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1. Seznam požitých zkratek  
°NM Stupeň normonizovaného moštoměru. 
AKČR Agrární komora České republiky. 
AREV Sdružení vinařských regionů. 

(Assemblée des régions Eutopéennes Viticoles) 

ASZ Asociace soukromého zemědělství. 
COPA/COGECA Výbor pro zájmové zemědělské organizace v Evropské unii. 

Všeobecný svaz zemědělských subjektů. 
(Committee of Professional Agricultural Orfanisations in the 
European Union 
General Confederation of Agricultural Co-operatives in the 
European Union) 

ČMVVU Českomoravská vinohradnická a vinařská unie. 

ČR Česká republika. 
ČZPI (Inspekce) Česká zemědělská a potravinářská inspekce. 

DIN Deutsches Institut für Normung. 
EHS Evropské hospodářské společenství. 
ES Evropské společenství. 
EU Evropská unie. 
CHOP Chráněné označení původu.  
CHZO Chráněné zeměpisné označení. 
ISO Mezinárodní organizace pro normy.  
LZPS Listina základních práv a svobod. 
MP SR Ministerstvo zemědělství Slovenské republiky. 

Mze (ministerstvo) Ministerstvo zemědělství ČR. 
NK  Nařízení komise. 
NK 122/94 Nařízení Komise (ES) č. 122/94, kterým se stanoví některá 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 pro 
definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 
aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných 
koktejlů, ve znění pozdějších předpisů. 
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NK 436/2009 Nařízení Komise (ES) č. 436/2009, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud 
jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů 
pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských 
produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, ve znění 
pozdějších přepisů. 

NK 555/2008 Nařízení Komise (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o 
společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy 
podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a 
kontroly v odvětví vína, ve znění pozdějších předpisů. 

NK 606/2009 Nařízení Komise (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud 
jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a 
omezení, která se na ně použijí, ve znění pozdějších předpisů. 

NK 607/2009 Nařízení Komise (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud 
jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, 
tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých 
vinařských produktů, ve znění pozdějších předpisů. 

NR Nařízení rady. 
NR 1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná 

organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro 
některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné 
organizaci trhů"), ve znění pozdějších přepisů. 
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NR 1493/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, o společné organizaci trhu s 
vínem, ve znění pozdějších předpisů. 

NR 1601/91 Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, kterým se stanoví obecná 
pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu 
aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a 
aromatizovaných vinných koktejlů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

OIV Mezinárodní úřad pro víno.  
(Office International du Vin)  

Registr Registr vinic.  
s.o. Stanovená pěstitelská oblast. 
SFEU Smlouva o fungování Evropské unie. 
SR Slovenská republika. 
stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řád, ve 

znění pozdějších předpisů. 

SVZ (slovenský 
vinařský zákon) 

Zákon č. 313/2009 Z.z. ,o vinohradíctve a vinárstve, ve znění 
pozdějších předpisů.  

ŠVPS SR Štátna vetrinárna a potravinová správa Slovenskej republiky. 

ÚKSÚP Ústredný kontrolný a skúšobný ústav polnohospodářský. 

ÚKZÚZ (Ústav) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 

VOC, V.O.C. Víno originální certifikace. 
zákon o lihu Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 

455/191 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 
587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Zákon o 
potravinách a 
tabákových 
výrobcích,  
potravinářský 
zákon 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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ZPF Zemědělský půdní fond. 
ZSČR Zemědělský svaz České republiky. 
ZVV (český 
vinařský zákon) 

zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění 
pozdějších přepisů. 
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2. Úvod  
 

Víno bylo v minulosti označováno jako nápoj bohů a již od pradávna mělo mimořádné 

postavení mezi ostatními nápoji. I v Ottově naučném slovníku se o něm květnatě říká, že je 

to lahodný, osvěžující a zdravý nápoj, v mírném požití posilující, nalaďující tělo, zahánějící 

trudy, oživující obrazivost, povzbuzující energii a sílu. Co je na víně tak zvláštního a 

jedinečného? Z chemického hlediska je víno pouhým vodným roztokem etylalkoholu, který 

obsahuje cukr, kyseliny, fenolové a minerální látky, tedy nic zvláštního. Tajemství každého 

vína, je v propojení stovek pachů a vůní do jednoho nenapodobitelného harmonického 

celku, což způsobuje jedinečnost jednotlivých vín.  „Kdo dokáže víno vychutnávat, nepije 

ho již více, nýbrž okouší tajemství,“ tak to chápal i španělský malíř Salvador Dalí. 

