(3) SÏumiveÂ võÂno lze oznacÏit naÂzvem ¹jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno stanoveneÂ oblastiª56) nebo naÂzvem ¹sekt
s. o.ª57) a takto oznacÏeneÂ uvaÂdeÏt do obeÏhu, jestlizÏe
a) k vyÂrobeÏ kupaÂzÏe8) byly uzÏity vinneÂ hrozny, sklizeneÂ na vinici vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ
oblasti (§ 5), ktereÂ byly sklizeny ve stejneÂ vinarÏskeÂ
oblasti,
b) vyÂroba võÂna pouzÏiteÂho k vyÂrobeÏ jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti probeÏhla ve vinarÏskeÂ
oblasti, v nõÂzÏ byly vinneÂ hrozny sklizeny,
c) nebyl prÏekrocÏen nejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnos na vinici, na nõÂzÏ byly sklizeny vinneÂ hrozny pouzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ,
d) võÂno splnÏuje pozÏadavky na jakost stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
e) võÂno bylo InspekcõÂ zatrÏõÂdeÏno jako jakostnõÂ sÏumiveÂ
võÂno stanoveneÂ oblasti,
f) võÂno splnÏuje pozÏadavky prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ.54)
(4) JakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno podle odstavce 2 se muÊzÏe
oznacÏit naÂzvem ¹peÏstitelskyÂ sektª a takto oznacÏeneÂ
uvaÂdeÏt do obeÏhu, jestlizÏe
a) võÂno bylo InspekcõÂ zatrÏõÂdeÏno jako peÏstitelskyÂ sekt,
b) võÂno splnÏuje pozÏadavky prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ58) pro peÏstitelskyÂ sekt.
(5) SÏumiveÂ võÂno se muÊzÏe oznacÏit naÂzvem ¹aromatickeÂ jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂnoª a takto oznacÏeneÂ uvaÂdeÏt do
obeÏhu, jestlizÏe
a) prÏi jeho vyÂrobeÏ bylo uzÏito pouze prvotnõÂ kvasÏenõÂ
kupaÂzÏe z odruÊd uvedenyÂch v prÏedpise EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ,59)
b) võÂno splnÏuje pozÏadavky na jakost stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
c) võÂno splnÏuje pozÏadavky prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ.60)
(6) SÏumiveÂ võÂno se muÊzÏe oznacÏit naÂzvem ¹aromatickeÂ jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno stanoveneÂ oblastiª nebo
¹aromatickyÂ sekt s. o.ª56) a takto oznacÏeneÂ uvaÂdeÏt do
obeÏhu, jestlizÏe
a) k vyÂrobeÏ kupaÂzÏe bylo uzÏito võÂno z vinnyÂch hroz-

54

) PrÏõÂlohy cÏ. I a V põÂsm. H a I narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.
55
) PrÏõÂloha cÏ. V põÂsm. I narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
56

) PrÏõÂloha cÏ. VI põÂsm. K narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
) PrÏõÂloha cÏ. VIII põÂsm. D narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

57
58

) PrÏõÂloha cÏ. VII põÂsm. E bod 6 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

59

) PrÏõÂloha cÏ. III narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
) PrÏõÂloha cÏ. V põÂsm. I bod 3 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
PrÏõÂloha cÏ. VIII põÂsm. C odst. 2 põÂsm. d) narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
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nuÊ, sklizenyÂch na vinici vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno
stanoveneÂ oblasti (§ 5), ktereÂ byly sklizeny ve
stejneÂ vinarÏskeÂ oblasti,
vyÂroba võÂna pouzÏiteÂho k vyÂrobeÏ aromatizovaneÂho
jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti probeÏhla ve vinarÏskeÂ oblasti, v nõÂzÏ byly vinneÂ hrozny
sklizeny,
nebyl prÏekrocÏen nejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnos na vinici, na nõÂzÏ byly sklizeny vinneÂ hrozny pouzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ,
prÏi jeho vyÂrobeÏ bylo uzÏito pouze prvotnõÂ kvasÏenõÂ
kupaÂzÏe z odruÊd uvedenyÂch v prÏedpise EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ,59)
võÂno splnÏuje pozÏadavky na jakost stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
võÂno bylo InspekcõÂ zatrÏõÂdeÏno jako aromatickeÂ jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno stanoveneÂ oblasti,
võÂno splnÏuje pozÏadavky prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ.60)

(7) Etiketa jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna, sektu a aromatickeÂho jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna muÊzÏe obsahovat
naÂzev vinarÏskeÂ oblasti, v nõÂzÏ bylo toto võÂno vyrobeno,
daÂle zemi puÊvodu võÂna nebo vinnyÂch hroznuÊ, jestlizÏe
z tohoto võÂna nebo teÏchto vinnyÂch hroznuÊ bylo võÂno
vyrobeno alesponÏ z 50 %.
(8) Etiketa jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ
oblasti (odstavec 3), peÏstitelskeÂho sektu a aromatickeÂho
jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti (odstavec 6) obsahuje uÂdaje stanoveneÂ prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ54) a daÂle naÂzev vinarÏskeÂ oblasti, v nõÂzÏ bylo
võÂno vyrobeno.
(9) Etiketa jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna, sektu, jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti (odstavec 3),
peÏstitelskeÂho sektu, aromatickeÂho jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna a aromatickeÂho jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna
stanoveneÂ oblasti (odstavec 6) muÊzÏe daÂle obsahovat
a) naÂzev vinarÏskeÂ podoblasti, jestlizÏe vinneÂ hrozny
uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ kupaÂzÏe pochaÂzejõÂ nejmeÂneÏ
z 85 % z teÂto vinarÏskeÂ podoblasti,
b) naÂzev odruÊdy, jestlizÏe produkt, s vyÂjimkou produktu obsazÏeneÂm v tiraÂzÏnõÂm likeÂru nebo expedicÏnõÂm likeÂru, byl nejmeÂneÏ z 85 % zõÂskaÂn z vinnyÂch
hroznuÊ, ktereÂ pochaÂzejõÂ z teÂto odruÊdy, a jestlizÏe
tato odruÊda je pro dotycÏnyÂ druh produktu rozhodujõÂcõÂ, nebo
c) naÂzvy nejvyÂsÏe 3 odruÊd, jestlizÏe vinneÂ hrozny,
z nichzÏ byl produkt zõÂskaÂn, s vyÂjimkou produktu
obsazÏeneÂho v tiraÂzÏnõÂm likeÂru nebo expedicÏnõÂm li-
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keÂru, pochaÂzejõÂ vyÂlucÏneÏ z teÏchto odruÊd a jestlizÏe
smeÏs teÏchto odruÊd je pro tento druh produktu
rozhodujõÂcõÂ.
(10) Etiketa peÏstitelskeÂho sektu muÊzÏe daÂle obsahovat naÂzev vinarÏskeÂ obce nebo vinicÏnõÂ trateÏ, jestlizÏe
vinneÂ hrozny uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ kupaÂzÏe pochaÂzejõÂ nejmeÂneÏ
z 85 % z teÂto vinarÏskeÂ obce nebo vinicÏnõÂ trateÏ.
§ 21
PerliveÂ võÂno
(1) PerliveÂ võÂno se vyraÂbõÂ a oznacÏuje zpuÊsobem
stanovenyÂm prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ61)
a tõÂmto zaÂkonem.
(2) PerliveÂ võÂno se muÊzÏe oznacÏit naÂzvem ¹jakostnõÂ
perliveÂ võÂnoª a takto oznacÏeneÂ uvaÂdeÏt do obeÏhu, jestlizÏe
a) bylo vyrobeno z vinnyÂch hroznuÊ, sklizenyÂch na
vinici vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti
(§ 5), ktereÂ byly sklizeny ve stejneÂ vinarÏskeÂ oblasti,
b) vyÂroba võÂna pouzÏiteÂho k vyÂrobeÏ jakostnõÂho perliveÂho võÂna probeÏhla ve vinarÏskeÂ oblasti, v nõÂzÏ byly
vinneÂ hrozny sklizeny,
c) nebyl prÏekrocÏen nejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnos na vinici, na nõÂzÏ byly sklizeny vinneÂ hrozny pouzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ,
d) võÂno splnÏuje pozÏadavky na jakost stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
e) võÂno bylo InspekcõÂ zatrÏõÂdeÏno jako jakostnõÂ perliveÂ
võÂno,
f) võÂno splnÏuje pozÏadavky prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ.62)
(3) Etiketa jakostnõÂho perliveÂho võÂna obsahuje
uÂdaje stanoveneÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ61)
a daÂle naÂzev vinarÏskeÂ oblasti, v nõÂzÏ byly sklizeny vinneÂ
hrozny uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ jakostnõÂho perliveÂho võÂna.
(4) Etiketa jakostnõÂho perliveÂho võÂna muÊzÏe daÂle
obsahovat
a) naÂzev odruÊdy, jestlizÏe bylo jakostnõÂ perliveÂ võÂno,
po odecÏtenõÂ mnozÏstvõÂ laÂtek, ktereÂ byly uzÏity ke
zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti, vyrobeno alesponÏ
z 85 % z vinnyÂch hroznuÊ odruÊdy, kteraÂ maÂ byÂt
uvedena na etiketeÏ, a tato odruÊda je pro võÂno rozhodujõÂcõÂ,
b) naÂzev nejvyÂsÏe 3 odruÊd, jestlizÏe bylo jakostnõÂ perliveÂ võÂno, po odecÏtenõÂ mnozÏstvõÂ laÂtek, ktereÂ byly
uzÏity ke zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti, vyÂlucÏneÏ vyro-

) PrÏõÂloha cÏ. I body 17 a 18 a prÏõÂlohy cÏ. IV azÏ VI narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.
62
) PrÏõÂloha cÏ. I body 17 a 18 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
Hlava VI narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.

beno z odruÊd, ktereÂ majõÂ byÂt uvedeny na etiketeÏ,
a tyto odruÊdy jsou pro võÂno rozhodujõÂcõÂ; nejnizÏsÏõÂ
zastoupenõÂ odruÊdy uvedeneÂ na etiketeÏ musõÂ byÂt
15 %; naÂzev odruÊd se uvaÂdõÂ stejneÏ velkyÂm põÂsmem, v sestupneÂm porÏadõÂ podle uzÏiteÂho mnozÏstvõÂ
odruÊdy,
c) naÂzev vinarÏskeÂ podoblasti, jestlizÏe produkty uzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ võÂna pochaÂzejõÂ vyÂhradneÏ z teÂto vinarÏskeÂ
podoblasti.
§ 22
LikeÂroveÂ võÂno
(1) LikeÂroveÂ võÂno se vyraÂbõÂ a oznacÏuje zpuÊsobem
stanovenyÂm prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ63)
a tõÂmto zaÂkonem.
(2) LikeÂroveÂ võÂno se muÊzÏe oznacÏit naÂzvem ¹jakostnõÂ likeÂroveÂ võÂnoª, jestlizÏe
a) bylo vyrobeno z vinnyÂch hroznuÊ, sklizenyÂch na
vinici vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti
(§ 5), ktereÂ byly sklizeny ve stejneÂ vinarÏskeÂ oblasti,
b) vyÂroba võÂna pouzÏiteÂho k vyÂrobeÏ jakostnõÂho likeÂroveÂho võÂna probeÏhla ve vinarÏskeÂ oblasti, v nõÂzÏ
byly vinneÂ hrozny sklizeny,
c) nebyl prÏekrocÏen nejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnos na vinici, na nõÂzÏ byly sklizeny vinneÂ hrozny pouzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ,
d) võÂno splnÏuje pozÏadavky na jakost stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
e) võÂno bylo InspekcõÂ zatrÏõÂdeÏno jako jakostnõÂ likeÂroveÂ võÂno,
f) võÂno splnÏuje pozÏadavky prÏedpisuÊ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ.63)
(3) Etiketa jakostnõÂho likeÂroveÂho võÂna obsahuje
uÂdaje stanoveneÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ63)
a daÂle tyto uÂdaje:
a) naÂzev vinarÏskeÂ oblasti, v nõÂzÏ bylo võÂno vyrobeno,
b) evidencÏnõÂ cÏõÂslo jakosti.
(4) Etiketa jakostnõÂho likeÂroveÂho võÂna muÊzÏe daÂle
obsahovat
a) naÂzev odruÊdy, jestlizÏe bylo jakostnõÂ likeÂroveÂ võÂno,
po odecÏtenõÂ mnozÏstvõÂ laÂtek, ktereÂ byly uzÏity ke
zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti, vyrobeno alesponÏ
z 85 % z vinnyÂch hroznuÊ odruÊdy, kteraÂ maÂ byÂt
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uvedena na etiketeÏ, a tato odruÊda je pro võÂno rozhodujõÂcõÂ,
b) naÂzev nejvyÂsÏe 3 odruÊd, jestlizÏe bylo jakostnõÂ likeÂroveÂ võÂno, po odecÏtenõÂ mnozÏstvõÂ laÂtek, ktereÂ byly
uzÏity ke zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti, vyÂlucÏneÏ vyrobeno z odruÊd, ktereÂ majõÂ byÂt uvedeny na etiketeÏ,
a tyto odruÊdy jsou pro võÂno rozhodujõÂcõÂ; nejnizÏsÏõÂ
zastoupenõÂ odruÊdy uvedeneÂ na etiketeÏ musõÂ byÂt
15 %; naÂzev odruÊd se uvaÂdõÂ stejneÏ velkyÂm põÂsmem, v sestupneÂm porÏadõÂ podle uzÏiteÂho mnozÏstvõÂ
odruÊd,
c) naÂzev vinarÏskeÂ podoblasti, jestlizÏe produkty uzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ võÂna pochaÂzejõÂ vyÂlucÏneÏ z teÂto vinarÏskeÂ
podoblasti.
§ 23
VõÂno originaÂlnõÂ certifikace
(1) VõÂno originaÂlnõÂ certifikace lze vyraÂbeÏt za
teÏchto podmõÂnek:
a) musõÂ byÂt vyrobeno na mensÏõÂm uÂzemõÂ, nezÏ je vinarÏskaÂ oblast,
b) vyÂrobce musõÂ byÂt cÏlenem sdruzÏenõÂ, ktereÂ je opraÂvneÏneÂ prÏiznaÂvat oznacÏenõÂ võÂna originaÂlnõÂ certifikace
podle tohoto zaÂkona,
c) võÂno odpovõÂdaÂ alesponÏ jakostnõÂm pozÏadavkuÊm
pro jakostnõÂ võÂno podle tohoto zaÂkona,
d) võÂno splnÏuje podmõÂnky stanoveneÂ v rozhodnutõÂ
o povolenõÂ prÏiznaÂvat oznacÏenõÂ võÂna originaÂlnõÂ certifikace; v ostatnõÂm musõÂ võÂno splnÏovat pozÏadavky
stanoveneÂ tõÂmto zaÂkonem pro jednotliveÂ druhy
võÂn.
(2) PovolenõÂ prÏiznaÂvat oznacÏenõÂ võÂna originaÂlnõÂ
certifikace (daÂle jen ¹povolenõÂª) udeÏluje ministerstvo.
(3) VõÂno originaÂlnõÂ certifikace se na etiketeÏ oznacÏõÂ
slovnõÂm uÂdajem ¹võÂno originaÂlnõÂ certifikaceª nebo
zkratkou ¹V. O. C.ª, prÏõÂpadneÏ ¹VOCª. Toto oznacÏenõÂ
je opraÂvneÏn pouzÏõÂvat jen vyÂrobce podle odstavce 1
põÂsm. b).
(4) ZÏaÂdost o povolenõÂ muÊzÏe ministerstvu podat
sdruzÏenõÂ zalozÏeneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu,64) jehozÏ cÏleny jsou peÏstiteleÂ, kterÏõÂ majõÂ zaregistrovaÂny vinice na uÂzemõÂ, pro ktereÂ sdruzÏenõÂ zÏaÂdaÂ povolenõÂ, a jsou zaÂrovenÏ vyÂrobci. CÏlenem sdruzÏenõÂ muÊzÏe
byÂt i vyÂrobce nakupujõÂcõÂ vinneÂ hrozny z vinic registrovanyÂch na uÂzemõÂ uvedeneÂm v zÏaÂdosti o povolenõÂ.

) PrÏõÂlohy cÏ. IV azÏ VII narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1607/2000.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.
PrÏõÂloha cÏ. I bod 14 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
64
) ZaÂkon cÏ. 83/1990 Sb., o sdruzÏovaÂnõÂ obcÏanuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
§ 20f a naÂsl. obcÏanskeÂho zaÂkonõÂku, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(5) ZÏaÂdost o povolenõÂ obsahuje
naÂzev a sõÂdlo sdruzÏenõÂ,
seznam cÏlenuÊ sdruzÏenõÂ,
uÂzemõÂ, na ktereÂm budou sklõÂzeny vinneÂ hrozny, ze
kteryÂch bude võÂno originaÂlnõÂ certifikace vyraÂbeÏno,
prÏicÏemzÏ toto uÂzemõÂ musõÂ byÂt geograficky spojeneÂ,
charakteristiku vlastnostõÂ võÂna, ktereÂ bude uvaÂdeÏno do obeÏhu jako võÂno originaÂlnõÂ certifikace
v rozsahu stanoveneÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, a podmõÂnky, za nichzÏ bude toto võÂno uvaÂdeÏno do obeÏhu,
procesnõÂ postup prÏi zatrÏid'ovaÂnõÂ võÂn originaÂlnõÂ certifikace, vcÏetneÏ stanovenõÂ postupu prÏi nesouhlasu
cÏlena sdruzÏenõÂ se zatrÏõÂdeÏnõÂm võÂna.

(6) K zÏaÂdosti o povolenõÂ zÏadatel prÏilozÏõÂ
a) vyÂpis z registru sdruzÏenõÂ,
b) põÂsemnyÂ souhlas vsÏech cÏlenuÊ sdruzÏenõÂ s naÂvrhem
podmõÂnek uvedenyÂch v zÏaÂdosti podle odstavce 5
põÂsm. d),
c) stanovy sdruzÏenõÂ, ktereÂ musõÂ obsahovat podmõÂnku, zÏe sdruzÏenõÂ prÏijme kazÏdeÂho, kdo splnõÂ
podmõÂnky, za nichzÏ sdruzÏenõÂ prÏiznaÂvaÂ oznacÏenõÂ
võÂna originaÂlnõÂ certifikace svyÂm cÏlenuÊm.
(7) Je-li zÏaÂdost neuÂplnaÂ nebo obsahuje-li nespraÂvneÂ uÂdaje, ministerstvo ji vraÂtõÂ zÏadateli do 60 dnuÊ
ode dne jejõÂho dorucÏenõÂ spolu s uvedenõÂm konkreÂtnõÂch
vad podaÂnõÂ a vyÂzvou k jejich odstraneÏnõÂ a stanovõÂ
lhuÊtu, ve ktereÂ maÂ zÏadatel vady podaÂnõÂ odstranit. NeodstranõÂ-li zÏadatel vady podaÂnõÂ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, ministerstvo rÏõÂzenõÂ zastavõÂ.
(8) Pokud nedojde k zastavenõÂ rÏõÂzenõÂ podle odstavce 7, ministerstvo rozhodne o zÏaÂdosti o povolenõÂ
nejpozdeÏji do 1 roku.
(9) V povolenõÂ ministerstvo stanovõÂ podmõÂnky, za
nichzÏ lze oznacÏenõÂ võÂna originaÂlnõÂ certifikace prÏiznaÂvat,
a podmõÂnky jeho uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu.
(10) SdruzÏenõÂ, ktereÂmu bylo udeÏleno povolenõÂ
(daÂle jen ¹poveÏrÏeneÂ sdruzÏenõÂª) provaÂdõÂ hodnocenõÂ a zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna pochaÂzejõÂcõÂho od jeho cÏlenuÊ, ktereÂ maÂ byÂt
uvaÂdeÏno do obeÏhu jako võÂno originaÂlnõÂ certifikace. PoveÏrÏeneÂ sdruzÏenõÂ musõÂ prÏi hodnocenõÂ a zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna
postupovat v souladu s povolenõÂm a tõÂmto zaÂkonem.
Kopii rozhodnutõÂ o zatrÏõÂdeÏnõÂ zasõÂlaÂ poveÏrÏeneÂ sdruzÏenõÂ
UÂstavu v põÂsemneÂ formeÏ a zpuÊsobem umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstup.
(11) Ministerstvo zverÏejnõÂ na svyÂch webovyÂch
straÂnkaÂch obchodnõÂ oznacÏenõÂ võÂna, sÏarzÏi, zemeÏpisneÂ
uÂdaje puÊvodu võÂna, rocÏnõÂk võÂna, vyÂrobce võÂna.

