
22. února 2018

Novela vinařského zákona - vinohradnictví
VÍNO ENVI 2018 - Mikulov

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Lukáš Landauf



2

• zákon č. 26/2017 Sb. kterým se mění zákon 

č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství 

• změna pravidel pro prodej vína spotřebiteli v ČR 

• Účinnost zákona: 1.4.2017

Právní rámec
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• Nové definice (§ 3)
– Výrobce, falšování produktu, malé množství
– Sudové, čepované, rozlévané, nebalené víno
– Příjemce, místo dodání, obal určený pro spotřebitele

• Enologické postupy (§ 12)
• Oznamovací povinnost (§ 14a)
• Uskladňovací povinnost (§ 14b)
• Označování (§16)
• Prodej sudového vína (§16b)
• Zákaz uvádění produktu do oběhu (§27)

– Evidenční knihy
– Průvodní doklady

Právní rámec



4

• Příjemce 
– nebaleného vína, 

– vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní hrozny, moštu, 
rektifikovaného moštového koncentrátu nebo rmutu 

• Produkt přepravený z jiného členského státu Evropské 
unie nebo ze třetí země.

• Příjemce oznámí bezprostředně po jejich příchodu do 
prvního místa dodání na území České 
republiky, nejpozději však do 12 hodin po tomto 
příchodu

Oznamovací povinnost (§14a)
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Příjemce v oznámení uvede
• a) své jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu,

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

• b) název a adresu místa dodání a identifikační číslo provozovatele provozovny v
místě dodání, pokud jde o údaje odlišné od údajů podle písmene a),

• c) označení druhu vinařského produktu,
• d) množství produktu,
• e) údaj o provenienci nebo údaj o zemi původu, jde-li o vinné hrozny čerstvé,

jiné než stolní hrozny, rektifikovaný moštový koncentrát a rmut,
• f) označení ročníku sklizně, moštové odrůdy, chráněné označení původu,

chráněné zeměpisné označení nebo tradiční výraz, pokud jsou produkty podle
odst. 1 některým z těchto údajů v průvodním dokladu označeny, nebo pokud
tyto údaje mají být použity při označování vína,

• g) označení šarže produktu a
• h) druh a číslo průvodního dokladu, na základě něhož byl produkt do České

republiky přepraven.

Oznamovací povinnost (§14a)
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• Nebalené víno přepravené z jiného členského státu Evropské 
unie nebo ze třetí země musí být po příchodu do prvního 
místa dodání na území České republiky uskladněno po dobu 
10 dní. Pokud Inspekce v této lhůtě odebere kontrolní vzorek 
uskladněného vína, musí být kontrolované víno uskladněno v 
tomto místě dodání do sdělení výsledku rozboru nebo do 
marného uplynutí lhůty pro sdělení výsledku rozboru. 

• Inspekce sdělí výsledek rozboru příjemci vína ve lhůtě podle 
prováděcího právního předpisu. Tuto lhůtu může Inspekce 
nejvýše jednou prodloužit, pokud se s ohledem na skutečnosti 
zjištěné při rozboru ukáže nezbytným provést další rozbor 
vzorku. Inspekce písemně sdělí příjemci vína, že lhůta byla 
prodloužena, a to spolu s uvedením rozboru, který bude dále 
proveden. 

Uskladňovací povinnost (§14b)
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• celkový rozbor (těkavé kyseliny, skutečný alkohol, volný a celkový oxid siřičitý, obsah 
cukru vyjádřený jako fruktóza a glukóza, bezcukerný extrakt, hustota, celková kyselost) 
16 dnů 

• syntetická barviva 16 dnů 
• maltóza, sacharóza 22 dnů 
• měď 16 dnů 
• kyselina citrónová, 
• konzervační látky (kyselina sorbová+benzoová) 17 dnů 
• alergeny 22 dnů 
• syntetický glycerol 17 dnů 
• náhradní sladidla (acesulfám-K, aspartam, sacharin) 17 dnů 
• exogenní voda 30 dnů 
• botanický původ etanolu 33 dnů 
• ochratoxin A 22 dnů 
• rezidua pesticidů 33 dnů 
• nespecifické anthokyany 22 dnů 
• senzorická analýza 16 dnů 
• geografický původ 33 dnů

Lhůty pro provedení analýz
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(12) Ministerstvo rozhoduje o přidělení kódu podle předpisů Evropské 
unie98), splňuje-li žadatel tyto podmínky 

a) je registrovaným výrobcem podle § 11 odst. 1, 
b) v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena pokuta za 

správní delikt podle § 39 odst. 1 písm. b) nebo podle § 39 odst. 2 
písm. t), 

(pozn. falšuje produkt, nesplní oznamovací povinnost podle § 14a, 
uvede produkt v rozporu s § 14b, 16b, falšovaný, neopatřený 
etiketou podle § 16 odst. 15)

c) je plátcem odvodů do Vinařského fondu.