Vinohradnictví a vinařství je již po staletí specifickým zemědělským oborem a v 

v průběhu své historie si obhájilo svoji existenci. V posledních letech se vinohradnictví a 

vinařství stávají stále populárnějším odvětvím, což se projevuje nejen ve stále náročnějších 

požadavcích na výrobu a kvalitu, ale i spotřebou vína, která se rok od roku zvyšuje. 

Každoroční růst produkce českých a moravských vín je způsob i tím, že začínají optimálně 

plodit vinice vysázené před vstupem ČR do EU. I když Česká republika patří 

k nejsevernějším oblastem pěstování vinné révy, snaží se prosazovat na evropském trhu, o 

čemž svědčí úspěchy českých a moravských vinařů na mezinárodních soutěžích i rostoucí 

vývoz českých a moravských vín.  

Důvodem výběru toho tématu je nejen podrobnější zájem o tuto problematiku, ale i 

skutečnost, že můj děda pocházel z největší vinařské obce České republiky. Část jeho 

rodiny se stále ve Velkých Bílovicích vinohradnictví a vinařství věnuje, pouze však pro 

potěšení své a svých blízkých. Zajímavostí Velkých Bílovic je, že skoro ke každé 

domácnosti patří vinohrad a vinný sklep, a vinohradnictví a vinařství zde má dlouholetou 

tradici.  Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře, jak odborné tak i laické veřejnosti, 

s vinohradnickým a vinařským právem v celém jeho celku a systematice.  Hlavním cílem je 

postihnout značné množství práv a povinností, které jsou na vinohradníky a vinaře klady 

jak českými, tak především unijními právními předpisy.  Dalším cílem práce je objasnit 

čtenářům problematiku vína jako produktu, především co se týče požadavků kvalitativních.  
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Proto se hlavní část této práce zabývá taktéž klasifikací, označováním a zatřiďováním 

vinařských produktů.  Dále se v práci zabývám státním dozorem nad dodržování povinností 

v oblasti vinohradnictví a vinařství. Záměrem práce je vytvořit přehled vinařské a 

vinohradnické legislativy v ČR a zodpovědět nejčastější právní otázky spojené 

s pěstováním vinné révy a výrobou vína. Z důvodu rozsáhlosti tématu se v této práci 

nevěnuji požadavkům na pěstování vinné révy, péčí o vinnou révu ani procesem výroby 

vína, jakož i právní úpravě zemědělství, ekologického zemědělství stejně tak i problematice 

daňové, jelikož svým rozsahem by byly námětem pro samostatnou práci. A z toho důvodu 

je záměrem této práce, která je rozdělena do sedmi kapitol, postihnout problematiku 

vinohradnictví a vinařství dle zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění 

pozdějších předpisů, s ohledem na evropskou právní úpravu a navazující právní instituty, 

především ze zemědělského práva a práva životního prostředí.  Dalším cílem práce je 

porovnání české právní úpravy se slovenskou právní úpravou a posouzení jak a zda vůbec 

státy využívají prostoru pro vlastní právní úpravu povolenou jednotlivými nařízeními. 

Při zpracování diplomové práce jsem použila historickou metodu v kapitole číslo 4., 

systematickou metodu především v kapitole číslo 5. a 6., dále pak komparační metodu 

v kapitole číslo 9. Diplomová práce vychází z právního stavu k 31. říjnu 2010 a všechny 

právní předpisy jsou citovány ve znění platném a účinném ke stejnému datu, pokud z textu 

nevyplývá něco jiného.  
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3. Původ vinné révy a vína 
 

O vinné révě a jejím původu existuje řada legend, různých spekulací ale i vědeckých 

pojednání. Veškeré odrůdy vinné révy, které rostou po celém světě, jsou výsledkem 

dlouholetého procesu výběru, ať již šlo o klimatické změny, houbové choroby, živočišné 

škůdce a hlavně činnost člověka.  