65

) NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 1601/1991.

66

) VyhlaÂsÏka cÏ. 52/2002 Sb.
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Â stavu zdarma prÏe(12) PoveÏrÏeneÂ sdruzÏenõÂ musõÂ U
daÂvat informace o zatrÏõÂdeÏnyÂch võÂnech originaÂlnõÂ certifikace, zejmeÂna za uÂcÏelem plneÏnõÂ povinnostõÂ staÂtu vuÊcÏi
EvropskyÂm spolecÏenstvõÂm.
(13) V prÏõÂpadeÏ porusÏenõÂ neÏktereÂ z podmõÂnek stanovenyÂch poveÏrÏeneÂmu sdruzÏenõÂ v povolenõÂ nebo tõÂmto
zaÂkonem, nebo v prÏõÂpadeÏ, zÏe sdruzÏenõÂ odmõÂtaÂ prÏijmout
noveÂho cÏlena, kteryÂ splnÏuje podmõÂnky, za kteryÂch poveÏrÏeneÂ sdruzÏenõÂ poskytuje oznacÏenõÂ võÂna originaÂlnõÂ certifikace, stanovõÂ ministerstvo lhuÊtu k jejich odstraneÏnõÂ.
Pokud nebudou zjisÏteÏneÂ nedostatky ve stanoveneÂ lhuÊteÏ
odstraneÏny, ministerstvo povolenõÂ odejme.
(14) VõÂno originaÂlnõÂ certifikace se nezatrÏid'uje podle § 26. VõÂno originaÂlnõÂ certifikace podleÂhaÂ dozoru
podle tohoto zaÂkona.
(15) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vzor zÏaÂdosti o povolenõÂ a rozsah charakteristiky vlastnostõÂ
võÂna uvaÂdeÏneÂ v zÏaÂdosti.
§ 24
VinnyÂ naÂpoj, aromatizovaneÂ võÂno,
aromatizovanyÂ vinnyÂ naÂpoj a aromatizovanyÂ koktejl
(1) AromatizovaneÂ võÂno, aromatizovanyÂ vinnyÂ
naÂpoj a aromatizovanyÂ koktejl se vyraÂbõÂ a oznacÏuje
zpuÊsobem stanovenyÂm prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.65)
(2) VinnyÂ naÂpoj se na etiketeÏ oznacÏõÂ slovy ¹vinnyÂ
naÂpojª.
§ 25
OdalkoholizovaneÂ võÂno a nõÂzkoalkoholickeÂ võÂno
(1) OdalkoholizovaneÂ võÂno je naÂpoj z võÂna, u neÏhozÏ obsah alkoholu byl destilacõÂ snõÂzÏen na 0,5 % objemovyÂch65) nebo meÂneÏ. PrÏi vyÂrobeÏ je mozÏneÂ prÏidat
hroznovyÂ mosÏt, zahusÏteÏnyÂ hroznovyÂ mosÏt nebo cukr
v takoveÂm mnozÏstvõÂ, aby obsah zbytkoveÂho cukru
v konecÏneÂm produktu byl nejvyÂsÏe 60 g na 1 litr. DaÂle
je dovoleno prÏidaÂvat oxid uhlicÏityÂ a prÏõÂrodnõÂ aromatickeÂ laÂtky a prÏõÂrodneÏ identickeÂ aromatickeÂ laÂtky.66)
(2) NõÂzkoalkoholickeÂ võÂno je naÂpoj, kteryÂ byl vyroben jako odalkoholizovaneÂ võÂno nebo mõÂsenõÂm odalkoholizovaneÂho võÂna s võÂnem a jehozÏ obsah alkoholu
je vysÏsÏõÂ nezÏ 0,5 % objemovyÂch,65) nejvyÂsÏe vsÏak 5 %
objemovyÂch. PrÏi vyÂrobeÏ je mozÏneÂ prÏidat hroznovyÂ
mosÏt, zahusÏteÏnyÂ hroznovyÂ mosÏt nebo cukr v takoveÂm
mnozÏstvõÂ, aby obsah zbytkoveÂho cukru v konecÏneÂm
produktu byl nejvyÂsÏe 60 g na 1 litr. DaÂle je dovoleno
prÏidaÂvat oxid uhlicÏityÂ a prÏõÂrodnõÂ aromatickeÂ laÂtky a prÏõÂrodneÏ identickeÂ aromatickeÂ laÂtky.66)
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(3) OdalkoholizovaneÂ võÂno se oznacÏõÂ naÂzvem
¹odalkoholizovaneÂ võÂnoª. NõÂzkoalkoholickeÂ võÂno se
oznacÏõÂ naÂzvem ¹nõÂzkoalkoholickeÂ võÂnoª. V prÏõÂpadeÏ
uzÏitõÂ aromatickyÂch laÂtek podle odstavce 1 nebo 2 se
naÂzev odalkoholizovaneÂho võÂna nebo nõÂzkoalkoholickeÂho võÂna doplnõÂ slovem ¹aromatizovaÂnoª.
(4) Je-li obsah kyseliny sirÏicÏiteÂ u odalkoholizovaneÂho võÂna nebo nõÂzkoalkoholickeÂho võÂna vysÏsÏõÂ nezÏ
50 mg na 1 litr, musõÂ byÂt v oznacÏenõÂ uvedeno slovo
¹sõÂrÏenoª.
(5) Na etiketeÏ odalkoholizovaneÂho võÂna nebo
nõÂzkoalkoholickeÂho võÂna je zakaÂzaÂno uvaÂdeÏt
a) naÂzev zemeÏpisneÂ jednotky mensÏõÂ nezÏ cÏlenskyÂ staÂt,
v neÏmzÏ byly sklizeny vinneÂ hrozny uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ,
nejde-li o oznacÏenõÂ puÊvodu cÏi zemeÏpisneÂ oznacÏenõÂ
registrovaneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu
nebo mezinaÂrodnõÂch smluv, kteryÂmi je CÏeskaÂ republika vaÂzaÂna a ktereÂ jsou vyhlaÂsÏeny ve SbõÂrce
mezinaÂrodnõÂch smluv nebo ve SbõÂrce zaÂkonuÊ,67)
b) uÂdaje, ktereÂ by mohly byÂt zameÏnitelneÂ s oznacÏenõÂm võÂn podle § 17 azÏ 23,
c) naÂzev odruÊdy a rocÏnõÂk sklizneÏ vinnyÂch hroznuÊ
pouzÏityÂch k vyÂrobeÏ.
§ 26
ZatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna vyrobeneÂho z vinnyÂch hroznuÊ
vypeÏstovanyÂch na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
(1) ZatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna podleÂhaÂ
a) jakostnõÂ võÂno,
b) jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem,
c) jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno stanoveneÂ oblasti,
d) aromatickeÂ jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno stanoveneÂ oblasti,
e) peÏstitelskyÂ sekt,
f) jakostnõÂ perliveÂ võÂno,
g) jakostnõÂ likeÂroveÂ võÂno,
pokud je vyrobeno z vinnyÂch hroznuÊ sklizenyÂch ve
vinarÏskeÂ oblasti Morava nebo ve vinarÏskeÂ oblasti CÏechy a nebylo zatrÏõÂdeÏno podle § 23.
(2) ZÏaÂdost o zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna uvedeneÂho v odstavci 1
musõÂ prÏed jeho uvedenõÂm do obeÏhu podat vyÂrobce
vzÏdy na celou sÏarzÏi, kteraÂ je uvedena v zÏaÂdosti. ZatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna podleÂhaÂ spraÂvnõÂmu poplatku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.53)
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(3) ZÏaÂdost o zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna obsahuje
jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ a trvalyÂ pobyt, jde-li o fyzickou
osobu, kteraÂ je podnikatelem, nebo obchodnõÂ
firmu nebo naÂzev a sõÂdlo, jde-li o praÂvnickou
osobu,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo,
obchodnõÂ oznacÏenõÂ võÂna urcÏeneÂho k zatrÏõÂdeÏnõÂ,
vcÏetneÏ uvedenõÂ roku sklizneÏ vinnyÂch hroznuÊ a naÂzvu odruÊdy, prÏõÂpadneÏ odruÊd,
mnozÏstvõÂ zatrÏid'ovaneÂho võÂna v litrech,
oznacÏenõÂ vsÏech naÂdob, ve kteryÂch je võÂno prÏõÂslusÏneÂ
sÏarzÏe, uvedeneÂ v zÏaÂdosti o zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna, skladovaÂno v dobeÏ odbeÏru vzorkuÊ võÂna, nebo pocÏet naplneÏnyÂch lahvõÂ a mõÂsto jejich ulozÏenõÂ v dobeÏ odbeÏru vzorkuÊ zatrÏid'ovaneÂho võÂna,
vinarÏskou oblast, prÏõÂpadneÏ vinarÏskou podoblast,
ze ktereÂ võÂno pochaÂzõÂ,
oznacÏenõÂ sÏarzÏe,
navrhovaneÂ zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna; u võÂna s prÏõÂvlastkem
druh a cÏõÂsla dokladuÊ, kteryÂmi byla oveÏrÏena odruÊda, puÊvod, cukernatost a hmotnost vinnyÂch
hroznuÊ, z nichzÏ bylo võÂno vyrobeno.

(4) PrÏed podaÂnõÂm zÏaÂdosti o zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna vyÂrobce pozÏaÂdaÂ mõÂstneÏ prÏõÂslusÏnyÂ inspektoraÂt Inspekce
o odbeÏr vzorkuÊ võÂna, ktereÂ budou uzÏity pro rozbor
võÂna, smysloveÂ hodnocenõÂ võÂna a pro uchovaÂnõÂ vzorku
võÂna. OdbeÏr vzorkuÊ provede InspekcõÂ k tomu poveÏrÏenyÂ
inspektor. PrÏed odbeÏrem vzorkuÊ vyÂrobce poskytne inspektorovi uÂdaje odpovõÂdajõÂcõÂ uÂdajuÊm pozÏadovanyÂm
v zÏaÂdosti podle odstavce 3. O odbeÏru vzorkuÊ võÂna provede inspektor zaÂznam. OdebraneÂ vzorky võÂna inspektor rÏaÂdneÏ oznacÏõÂ, zapecÏetõÂ a prÏedaÂ vyÂrobci.
(5) Po provedenõÂ odbeÏru vzorkuÊ võÂna dorucÏõÂ vyÂrobce na sveÂ naÂklady 1 odebranyÂ vzorek võÂna k rozboru
do akreditovaneÂ laboratorÏe68) nebo laboratorÏe poveÏrÏeneÂ InspekcõÂ (daÂle jen ¹laboratorÏª). Seznam laboratorÏõÂ
ministerstvo zverÏejnõÂ ve VeÏstnõÂku Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ a na svyÂch webovyÂch straÂnkaÂch.
(6) Po dorucÏenõÂ vyÂsledkuÊ rozboru võÂna z laboratorÏe podaÂ vyÂrobce zÏaÂdost podle odstavce 3 Inspekci;
k zÏaÂdosti prÏilozÏõÂ
a) vyÂsledky rozboru võÂna z laboratorÏe na jednotliveÂ
sÏarzÏe võÂna podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,69)
b) doklad o zaplacenõÂ spraÂvnõÂho poplatku podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.53)

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 452/2001 Sb., o ochraneÏ oznacÏenõÂ puÊvodu a zemeÏpisnyÂch oznacÏenõÂ a o zmeÏneÏ zaÂkona o ochraneÏ
spotrÏebitele, LisabonskaÂ dohoda o ochraneÏ oznacÏenõÂ puÊvodu a o jejich mezinaÂrodnõÂm zaÂpisu z r. 1958.
68
) SmeÏrnice Rady (EHS) cÏ. 89/397 ze dne 14. cÏervna 1989 o uÂrÏednõÂm dozoru nad potravinami.
SmeÏrnice Rady (EHS) cÏ. 93/99 ze dne 29. rÏõÂjna 1993 o doplnÏujõÂcõÂch opatrÏenõÂch tyÂkajõÂcõÂch se uÂrÏednõÂho dozoru nad
potravinami.
69
) PrÏõÂloha cÏ. VI põÂsm. J narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
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(7) ZÏaÂdost o zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna spolu s prÏõÂlohami
a odebranyÂmi vzorky podle odstavce 4 dorucÏõÂ vyÂrobce
Inspekci. ZÏaÂdost se podaÂvaÂ inspektoraÂtu Inspekce
v BrneÏ.
(8) Inspekce provede hodnocenõÂ võÂna a poteÂ rozhodne, zda toto võÂno lze uveÂst do obeÏhu. Pokud toto
võÂno lze uveÂst do obeÏhu, Inspekce rozhodne o jeho
zatrÏõÂdeÏnõÂ. U jakostnõÂho võÂna a jakostnõÂho võÂna s prÏõÂvlastkem je soucÏaÂstõÂ zatrÏõÂdeÏnõÂ i uvedenõÂ prÏõÂslusÏneÂho
druhu.
(9) RozhodnutõÂ o zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna vydaÂ inspektoraÂt
Inspekce v BrneÏ. O odvolaÂnõÂ proti tomuto rozhodnutõÂ
rozhoduje uÂstrÏednõÂ inspektoraÂt Inspekce.
(10) Kopii rozhodnutõÂ o zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna zasÏle Inspekce ve formeÏ umozÏnÏujõÂcõÂ daÂlkovyÂ prÏõÂstup UÂstavu
a põÂsemneÏ ministerstvu. Ministerstvo zverÏejnõÂ na svyÂch
webovyÂch straÂnkaÂch obchodnõÂ oznacÏenõÂ võÂna, evidencÏnõÂ cÏõÂslo jakosti, sÏarzÏi, zemeÏpisneÂ uÂdaje puÊvodu
võÂna, rocÏnõÂk võÂna, vyÂrobce võÂna.
(11) Nebylo-li võÂno zatrÏõÂdeÏno podle zÏaÂdosti, nebo
vykazovalo choroby nebo vady, muÊzÏe vyÂrobce podat
zÏaÂdost opeÏtovneÏ, a to nejdrÏõÂve po uplynutõÂ 2 meÏsõÂcuÊ
ode dne nabytõÂ praÂvnõÂ moci puÊvodnõÂho rozhodnutõÂ.
SkutecÏnost, zÏe jde o opeÏtovneÏ podanou zÏaÂdost, musõÂ
byÂt uvedena v zÏaÂdosti, vcÏetneÏ uvedenõÂ cÏõÂsla puÊvodnõÂho
rozhodnutõÂ. VyÂrobce võÂna smõÂ podat zÏaÂdost o zatrÏõÂdeÏnõÂ
võÂna pro toteÂzÏ võÂno nebo jeho cÏaÂst nejvyÂsÏe dvakraÂt.
(12) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob odbeÏru a velikost vzorkuÊ võÂn uvedenyÂch v odstavci 1 a prÏõÂpustneÂ odchylky od vyÂsledkuÊ rozboru z laboratorÏe.
§ 27
UvaÂdeÏnõÂ produktu do obeÏhu
(1) Produkt muÊzÏe byÂt uveden do obeÏhu pouze je-li zdravotneÏ nezaÂvadnyÂ.3)
(2) Ten, kdo uvaÂdõÂ produkt do obeÏhu, je povinen
zajistit, aby
a) byla dodrzÏena podmõÂnka stanovenaÂ v § 12 odst. 2,
b) byl produkt opatrÏen pruÊvodnõÂm dokladem.70)
(3) Do obeÏhu nelze uvaÂdeÏt produkt
a) klamaveÏ oznacÏenyÂ,71)
b) zpuÊsobilyÂ vyvolat nebezpecÏõÂ zaÂmeÏny,71) nebo
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c) nabõÂzenyÂ ke spotrÏebeÏ klamavyÂm zpuÊsobem.71)
(4) Je zakaÂzaÂno uvaÂdeÏt do obeÏhu produkt,
a) u neÏhozÏ
1. jsou prÏekrocÏeny hodnoty obsahu zdravõÂ sÏkodlivyÂch laÂtek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy,34)
2. nebyly dodrzÏeny pozÏadavky na jakost stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem nebo võÂno
vykazuje choroby, vady nebo je produkt zdravotneÏ zaÂvadnyÂ,3) nebylo rozhodnuto o jeho zatrÏõÂdeÏnõÂ podle § 23 nebo § 26, pokud zatrÏõÂdeÏnõÂ
podleÂhaÂ,
3. hodnoty skutecÏneÂho obsahu alkoholu, celkoveÂho obsahu alkoholu a obsahu bezcukerneÂho
extraktu69) neodpovõÂdajõÂ hodnotaÂm zjisÏteÏnyÂm
prÏi zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna podle § 26, s prÏihleÂdnutõÂm
k odchylkaÂm stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem,
b) kteryÂ
1. neodpovõÂdaÂ zatrÏõÂdeÏnõÂ podle § 23 nebo § 26,
2. nedoprovaÂzõÂ pruÊvodnõÂ doklad,70)
3. je neznaÂmeÂho puÊvodu,72)
4. obsahuje nõÂzkokalorickaÂ nebo nekalorickaÂ sladidla pro uÂpravu sladkosti võÂna,34)
5. obsahuje syntetickeÂ aromatickeÂ laÂtky nebo aromatickeÂ laÂtky nebo prÏidanaÂ syntetickaÂ barviva
anebo prÏidanaÂ prÏõÂrodnõÂ barviva.34)
(5) Je zakaÂzaÂno nabõÂzet k prodeji võÂna urcÏenaÂ pro
spotrÏebitele spolu s ovocnyÂmi võÂny a vinnyÂmi naÂpoji,
pokud tato ovocnaÂ võÂna a vinneÂ naÂpoje nejsou oddeÏleneÏ
umõÂsteÏny a zrÏetelneÏ oznacÏeny.
(6) Je zakaÂzaÂno uvaÂdeÏt do obeÏhu ke spotrÏebeÏ alkoholickeÂ naÂpoje z vinnyÂch kaluÊ, matolin a zahusÏteÏnyÂch hroznovyÂch mosÏtuÊ zrÏedeÏnyÂch vodou, s vyÂjimkou
naÂpojuÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.2)
(7) Produkt smõÂ byÂt prÏi uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu balen
pouze do obaluÊ a obalovyÂch materiaÂluÊ, ktereÂ odpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm stanovenyÂm zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy73) a chraÂnõÂ ho prÏed znehodnocenõÂm nebo zkazÏenõÂm. Obal nesmõÂ neprÏõÂzniveÏ ovlivnÏovat jakost a zdravotnõÂ nezaÂvadnost produktu. JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem smõÂ byÂt plneÏno pouze do skleneÏnyÂch lahvõÂ o ob-

70

) NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 884/2001.

71

) § 46 a 47 obchodnõÂho zaÂkonõÂku, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
72
) § 2 zaÂkona cÏ. 110/1997 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
73

) ZaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
VyhlaÂsÏka cÏ. 38/2001 Sb., o hygienickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky urcÏeneÂ pro styk s potravinami a pokrmy, ve zneÏnõÂ
vyhlaÂsÏky cÏ. 186/2003 Sb.