(13) Ministerstvo rozhodne o odebrání kódu podle předpisů Evropské 
unie tomu, kdo jej užívá, pokud poruší některou z podmínek, za 
kterých mu byl kód přidělen.

Odebrání kódu stáčírny (§16 odst. 12)
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Označování přepravních obalů (§16 odst. 15)
– nebalené víno

– etiketou
• Povinné údaje dle předpisů EU

• Slovní vyjádření zbytkového cukru podle předpisu EU

• Datum plnění

• Jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, obchodní 
firmu nebo název, IČ, pokud je přiděleno a sídlo, jde-li o 
právnickou osobu, výrobce nebo příjemce 

Sankce až 50 mil. Kč

Přepravní obal
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VÝROBCE
• víno sám vyrábí
• víno si nechává zpracovat                

u vinaře v ČR
• může prodávat sudové víno ve 

svých provozovnách
• má povinnost hlásit provozovny              

s prodejem sudového vína do 
veřejné části Registru vinic 

(přes portál farmáře eAgri)
• musí plnit veškeré povinnosti 

stanovené pro výrobce
• povinnost vést evidenční knihy
• zaslat povinná hlášení

PŘÍJEMCE
• je uveden na průvodním dokladu 

jako příjemce vína v ČR
• dodávka nebaleného vína ze zemí 

EU nebo ze třetích zemí
• povinnost hlásit dovozy 

bezprostředně nejpozději do 12 
hod. a uskladnit víno po dobu 
min. 10 dní

• může prodávat sudové víno ve 
svých provozovnách

• povinnost nahlásit provozovny 
s prodejem sudového vína do 
veřejné části Registru vinic (přes 
portál farmáře eAgri)

• povinnost vést evidenční knihy
• zaslat hlášení o zásobách

Prodej sudového vína
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• prodej vína z  jiného obalu než obalu 
určeného pro spotřebitele 

• Jedná se např. o:
– KEG sud 

(obal pro vícenásobné použití – nesplňuje 
podmínku jednorázového obalu pro 
spotřebitele)

– petainer, KEY KEG 

(obal nesplňují podmínku spotřebitelského 
obalu s nevyměnitelným ventilem, obal je 
nutno napojit na externí výčepní zařízení)

• bezprostřední konzumace na místě nebo 
zabalení na žádost spotřebitele

Prodej sudového vína
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Při nabízení k prodeji  musí být viditelně zpřístupněny tyto 
snadno čitelné údaje:
• označení druhu produktu (víno)
• označení CHOP/CHZO, pokud je obsahuje (Moravské)
• označení tradičního výrazu, pokud je obsahuje (zemské)
• skutečný obsah alkoholu (alk.: 12% obj.)
• slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru (suché)
• označení stáčírny (plněno v Vinium a.s., Velké Pavlovice, ČR)
• údaj o provenienci (víno z ČR)
• označení šarže (L 120/16)
• údaj o alergenní složce (v provozovně, ve které je možno 

konzumovat produkt na místě) (obsahuje siřičitany)

Prodej sudového vína
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• prodej rozlévaného vína z obalu určeného 
pro spotřebitele do max. objemu 5 litrů 
(např. lahvové víno) - bezprostřední 
konzumace na místě (restaurace, bary, 
hotely)

• prodej čepovaného vína z jednorázového 
obalu určeného pro spotřebitele do max. 
objemu 20 litrů (např. bag in box)-
bezprostřední konzumace na místě 
(restaurace, bary, hotely) nebo zabalení 
na žádost spotřebitele např. do PET lahví 
(vinotéky)

Prodej vína z obalu určeného konečnému spotřebiteli

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxx4m_q_7SAhVFPxoKHT7qB1wQjRwIBw&url=https://bestinpackaging.com/2015/04/27/the-evolution-of-the-bag-in-box/&bvm=bv.151325232,d.d2s&psig=AFQjCNF-VvwZcdgKYGNulS1knZ2tQfjqmw&ust=1490967118308566
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Při nabízení čepovaných a rozlévaných vín k prodeji 

musí být viditelně zpřístupněny tyto snadno čitelné 
údaje:

• označení druhu produktu (víno)

• označení CHOP/CHZO, pokud je obsahuje (Moravské)

• označení tradičního výrazu, pokud je obsahuje 
(zemské)

• označení stáčírny (plněno: Vinium a.s., Velké 
Pavlovice, ČR)

• údaj o provenienci (víno z ČR)

Označování čepovaných a rozlévaných vín
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V místě nabídky čepovaného nebo rozlévaného vína musí být viditelně zpřístupněny 
také tyto snadno čitelné údaje:

o Skutečný obsah alkoholu
 přímo uvede tento údaj, nebo
 uvedou slova „Informaci o slovním vyjádření obsahu zbytkového cukru ve víně 

žádejte u obsluhy“, nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam

o Slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru
 přímo uvede tento údaj, nebo
 uvedou slova „Informaci o slovním vyjádření obsahu zbytkového cukru ve víně 