Všechny druhy vinné révy patří mezi 14 rodů čeledi Vitaceae (révovité) 1 , ale pro 

výrobu vína je významný pouze rod Vitis s podrodem Vinifera. 2 Rod Vitis se dělí na dva 

podrody, prvním z nich je podrod Musdadiniae, který má jen tři druhy. Nejzajímavějším je 

druh Vitis rotundifolia, který zahrnuje několik zušlechtěných odrůd, které jsou 

charakteristické vysokou odolností vůči houbovým chorobám a révokazu, ale víno z těchto 

hroznů má nízkou jakost.  Druhým podrodem je podrod Euvitis, který má asi 70 druhů 

pocházející ze tří oblastí rozšíření. Jedná se o severoamerické druhy, východoasijské druhy 

a euroasijské druhy. Severoamerické druhy, se zejména používají ve šlechtění k tvorbě 

podnoží proti révokazu. Z východoasijských druhů je nejvýznamnější Vitis amurensis (réva 

amurská), která má vysokou mrazuodolnost, krátkou vegetační dobu a zvýšenou odolnost 

proti houbovým chorobám. Z Evropy pochází jediný druh a to Vitis vinifera (réva evropská 

či réva ušlechtilá) a dělí se dále na dva poddruhy. Prvním poddruhem je Vitis vinifera 

silvestris (réva lesní), která pochází z oblasti Kavkazu. Druhým poddruhem je Vitis vinifera 

sativa (réva ušlechtilá), která se dále dělí do skupin a podskupin.  

Z hlediska klimatických podmínek je vinohradnictví a vinařství omezenou pouze 

dvěma poměrně úzkými zeměpisnými pásmy. Širší z nich se nachází na severní polokouli, 

přibližně mezi 40. a 50. rovnoběžkou. Užší pás je pak na jižní polokouli mezi 30. a 45. 

rovnoběžkou. V jiných oblastech je pěstování vinné révy nemožné a to buď z důvodu 

velkého horka, nízkých dešťových srážek nebo z nadměrné zimy.  

Nejstarší nalezené víno je datováno mezi lety 5400 a 5000 před naším letopočtem 

z oblasti, kterou dnes prochází hranice mezi Íránem a Irákem. Jednalo se o džbán, na jehož 

                                                 
1 Liány s úponkami, méně často byliny, keře či stromy se střídavými jednoduchými nebo dlanitě či zpeřeně 
složenými listy s opadavými palisty. 
2 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, Praga 
Mystica 2005, str. 48. 
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dně byla nalezena nažloutlá usazenina, která obsahovala kyselinu vinnou v množství, které 

se vyskytuje výlučně ve vinných hroznech. 3 Můžeme říci, že vinná réva provází člověka od 

počátku jeho existence a víno jako nápoj je spojeno se vznikem civilizace, které se dále 

rozšiřovalo po celém světě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Kraus, V., Kuttelvašer, Z., Vurm, B., Encyklopedie českého a moravského vína, MELANTRICH, Praha 
1997, str. 11. 
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4. Historický vývoj vina řského a vinohradnického práva na 
území ČR 

 

4.1 Počátky právní úpravy 
 

Podle většiny autorů jsou první doklady o výskytu vinné révy na našem území a o 

jejím pěstování spojeny s Římany a rozmachem Říše římské, za vlády římského císaře 

Marka Aurelia Proba (276-282), který je považován za zakladatele evropského 

vinohradnictví. Nejen obchodníci ale i římští vojáci tak přinášeli znalost pěstování vinné 

révy a zpracování hroznů do pohraničních táborů na našem území. Usuzují tak 

z archeologických nálezů srpovitých nožů, které velmi připomínají nože vinohradnické. 4 