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 321 / 2004

Strana 6506

sahu do 0,75 litru. Lahve musõÂ byÂt uzavrÏeny jen uznanyÂmi uzaÂveÏry.70)
(8) Produkt prÏi skladovaÂnõÂ v naÂdobaÂch nebo lahvõÂch musõÂ byÂt rÏaÂdneÏ oznacÏen, aby nemohlo dojõÂt k zaÂmeÏneÏ a aby bylo mozÏneÂ kdykoliv prokaÂzat jeho puÊvod
a jedinecÏnost.
(9) PrÏi prodeji rozleÂvaneÂho võÂna je zakaÂzaÂno mõÂsit
võÂno z nacÏatyÂch lahvõÂ. VõÂno je dovoleno mõÂsit ve vinnyÂ
strÏik nebo s jinyÂm nealkoholickyÂm naÂpojem pouze na
prÏaÂnõÂ kupujõÂcõÂho a v jeho prÏõÂtomnosti. PrÏi podaÂvaÂnõÂ
võÂna v obalu urcÏeneÂm pro spotrÏebitele muÊzÏe byÂt obal
otevrÏen pouze prÏed kupujõÂcõÂm.
(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis muÊzÏe stanovit marketingovaÂ pravidla za uÂcÏelem rÏõÂzenõÂ nabõÂdky prÏi
prvnõÂm uvedenõÂ produktu do obeÏhu v souladu s prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.74)
H L AVA I V
REGISTR
§ 28
(1) Registr obsahuje
a) seznam registrovanyÂch vinic a uÂdaje o nich, vcÏetneÏ
uÂdajuÊ o peÏstitelõÂch,
b) uÂdaje o hodnocenyÂch a zatrÏõÂdeÏnyÂch võÂnech, provedenyÂch kontrolaÂch peÏstiteluÊ, vyÂrobkuÊ a osob
uvaÂdeÏjõÂcõÂch produkty do obeÏhu a uÂdaje o produktech,
c) uÂdaje podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.75)
(2) Registr vede UÂstav.
(3) PeÏstitel je povinen oznaÂmit UÂstavu zrusÏenõÂ vinice a zmeÏny uÂdajuÊ podle odstavce 1 do 30 dnuÊ po
jejich provedenõÂ. V prÏõÂpadeÏ vyÂsadby vinice je peÏstitel
Â stav o prÏideÏlenõÂ registracÏnõÂho cÏõÂsla
povinen pozÏaÂdat U
do 30 dnuÊ od provedenõÂ vyÂsadby vinice. PeÏstitel je
povinen prokaÂzat vlastnickeÂ praÂvo nebo naÂjemnõÂ praÂvo
Â stav je
k vinici, kteraÂ je uvedena v zÏaÂdosti o registraci. U
povinen peÏstiteli prÏideÏlit registracÏnõÂ cÏõÂslo do 30 dnuÊ od
obdrzÏenõÂ zÏaÂdosti peÏstitele.

) CÏl. 41 odst. 1 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

74
75

) NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
NarÏõÂzenõÂ Rady (EHS) cÏ. 357/1979.
NarÏõÂzenõÂ Komise (EHS) cÏ. 649/1987.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1227/2000.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 883/2001.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 884/2001.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1282/2001.
76
) CÏl. 18 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1282/2001.
77
) CÏl. 2 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1282/2001.
78
) CÏl. 4 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1282/2001.
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(4) Ten, kdo je podle tohoto zaÂkona povinen
Â stavu, musõÂ na vyÂzvu
oznamovat nebo zasõÂlat uÂdaje U
orgaÂnu dozoru (§ 37) prokaÂzat, zÏe tuto povinnost splnil.
(5) UÂdaje oznamovaneÂ UÂstavu musõÂ byÂt uÂplneÂ
a pravdiveÂ a musõÂ vychaÂzet z evidence podle § 6, § 11
odst. 2 a § 30.
(6) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ zpuÊsob veÂ stavu podle
denõÂ Registru, zpuÊsob poskytovaÂnõÂ uÂdajuÊ U
tohoto zaÂkona a prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,75)
Â stavu a vzor zÏaÂdosti
vzory pro oznamovaÂnõÂ uÂdajuÊ U
o prÏideÏlenõÂ registracÏnõÂho cÏõÂsla.
§ 29
ProhlaÂsÏenõÂ o sklizni, prohlaÂsÏenõÂ
o produkci a prohlaÂsÏenõÂ o zaÂsobaÂch
(1) KazÏdyÂ, kdo sklõÂzõÂ vinneÂ hrozny, je povinen76)
kazÏdyÂ rok odevzdat do 10. prosince prohlaÂsÏenõÂ o sklizni,76) obsahujõÂcõÂ uÂdaje o vyÂsledcõÂch sklizneÏ ke dni
30. listopadu teÂhozÏ roku. ProhlaÂsÏenõÂ o sklizni nemusõÂ
podaÂvat osoba, kteraÂ vesÏkerou svou produkci zpracovaÂvaÂ na võÂno nebo ji nechaÂvaÂ zpracovat na svuÊj uÂcÏet.
VyÂjimky z tohoto ustanovenõÂ jsou stanoveny prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.77)
(2) KazÏdyÂ, kdo ze sklizneÏ vinarÏskeÂho roku vyraÂbõÂ
võÂno nebo skladuje produkty jineÂ nezÏ võÂno, je povinen76) kazÏdyÂ rok odevzdat do 10. prosince prohlaÂsÏenõÂ
o produkci ke dni 30. listopadu. VyÂjimky z tohoto
ustanovenõÂ jsou stanoveny prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.78)
(3) KazÏdyÂ, s vyÂjimkou maloobchodnõÂka a konecÏneÂho spotrÏebitele, je povinen76) kazÏdyÂ rok do 10. zaÂrÏõÂ
odevzdat prohlaÂsÏenõÂ o zaÂsobaÂch hroznoveÂho mosÏtu,
zahusÏteÏneÂho hroznoveÂho mosÏtu, rektifikovaneÂho mosÏtoveÂho koncentraÂtu a võÂna, ktereÂ skladuje k 31. cÏervenci.
(4) ProhlaÂsÏenõÂ podle odstavcuÊ 1 azÏ 3 odevzdaÂ povinnaÂ osoba UÂstavu.
(5) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ vzor prohlaÂ-
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sÏenõÂ o sklizni, vzor prohlaÂsÏenõÂ o produkci a vzor prohlaÂsÏenõÂ o zaÂsobaÂch.
H L AVA V
EVIDENCÏNIÂ KNIHY
§ 30
(1) FyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ vlastnõÂ,
drzÏõÂ nebo zprostrÏedkovaÂvaÂ produkt za uÂcÏelem vyÂkonu
sveÂho povolaÂnõÂ nebo k obchodnõÂm uÂcÏeluÊm, je povinna
veÂst evidencÏnõÂ knihy v rozsahu, zpuÊsobem a ve lhuÊtaÂch
stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,79)
tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(2) EvidencÏnõÂ knihy se prÏedklaÂdajõÂ orgaÂnu dozoru
(§ 37) na jejich zÏaÂdost.
(3) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ podrobnosti
zpuÊsobu a rozsahu vedenõÂ, uchovaÂvaÂnõÂ a prÏedklaÂdaÂnõÂ
evidencÏnõÂch knih podle odstavcuÊ 1 a 2.
HLAVA VI
Ï SKYÂ FOND
VINAR
§ 31
(1) ZrÏizuje se VinarÏskyÂ fond (daÂle jen ¹Fondª) se
sõÂdlem v BrneÏ.
(2) Fond je praÂvnickou osobou, kteraÂ hospodarÏõÂ
s vlastnõÂm majetkem. PrÏi rozhodovaÂnõÂ o povinnosti zaplatit odvod podle tohoto zaÂkona nebo o zÏaÂdostech
o poskytnutõÂ podpor z prostrÏedkuÊ Fondu, maÂ Fond
postavenõÂ orgaÂnu verÏejneÂ moci.
(3) Fond se nesmõÂ uÂcÏastnit na podnikaÂnõÂ jinyÂch
osob.
(4) Fond
a) podporuje marketing võÂna, prodej produktuÊ
a ochranu oznacÏovaÂnõÂ võÂna podle zemeÏpisneÂho puÊvodu,
b) informuje verÏejnost o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
a o dalsÏõÂch vyÂznamnyÂch skutecÏnostech souvisejõÂcõÂch s vinohradnictvõÂm a vinarÏstvõÂm,
c) podporuje uchovaÂvaÂnõÂ a rozvoj vinohradnictvõÂ
a vinarÏstvõÂ jako vyÂznamneÂ soucÏaÂsti evropskeÂho
kulturnõÂho deÏdictvõÂ, daÂle podporuje rozvoj turistiky v oblasti vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ.
(5) Na rozhodovaÂnõÂ o podporaÂch (odstavec 4)
Fondem se pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ spraÂvnõÂ rÏaÂd.

(6) OrgaÂny Fondu jsou Rada Fondu (daÂle jen
¹Radaª), rÏeditel Fondu (daÂle jen ¹rÏeditelª) a DozorcÏõÂ
rada Fondu (daÂle jen ¹DozorcÏõÂ radaª).
(7) CÏlenem orgaÂnu Fondu muÊzÏe byÂt jen fyzickaÂ
osoba, kteraÂ je bezuÂhonnaÂ a maÂ plnou zpuÊsobilost
k praÂvnõÂm uÂkonuÊm. Za bezuÂhonneÂho se pro uÂcÏely tohoto zaÂkona povazÏuje ten, kdo nebyl pravomocneÏ odsouzen za uÂmyslnyÂ trestnyÂ cÏin nebo se na neÏj hledõÂ,
jako by nebyl odsouzen. CÏlenem orgaÂnu Fondu nemuÊzÏe byÂt jeho zameÏstnanec.
(8) Fond vypracovaÂvaÂ vyÂrocÏnõÂ zpraÂvu, kterou
prÏedklaÂdaÂ RadeÏ [§ 32 odst. 8 põÂsm. g)] a DozorcÏõÂ radeÏ
[§ 34 odst. 2 põÂsm. b)], a to nejpozdeÏji do 2 meÏsõÂcuÊ po
skoncÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku. Fond zverÏejnõÂ vyÂrocÏnõÂ zpraÂvu Fondu na webovyÂch straÂnkaÂch
Fondu.
(9) VyÂrocÏnõÂ zpraÂva Fondu musõÂ obsahovat
a) prÏehled cÏinnostõÂ vykonaÂvanyÂch v prÏõÂslusÏneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce Fondem, s uvedenõÂm vztahu
k uÂcÏelu poskytnuteÂ podpory [odstavec 4 põÂsm. a)
a c)] nebo poskytnuteÂ, prÏõÂpadneÏ vydaneÂ informace
[odstavec 4 põÂsm. b)],
b) rocÏnõÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrku80) a zhodnocenõÂ zaÂkladnõÂch
uÂdajuÊ v nõÂ obsazÏenyÂch,
c) prÏehled o prÏõÂjmech a vyÂdajõÂch Fondu v cÏleneÏnõÂ
podle zdrojuÊ Fondu,
d) prÏehled o poskytnutyÂch podporaÂch, v cÏleneÏnõÂ podle druhu poskytnuteÂ podpory, uÂcÏelu a vyÂsÏe,
e) vyÂvoj a konecÏnyÂ uÂcÏetnõÂ stav prÏõÂjmuÊ a vyÂdajuÊ
Fondu za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok,
f) zmeÏny organizacÏnõÂho rÏaÂdu a zmeÏny ve slozÏenõÂ
orgaÂnuÊ Fondu, vcÏetneÏ oduÊvodneÏnõÂ teÏchto zmeÏn,
k nimzÏ dosÏlo v pruÊbeÏhu uplynuleÂho kalendaÂrÏnõÂho
roku.
(10) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ prÏedpoklady, kriteÂria, zpuÊsob a dalsÏõÂ podrobnosti podpory
zvysÏovaÂnõÂ kvality vinnyÂch hroznuÊ a produktuÊ, podpory marketingu a prodeje produktuÊ, podpory rozvoje
turistiky v oblasti vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ a o poskytovaÂnõÂ informacõÂ verÏejnosti o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
Fondem (odstavec 4).
§ 32
Rada
(1) Rada je nejvysÏsÏõÂm orgaÂnem Fondu; sklaÂdaÂ se
z 9 cÏlenuÊ. FunkcÏnõÂ obdobõÂ cÏlenuÊ Rady je trÏõÂleteÂ. CÏlenuÊm Rady neprÏõÂslusÏõÂ odmeÏna za vyÂkon funkce cÏlena.

) CÏl. 70 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
CÏl. 11 azÏ 19 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 884/2001.
80
) § 18 a 19 zaÂkona cÏ. 563/1991 Sb., o uÂcÏetnictvõÂ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
79
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CÏlen Rady maÂ naÂrok na naÂhradu vyÂdajuÊ do vyÂsÏe urcÏeneÂ
zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.81)
(2) CÏleny Rady jmenuje a odvolaÂvaÂ ministr zemeÏdeÏlstvõÂ (daÂle jen ¹ministrª), prÏicÏemzÏ jednoho cÏlena
Rady jmenuje z rÏad zameÏstnancuÊ ministerstva, jednoho
cÏlena Rady z rÏad zastupitelstva JihomoravskeÂho kraje
a 7 cÏlenuÊ Rady na naÂvrh vinohradnickyÂch a vinarÏskyÂch
sdruzÏenõÂ.64)
(3) CÏleny Rady muÊzÏe ministr v prÏõÂpadeÏ zjisÏteÏnõÂ
zaÂvazÏneÂho porusÏenõÂ povinnostõÂ vyplyÂvajõÂcõÂch z funkce
cÏlena Rady odvolat na naÂvrh DozorcÏõÂ rady nebo na
naÂvrh toho, kdo navrhoval cÏlena podle odstavce 2.
(4) CÏlenstvõÂ v RadeÏ je neslucÏitelneÂ s cÏlenstvõÂm
v DozorcÏõÂ radeÏ. CÏlenstvõÂ v RadeÏ muÊzÏe byÂt stejnou
osobou vykonaÂvaÂno nejvyÂsÏe trÏi po sobeÏ naÂsledujõÂcõÂ
funkcÏnõÂ obdobõÂ; stejnaÂ osoba se muÊzÏe opeÏtovneÏ staÂt
cÏlenem Rady nejdrÏõÂve po uplynutõÂ 2 let, kdy nebyla
cÏlenem Rady.
(5) PrÏedsedu a mõÂstoprÏedsedu Rady volõÂ a odvolaÂvaÂ z rÏad svyÂch cÏlenuÊ Rada.
(6) CÏlenstvõÂ v RadeÏ zanikaÂ
a)
b)
c)
d)

uplynutõÂm funkcÏnõÂho obdobõÂ,
uÂmrtõÂm,
odstoupenõÂm,
odvolaÂnõÂm.

(7) Na uvolneÏnaÂ mõÂsta cÏlenuÊ Rady jmenuje ministr do 60 dnuÊ noveÂ cÏleny z naÂvrhuÊ, ktereÂ ve lhuÊteÏ
30 dnuÊ dosÏly.
(8) Do puÊsobnosti Rady patrÏõÂ
a) prÏedklaÂdat naÂvrh financÏnõÂho plaÂnu Fondu a uÂcÏetnõÂ
zaÂveÏrku Fondu DozorcÏõÂ radeÏ ke kontrole, dohledu
a schvaÂlenõÂ,
b) rozhodovat o vyuzÏitõÂ financÏnõÂch prostrÏedkuÊ
Fondu,
c) rozhodovat o poskytovaÂnõÂ podpor z Fondu,
d) jmenovat a odvolaÂvat rÏeditele, dohlõÂzÏet na jeho
cÏinnost a stanovovat vyÂsÏi jeho mzdy,
e) prÏedklaÂdat DozorcÏõÂ radeÏ ke schvaÂlenõÂ organizacÏnõÂ
rÏaÂd Fondu,
f) schvalovat jednacõÂ rÏaÂd Rady a vyÂrocÏnõÂ zpraÂvu
Fondu,
g) prÏedklaÂdat DozorcÏõÂ radeÏ a PoslaneckeÂ sneÏmovneÏ
kazÏdorocÏneÏ vyÂrocÏnõÂ zpraÂvu Fondu k projednaÂnõÂ
a posouzenõÂ,
h) sestavovat plaÂn cÏinnosti Fondu.
(9) JednaÂnõÂ Rady svolaÂvaÂ a rÏõÂdõÂ jejõÂ prÏedseda
a v jeho neprÏõÂtomnosti mõÂstoprÏedseda Rady. PrÏi rozhodovaÂnõÂ je hlasovacõÂ praÂvo cÏlenuÊ Rady rovneÂ. PrÏi rov-

81
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nosti hlasuÊ rozhoduje hlas prÏedsedajõÂcõÂho RadeÏ. Rada
je usnaÂsÏenõÂschopnaÂ, je-li prÏõÂtomna nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏina
jejõÂch cÏlenuÊ, a k rozhodnutõÂ je trÏeba souhlasu nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏiny prÏõÂtomnyÂch cÏlenuÊ Rady.
(10) JednaÂnõÂ Rady se muÊzÏe uÂcÏastnit rÏeditel a prÏedseda DozorcÏõÂ rady; pozÏaÂdajõÂ-li o slovo, musõÂ jim byÂt
udeÏleno.
(11) Rada zasedaÂ podle potrÏeby Fondu, nejmeÂneÏ
cÏtyrÏikraÂt rocÏneÏ.
§ 33
Ï
Reditel
Ï editel je statutaÂrnõÂm orgaÂnem Fondu; rÏõÂdõÂ
(1) R
cÏinnost Fondu, pokud tento zaÂkon nestanovõÂ jinak.
Ï editel je zameÏstnancem Fondu; nemuÊzÏe byÂt
(2) R
cÏlenem Rady ani DozorcÏõÂ rady.
§ 34
DozorcÏõÂ rada
(1) DozorcÏõÂ rada je kontrolnõÂm orgaÂnem Fondu.
Kontroluje hospodarÏenõÂ s majetkem Fondu a vyuzÏitõÂ
financÏnõÂch prostrÏedkuÊ Fondu a poskytovaÂnõÂ podpor
Fondem. CÏlenu DozorcÏõÂ rady neprÏõÂslusÏõÂ odmeÏna za
vyÂkon funkce cÏlena. CÏlen DozorcÏõÂ rady maÂ naÂrok na
naÂhradu vyÂdajuÊ do vyÂsÏe urcÏeneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem.81)
(2) DozorcÏõÂ rada
a) kontroluje cÏinnost Fondu, jeho statutaÂrnõÂho
orgaÂnu a Rady,
b) posuzuje vyÂrocÏnõÂ zpraÂvu Fondu,
c) vypracovaÂvaÂ naÂvrh organizacÏnõÂho rÏaÂdu Fondu
a naÂvrh jeho zmeÏn a prÏedklaÂdaÂ je ministrovi ke
schvaÂlenõÂ,
d) schvaluje uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrku Fondu a financÏnõÂ plaÂn
Fondu,
e) podaÂvaÂ nejmeÂneÏ jedenkraÂt rocÏneÏ zpraÂvu RadeÏ
o vyÂsledcõÂch sveÂ kontrolnõÂ cÏinnosti,
f) prÏedklaÂdaÂ ministrovi naÂvrh na odvolaÂnõÂ cÏlena
Rady, zjistõÂ-li u neÏj zaÂvazÏneÂ nedostatky ve vyÂkonu
jeho funkce,
g) kontroluje uÂcÏetnõÂ knihy a jineÂ doklady a v nich
obsazÏeneÂ uÂdaje,
h) svolaÂvaÂ mimorÏaÂdneÂ jednaÂnõÂ Rady, vyzÏadujõÂ-li to
zaÂjmy Fondu,
i) dohlõÂzÏõÂ, zda Fond vyvõÂjõÂ cÏinnost v souladu s praÂvnõÂmi prÏedpisy a organizacÏnõÂm rÏaÂdem Fondu,
j) schvaluje naÂvrh organizacÏnõÂho rÏaÂdu Fondu,
k) schvaluje plaÂn cÏinnosti Fondu.