žádejte u obsluhy“, nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam

o Údaj o alergenní složce (mléčná, vaječná bílkovina, oxid siřičitý)
(v provozovně, ve které je možno konzumovat produkt na místě) 
 v souladu s § 9a odst. 1 písm. b) zákona č. 110/1997 Sb. – způsobem 

stanoveným vyhl. č. 417/2016 Sb. o některých způsobech označování potravin

Označování čepovaných a rozlévaných vín
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Vyhláška č. 88/2017 Sb.
Seznam zkratek

Stanovení lhůt pro sdělení výsledku rozboru u nebaleného 
vína (§ 6)

Podrobnosti týkající se označování (§ 7)

Odchylky (§ 10)

Náležitosti průvodních dokladů (§ 11)

Evidenční knihy (§ 13)

Prováděcí právní předpis k zákonu
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3) Hodnoty skutečného obsahu alkoholu, celkového obsahu alkoholu a
obsahu bezcukerného extraktu u vína uváděného do oběhu musí
odpovídat hodnotám zjištěným při zatřídění vína vyrobeného z vinných
hroznů vypěstovaných na území České republiky. Přípustné jsou následující
odchylky, které zahrnují rozšířené nejistoty stanovení pro použité
referenční metody rozboru u

a) skutečného obsahu alkoholu +/- 0,9 % objemových, u vína 
skladovaného v lahvích déle než 3 roky je přípustná odchylka +/- 1,2 % 
objemových, 

b) celkového obsahu alkoholu +/- 0,9 % objemových, u vína skladovaného 
v lahvích déle než 3 roky je přípustná odchylka +/- 1,2 % objemových, 

c) obsahu bezcukerného extraktu +/- 2,5 g na litr. 

Odchylky 
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• Průvodní doklady

• Evidenční knihy

• Obal neurčený pro spotřebitele

Seznam zkratek
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• Vedení v:

– Pevné vazbě

– Elektronické podobě

• Záznamy

– Nevratně a nesmazatelně (pevná vazba)

• Oprava = viditelný i původní záznam + podpis osoby

– Nevratně (elektronicky – programy)

• Oprava = viditelný i původní záznam + osoba

Evidenční knihy (§13)
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Def.: Maloobchodníkem rozumí fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelská obchodní činnost zahrnuje 
přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství, jež stanoví jednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu
a distribuce, s výjimkou těch, které používají sklepy vybavené pro skladování, případně zařízení pro plnění vína ve větším množství, 
nebo prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje. 

Má-li být provozovatel považován za maloobchodníka ve smyslu čl. 22 písm. c) 
nařízení (ES) č. 436/2009, tak:

• musí: provádět podnikatelskou obchodní činnost, která zahrnuje přímý 
prodej vína spotřebiteli v malém množství (tj. v souladu s § 3 odst. 1 písm. p) 
zákona č. 321/2004 Sb. PPP neprodá spotřebiteli za jeden vinařský rok více než 750 hl vína 
v obalu určeném pro spotřebitele a 1 000 litrů sudového vína). 

• nesmí: 
– používat sklepy vybavené ke skladování PRIMÁRNĚ vína
– používat zařízení pro plnění vína ve větším množství (tj. jakékoliv zařízení, které 

je uzpůsobeno k plnění vína ve větším množství např. stáčecí linka nebo 
pomocí hnacího plynu, čerpadla) 

Kdo vede evidenční knihy?
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Prodej sudového vína

• Záznamy o naskladnění a zásobách sudového 
vína na prodejně – příloha č. 25

– Záznamy o naskladnění vína

• Nejpozději první pracovní den následující po dni

– Záznamy o zásobách vína (daného měsíce)

• Nejpozději třetí pracovní den na počátku měsíce

– Záznamy o zásobách vína (na konci měsíce)

• Nejpozději třetí pracovní den následujícího měsíce

Evidenční knihy (§13)
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• Vzor logotypu pro uvádění na obalu určeném pro spotřebitele pro vína s 
chráněným označením původu nebo s chráněným zeměpisným označením 
vyrobená z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky uvede výrobce.

• Obal určený pro spotřebitele typu láhev se uvede logotyp:
– V horní části uzávěru

– Etiketě v hlavním zorném poli

• Obal určený pro spotřebitele typu jiný než láhev se uvede logotyp:
– Společně s povinným údajem o provenienci

Logotyp
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Web Ministerstva zemědělství

www.vinarskyzakon.cz

 Manuál k prodeji vína

 Komiks - Život po novele

 Otázky a odpovědi

 Vzory formulářů

Informace o novele vinařského zákona

http://www.vinarskyzakon.cz/
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e-mail: vinarskyzakon@szpi.gov.cz.

Informační e-mail SZPI



Děkuji za pozornost

http://www.szpi.gov.cz

lukas.landauf@szpi.gov.cz