) NaprÏõÂklad zaÂkon cÏ. 119/1992 Sb., o cestovnõÂch naÂhradaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(3) DozorcÏõÂ rada je povinna upozornit Radu na
porusÏenõÂ praÂvnõÂch prÏedpisuÊ nebo organizacÏnõÂho rÏaÂdu
Fondu, na nehospodaÂrneÂ postupy, poprÏõÂpadeÏ na dalsÏõÂ
nedostatky v cÏinnosti Fondu.
(4) CÏleny DozorcÏõÂ rady volõÂ a odvolaÂvaÂ PoslaneckaÂ sneÏmovna. CÏlenstvõÂ v DozorcÏõÂ radeÏ je neslucÏitelneÂ s cÏlenstvõÂm v RadeÏ. DozorcÏõÂ rada maÂ 5 cÏlenuÊ.
FunkcÏnõÂ obdobõÂ cÏlenuÊ DozorcÏõÂ rady je cÏtyrÏleteÂ. CÏlenstvõÂ v DozorcÏõÂ radeÏ muÊzÏe byÂt stejnou osobou vykonaÂvaÂno nejvyÂsÏe 3 po sobeÏ naÂsledujõÂcõÂ funkcÏnõÂ obdobõÂ;
stejnaÂ osoba se muÊzÏe opeÏtovneÏ staÂt cÏlenem DozorcÏõÂ
rady nejdrÏõÂve po uplynutõÂ 2 let, kdy nebyla cÏlenem
DozorcÏõÂ rady.
(5) DozorcÏõÂ rada volõÂ z rÏad svyÂch cÏlenuÊ prÏedsedu
a mõÂstoprÏedsedu DozorcÏõÂ rady.
(6) JednaÂnõÂ DozorcÏõÂ rady svolaÂvaÂ a rÏõÂdõÂ jejõÂ prÏedseda a v jeho neprÏõÂtomnosti mõÂstoprÏedseda DozorcÏõÂ
rady. PrÏi rozhodovaÂnõÂ je hlasovacõÂ praÂvo cÏlenuÊ DozorcÏõÂ
rady rovneÂ. PrÏi rovnosti hlasuÊ rozhoduje hlas prÏedsedajõÂcõÂho DozorcÏõÂ radeÏ. DozorcÏõÂ rada je usnaÂsÏenõÂschopnaÂ, je-li prÏõÂtomna nadpolovicÏnõÂ veÏtsÏina jejich
cÏlenuÊ, a k rozhodnutõÂ je trÏeba souhlasu nadpolovicÏnõÂ
veÏtsÏiny prÏõÂtomnyÂch cÏlenuÊ DozorcÏõÂ rady.
§ 35
(1) PrÏõÂjmy Fondu tvorÏõÂ
a) odvody ve vyÂsÏi 0,50 KcÏ z kazÏdeÂho litru vsÏech
druhuÊ võÂn vyrobenyÂch na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
a poprveÂ uvedenyÂch do obeÏhu; odvod je vyÂrobce
povinen odveÂst na uÂcÏet Fondu; tato povinnost se
nevztahuje na vyÂrobce, pokud v kalendaÂrÏnõÂm roce
uvede do obeÏhu võÂno v mnozÏstvõÂ mensÏõÂm nezÏ
1 000 litruÊ,
b) odvody ve vyÂsÏi 350 KcÏ z kazÏdeÂho byt' jen zapocÏateÂho hektaru vinice, ktereÂ je peÏstitel povinen odveÂst nejpozdeÏji do konce kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho
roku na uÂcÏet Fondu; tato povinnost se nevztahuje
na
1. peÏstitele, kteryÂ peÏstuje reÂvu na plosÏe mensÏõÂ nezÏ
1 hektar,
Â stavem pro vyÂzkumneÂ
2. vinice registrovaneÂ U
a pokusneÂ uÂcÏely,
3. mladeÂ vinice do konce trÏetõÂho roku od vyÂsadby;
c) financÏnõÂ podpora staÂtu (daÂle jen ¹podpora staÂtuª),
kteraÂ se poskytuje ve vyÂsÏi rovnajõÂcõÂ se soucÏtu prÏõÂjmuÊ Fondu uvedenyÂch pod põÂsmeny a), b), d)
azÏ k). Podpora staÂtu na prÏõÂslusÏnyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok

82

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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se prÏevede na uÂcÏet Fondu nejpozdeÏji do 25. uÂnora
naÂsledujõÂcõÂho roku,
dotace ze staÂtnõÂho rozpocÏtu,82)
dotace z rozpocÏtu uÂzemnõÂch samospraÂvnyÂch
celkuÊ,83)
financÏnõÂ prÏõÂspeÏvek kraje,
dary od fyzickyÂch osob, praÂvnickyÂch osob, nebo
zahranicÏnõÂch osob,
deÏdictvõÂ,
prÏõÂjmy z prodeje produktuÊ podporujõÂcõÂch cÏinnosti
uvedeneÂ v § 31 odst. 4,
uÂroky z vkladuÊ,
penaÂle za neplacenõÂ nebo za opozÏdeÏneÂ placenõÂ odvoduÊ stanoveneÂ ve vyÂsÏi 0,1 % denneÏ z dluzÏneÂ
cÏaÂstky ode dne naÂsledujõÂcõÂho po poslednõÂm dni
splatnosti odvodu, nejvyÂsÏe vsÏak do vyÂsÏe dvojnaÂsobku odvodu; penaÂle je peÏstitel nebo vyÂrobce
povinen odveÂst na uÂcÏet Fondu.

(2) U odvoduÊ podle odstavce 1 põÂsm. a) je dnem
splatnosti dvacaÂtyÂ paÂtyÂ den meÏsõÂce po skoncÏenõÂ kalendaÂrÏnõÂho cÏtvrtletõÂ. Odvod podle odstavce 1 põÂsm. a) se
provede za kalendaÂrÏnõÂ cÏtvrtletõÂ, kdy vyÂrobce uvedl do
obeÏhu nejmeÂneÏ 1 000 litruÊ võÂna v prÏõÂslusÏneÂm kalendaÂrÏnõÂm roce.
(3) PeÏstitel nebo vyÂrobce je povinen poukaÂzat
prÏõÂslusÏnyÂ odvod Fondu ve lhuÊtaÂch podle odstavcuÊ 1
a 2. PlaÂtce odvodu je daÂle povinen na vyzÏaÂdaÂnõÂ Fondu
prÏedlozÏit Fondu vyuÂcÏtovaÂnõÂ plateb odvoduÊ za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok.
(4) PeÏstitel nebo vyÂrobce je povinen vypocÏõÂtat
a podle vzoru stanoveneÂho provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem sdeÏlit uÂdaje rozhodneÂ pro vyÂsÏi odvodu podle
odstavce 1 põÂsm. a) a b) a tyto zasõÂlat Fondu nejpozdeÏji
do dne splatnosti odvodu. Vzor stanovõÂ ministerstvo
provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.
(5) UÂstav umozÏnõÂ Fondu prÏõÂstup k uÂdajuÊm a informacõÂm z evidence vinic a vyÂroby võÂna, ktereÂ se tyÂkajõÂ
peÏstiteluÊ a vyÂrobcuÊ võÂna, a to v rozsahu nezbytneÂm pro
zajisÏteÏnõÂ vyÂbeÏru odvoduÊ podle odstavce 1 põÂsm. a) a b).
(6) Pro uÂcÏely kontroly placenõÂ odvoduÊ je Fond
opraÂvneÏn vyzÏadovat od peÏstiteluÊ a vyÂrobcuÊ uÂdaje o plochaÂch osaÂzenyÂch vinic, vyÂrobeÏ võÂna, mnozÏstvõÂ sklizenyÂch vinnyÂch hroznuÊ a mnozÏstvõÂ võÂna uvedeneÂho do
obeÏhu; pro uÂcÏely oveÏrÏenõÂ teÏchto uÂdajuÊ je Fond opraÂvneÏn vyzÏadovat od ministerstva, GeneraÂlnõÂho rÏeditelstvõÂ
Â stavu uÂdaje o plochaÂch osaÂzenyÂch vinic,
cel, prÏõÂpadneÏ U
vyÂrobeÏ võÂna, mnozÏstvõÂ sklizenyÂch vinnyÂch hroznuÊ
a mnozÏstvõÂ võÂna uvedeneÂho do obeÏhu jednotlivyÂmi vyÂ-

) ZaÂkon cÏ. 218/2000 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (rozpocÏtovaÂ pravidla), ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
83
) ZaÂkon cÏ. 250/2002 Sb., o rozpocÏtovyÂch pravidlech uÂzemnõÂch rozpocÏtuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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robci võÂna. PeÏstitel, prÏõÂpadneÏ vyÂrobce võÂna je povinen
na zÏaÂdost Fondu prÏedlozÏit Fondu za uÂcÏelem placenõÂ
odvoduÊ prÏõÂslusÏnou dokumentaci tyÂkajõÂcõÂ se odvoduÊ
do Fondu podle odstavce 1 põÂsm. a) a b).
(7) Fond muÊzÏe provaÂdeÏt v souvislosti s kontrolou
odvoduÊ kontrolu prÏõÂmo u peÏstitele nebo vyÂrobce.
(8) CÏlenoveÂ orgaÂnuÊ Fondu a zameÏstnanci Fondu
jsou povinni zachovaÂvat mlcÏenlivost o skutecÏnostech,
ktereÂ se dozvõÂ v souvislosti s vyÂkonem funkce cÏlena
orgaÂnu Fondu nebo zameÏstnance Fondu. Zprostit
mlcÏenlivosti muÊzÏe cÏlena orgaÂnu Fondu nebo zameÏstnance Fondu ministr.
(9) Odvody podle tohoto zaÂkona vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ
VinarÏskyÂ fond. PrÏi vybõÂraÂnõÂ a vymaÂhaÂnõÂ postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.84)
§ 36
(1) PrÏõÂjmy Fondu lze pouzÏõÂt pouze
a) k uÂcÏeluÊm uvedenyÂm v § 31 odst. 4,
b) k pokrytõÂ provoznõÂch naÂkladuÊ Fondu, avsÏak nejvyÂsÏe do 10 % soucÏtu vsÏech zdrojuÊ prÏõÂjmuÊ podle
§ 35.
(2) Fond ve sveÂm uÂcÏetnictvõÂ oddeÏleneÏ eviduje vyÂdaje spojeneÂ s poskytovaÂnõÂm podpor a informacõÂ podle
§ 31 odst. 4 a tyto vede na samostatnyÂch uÂcÏtech.85)
(3) ZuÊstatek vykaÂzanyÂ Fondem ke konci prÏõÂslusÏneÂho kalendaÂrÏnõÂho roku se prÏevede v uÂcÏetnictvõÂ Fondu
do naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku a uzÏije se k zabezpecÏenõÂ cÏinnosti Fondu podle § 31 odst. 4.
H L AVA V II
Â
Â
Â
VYKON STATNI SPRAÂVY A SPRAÂVNIÂ DELIKTY
§ 37
(1) OrgaÂny dozoru nad dodrzÏovaÂnõÂm povinnostõÂ
stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1)
a tõÂmto zaÂkonem jsou
a) UÂstav, pokud jde o vinohradnictvõÂ,
b) Inspekce, pokud jde o vinarÏstvõÂ.
(2) OrgaÂny dozoru zejmeÂna
a) dozõÂrajõÂ na dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ stanovenyÂch
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,1) tõÂmto zaÂkonem a provaÂdeÏcõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy,

b) zjisÏt'ujõÂ prÏõÂcÏiny nedostatkuÊ a osoby za neÏ odpoveÏdneÂ,
c) rozhodujõÂ o spraÂvnõÂch deliktech podle § 39.
(3) K odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ a jejich
prÏõÂcÏin Inspekce uklaÂdaÂ opatrÏenõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.19)
Â stav daÂle
(4) KromeÏ cÏinnosti spojeneÂ s dozorem U
a) vede Registr podle § 28,
b) zajisÏt'uje cÏinnosti spojeneÂ se spraÂvou produkcÏnõÂho
potenciaÂlu, s novou vyÂsadbou, praÂvem na opeÏtovnou vyÂsadbu a zajisÏt'uje spraÂvu rezervy,
c) vydaÂvaÂ rozhodnutõÂ podle tohoto zaÂkona (§ 8, 9,
§ 10 odst. 1 a § 28 odst. 3).
(5) KromeÏ cÏinnosti spojeneÂ s dozorem Inspekce
daÂle
a) provaÂdõÂ oveÏrÏovaÂnõÂ odruÊdy, puÊvodu, cukernatosti
a hmotnosti vinnyÂch hroznuÊ [§ 19 odst. 4
põÂsm. d)],
b) provaÂdõÂ kontrolu pruÊvodnõÂch dokladuÊ v souladu
s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,70),86)
c) vydaÂvaÂ doklad podle prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,86)
d) zasõÂlaÂ pruÊbeÏzÏneÏ UÂstavu informace o provedenyÂch
kontrolaÂch podle tohoto zaÂkona a jejich vyÂsledcõÂch,
Â stavu kopie rozhodnutõÂ podle
e) zasõÂlaÂ bez odkladu U
§ 26,
f) vydaÂvaÂ rozhodnutõÂ podle tohoto zaÂkona (§ 10
odst. 2 a § 26),
g) rozhoduje o sestupneÏnõÂ jakostnõÂch võÂn stanovenyÂch oblastõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch prÏedpisem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.87)
(6) OpraÂvneÏnõÂ a povinnosti zameÏstnancuÊ orgaÂnuÊ
dozoru a kontrolovanyÂch osob prÏi vyÂkonu dozoru jsou
stanoveny zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.18),19),88)
(7) Ministerstvo rÏõÂdõÂ a kontroluje vyÂkon staÂtnõÂ
spraÂvy vykonaÂvanyÂ orgaÂny dozoru. V souvislosti
s touto cÏinnostõÂ jsou orgaÂny dozoru povinneÂ poskytnout ministerstvu soucÏinnost, zejmeÂna poskytovat na
jeho zÏaÂdost vesÏkerou dokumentaci souvisejõÂcõÂ s dozorem.
(8) Kde se v prÏedpisech EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
mluvõÂ o
a) prÏõÂslusÏneÂm uÂrÏadu, prÏõÂslusÏneÂm uÂstrÏednõÂm uÂrÏadu

84

) ZaÂkon cÏ. 337/1992 Sb., o spraÂveÏ danõÂ a poplatkuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

85

) ZaÂkon cÏ. 563/1991 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

86

) NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 883/2001.
) CÏl. 56 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

87
88
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) ZaÂkon cÏ. 552/1991 Sb., o staÂtnõÂ kontrole, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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nebo kompetentnõÂ autoriteÏ, rozumõÂ se tõÂm pro
uÂcÏely tohoto zaÂkona uÂstrÏednõÂ uÂrÏad, do jehozÏ puÊsobnosti naÂlezÏõÂ vyÂkon prÏõÂslusÏneÂho opraÂvneÏnõÂ nebo
provedenõÂ prÏõÂslusÏneÂho opatrÏenõÂ, anebo uÂrÏad, na
kteryÂ byly vyÂkon prÏõÂslusÏneÂho opraÂvneÏnõÂ nebo
provaÂdeÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂho opatrÏenõÂ prÏeneseny,
b) prÏõÂslusÏneÂm orgaÂnu dozoru, rozumõÂ se tõÂm pro
uÂcÏely tohoto zaÂkona orgaÂn dozoru, do jehozÏ puÊsobnosti byly vyÂkon prÏõÂslusÏneÂho opraÂvneÏnõÂ nebo
provaÂdeÏnõÂ prÏõÂslusÏneÂho opatrÏenõÂ tõÂmto zaÂkonem
sveÏrÏeny, poprÏõÂpadeÏ do jehozÏ puÊsobnosti se zrÏetelem na svuÊj vyÂznam, povahu a srovnatelneÂ uÂkoly
naÂlezÏõÂ.
(9) Kde se v prÏedpisech EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
mluvõÂ o opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ dodrzÏovaÂnõÂ povinnostõÂ
a jednotneÂho uplatnÏovaÂnõÂ pozÏadavkuÊ stanovenyÂch teÏmito prÏedpisy nebo k odstraneÏnõÂ zjisÏteÏnyÂch nedostatkuÊ, rozumõÂ se tõÂm vzÏdy odpovõÂdajõÂcõÂ opatrÏenõÂ podle
tohoto zaÂkona.
§ 38
GeneraÂlnõÂ rÏeditelstvõÂ cel
PrÏõÂslusÏnyÂm orgaÂnem pro vydaÂvaÂnõÂ pruÊvodnõÂch
dokladuÊ70) je GeneraÂlnõÂ rÏeditelstvõÂ cel.
§ 39
SpraÂvnõÂ delikty
(1) PraÂvnickeÂ osobeÏ, prÏõÂpadneÏ fyzickeÂ osobeÏ,
kteraÂ prÏi podnikaÂnõÂ nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti s nõÂm
a) uvede do obeÏhu ze sklizneÏ z 1 vinarÏskeÂho roku
veÏtsÏõÂ mnozÏstvõÂ zemskeÂho võÂna a jakostnõÂho võÂna
stanoveneÂ oblasti nezÏ mnozÏstvõÂ odpovõÂdajõÂcõÂ vyÂrobeÏ z nejvysÏsÏõÂho hektaroveÂho vyÂnosu nebo porusÏõÂ povinnost stanovenou prÏi prÏekrocÏenõÂ nejvysÏsÏõÂho hektaroveÂho vyÂnosu v § 6 odst. 3,
b) vede zaÂznamy o osaÂzeneÂ vinicÏnõÂ plosÏe a dosazÏenyÂch hektarovyÂch vyÂnosech v rozporu s prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ21) nebo je nevede zpuÊsobem stanovenyÂm na zaÂkladeÏ § 6 odst. 5,
c) provede novou vyÂsadbu v rozporu s prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,23)
d) provede opeÏtovnou vyÂsadbu v rozporu s prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,24) prÏevede praÂvo na
opeÏtovnou vyÂsadbu do jineÂ vinarÏskeÂ oblasti, nebo
vyklucÏõÂ vinici bez souhlasu vlastnõÂka podle § 9
odst. 2,
e) uvede do obeÏhu vinneÂ hrozny sklizeneÂ na vinici
vysazeneÂ v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ23),24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, nebo
uvede do obeÏhu produkty vyrobeneÂ z teÏchto vinnyÂch hroznuÊ,
f) neoznaÂmõÂ zahaÂjenõÂ nebo ukoncÏenõÂ vyÂroby proÂ stavu podle § 11 odst. 1, neoznaÂmõÂ nebo
duktuÊ U
neoznaÂmõÂ vcÏas vyÂrobu matolinoveÂho võÂna pro
vlastnõÂ spotrÏebu podle § 11 odst. 2 põÂsm. d), nebo

g)

h)
i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)
p)

q)
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neoznaÂmõÂ ve lhuÊteÏ stanoveneÂ v § 43 odst. 4 uÂdaje
Â stavu,
podle § 11 odst. 1 U
nedodrzÏõÂ pozÏadavky na vyÂrobu, jakost a zdravotnõÂ
nezaÂvadnost stanoveneÂ prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ15) nebo pozÏadavky na vyÂrobu a jakost
stanoveneÂ na zaÂkladeÏ § 11 odst. 3 põÂsm. a),
neodstranõÂ vedlejsÏõÂ produkty vznikajõÂcõÂ prÏi zpracovaÂnõÂ nebo vyÂrobeÏ produktuÊ zpuÊsobem stanovenyÂm na zaÂkladeÏ § 11 odst. 3 põÂsm. b),
neprovaÂdõÂ soustavnou kontrolu sveÂ produkce zpuÊsobem stanovenyÂm prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,31) nevede nebo neuchovaÂvaÂ evidenci
o soustavneÂ kontrole produkce zpuÊsobem stanovenyÂm na zaÂkladeÏ § 11 odst. 3 põÂsm. c),
pouzÏije enologickeÂ postupy, ktereÂ jsou v rozporu
s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,15) s § 12 nebo
stanoveneÂ na zaÂkladeÏ § 12 odst. 7, nebo porusÏõÂ
zaÂkaz prÏidaÂvaÂnõÂ jakyÂchkoliv laÂtek do produktu
podle § 12 odst. 2,
neoznaÂmõÂ nebo neoznaÂmõÂ vcÏas hlaÂsÏenõÂ o zvysÏovaÂnõÂ
nebo snizÏovaÂnõÂ obsahu kyselin,32)
uchovaÂvaÂ v prostoraÂch urcÏenyÂch k vyÂrobeÏ, plneÏnõÂ
nebo zpracovaÂnõÂ produktu laÂtky, ktereÂ jsou svyÂm
slozÏenõÂm vhodneÂ k tomu, aby byly uzÏity k falsÏovaÂnõÂ produktu,
porusÏõÂ zaÂkaz
1. prÏislazovat stolnõÂ võÂno a jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti zpuÊsobem stanovenyÂm v § 12
odst. 6 põÂsm. a),
2. konzervovat jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem chemickyÂmi laÂtkami, s vyÂjimkou oxidu sirÏicÏiteÂho,
3. uzÏõÂvat laÂtky nebo vyÂrobnõÂ postupy uvedeneÂ
v § 12 odst. 6 põÂsm. c),
4. skladovat ovocneÂ võÂno nebo jeho smeÏsi v prostoraÂch, kde se skladuje võÂno, nenõÂ-li ovocneÂ
võÂno oddeÏleneÏ umõÂsteÏno a zrÏetelneÏ oznacÏeno,
5. pouzÏõÂvat syntetickeÂ aromatickeÂ laÂtky nebo aromatickeÂ laÂtky, nebo syntetickaÂ barviva anebo
prÏõÂrodnõÂ barviva,
zvyÂsÏõÂ prÏirozenyÂ obsah alkoholu v rozporu s prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ38) nebo nepodaÂ
nebo nepodaÂ vcÏas hlaÂsÏenõÂ o zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti,39)
sladõÂ võÂno v rozporu s prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ40) nebo nepodaÂ nebo nepodaÂ vcÏas hlaÂsÏenõÂ
o slazenõÂ,41)
nabõÂdne ke spotrÏebeÏ cÏaÂstecÏneÏ zkvasÏenyÂ hroznovyÂ
mosÏt nesplnÏujõÂcõÂ pozÏadavky stanoveneÂ v § 15
odst. 1, nabõÂzõÂ jej v jineÂm obdobõÂ, nezÏ je uvedeno
v § 15 odst. 2, nebo porusÏõÂ povinnost informovat
podle § 15 odst. 3,
oznacÏõÂ produkt v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ,43) uvede na etiketeÏ produktu jineÂ
oznacÏenõÂ, nezÏ ktereÂ je dovoleno prÏedpisy Evrop-
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r)
s)
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v)
w)

x)

y)
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skyÂch spolecÏenstvõÂ,43) tõÂmto zaÂkonem nebo na zaÂkladeÏ § 16 odst. 10 põÂsm. b), nebo uvede na etiketeÏ
uÂdaje, ktereÂ jsou v rozporu s podmõÂnkami stanovenyÂmi pro tyto uÂdaje na zaÂkladeÏ § 16 odst. 10
põÂsm. b),
porusÏõÂ zaÂkaz oznacÏenõÂ poukazujõÂcõÂho na zvlaÂsÏt' zesõÂlenyÂ uÂcÏinek produktu podle § 16 odst. 2,
neuvede u jakostnõÂho võÂna stanoveneÂ oblasti
v oznacÏenõÂ obsah zbytkoveÂho cukru podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,45)
uvede na etiketeÏ zõÂskanaÂ oceneÏnõÂ nebo medaile,
ktereÂ nejsou uznaÂny podle § 16 odst. 5, nebo
uvede na etiketeÏ, zÏe võÂno muÊzÏe byÂt uzÏito pro uÂcÏely
cõÂrkvõÂ nebo naÂbozÏenskyÂch spolecÏnostõÂ (naprÏõÂklad
oznacÏenõÂ mesÏnõÂ võÂno, kosÏer võÂno), jestlizÏe nebyl
vydaÂn põÂsemnyÂ souhlas prÏõÂslusÏneÂ cõÂrkve nebo naÂbozÏenskeÂ spolecÏnosti podle § 16 odst. 6,
neumõÂstõÂ viditelneÏ prÏi prodeji sudoveÂho võÂna uÂdaje
podle § 16 odst. 8,
porusÏõÂ zaÂkaz oznacÏovat jako võÂno naÂpoje uvedeneÂ
v § 16 odst. 9,
vyrobõÂ stolnõÂ võÂno v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,49) uvede v oznacÏenõÂ stolnõÂho
võÂna, s vyÂjimkou zemskeÂho võÂna, vyrobeneÂho na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, rocÏnõÂk nebo odruÊdu,
uvaÂdõÂ do obeÏhu pod naÂzvem ¹zemskeÂ võÂnoª produkt, kteryÂ nesplnÏuje pozÏadavky stanoveneÂ v § 17
odst. 2, oznacÏõÂ zemskeÂ võÂno jinyÂm zemeÏpisnyÂm
oznacÏenõÂm, nezÏ ktereÂ je dovoleno na zaÂkladeÏ § 17
odst. 6, nebo uvede na etiketeÏ zemskeÂho võÂna
uÂdaje, ktereÂ jsou dovoleny podle § 17 odst. 3,
avsÏak nejsou splneÏny podmõÂnky, za nichzÏ lze tyto
uÂdaje na etiketeÏ uvaÂdeÏt,
vyrobõÂ jakostnõÂ võÂno v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,51) vyrobõÂ a oznacÏõÂ jakostnõÂ
võÂno doveÏtkem ¹odruÊdoveÂª nebo ¹znaÂmkoveÂª, acÏkoliv toto võÂno nesplnÏuje pozÏadavky stanoveneÂ
v § 18 odst. 2 azÏ 6, nebo uvede na etiketeÏ uÂdaje,
ktereÂ jsou dovoleny podle § 18 odst. 7, avsÏak nejsou splneÏny podmõÂnky, za nichzÏ lze tyto uÂdaje na
etiketeÏ uvaÂdeÏt,
vyrobõÂ jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem v rozporu
s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,51) vyrobõÂ jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem v rozporu s pozÏadavky
stanovenyÂmi v § 19 odst. 4, nezajistõÂ, aby vinneÂ
hrozny urcÏeneÂ pro vyÂrobu võÂn uvedenyÂch v § 19
odst. 2 põÂsm. d) azÏ g) byly sklõÂzeny rucÏneÏ, vyrobõÂ
jednotliveÂ druhy jakostnõÂch võÂn s prÏõÂvlastkem
z vinnyÂch hroznuÊ, ktereÂ nedosaÂhly cukernatosti
stanoveneÂ v § 19 odst. 5 azÏ 11, neuvede na etiketeÏ
jakostnõÂho võÂna s prÏõÂvlastkem uÂdaje podle § 19
odst. 12, uvede na etiketeÏ uÂdaje, ktereÂ jsou dovoleny podle § 19 odst. 13, avsÏak nejsou splneÏny
podmõÂnky, za nichzÏ lze tyto uÂdaje na etiketeÏ uvaÂdeÏt, nebo konzervuje jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem
chemickyÂmi laÂtkami, s vyÂjimkou oxidu sirÏicÏiteÂho,
nebo
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z) vyrobõÂ sÏumiveÂ võÂno v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,54),55) oznacÏõÂ naÂzvem ¹jakostnõÂ
sÏumiveÂ võÂnoª nebo ¹sektª produkt, kteryÂ nesplnÏuje pozÏadavky stanoveneÂ v § 20 odst. 2,
oznacÏõÂ naÂzvem ¹jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno stanoveneÂ
oblastiª nebo ¹sekt s. o.ª produkt, kteryÂ nesplnÏuje
pozÏadavky stanoveneÂ v § 20 odst. 3, oznacÏõÂ naÂzvem ¹peÏstitelskyÂ sektª produkt, kteryÂ nesplnÏuje
pozÏadavky stanoveneÂ v § 20 odst. 4, oznacÏõÂ naÂzvem ¹aromatickeÂ jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂnoª produkt,
kteryÂ nesplnÏuje pozÏadavky stanoveneÂ v § 20
odst. 5, oznacÏõÂ naÂzvem ¹aromatickeÂ jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno stanoveneÂ oblastiª nebo ¹aromatickyÂ
sekt s. o.ª produkt, kteryÂ nesplnÏuje pozÏadavky
stanoveneÂ v § 20 odst. 6, neuvede na etiketeÏ jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti, peÏstitelskeÂho sektu nebo aromatickeÂho jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti uÂdaje podle § 20
odst. 8, nebo uvede na etiketeÏ uÂdaje, ktereÂ jsou
dovoleny podle § 20 odst. 9 nebo 10, avsÏak nejsou
splneÏny podmõÂnky, za nichzÏ lze tyto uÂdaje na etiketeÏ uvaÂdeÏt,
se ulozÏõÂ pokuta do 3 000 000 KcÏ.
(2) PraÂvnickeÂ osobeÏ, prÏõÂpadneÏ fyzickeÂ osobeÏ,
kteraÂ prÏi podnikaÂnõÂ nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti s nõÂm
a) vyrobõÂ perliveÂ võÂno v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,61),62) oznacÏõÂ naÂzvem ¹jakostnõÂ
perliveÂ võÂnoª produkt, kteryÂ nesplnÏuje pozÏadavky
stanoveneÂ v § 21 odst. 2, neuvede na etiketeÏ jakostnõÂho perliveÂho võÂna uÂdaje podle § 21 odst. 3,
nebo uvede na etiketeÏ uÂdaje, ktereÂ jsou dovoleny
podle § 21 odst. 4, avsÏak nejsou splneÏny podmõÂnky, za nichzÏ lze tyto uÂdaje na etiketeÏ uvaÂdeÏt,
b) vyrobõÂ likeÂroveÂ võÂno v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,63) oznacÏõÂ naÂzvem ¹jakostnõÂ likeÂroveÂ võÂnoª produkt, kteryÂ nesplnÏuje pozÏadavky
stanoveneÂ v § 22 odst. 2, neuvede na etiketeÏ jakostnõÂho likeÂroveÂho võÂna uÂdaje podle § 22 odst. 3
nebo uvede na etiketeÏ uÂdaje, ktereÂ jsou dovoleny
podle § 22 odst. 4, avsÏak nejsou splneÏny podmõÂnky, za nichzÏ lze tyto uÂdaje na etiketeÏ uvaÂdeÏt,
c) uvede do obeÏhu võÂno originaÂlnõÂ certifikace, anizÏ
jsou splneÏny podmõÂnky, za nichzÏ je toto võÂno dovoleno uvaÂdeÏt do obeÏhu (§ 23),
d) vyrobõÂ aromatizovaneÂ võÂno, aromatizovanyÂ vinnyÂ
naÂpoj nebo aromatizovanyÂ koktejl v rozporu
s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,65) nebo
oznacÏõÂ jako ¹vinnyÂ naÂpojª produkt, kteryÂ obsahuje meÂneÏ nezÏ 50 % võÂna,
e) vyrobõÂ odalkoholizovaneÂ võÂno, ktereÂ nesplnÏuje
pozÏadavky stanoveneÂ v § 25 odst. 1, vyrobõÂ
nõÂzkoalkoholickeÂ võÂno, ktereÂ nesplnÏuje pozÏadavky
stanoveneÂ v § 25 odst. 2, neoznacÏõÂ odalkoholizovaneÂ võÂno nebo nõÂzkoalkoholickeÂ võÂno zpuÊsobem
stanovenyÂm v § 25 odst. 3 nebo 4, nebo na etiketeÏ
uvede oznacÏenõÂ, ktereÂ je zakaÂzaÂno podle § 25
odst. 5,
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f) uvede do obeÏhu produkt, kteryÂ je jinyÂ nezÏ zdravotneÏ nezaÂvadnyÂ,
g) uvede do obeÏhu produkt, u ktereÂho nenõÂ dodrzÏen
zaÂkaz prÏidaÂvaÂnõÂ laÂtek podle § 12 odst. 2, nebo
nemaÂ prÏi prodeji nebo prÏepraveÏ k dispozici pruÊvodnõÂ doklad,70)
h) porusÏõÂ zaÂkaz prÏi uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu uvedenyÂ v § 27
odst. 4, 5 nebo 6,
i) uvede do obeÏhu produkt v obale, kteryÂ neodpovõÂdaÂ pozÏadavkuÊm uvedenyÂm v § 27 odst. 7, nebo
je laÂhev uzavrÏena jinyÂm nezÏ uznanyÂm uzaÂveÏrem,10)
j) rÏaÂdneÏ neoznacÏõÂ produkt prÏi skladovaÂnõÂ v naÂdobaÂch
nebo laÂhvõÂch tak, aby nemohlo dojõÂt k jeho zaÂmeÏneÏ nebo aby nebylo mozÏneÂ prokaÂzat jeho puÊvod nebo jedinecÏnost,
k) smõÂsõÂ prÏi prodeji rozleÂvaneÂho võÂna võÂno z nacÏatyÂch
laÂhvõÂ nebo võÂno smõÂsõÂ ve vinnyÂ strÏik nebo s jinyÂm
nealkoholickyÂm naÂpojem v neprÏõÂtomnosti kupujõÂcõÂho nebo neotevrÏe võÂno v obalu urcÏeneÂm pro spotrÏebitele prÏed kupujõÂcõÂm,
l) nepozÏaÂdaÂ nebo nepozÏaÂdaÂ vcÏas UÂstav o prÏideÏlenõÂ
registracÏnõÂho cÏõÂsla vinice prÏi provedenõÂ vyÂsadby
vinice,
m) neoznaÂmõÂ, neoznaÂmõÂ spraÂvneÏ, nebo neoznaÂmõÂ vcÏas
UÂstavu zrusÏenõÂ vinice nebo zmeÏny uÂdajuÊ oznamoÂ stavu podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolevanyÂch U
cÏenstvõÂ75) nebo neprokaÂzÏe, na zaÂkladeÏ vyÂzvy
orgaÂnu dozoru, zÏe splnila ohlasÏovacõÂ povinnost,
n) neodevzdaÂ, neodevzdaÂ spraÂvneÏ, nebo neodevzdaÂ
vcÏas UÂstavu prohlaÂsÏenõÂ o sklizni, prohlaÂsÏenõÂ o produkci nebo prohlaÂsÏenõÂ o zaÂsobaÂch podle § 29,
o) vede v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,79) nevede spraÂvneÏ nebo nevede zpuÊsobem
stanovenyÂm na zaÂkladeÏ § 30 odst. 3 evidencÏnõÂ
knihy podle § 30, nebo
p) porusÏõÂ jinou povinnost, nezÏ povinnost uvedenou
v odstavci 1 nebo v põÂsmenech a) azÏ o), vyplyÂvajõÂcõÂ
z prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,1)
se ulozÏõÂ pokuta do 3 000 000 KcÏ.
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nebo bezprostrÏedneÏ poteÂ, kdy bylo zjisÏteÏno porusÏenõÂ
povinnosti a nejednalo se o produkt jinyÂ nezÏ zdravotneÏ
nezaÂvadnyÂ nebo o klamaÂnõÂ spotrÏebitele spocÏõÂvajõÂcõÂ
v porusÏovaÂnõÂ neÏkteryÂch praÂv dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ,89)
muÊzÏe se od ulozÏenõÂ pokuty upustit.
(3) OdpoveÏdnost praÂvnickeÂ osoby za protipraÂvnõÂ
jednaÂnõÂ zanikaÂ, uplynul-li 1 rok ode dne zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ, nejpozdeÏji vsÏak do 3 let ode dne, kdy bylo protipraÂvnõÂ jednaÂnõÂ spaÂchaÂno.
(4) ProtipraÂvnõÂ jednaÂnõÂ praÂvnickyÂch osob podle
odstavcuÊ 1 a 2 projednaÂvaÂ v prvnõÂm stupni UÂstav nebo
Inspekce v rozsahu sveÂ puÊsobnosti podle tohoto zaÂkona nebo zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.18),19) O odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ o ulozÏenõÂ pokuty rozhoduje
v prÏõÂpadeÏ rozhodnutõÂ UÂstavu ministerstvo a v prÏõÂpadeÏ
rozhodnutõÂ Inspekce uÂstrÏednõÂ inspektoraÂt Inspekce.
(5) Na odpoveÏdnost za jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo
prÏi podnikaÂnõÂ fyzickeÂ osoby90) nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti s nõÂm, se vztahujõÂ ustanovenõÂ tohoto zaÂkona o odpoveÏdnosti a postihu praÂvnickeÂ osoby.
(6) Pokuty vybõÂraÂ orgaÂn, kteryÂ je ulozÏil, a vymaÂhaÂ
je prÏõÂslusÏnyÂ financÏnõÂ orgaÂn.91) PrÏi vybõÂraÂnõÂ a vymaÂhaÂnõÂ
pokut se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.84)
(7) VyÂnos pokut je prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
HLAVA VIII
USTANOVENIÂ SPOLECÏNAÂ,
Â
Ï ECHODNAÂ A ZAÂVEÏRECÏNA
PR
§ 41
Vztah ke spraÂvnõÂmu rÏaÂdu
Na rozhodovaÂnõÂ podle tohoto zaÂkona se vztahuje
spraÂvnõÂ rÏaÂd,26) nenõÂ-li tõÂmto zaÂkonem stanoveno jinak.
§ 42

§ 40

ZmocnÏovacõÂ ustanovenõÂ

(1) PraÂvnickaÂ osoba za spraÂvnõÂ delikt odpovõÂdaÂ
bez ohledu na zavineÏnõÂ.

(1) Ministerstvo vydaÂ vyhlaÂsÏky k provedenõÂ § 4
odst. 4, § 6 odst. 5, § 8 odst. 4, § 9 odst. 9, § 11 odst. 3,
§ 12 odst. 7, § 13 odst. 4, § 14 odst. 3, § 16 odst. 10,
§ 17 odst. 6, § 23 odst. 15, § 26 odst. 12, § 28 odst. 6,
§ 29 odst. 5, § 30 odst. 3, § 31 odst. 10 a § 35 odst. 4.

(2) PrÏi urcÏenõÂ vyÂsÏe pokuty se prÏihleÂdne k zaÂvazÏnosti protipraÂvnõÂho jednaÂnõÂ, zejmeÂna ke zpuÊsobu jeho
spaÂchaÂnõÂ a jeho naÂsledkuÊm a k okolnostem, za nichzÏ
bylo spaÂchaÂno. V prÏõÂpadeÏ, kdy dosÏlo k naÂpraveÏ protipraÂvnõÂho stavu v souladu s ulozÏenyÂm opatrÏenõÂm19)

(2) Ministerstvo muÊzÏe vydat vyhlaÂsÏku k provedenõÂ
§ 12 odst. 9 a § 27 odst. 10.

89

) § 8 odst. 2 zaÂkona cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

90

) § 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

91

) ZaÂkon cÏ. 531/1990 Sb., o uÂzemnõÂch financÏnõÂch orgaÂnech, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

§ 43
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
Ï õÂzenõÂ zahaÂjenaÂ a neukoncÏenaÂ prÏede dnem na(1) R
bytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(2) Vinice zaregistrovaneÂ podle zaÂkona cÏ. 216/
/2000 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 115/1995 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, se povazÏujõÂ za vinice registrovaneÂ podle tohoto zaÂkona. PeÏstitel je povinen nahlaÂsit
uÂdaje podle tohoto zaÂkona UÂstavu nejpozdeÏji do
90 dnuÊ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(3) Na vinice zaregistrovaneÂ podle dosavadnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ktereÂ byly vyklucÏeny prÏede dnem
nabytõÂm uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se vztahuje praÂvo na
opeÏtovnou vyÂsadbu podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.92) Toto praÂvo lze uplatnit podle § 9 odst. 7.
O udeÏlenõÂ praÂva na opeÏtovnou vyÂsadbu lze pozÏaÂdat
UÂstav podle § 9 odst. 1.
(4) KazÏdyÂ vyÂrobce je povinen nahlaÂsit uÂdaje podle § 11 odst. 1 UÂstavu nejpozdeÏji do 60 dnuÊ ode dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
(5) Produkty vyrobeneÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona nebo jejichzÏ vyÂroba byla zahaÂjena
prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se posuzujõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ; tyto produkty mohou byÂt oznacÏovaÂny rovneÏzÏ podle tohoto
zaÂkona.
(6) PraÂva, majetek a povinnosti VinarÏskeÂho
fondu, zrÏõÂzeneÂho podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, vcÏetneÏ praÂv a povinnostõÂ z pracovneÏpraÂvnõÂch
vztahuÊ zameÏstnancuÊ tohoto VinarÏskeÂho fondu, prÏechaÂzejõÂ dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona na Fond,
zrÏõÂzenyÂ podle tohoto zaÂkona. Pro odvodovou povinnost do VinarÏskeÂho fondu za obdobõÂ roku 2002 azÏ do
dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona a prÏi jejõÂm vymaÂhaÂnõÂ se postupuje podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(7) VõÂno dopraveneÂ na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
nebo odeslaneÂ do CÏeskeÂ republiky do 30. dubna
2004, jehozÏ dodaÂvku musõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch
prÏedpisuÊ doprovaÂzet osveÏdcÏenõÂ, se smõÂ propustit do
volneÂho obeÏhu93) a uveÂst do obeÏhu podle dosavadnõÂch
praÂvnõÂch prÏedpisuÊ do 30. cÏervna 2004.
§ 44
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ

ZrusÏuje se:
1. ZaÂkon cÏ. 115/1995 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ

a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
2. ZaÂkon cÏ. 216/2000 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 115/1995 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
3. ZaÂkon cÏ. 50/2002 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon
cÏ. 115/1995 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 216/2000 Sb., a zaÂkon
cÏ. 586/1992 Sb., o danõÂch z prÏõÂjmuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o UÂstrÏednõÂm kontrolnõÂm
a zkusÏebnõÂm uÂstavu zemeÏdeÏlskeÂm
§ 45
Â strÏednõÂm kontrolnõÂm
ZaÂkon cÏ. 147/2002 Sb., o U
a zkusÏebnõÂm uÂstavu zemeÏdeÏlskeÂm a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
Â strÏednõÂm kontrolnõÂm
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o U
a zkusÏebnõÂm uÂstavu zemeÏdeÏlskeÂm), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 309/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 21/2004 Sb. a zaÂkona
cÏ. 317/2004 Sb., se meÏnõÂ takto:
V § 3 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno h), ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 5a) znõÂ:
¹h) ve vedenõÂ Registru vinic a poskytovaÂnõÂ informacõÂ
z neÏj podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.5a)
5a

) ZaÂkon cÏ. 321/2004 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ).ª.

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o StaÂtnõÂ zemeÏdeÏlskeÂ
a potravinaÂrÏskeÂ inspekci a o zmeÏneÏ
a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ
§ 46
ZaÂkon cÏ. 146/2002 Sb., o StaÂtnõÂ zemeÏdeÏlskeÂ a potravinaÂrÏskeÂ inspekci a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch
souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 309/2002 Sb.,
zaÂkona cÏ. 94/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 316/2004 Sb., se meÏnõÂ
takto:
1. V § 3 se na konci odstavce 4 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena x) azÏ bb), kteraÂ vcÏetneÏ
poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 14d), 14e), 14f) a 14g) zneÏjõÂ:

) CÏl. 4 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

92
93
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) § 128 zaÂkona cÏ. 13/1993 Sb., celnõÂ zaÂkon, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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¹x) oveÏrÏuje odruÊdu, puÊvod, cukernatost a hmotnost
vinnyÂch hroznuÊ urcÏenyÂch pro vyÂrobu jakostnõÂho
võÂna s prÏõÂvlastkem a vydaÂvaÂ o tom doklad,
y) provaÂdõÂ zatrÏid'ovaÂnõÂ võÂn podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu,14d)
z) rozhoduje o zpuÊsobu zpracovaÂnõÂ vinnyÂch hroznuÊ
sklizenyÂch na vinici vysazeneÂ v rozporu s bezprostrÏedneÏ zaÂvaznyÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ14e) nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,14d)
nebo produktuÊ vyrobenyÂch z teÏchto vinnyÂch
hroznuÊ,
aa) vydaÂvaÂ doklady podle bezprostrÏedneÏ zaÂvaznyÂch
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,14f)
bb) rozhoduje o sestupneÏnõÂ14g) jakostnõÂch võÂn stanovenyÂch oblastõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch bezprostrÏedneÏ zaÂvaznyÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.14g)
14d

) ZaÂkon cÏ. 321/2004 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ).
14e
) CÏl. 2, 3, 4 a 6 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999 ze dne
17. kveÏtna 1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem, ve
zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1227/2000, narÏõÂzenõÂ Komise
(ES) cÏ. 1607/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000, narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 2826/2000, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1037/2001, narÏõÂzenõÂ
Rady (ES) cÏ. 2585/2001 a narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 527/2003.
CÏl. 2 azÏ 4 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1227/2000 ze dne
31. kveÏtna 2000, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu
s võÂnem, jezÏ se tyÂkajõÂ produkcÏnõÂho potenciaÂlu, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 784/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES)
cÏ. 1253/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1342/2002, narÏõÂzenõÂ
Komise (ES) cÏ. 315/2003 a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 571/
/2003.
14f
) NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001,
kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1493/1999 pro obchod se trÏetõÂmi zemeÏmi s produkty
v odveÏtvõÂ võÂna, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 885/
/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 812/2002 a narÏõÂzenõÂ Komise
(ES) cÏ. 2380/2002.
14g
) CÏl. 56 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1493/1999.ª.

2. V § 5 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno f), ktereÂ znõÂ:
¹f) ulozÏõÂ opatrÏenõÂ o zpuÊsobu zpracovaÂnõÂ vinnyÂch
hroznuÊ sklizenyÂch na vinici vysazeneÂ v rozporu
s bezprostrÏedneÏ zaÂvaznyÂmi prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ14e) nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,14d) nebo produktuÊ vyrobenyÂch z teÏchto vinnyÂch hroznuÊ.ª.
3. V § 6 se doplnÏujõÂ odstavce 5 a 6, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(5) InspektoraÂt rozhoduje o zpuÊsobu zpracovaÂnõÂ
vinnyÂch hroznuÊ sklizenyÂch na vinici vysazeneÂ v rozporu s bezprostrÏedneÏ zaÂvaznyÂmi prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ14e) nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,14d) nebo produktuÊ vyrobenyÂch z teÏchto vinnyÂch
hroznuÊ.
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(6) InspektoraÂt rozhoduje o sestupneÏnõÂ14g) jakostnõÂch võÂn stanovenyÂch oblastõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch
bezprostrÏedneÏ zaÂvaznyÂm prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.14g)ª.
4. V § 11 se na konci odstavce 4 doplnÏuje veÏta
¹InspektoraÂt daÂle rozhoduje o zpuÊsobu zpracovaÂnõÂ
vinnyÂch hroznuÊ sklizenyÂch na vinici vysazeneÂ v rozporu s bezprostrÏedneÏ zaÂvaznyÂmi prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ14e) nebo zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,14d) nebo produktuÊ vyrobenyÂch z teÏchto vinnyÂch
hroznuÊ a o sestupneÏnõÂ14g) jakostnõÂch võÂn stanovenyÂch
oblastõÂ za podmõÂnek stanovenyÂch bezprostrÏedneÏ
zaÂvaznyÂmi prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.14g)ª.
5. V § 11 odstavec 8 znõÂ:
¹(8) O odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ vydaneÂmu podle odstavcuÊ 1, 3 nebo 4 nebo § 6 odst. 4, 5 nebo 6
rozhoduje uÂstrÏednõÂ inspektoraÂt.ª.
6. § 12 znõÂ:
¹§ 12
Na uklaÂdaÂnõÂ pokut a vydaÂvaÂnõÂ rozhodnutõÂ podle
§ 6 odst. 4, 5 a 6 a § 11 odst. 1, 3 a 4 tohoto zaÂkona se
vztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd. V ostatnõÂch prÏõÂpadech se na rÏõÂzenõÂ
podle tohoto zaÂkona spraÂvnõÂ rÏaÂd nevztahuje.ª.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o spraÂvnõÂch poplatcõÂch
§ 47
V sazebnõÂku spraÂvnõÂch poplatkuÊ, uvedeneÂm v prÏõÂloze k zaÂkonu cÏ. 368/1992 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch,
ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 10/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 85/1994 Sb.,
zaÂkona cÏ. 273/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 36/1995 Sb., zaÂkona
cÏ. 301/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 305/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 149/
/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 157/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 167/1998
Sb., zaÂkona cÏ. 63/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 166/1999 Sb.,
zaÂkona cÏ. 167/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb., zaÂkona
cÏ. 352/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 357/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/
/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 363/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 46/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 62/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 117/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 133/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 151/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 153/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 154/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 156/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 158/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 242/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 140/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb.,
zaÂkona cÏ. 76/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 107/2002 Sb., zaÂkona
cÏ. 120/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 146/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 149/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 173/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 308/2002
Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 129/2003 Sb.,
zaÂkona cÏ. 131/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 148/2003 Sb., zaÂkona
cÏ. 149/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 219/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 274/
/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 276/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 354/2003
Sb., zaÂkona cÏ. 356/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 39/2004 Sb.,
zaÂkona cÏ. 41/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 96/2004 Sb., zaÂkona
cÏ. 121/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 316/2004 Sb., polozÏka 92
znõÂ:
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¹PolozÏka 92
a)

OveÏrÏenõÂ odruÊdy, puÊvodu, cukernatosti a hmotnosti vinnyÂch hroznuÊ

KcÏ

250,-

KcÏ

0,-

VydaÂnõÂ prvnõÂho rozhodnutõÂ o zatrÏõÂdeÏnõÂ jakostnõÂho võÂna, jakostnõÂho võÂna s prÏõÂvlastkem, jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti, aromatickeÂho jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti, peÏstitelskeÂho sektu, jakostnõÂho likeÂroveÂho võÂna, za kazÏdyÂch i zapocÏatyÂch 10 tis. litruÊ v sÏarzÏi

KcÏ

300,-

d) VydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zatrÏõÂdeÏnõÂ jakostnõÂho võÂna, jakostnõÂho võÂna s prÏõÂvlastkem,
jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti, aromatickeÂho jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti, peÏstitelskeÂho sektu, jakostnõÂho likeÂroveÂho võÂna,
pro ktereÂ jizÏ bylo rozhodnutõÂ jednou vydaÂno, za kazÏdyÂch i zapocÏatyÂch
10 tis. litruÊ v sÏarzÏi

KcÏ

500,-

b) VydaÂnõÂ prvnõÂho rozhodnutõÂ o zatrÏõÂdeÏnõÂ jakostnõÂho võÂna, jakostnõÂho võÂna s prÏõÂvlastkem, jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti, aromatickeÂho jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti, peÏstitelskeÂho sektu, jakostnõÂho likeÂroveÂho võÂna, u prvnõÂch 8 vzorkuÊ võÂna jednoho vyÂrobce, za jeden kalendaÂrÏnõÂ rok,
pokud mnozÏstvõÂ zatrÏid'ovaneÂho võÂna neprÏesaÂhne 10 tis. litruÊ v sÏarzÏi
c)

PoznaÂmka:
OveÏrÏenõÂ zpoplatnÏovaneÂ podle põÂsmene a) teÂto polozÏky je upraveno v ustanovenõÂ § 19
odst. 4 põÂsm. d) zaÂkona cÏ. 321/2004 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ), a rozhodnutõÂ
zpoplatnÏovanaÂ podle põÂsmen b) azÏ d) teÂto polozÏky jsou upravena v ustanovenõÂ § 26
odst. 2 teÂhozÏ zaÂkona.ª.

Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
§ 48
sÏenõÂ.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂ-

ZaoraÂlek v. r.
Klaus v. r.
SÏpidla v. r.
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323
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 5. kveÏtna 2004,
kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 42 zaÂkona cÏ. 321/2004 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ), (daÂle jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 4 odst. 4 põÂsm. d), § 6 odst. 5, § 8 odst. 4, § 9
odst. 9, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 13 odst. 4, § 14
odst. 3, § 16 odst. 10, § 17 odst. 6, § 23 odst. 15, § 26
odst. 12, § 28 odst. 6, § 29 odst. 5, § 30 odst. 3, § 35
odst. 4:
§1
Seznam odruÊd pro vyÂrobu jakostnõÂho võÂna
stanoveneÂ oblasti
[K § 4 odst. 4 põÂsm. d) zaÂkona]
Seznam odruÊd, ze kteryÂch je dovoleno vyraÂbeÏt
jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti, je uveden v prÏõÂloze cÏ. 1.
§2
PovolenõÂ noveÂ vyÂsadby
(K § 8 odst. 4 zaÂkona)
Vzor zÏaÂdosti o povolenõÂ noveÂ vyÂsadby je uveden
v prÏõÂloze cÏ. 2.
§3
PraÂvo na opeÏtovnou vyÂsadbu
(K § 9 odst. 9 zaÂkona)
(1) ZÏaÂdost o udeÏlenõÂ praÂva na opeÏtovnou vyÂsadbu
podle § 9 odst. 1 zaÂkona podaÂvaÂ peÏstitel UÂstrÏednõÂmu
kontrolnõÂmu a zkusÏebnõÂmu uÂstavu zemeÏdeÏlskeÂmu (daÂle
jen ¹UÂstavª) podle vzoru uvedeneÂho v prÏõÂloze cÏ. 3.
(2) ZÏaÂdost o prÏevod praÂva na opeÏtovnou vyÂsadbu
podaÂvaÂ UÂstavu osoba prÏevaÂdeÏjõÂcõÂ toto praÂvo podle § 9
odst. 6 zaÂkona podle vzoru uvedeneÂho v prÏõÂloze cÏ. 4.
§4
PodrobneÏjsÏõÂ pozÏadavky na vyÂrobu neÏkteryÂch
produktuÊ a fyzikaÂlnõÂ, chemickeÂ a smysloveÂ
pozÏadavky na jakost produktuÊ
[K § 11 odst. 3 põÂsm. a) zaÂkona]
(1) Seznam chorob a vad võÂna tyÂkajõÂcõÂ se vzhledu,
barvy, vuÊneÏ, chuti a perlenõÂ võÂna je uveden v prÏõÂloze cÏ. 5.
(2) SmysloveÂ pozÏadavky na jakost võÂna, s vyÂjimkou sÏumiveÂho võÂna, perliveÂho võÂna, likeÂroveÂho võÂna
a aromatizovaneÂho võÂna jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 6.

(3) SmysloveÂ pozÏadavky na jakost perliveÂho võÂna
a sÏumiveÂho võÂna jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 7.
(4) SmysloveÂ pozÏadavky na jakost likeÂroveÂho
võÂna jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 8.
(5) SmysloveÂ pozÏadavky na jakost aromatizovaneÂho võÂna jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 9.
(6) FyzikaÂlnõÂ a chemickeÂ pozÏadavky na jakost
võÂna jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 10.
§5
Postup prÏi odstranÏovaÂnõÂ vedlejsÏõÂch produktuÊ
vznikajõÂcõÂch prÏi zpracovaÂnõÂ nebo vyÂrobeÏ produktuÊ
[K § 11 odst. 3 põÂsm. b) zaÂkona]
(1) OdstraneÏnõÂ vedlejsÏõÂch produktuÊ vznikajõÂcõÂch
prÏi zpracovaÂnõÂ nebo vyÂrobeÏ produktuÊ se provaÂdõÂ:
a) jejich prodejem,
b) jejich destilacõÂ,
c) jejich likvidacõÂ ve vinici,
d) jinyÂm prokazatelnyÂm zpuÊsobem.
(2) O odstraneÏnõÂ vedlejsÏõÂch produktuÊ vznikajõÂcõÂch
prÏi zpracovaÂnõÂ nebo vyÂrobeÏ produktuÊ provede vyÂrobce
zaÂznam do evidencÏnõÂ knihy (prÏõÂloha cÏ. 27 nebo 33)
a v prÏõÂpadeÏ odstraneÏnõÂ vedlejsÏõÂch produktuÊ podle odstavce 1 põÂsm. a) nebo b) prÏilozÏõÂ doklad prokazujõÂcõÂ, zÏe
dosÏlo tõÂmto zpuÊsobem k odstraneÏnõÂ vedlejsÏõÂch produktuÊ.
§6
Vzory oznaÂmenõÂ o zvysÏovaÂnõÂ nebo snizÏovaÂnõÂ obsahu
kyselin, zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti a slazenõÂ
[K § 12 odst. 7 põÂsm. b), § 13 odst. 4,
§ 14 odst. 3 zaÂkona]
(1) Vzor oznaÂmenõÂ o zvysÏovaÂnõÂ nebo snizÏovaÂnõÂ
obsahu kyselin podle § 12 odst. 4 zaÂkona je uveden
v prÏõÂloze cÏ. 11.
(2) Vzor hlaÂsÏenõÂ o zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti podle
§ 13 odst. 1 zaÂkona je uveden v prÏõÂloze cÏ. 12. Toto
oznaÂmenõÂ muÊzÏe vyÂrobce zaslat souhrnneÏ na obdobõÂ
neprÏekracÏujõÂcõÂ 60 dnuÊ ode dne, kteryÂ je uveden v oznaÂmenõÂ jako den zahaÂjenõÂ zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti.
(3) Vzor hlaÂsÏenõÂ o slazenõÂ podle § 14 odst. 2 zaÂkona je uveden v prÏõÂloze cÏ. 13.
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§7
Hodnoty prÏõÂpustnyÂch technologickyÂch ztraÂt
(normy ztraÂt) prÏi vyÂrobeÏ produktuÊ
[K § 12 odst. 7 põÂsm. a) zaÂkona]
(1) PrÏõÂpustneÂ technologickeÂ ztraÂty prÏi vyÂrobeÏ
produktuÊ (daÂle jen ¹normy ztraÂtª) prÏi vyÂrobeÏ produktuÊ se vztahujõÂ k manipulovaneÂmu mnozÏstvõÂ, prÏicÏemzÏ zaÂkladem je objem produktu po zkvasÏenõÂ prÏed
prvnõÂm staÂcÏenõÂm z kvasnicÏnõÂch kaluÊ.
(2) Normy ztraÂt prÏi vyÂrobeÏ produktuÊ podle jednotlivyÂch operacõÂ s prÏihleÂdnutõÂm k technologii vyÂroby
produktu jsou stanoveny takto:
a) prvnõÂ staÂcÏenõÂ
1. bez pouzÏitõÂ bentonitu
do 6,0 %,
2. s pouzÏitõÂm bentonitu
do 8,0 %,
b) druheÂ staÂcÏenõÂ
1. bez pouzÏitõÂ bentonitu
do 1,5 %,
2. s pouzÏitõÂm bentonitu
do 2,0 %,
c) sÏkolenõÂ, prÏicÏemzÏ sÏkolenõÂm se rozumõÂ technologickyÂ postup prÏi vyÂrobeÏ võÂna vedoucõÂ k odstraneÏnõÂ
nezÏaÂdoucõÂch laÂtek a zvyÂsÏenõÂ jakosti võÂna,
1. bez pouzÏitõÂ bentonitu
do 0,5 %,
2. s pouzÏitõÂm bentonitu
do 1,0 %,
d) filtrace
do 0,2 %,
e) plneÏnõÂ produktu do obalu o objemu
nejvyÂsÏe 2 litry
do 1,0 %,
f) plneÏnõÂ produktu do obalu o objemu
nejvyÂsÏe 60 litruÊ
do 0,5 %,
g) plneÏnõÂ produktu do obalu o objemu
nad 60 litruÊ
do 0,1 %,
h) manipulacÏnõÂ ztraÂty
do 0,2 %,
i) skladovacõÂ ztraÂty (odpar) pro
drÏeveÏneÂ sudy za kazÏdyÂ meÏsõÂc
do 0,4 %.
(3) Souhrn norem ztraÂt z jednotlivyÂch vyÂrobnõÂch
operacõÂ podle odstavce 2 põÂsm. a) azÏ h) nesmõÂ prÏekrocÏit
celkovou povolenou vyÂsÏi ztraÂt 12,5 %.
(4) Pro samostatneÂ hodnocenõÂ jednotlivyÂch operacõÂ se prÏi
a) prvnõÂm staÂcÏenõÂ produktu vyrobeneÂ mnozÏstvõÂ produktu prÏed prvnõÂm staÂcÏenõÂm naÂsobõÂ normou ztraÂt
pro prvnõÂ staÂcÏenõÂ,
b) druheÂm staÂcÏenõÂ produktu vyrobeneÂ mnozÏstvõÂ produktu prÏed druhyÂm staÂcÏenõÂm naÂsobõÂ normou ztraÂt
pro druheÂ staÂcÏenõÂ,
c) sÏkolenõÂ mnozÏstvõÂ sÏkoleneÂho produktu naÂsobõÂ normou ztraÂt pro sÏkolenõÂ,
d) filtraci naÂsobõÂ filtrovaneÂ mnozÏstvõÂ produktu normou ztraÂt pro filtraci,
e) plneÏnõÂ produktu naÂsobõÂ mnozÏstvõÂ produktu prÏedaneÂho k plneÏnõÂ vyÂsÏe uvedenou normou ztraÂt
pro danyÂ typ plneÏnõÂ,
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f) manipulaci bere pro vyÂpocÏet normy ztraÂt za zaÂklad objem manipulace prÏi prÏetaÂcÏenõÂ, mõÂsenõÂ
apod., provedeneÂ mimo prvnõÂ nebo druheÂ staÂcÏenõÂ
kaluÊ,
g) skladovaÂnõÂ bere pro vyÂpocÏet normy ztraÂt za zaÂklad pocÏaÂtecÏnõÂ zaÂsoba produktu po druheÂm stocÏenõÂ.
(5) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 4 se nevztahujõÂ na
produkty vyrobeneÂ v raÂmci vyÂzkumnyÂch a sÏlechtitelskyÂch uÂkoluÊ a ulozÏeneÂ do naÂdob s obsahem do 60 litruÊ.
§8
Vzor zÏaÂdosti o uznaÂnõÂ souteÏzÏe nebo vyÂstavy võÂn
[K § 16 odst. 10 põÂsm. a) zaÂkona]
Vzor zÏaÂdosti o uznaÂnõÂ souteÏzÏe võÂn nebo vyÂstavy
võÂn, na nõÂzÏ probõÂhaÂ souteÏzÏ võÂn, pro uÂcÏely oznacÏovaÂnõÂ
võÂna podle § 16 odst. 5 zaÂkona je uveden v prÏõÂloze cÏ. 14.
§9
Podrobnosti tyÂkajõÂcõÂ se oznacÏovaÂnõÂ produktuÊ
[K § 16 odst. 10 põÂsm. b) zaÂkona]
(1) VõÂno lze oznacÏit slovem ¹barriqueª, pokud
võÂno zraÂlo nejmeÂneÏ 3 meÏsõÂce v duboveÂm sudu o objemu
225 litruÊ, kteryÂ nebyl pouzÏõÂvaÂn pro vyÂrobu võÂna deÂle
nezÏ 36 meÏsõÂcuÊ. Toto oznacÏenõÂ lze doplnit uÂdajem
o dobeÏ zraÂnõÂ võÂna v meÏsõÂcõÂch nebo rocõÂch.
(2) VõÂno lze oznacÏit slovy:
a) ¹zraÂlo v suduª, pokud võÂno zraÂlo v drÏeveÏneÂm sudu
po dobu nejmeÂneÏ 6 meÏsõÂcuÊ,
b) ¹claretª nebo ¹klaretª, pokud bylo võÂno vyrobeno
z modryÂch vinnyÂch hroznuÊ bez nakvaÂsÏenõÂ,
c) ¹ruÊzÏaÂkª nebo ¹rysÏaÂkª, pokud bylo võÂno vyrobeno
ze smeÏsi vinnyÂch hroznuÊ nebo hroznoveÂho mosÏtu
z bõÂlyÂch, prÏõÂpadneÏ cÏervenyÂch, a modryÂch vinnyÂch
hroznuÊ,
d) ¹archivnõÂ võÂnoª, pokud je võÂno uvaÂdeÏno do obeÏhu
nejmeÂneÏ 3 roky po roku sklizneÏ,
e) ¹mladeÂ võÂnoª, pokud je võÂno nabõÂzeno ke spotrÏebeÏ
konecÏneÂmu spotrÏebiteli nejpozdeÏji do konce kalendaÂrÏnõÂho roku, ve ktereÂm probeÏhla sklizenÏ vinnyÂch hroznuÊ pouzÏityÂch k vyÂrobeÏ tohoto võÂna,
f) ¹prvnõÂ sklizenÏª, ¹panenskaÂ sklizenÏª nebo ¹panenskeÂ võÂnoª, pokud võÂno pochaÂzõÂ z prvnõÂ sklizneÏ
vinice; za prvnõÂ sklizenÏ vinice se povazÏuje sklizenÏ
uskutecÏneÏnaÂ ve trÏetõÂm roce po vyÂsadbeÏ vinice.
(3) OznacÏenõÂ ¹rezervaª je mozÏneÂ pouzÏõÂt pro võÂno,
s vyÂjimkou sÏumiveÂho võÂna a perliveÂho võÂna, ktereÂ zraÂlo
nejmeÂneÏ 24 meÏsõÂcuÊ v drÏeveÏneÂm sudu a naÂsledneÏ v lahvi,
z toho v sudu nejmeÂneÏ 12 meÏsõÂcuÊ u cÏerveneÂho võÂna
a 6 meÏsõÂcuÊ u bõÂleÂho nebo ruÊzÏoveÂho võÂna.
(4) VõÂno lze oznacÏit uÂdajem o barveÏ võÂna slovy
¹bõÂleÂª, ¹ruÊzÏoveÂª nebo ¹cÏerveneÂª; oznacÏenõÂ barvy ruÊzÏoveÂ lze nahradit oznacÏenõÂm ¹roseª nebo ¹roseÂª.
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(5) Tam, kde je dovoleno v oznacÏenõÂ võÂna uvaÂdeÏt
naÂzev odruÊdy, uvede se tento naÂzev ve zneÏnõÂ naÂzvu
odruÊdy nebo jejõÂho synonyma podle prÏõÂlohy cÏ. 1.
(6) Na etiketeÏ umõÂsteÏneÂ na zadnõÂ straneÏ obalu lze
uveÂst informace pro spotrÏebitele, tyÂkajõÂcõÂ se
a) zpuÊsobu vyÂroby võÂna,
b) charakteristickyÂch smyslovyÂch vlastnostõÂ võÂna,
c) historie võÂna, jeho vyÂrobce nebo osob, ktereÂ se
podõÂlely na uvaÂdeÏnõÂ võÂna do obeÏhu,
d) prÏõÂrodnõÂch nebo technickyÂch podmõÂnek, ktereÂ daÂvajõÂ zaÂkladnõÂ charakteristickeÂ vlastnosti tomuto
võÂnu,
e) vyzraÂlosti võÂna dosazÏeneÂ skladovaÂnõÂm võÂna,
f) doporucÏenõÂ, ke ktereÂmu jõÂdlu je vhodneÂ võÂno podaÂvat,
g) zpuÊsobu, jakyÂm je vhodneÂ võÂno prÏedlozÏit ke spotrÏebeÏ,
h) zpuÊsobu skladovaÂnõÂ võÂna.
(7) Informace uvaÂdeÏneÂ na etiketeÏ võÂna podle odstavce 6 nesmõÂ veÂst ke klamaÂnõÂ spotrÏebitele.1)
§ 10
ZemeÏpisnaÂ oznacÏenõÂ pro zemskeÂ võÂno a odruÊdy,
z nichzÏ lze vyraÂbeÏt zemskeÂ võÂno
(K § 17 odst. 6 zaÂkona)
(1) Pro zemskeÂ võÂno se stanovujõÂ tato zemeÏpisnaÂ
oznacÏenõÂ:
a) cÏeskeÂ zemskeÂ võÂno,
b) moravskeÂ zemskeÂ võÂno.
(2) ZemskeÂ võÂno lze vyraÂbeÏt z odruÊd, ze kteryÂch
je dovoleno vyraÂbeÏt jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti
podle prÏõÂlohy cÏ. 1 a daÂle z odruÊd uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 15.
§ 11
Ï
ZaÂdost o povolenõÂ prÏiznaÂvat oznacÏenõÂ võÂna
originaÂlnõÂ certifikace a rozsah charakteristiky
vlastnostõÂ võÂna uvedeneÂho v zÏaÂdosti
(K § 23 odst. 15 zaÂkona)
(1) Vzor zÏaÂdosti o povolenõÂ prÏiznaÂvat oznacÏenõÂ
võÂna originaÂlnõÂ certifikace je uveden v prÏõÂloze cÏ. 16.
(2) Charakteristika võÂna uvedeneÂho v zÏaÂdosti podle § 23 odst. 5 põÂsm. d) zaÂkona musõÂ obsahovat:
a) smysloveÂ pozÏadavky na jakost võÂna,
b) chemickeÂ a fyzikaÂlnõÂ pozÏadavky na jakost võÂna,
a to nejmeÂneÏ v rozsahu potrÏebneÂm pro hodnocenõÂ jakostnõÂho võÂna stanoveneÂ oblasti podle § 4 tak, aby tato

1
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charakteristika võÂna definovala odlisÏnost võÂna originaÂlnõÂ
certifikace.
§ 12
ZpuÊsob odbeÏru, velikost vzorkuÊ võÂna a prÏõÂpustneÂ
odchylky od vyÂsledkuÊ rozboru z laboratorÏe
(K § 26 odst. 12 zaÂkona)
(1) OdbeÏr vzorkuÊ võÂna podle § 26 odst. 4 zaÂkona
se provaÂdõÂ tak, zÏe se odebere
a) dõÂlcÏõÂ vzorek A pro potrÏebu rozboru z laboratorÏe ±
jedna laÂhev o minimaÂlnõÂm objemu 1 litr, u võÂna jizÏ
nalahvovaneÂho tolik lahvõÂ, aby jejich celkovyÂ minimaÂlnõÂ objem cÏinil 1 litr,
b) dõÂlcÏõÂ vzorek B pro smysloveÂ hodnocenõÂ võÂna ±
jedna laÂhev o minimaÂlnõÂm objemu 0,5 litru, u võÂna
jizÏ nalahvovaneÂho tolik lahvõÂ, aby jejich celkovyÂ
minimaÂlnõÂ objem cÏinil 0,5 litru,
c) dõÂlcÏõÂ vzorek C k ulozÏenõÂ jako referencÏnõÂ vzorek
u StaÂtnõÂ zemeÏdeÏlskeÂ a potravinaÂrÏskeÂ inspekce (daÂle
jen ¹Inspekceª) k proveÏrÏenõÂ vyÂsledku rozboru z laboratorÏe ± jedna laÂhev o minimaÂlnõÂm objemu
1 litr, u võÂna jizÏ nalahvovaneÂho tolik lahvõÂ, aby
jejich celkovyÂ minimaÂlnõÂ objem cÏinil 1 litr.
(2) U võÂna ulozÏeneÂho ve skladovyÂch naÂdobaÂch se
odbeÏr provaÂdõÂ ze vzorku po zhomogenizovaÂnõÂ celeÂho
obsahu. U võÂna ulozÏeneÂho ve velkoobjemovyÂch naÂdobaÂch (tancõÂch, cisternaÂch nebo sudech), u kteryÂch
nelze proveÂst pozÏadovaneÂ zhomogenizovaÂnõÂ, se odbeÏr
provaÂdõÂ z pruÊmeÏrneÂho vzorku prÏipraveneÂho smõÂchaÂnõÂm dõÂlcÏõÂch vzorkuÊ; dõÂlcÏõÂ vzorky stejneÂho objemu a pocÏtu se odebõÂrajõÂ z hornõÂ vrstvy v jedneÂ desetineÏ celkoveÂ
vyÂsÏky pod hladinou, ze strÏednõÂ vrstvy a ze spodnõÂ
vrstvy v jedneÂ desetineÏ celkoveÂ vyÂsÏky nade dnem.
(3) Hodnoty skutecÏneÂho obsahu alkoholu, celkoveÂho obsahu alkoholu a obsahu bezcukerneÂho extraktu
u võÂna uvaÂdeÏneÂho do obeÏhu musõÂ odpovõÂdat hodnotaÂm
zjisÏteÏnyÂm prÏi zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna vyrobeneÂho z vinnyÂch
hroznuÊ vypeÏstovanyÂch na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky. Jsou
prÏõÂpustneÂ naÂsledujõÂcõÂ odchylky s prÏihleÂdnutõÂm k chybeÏ
metody:
a) u skutecÏneÂho obsahu alkoholu + 0,4 % objemovyÂch,
b) u celkoveÂho obsahu alkoholu + 0,5 % objemovyÂch,
c) u obsahu bezcukerneÂho extraktu + 0,5 g na litr.
§ 13
Registr vinic
(K § 28 odst. 6 a § 29 odst. 5 zaÂkona)
(1) UÂdaje zapisovaneÂ podle § 11, 28 a 29 zaÂkona

) ZaÂkon cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ spotrÏebitele, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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do Registru vinic (daÂle jen ¹Registrª) se prÏedaÂvajõÂ
UÂstavu na vzorech stanovenyÂch v odstavcõÂch 2 azÏ 5.
(2) Vzor pro oznaÂmenõÂ o zahaÂjenõÂ, prÏerusÏenõÂ nebo
ukoncÏenõÂ vyÂroby produktuÊ je uveden v prÏõÂloze cÏ. 17.
(3) Vzor zÏaÂdosti o registraci vinice a oznaÂmenõÂ
o provedenõÂ zmeÏny ve vinici je uveden v prÏõÂloze cÏ. 18.
(4) Vzor oznaÂmenõÂ zmeÏny peÏstitele je uveden
v prÏõÂloze cÏ. 19.
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b) nakoupenyÂch vinnyÂch hroznuÊ nebo hroznoveÂho
mosÏtu vede vyÂrobce na vzoru uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 24. VyÂkup vinnyÂch hroznuÊ provaÂdõÂ vyÂrobce
na vyÂkupnõÂm lõÂstku, jehozÏ vzor je uveden v prÏõÂloze cÏ. 25; vyÂkupnõÂ lõÂstek uchovaÂ vyÂrobce i peÏstitel
po dobu 5 let,
c) prodanyÂch vinnyÂch hroznuÊ nebo hroznoveÂho
mosÏtu vede peÏstitel na vzoru uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 26,

(5) Vzor prohlaÂsÏenõÂ o
a) sklizni podle § 29 odst. 1 zaÂkona je uveden v prÏõÂloze cÏ. 20,
b) produkci podle § 29 odst. 2 zaÂkona je uveden
v prÏõÂloze cÏ. 21,
c) zaÂsobaÂch podle § 29 odst. 3 zaÂkona je uveden
v prÏõÂloze cÏ. 22.
§ 14
EvidencÏnõÂ knihy
[K § 6 odst. 5 zaÂkona, § 11 odst. 3 põÂsm. c),
§ 30 odst. 3 zaÂkona]

(6) Evidenci o hmotnosti nakoupeneÂho a zpracovaneÂho cukru vede vyÂrobce na vzoru uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 28.

(1) EvidencÏnõÂ knihy tvorÏõÂ evidence vedenaÂ na
vzorech uvedenyÂch v odstavcõÂch 3 azÏ 9, prÏicÏemzÏ tato
evidence muÊzÏe byÂt rozdeÏlena do neÏkolika evidencÏnõÂch
knih. EvidencÏnõÂ knihy se vedou v pevneÂ vazbeÏ nebo
v elektronickeÂ podobeÏ a listy v nich musõÂ byÂt pruÊbeÏzÏneÏ
cÏõÂslovaÂny. V prÏõÂpadeÏ, zÏe jsou evidencÏnõÂ knihy vedeny
v elektronickeÂ podobeÏ musõÂ pouzÏityÂ program zabezpecÏit, aby kazÏdyÂ zaÂznam byl proveden nevratneÏ s uvedenõÂm jmeÂna osoby, kteraÂ zaÂznam provedla.

(8) Evidenci o vyÂrobeÏ a uzÏitõÂ alkoholickyÂch naÂpojuÊ vyrobenyÂch z vyÂluhu matolin vede vyÂrobce na
vzoru uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 30.

(2) EvidencÏnõÂ knihy se uchovaÂvajõÂ po dobu stanovenou prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.2)
(3) KazÏdaÂ evidencÏnõÂ kniha musõÂ byÂt oznacÏena
identifikacÏnõÂmi uÂdaji v rozsahu:
a) u fyzickyÂch osob jmeÂno, prÏõÂjmenõÂ, trvalyÂ pobyt
a mõÂsto podnikaÂnõÂ, lisÏõÂ-li se od trvaleÂho pobytu,
identifikacÏnõÂ cÏõÂslo nebo rodneÂ cÏõÂslo,
b) u praÂvnickyÂch osob obchodnõÂ firma nebo naÂzev,
sõÂdlo, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo.

d) zpracovanyÂch vinnyÂch hroznuÊ nebo hroznoveÂho
mosÏtu a mnozÏstvõÂ vyrobeneÂho võÂna s cÏleneÏnõÂm podle jakostnõÂch trÏõÂd vede vyÂrobce na vzoru uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 27.

(7) Evidenci o nakoupeneÂm a zpracovaneÂm
mnozÏstvõÂ zahusÏteÏneÂho hroznoveÂho mosÏtu, rektifikovaneÂho mosÏtoveÂho koncentraÂtu, laÂtek pouzÏõÂvanyÂch k prÏikyselenõÂ, laÂtek pouzÏõÂvanyÂch k odkyselenõÂ a alkoholu
zõÂskaneÂho z võÂna vede vyÂrobce na vzoru uvedeneÂm
v prÏõÂloze cÏ. 29.

(9) Evidenci o vyÂrobeÏ a uzÏitõÂ alkoholickyÂch naÂpojuÊ vyrobenyÂch ze zrÏedeÏnyÂch vinnyÂch kaluÊ vede vyÂrobce na vzoru uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 31.
(10) Evidenci o zaÂsobaÂch võÂna vede vyÂrobce na
vzoru uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 32.

(4) Na zÏaÂdost Inspekce podle § 30 odst. 2 zaÂkona
prÏedklaÂdaÂ osoba, kteraÂ je povinna veÂst evidencÏnõÂ knihy
(§ 30 odst. 1 zaÂkona), evidencÏnõÂ knihy v plneÂm rozsahu. V prÏõÂpadeÏ, zÏe jsou evidencÏnõÂ knihy vedeny v elektronickeÂ podobeÏ, musõÂ byÂt na zÏaÂdost Inspekce vytisÏteÏny pozÏadovaneÂ cÏaÂsti evidencÏnõÂch knih.

(11) Kontrola produkce podle § 11 odst. 2
põÂsm. e) zaÂkona musõÂ byÂt provaÂdeÏna takovyÂm zpuÊsobem, aby bylo vyloucÏeno uvedenõÂ zdravotneÏ zaÂvadneÂho produktu do obeÏhu. VyÂrobce vede evidenci o zaÂsobaÂch produktu a evidenci o prÏõÂdavcõÂch jinyÂch laÂtek
nezÏ võÂna k produktu, prÏed uvedenõÂm produktu do
obeÏhu, na vzoru stanoveneÂm v prÏõÂloze cÏ. 33. Evidence
o zaÂsobaÂch produktu se vede podle jednotlivyÂch
naÂdob. ZaÂznamy se provedou nejpozdeÏji prvnõÂ pracovnõÂ den po osÏetrÏenõÂ produktu, v prÏõÂpadeÏ zvysÏovaÂnõÂ
cukernatosti se provedou ve stejnyÂ den, kdy dosÏlo
k zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti.

(5) Evidenci o hmotnosti a cukernatosti
a) sklizenyÂch vinnyÂch hroznuÊ a zaÂznamy o vinicõÂch
a na nich dosazÏenyÂch hektarovyÂch vyÂnosech vede
peÏstitel na vzoru uvedeneÂm v prÏõÂloze cÏ. 23,

(12) V prÏõÂpadeÏ, zÏe jsou evidencÏnõÂ knihy vedeny
v elektronickeÂ podobeÏ, nahradõÂ se u prÏõÂloh cÏ. 23, 26,
27 a 30 azÏ 33 podpis uvedenõÂm jmeÂna osoby odpoveÏdneÂ
za vedenõÂ evidence.

) CÏl. 70 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 884/2001.
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§ 15
Vzor vyÂkazu o produkci võÂna a plosÏe vinic
prÏedaÂvanyÂ VinarÏskeÂmu fondu
(K § 35 odst. 4 zaÂkona)
Vzor vyÂkazu o produkci võÂna a plosÏe vinic pro
odvod do VinarÏskeÂho fondu podle § 35 odst. 4 zaÂkona
je uveden v prÏõÂloze cÏ. 34.
§ 16
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
ZrusÏuje se:
1. VyhlaÂsÏka cÏ. 297/2000 Sb., kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona cÏ. 115/1995 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 216/2000 Sb.
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2. VyhlaÂsÏka cÏ. 194/2002 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ cÏ. 297/2000 Sb., kterou
se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona cÏ. 115/
/1995 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3. VyhlaÂsÏka cÏ. 299/2000 Sb., kterou se stanovõÂ podrobnosti prÏi uvaÂdeÏnõÂ uÂdajuÊ na obalu võÂna nebo
vyÂrobkuÊ z hroznuÊ reÂvy vinneÂ a dalsÏõÂ podrobnosti
oznacÏovaÂnõÂ võÂna a vyÂrobkuÊ z hroznuÊ reÂvy vinneÂ.
§ 17
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ, s vyÂjimkou § 13 odst. 5, kteryÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. srpna 2004.

Ministr:
Ing. Palas v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 4 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6532

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 5 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6533

PrÏõÂloha cÏ. 6 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6534

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 7 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6535

Strana 6536

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 8 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6537

PrÏõÂloha cÏ. 9 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

PrÏõÂloha cÏ. 10 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6538

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6539

PrÏõÂloha cÏ. 11 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6540

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 12 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6541

PrÏõÂloha cÏ. 13 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6542

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 14 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6543

Strana 6544

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 15 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6545

PrÏõÂloha cÏ. 16 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6546

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 17 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

PrÏõÂloha cÏ. 18 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6547

Strana 6548

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6549

Strana 6550

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6551

PrÏõÂloha cÏ. 19 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6552

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 20 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6553

Strana 6554

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 21 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6555

Strana 6556

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6557

PrÏõÂloha cÏ. 22 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

PrÏõÂloha cÏ. 23 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6558

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 24 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6559

Strana 6560

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6561

PrÏõÂloha cÏ. 25 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

PrÏõÂloha cÏ. 26 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6562

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6563

PrÏõÂloha cÏ. 27 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6564

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6565

Strana 6566

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 28 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6567

PrÏõÂloha cÏ. 29 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6568

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 30 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6569

PrÏõÂloha cÏ. 31 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

PrÏõÂloha cÏ. 32 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

Strana 6570

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 33 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6571

Strana 6572

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

CÏaÂstka 105

PrÏõÂloha cÏ. 34 k vyhlaÂsÏce cÏ. 323/2004 Sb.

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 323 / 2004

Strana 6573

CÏaÂstka 105

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 324 / 2004

Strana 6574

324
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 5. kveÏtna 2004,
kterou se stanovõÂ seznam vinarÏskyÂch podoblastõÂ, vinarÏskyÂch obcõÂ a vinicÏnõÂch tratõÂ,
vcÏetneÏ jejich uÂzemnõÂho vymezenõÂ
Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ stanovõÂ podle § 42 zaÂkona cÏ. 321/2004 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ), (daÂle jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 4 odst. 4 põÂsm. a), b) a c) zaÂkona:
§1
VinarÏskeÂ podoblasti
[K § 4 odst. 4 põÂsm. a) zaÂkona]
(1) VinarÏskeÂ podoblasti ve vinarÏskeÂ oblasti Morava
jsou mikulovskaÂ, slovaÂckaÂ, velkopavlovickaÂ a znojemskaÂ.
(2) VinarÏskeÂ podoblasti ve vinarÏskeÂ oblasti CÏechy
jsou meÏlnickaÂ a litomeÏrÏickaÂ.
§2
VinarÏskeÂ obce a vinicÏnõÂ trateÏ a jejich
uÂzemnõÂ vymezenõÂ
[K § 4 odst. 4 põÂsm. b) a c) zaÂkona]
(1) VinarÏskeÂ obce a vinicÏnõÂ trateÏ v jednotlivyÂch
vinarÏskyÂch podoblastech jsou uvedeny v prÏõÂloze.
(2) Hranice pozemkuÊ a cÏaÂstõÂ pozemkuÊ tvorÏõÂcõÂ jednotliveÂ vinicÏnõÂ trateÏ jsou zakresleneÂ ve StaÂtnõÂ mapeÏ
1 : 5000 ± odvozeneÂ,1) ulozÏeneÂ u prÏõÂslusÏneÂho obecnõÂho
uÂrÏadu, magistraÂtu, meÏstskeÂ cÏaÂsti nebo meÏstskeÂho obÂ strÏednõÂho kontrolnõÂho a zkusÏebnõÂho uÂstavu
vodu a u U
zemeÏdeÏlskeÂho. CÏõÂsla mapovyÂch listuÊ vinicÏnõÂch tratõÂ
v jednotlivyÂch katastraÂlnõÂch uÂzemõÂch jsou uvedena
v prÏõÂloze.
(3) Touto vyhlaÂsÏkou nejsou dotcÏeny praÂva a povinnosti stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy.2)

§3
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
ZrusÏuje se:
1. VyhlaÂsÏka cÏ. 298/2000 Sb., kterou se stanovõÂ seznam vinarÏskyÂch obcõÂ, seznam vinicÏnõÂch tratõÂ a jejich vymezenõÂ a seznam odruÊd reÂvy vinneÂ v jednotlivyÂch vinarÏskyÂch oblastech, z jejichzÏ hroznuÊ lze
vyraÂbeÏt võÂno s prÏõÂvlastkem.
2. VyhlaÂsÏka cÏ. 228/2001 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ cÏ. 298/2000 Sb., kterou
se stanovõÂ seznam vinarÏskyÂch obcõÂ, seznam vinicÏnõÂch tratõÂ a jejich vymezenõÂ a seznam odruÊd reÂvy
vinneÂ v jednotlivyÂch vinarÏskyÂch oblastech, z jejichzÏ hroznuÊ lze vyraÂbeÏt võÂno s prÏõÂvlastkem.
3. VyhlaÂsÏka cÏ. 402/2002 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
Ministerstva zemeÏdeÏlstvõÂ cÏ. 298/2000 Sb., kterou
se stanovõÂ seznam vinarÏskyÂch obcõÂ, seznam vinicÏnõÂch tratõÂ a jejich vymezenõÂ a seznam odruÊd reÂvy
vinneÂ v jednotlivyÂch vinarÏskyÂch oblastech, z jejichzÏ hroznuÊ lze vyraÂbeÏt võÂno s prÏõÂvlastkem, ve
zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky cÏ. 228/2001 Sb.
4. VyhlaÂsÏka cÏ. 158/2003 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
cÏ. 298/2000 Sb., kterou se stanovõÂ seznam vinarÏskyÂch obcõÂ, seznam vinicÏnõÂch tratõÂ a jejich vymezenõÂ.
5. VyhlaÂsÏka cÏ. 28/2004 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
cÏ. 298/2000 Sb., kterou se stanovõÂ seznam vinarÏskyÂch obcõÂ, seznam vinicÏnõÂch tratõÂ a jejich vymezenõÂ.
§4
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jejõÂho vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

1

) § 2 odst. 1 põÂsm. b) narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 116/1995 Sb., kteryÂm se stanovõÂ geodetickeÂ referencÏnõÂ systeÂmy, staÂtnõÂ mapovaÂ dõÂla
zaÂvaznaÂ na celeÂm uÂzemõÂ staÂtu a zaÂsady jejich pouzÏõÂvaÂnõÂ.
2
) ZaÂkon cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 114/1992 Sb., o ochraneÏ prÏõÂrody a krajiny, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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245
Â DY
Ï IÂ Z E N IÂ VL A
NA R
ze dne 21. dubna 2004
o stanovenõÂ blizÏsÏõÂch podmõÂnek prÏi provaÂdeÏnõÂ opatrÏenõÂ spolecÏneÂ organizace trhu s võÂnem
VlaÂda narÏizuje podle § 2b odst. 2 zaÂkona cÏ. 252/ deÏlskeÂmu intervencÏnõÂmu fondu (daÂle jen ¹Fondª)3)
/1997 Sb., o zemeÏdeÏlstvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 128/2003 na jõÂm vydaneÂm formulaÂrÏi.
Sb.:
(2) ZaÂvazek uzÏivateluÊ hroznoveÂ sÏt'aÂvy podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ4) se prÏedklaÂdaÂ Fondu na
§1
jõÂm vydaneÂm formulaÂrÏi.
PrÏedmeÏt uÂpravy
(3) Podpora na vyÂrobu hroznoveÂ sÏt'aÂvy muÊzÏe byÂt
za
podmõ
Ânek stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spole(1) Toto narÏõÂzenõÂ upravuje blizÏsÏõÂ podmõÂnky prÏi
5
)
Fondem snõÂzÏena azÏ o 100 % vyÂsÏe teÂto podc
Ïenstvõ
Â
provaÂdeÏnõÂ opatrÏenõÂ spolecÏneÂ organizace trhu s võÂnem,
pory.
jejichzÏ uÂpravu bezprostrÏedneÏ zaÂvazneÂ prÏedpisy Evrop-

skyÂch spolecÏenstvõÂ1) (daÂle jen ¹prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂª) cÏlenskyÂm staÂtuÊm EvropskeÂ unie prÏikazujõÂ nebo umozÏnÏujõÂ proveÂst samostatnou uÂpravu podle
jejich uvaÂzÏenõÂ.

(2) TõÂmto narÏõÂzenõÂm nejsou dotcÏena opatrÏenõÂ spolecÏneÂ organizace trhu s võÂnem, stanovenaÂ zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem.
§2
Podpora na vyÂrobu hroznoveÂ sÏt'aÂvy
(1) ZÏaÂdost o podporu na vyÂrobu hroznoveÂ sÏt'aÂvy
podaÂvajõÂ osoby, ktereÂ splnÏujõÂ podmõÂnky stanoveneÂ
prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,2) StaÂtnõÂmu zemeÏ-

§3
Podpora na uzÏitõÂ zahusÏteÏneÂho hroznoveÂho mosÏtu
nebo rektifikovaneÂho mosÏtoveÂho koncentraÂtu
ke zvyÂsÏenõÂ obsahu alkoholu v produktu
ZÏaÂdost o podporu na uzÏitõÂ zahusÏteÏneÂho hroznoveÂho mosÏtu nebo rektifikovaneÂho mosÏtoveÂho koncentraÂtu ke zvyÂsÏenõÂ obsahu alkoholu v produktu podle
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ6) podaÂvaÂ vyÂrobce
Fondu na jõÂm vydaneÂm formulaÂrÏi.
§4
Podpora pro soukromeÂ skladovaÂnõÂ produktu
(1) NabõÂdku na uzavrÏenõÂ smlouvy o poskytnutõÂ

1

) NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999 ze dne 17. kveÏtna 1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES)
cÏ. 1227/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1607/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1622/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000,
narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 2826/2000, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1037/2001, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 2585/2001, narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 527/2003, narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 806/2003, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1687/2003, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1793/2003
a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1795/2003.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1227/2000 ze dne 31. kveÏtna 2000, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1493/1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem, jezÏ se tyÂkajõÂ produkcÏnõÂho potenciaÂlu, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES)
cÏ. 784/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1253/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1342/2002, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 315/2003,
narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1203/2003 a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1841/2003.
NarÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000 ze dne 25. cÏervence 2000, kteryÂm se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ pravidla k narÏõÂzenõÂ Rady (ES)
cÏ. 1493/1999 o spolecÏneÂ organizaci trhu s võÂnem, jezÏ se tyÂkajõÂ mechanismuÊ trhu, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2409/
/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2786/2000, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 545/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1282/2001, narÏõÂzenõÂ
Komise (ES) cÏ. 1660/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2022/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2047/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES)
cÏ. 2429/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2464/2001, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1315/2002, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1795/2002,
narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 2224/2002, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 625/2003, narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1183/2003, narÏõÂzenõÂ Komise
(ES) cÏ. 1411/2003 a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1710/2003.
2
) CÏl. 6 a 8 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.
3

) ZaÂkon cÏ. 256/2000 Sb., o StaÂtnõÂm zemeÏdeÏlskeÂm intervencÏnõÂm fondu a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o StaÂtnõÂm
zemeÏdeÏlskeÂm intervencÏnõÂm fondu), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 128/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 41/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 85/2004 Sb.
4
) CÏl. 7 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.
5
) CÏl. 11a narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.
6
) CÏl. 14 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.
CÏl. 34 odst. 1 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
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podpory pro soukromeÂ skladovaÂnõÂ produktu podle
prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ7) podaÂvajõÂ osoby
podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ8) Fondu na
jõÂm vydaneÂm formulaÂrÏi.
(2) ProhlaÂsÏenõÂ o ukoncÏenõÂ smlouvy o skladovaÂnõÂ
podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ9) se podaÂvaÂ
Fondu na jõÂm vydaneÂm formulaÂrÏi.

(4) DodavatelskaÂ smlouva podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ16) se prÏedklaÂdaÂ Fondu na jõÂm vydaneÂm formulaÂrÏi.
(5) ZÏaÂdost o hlavnõÂ podporu podle prÏedpisuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ17) se podaÂvaÂ Fondu na jõÂm
vydaneÂm formulaÂrÏi.

(3) KazÏdaÂ zmeÏna tyÂkajõÂcõÂ se smlouvy o skladovaÂnõÂ
podle prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ10) se oznamuje Fondu alesponÏ 7 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ prÏed jejõÂm
provedenõÂm.

(6) LhuÊta pro prÏedaÂnõÂ uÂdajuÊ podle prÏedpisuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,18) ktereÂ se vztahujõÂ k prÏedchozõÂmu vinarÏskeÂmu roku, se stanovuje na 15. listopad
kalendaÂrÏnõÂho roku.

§5

(7) StanovenõÂ skutecÏneÂho obsahu alkoholu19) ve
võÂneÏ, ktereÂ maÂ byÂt zpracovaÂno na alkoholizovaneÂ võÂno,
provaÂdõÂ akreditovanaÂ laboratorÏ.20)

Podpora destilace võÂna
(1) ZÏaÂdost o schvaÂlenõÂ palõÂrny11) jako zpracovatele produktuÊ nebo provozovny na vyÂrobu alkoholizovaÂneÂho võÂna12) podaÂvaÂ vyÂrobce12) Fondu na jõÂm vydanyÂch formulaÂrÏõÂch. TõÂm nenõÂ dotcÏeno schvalovaÂnõÂ podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu.12) VyÂrobce k zÏaÂdosti
prÏilozÏõÂ doklad, zÏe je podnikatelem podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu.13)
(2) NabõÂdka na uzavrÏenõÂ smlouvy o poskytnutõÂ
podpory skladovaÂnõÂ vinneÂho destilaÂtu podle prÏedpisuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ14) se podaÂvaÂ Fondu na jõÂm
vydaneÂm formulaÂrÏi, ve lhuÊteÏ stanoveneÂ prÏedpisem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ.15)
(3) ZÏaÂdost o vedlejsÏõÂ podporu podle prÏedpisuÊ
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ14) se podaÂvaÂ Fondu na jõÂm
vydaneÂm formulaÂrÏi.

§6
Odbyt alkoholu z destilace
NabõÂdka k uÂcÏasti na verÏejneÂ drazÏbeÏ alkoholu21)
nebo nabõÂdka do nabõÂdkoveÂho rÏõÂzenõÂ21) se podaÂvaÂ
Fondu na jõÂm vydaneÂm formulaÂrÏi.
§7
PreÂmie za konecÏneÂ vzdaÂnõÂ se vinohradnictvõÂ
PreÂmie za konecÏneÂ vzdaÂnõÂ se vinohradnictvõÂ podle
prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ22) se v CÏeskeÂ republice neposkytuje.

7

) Hlava II narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.
CÏl. 24 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
8
) CÏl. 26 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.
9
) CÏl. 32 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.

) CÏl. 34 odst. 4 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.
) CÏl. 41 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.

10
11
12

) ZaÂkon cÏ. 61/1997 Sb., o lihu a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ
zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o lihu), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 129/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 22/2000 Sb. a zaÂkona cÏ. 354/2003 Sb.
13
) § 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.
14
) CÏl. 29 odst. 6 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
15
) CÏl. 64 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.
) CÏl. 65 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.
) CÏl. 29 odst. 3 a 4 narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
18
) CÏl. 65 odst. 8 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.
16
17

19

) PrÏõÂloha II narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

20

) § 14 azÏ 16 zaÂkona cÏ. 22/1997 Sb., o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 71/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 102/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 205/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 226/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 277/2003 Sb.
21
) Kapitola IV narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1623/2000.
22

) Hlava II kapitola II narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.

CÏaÂstka 81

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 245 / 2004

§8
Podpora na restrukturalizaci a prÏemeÏnu vinic
(1) ZÏaÂdost o zarÏazenõÂ do PlaÂnu restrukturalizace
a prÏemeÏny vinic podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ23) podaÂvaÂ peÏstitel Fondu na jõÂm vydaneÂm formulaÂrÏi nejpozdeÏji do 31. kveÏtna kalendaÂrÏnõÂho roku. SoucÏaÂstõÂ zÏaÂdosti je Projekt na restrukturalizaci a prÏemeÏnu
vinic (daÂle jen ¹projektª) zpracovanyÂ peÏstitelem podle
prÏõÂlohy cÏ. 1 k tomuto narÏõÂzenõÂ. K zÏaÂdosti peÏstitel prÏilozÏõÂ uÂrÏedneÏ oveÏrÏenou kopii potvrzenõÂ o zarÏazenõÂ do
evidence vyuzÏitõÂ puÊdy podle uzÏivatelskyÂch vztahuÊ.24)
(2) Projekt se zpracovaÂvaÂ pro tato opatrÏenõÂ:
a) prÏemeÏnu vinice, spocÏõÂvajõÂcõÂ v teÏchto podopatrÏenõÂch:
1. zmeÏneÏ odruÊdoveÂ skladby,
2. zvyÂsÏenõÂ pocÏtu kerÏuÊ ve vinici,
3. prÏesunu vinice do svahu,
4. klucÏenõÂ,
b) ochranu vinice prÏed sÏkodami zpuÊsobovanyÂmi
zveÏrÏõÂ,
c) vyÂsadbu vinice bez praÂva na opeÏtovnou vyÂsadbu
na zaÂkladeÏ zaÂvazku vyklucÏit jinou vinici do 3 let.
(3) OpatrÏenõÂ podle odstavce 2 lze vzaÂjemneÏ kombinovat, s vyÂjimkou samostatneÂ kombinace opatrÏenõÂ
podle odstavce 2 põÂsm. b) a c), opatrÏenõÂ uvedeneÂ v põÂsmeni a) bodu 1 se nevztahuje na vinice vysazeneÂ po
1. lednu 1995 a opatrÏenõÂ uvedeneÂ v põÂsmeni b) se vztahuje pouze na vinice vysazeneÂ po 1. lednu 1995.
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(4) Fond do 60 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ zÏaÂdosti podle odstavce 1 zÏaÂdost prÏezkoumaÂ a rozhodne o zarÏazenõÂ
projektu do PlaÂnu restrukturalizace a prÏemeÏny vinic.
(5) ZÏaÂdost o podporu na restrukturalizaci a prÏemeÏnu vinic podaÂvaÂ peÏstitel, jehozÏ projekt byl zarÏazen
do PlaÂnu restrukturalizace a prÏemeÏny vinic, Fondu na
jõÂm vydaneÂm formulaÂrÏi nejpozdeÏji 6 meÏsõÂcuÊ ode dne
plaÂnovaneÂho ukoncÏenõÂ provaÂdeÏnõÂ opatrÏenõÂ uvedeneÂho
v projektu. SoucÏaÂstõÂ zÏaÂdosti je oznaÂmenõÂ s uvedenõÂm
data skutecÏneÂho ukoncÏenõÂ provaÂdeÏnõÂ opatrÏenõÂ podle
projektu.
(6) Fond vypocÏte vyÂsÏi podpory na restrukturalizaci a prÏemeÏnu vinic postupem uvedenyÂm v prÏõÂloze cÏ. 2
k tomuto narÏõÂzenõÂ.
§9
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ
ZÏaÂdost o podporu na restrukturalizaci a prÏemeÏnu
vinic podle § 8 lze v roce 2004 podat nejpozdeÏji do
30. listopadu 2004.
§ 10
UÂcÏinnost
Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vstupu
smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ republiky k EvropskeÂ
unii v platnost.

PrÏedseda vlaÂdy:
v z. Mgr. Gross v. r.
1. mõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr vnitra
Ministr zemeÏdeÏlstvõÂ:
Ing. Palas v. r.

23

) Hlava II kapitola III narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
Kapitola IV narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1227/2000.
24
) § 3a zaÂkona cÏ. 252/1997 Sb., o zemeÏdeÏlstvõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 128/2003 Sb.
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SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 245 / 2004

CÏaÂstka 81

PrÏõÂloha cÏ. 1 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 245/2004 Sb.

CÏaÂstka 81

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 245 / 2004
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CÏaÂstka 81

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 245 / 2004

PrÏõÂloha cÏ. 2 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 245/2004 Sb.

Postup pro vyÂpocÏet vyÂsÏe podpory na restrukturalizaci a prÏemeÏnu vinic