Nejstarší nález pochází z Pasohlávek pod Pálavou u Mušovského jezera, kde byl nalezen 

vinařský nůž (dlouhý 28 cm, délka ostří 18 cm). 5  

Konkrétnější počátky vinohradnictví a rozšíření vinic jsou spojovány 

s Velkomoravskou říší (9. a 10. století našeho letopočtu). K rozvoji vinohradnictví a 

vinařství přispěla velkou měrou christianizace a pro Velkomoravskou říši významný rok 

863, příchod Cyrila a Metoděje, kdy se víno pěstovalo hlavně pro mešní účely. Zejména 

kláštery se zasloužily o výsadbu a pěstování vinné révy, o čemž vypovídají jejich zakládací 

listiny. V historické a vinařské literatuře se jako příklad uvádí zakládací listina 

benediktinského kláštera v Třebíči z roku 1101. Jde o nejstarší písemnou zmínku o 

pěstování vinné révy na Moravě, kde jsou vyjmenované vinohrady darované 

benediktinskému klášteru.  

O další rozvoj vinařství se zasloužily zejména kláštery premonstrátů v Louce 

(založen roku 1195), Klášter měl velký vliv na zakládání vinic v okolí Znojma v ucelených 

viničních tratích a cisterciáků, kteří zaváděli nové metody při zpracování hroznů, při 

                                                 
4 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, Praga 
Mystica 2005, str. 15. 
5 Kraus, V., Kuttelvašer, Z., Vurm, B., Encyklopedie českého a moravského vína, MELANTRICH, Praha 
1997, str. 169. 
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obdělávání vinic a uchovávání vína. Ve 13. století obliba vína stále rostla a z klášterů se 

začala vinná réva rozšiřovat především do měst, ale i panských sídel a od druhé poloviny 

13. století tak vedoucí postavení při zakládání vinic, produkci a konzumaci vína přebírají na 

našem území města.  

 

4.2 Vývoj od 14. do 18. století 
 

Během 14. až 16. století došlo k velkému rozmachu, zakládaly se vinice v místech 

dříve nevyužívaných, jako byly např. stráně a svahy kolem toků řek nebo kamenitá půda na 

svazích kopců a toto období je pokládáno za zlatý věk českého a moravského vinařství. 

S postupným rozmachem bylo nutné obyčejové a vlastnické vztahy na vinicích 

regulovat. Jednalo se o „horenské právo“, které kodifikovalo pořádek ve vinicích a 

obsahovalo předpisy o právu sousedském, o trestech, o vzdělávání vinic, o správě viničních 

hor, o desátcích, o perkrechtu 6 i předpisy organizační a procesní. Veškeré změny týkajících 

se držení vinohradu, ať již k nim docházelo koupí, prodejem, darováním či děděním se 

evidovalo do horenských knih. Pro jihomoravské obce bylo vzorem falkenštejnské 

horenské právo a spory mezi jednotlivými vinaři řešil „horenský soud“. Ve věcech sporů a 

přestupků proti předpisům horenského práva byl první instancí horenský soud. Zasedal 

dvakrát, jinde jen jednou do roka na shromážděních (hromadách), kterých se povinně 

účastnili majitelé vinic. Velký význam měl horenský soud ve Falkenštejnu v sousedním 

Rakousku, který byl vrchním i odvolacím soudem pro moravské horenské soudy. Do jeho 

pravomoci patřilo nejen právo zrušit rozhodnutí moravských horenských soudů, ale mohl 

též navrhovat exekuce. Pravomoc o právu nařizovat exekuce si falkenštejnský horenský 

soud udržel až do počátku 17. století, kdy tuto pravomoc moravští stavové převedli na 

horenský soud v Hustopečích. 7  

Falkenštejnské horenské právo pochází z roku 1309 a jeho obsah můžeme rozdělit 

do několika částí. První část obsahovala ustanovení týkajících se vzdělávání a nakládání 

                                                 
6 Roční daň z půdy, zemní poplatek.  
7 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, Praga 
Mystica 2005, str. 27. 
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s vinicemi. Zejména perkmistrovi byla svěřena pravomoc odebrat vinici každému, který ji 

po tři roky neobdělával. Další část obsahovala ustanovení o každoroční shromáždění 

vinařů. Každý vinař měl povinnost se na toto shromáždění dostavit, právě zde se mohli 

seznámit s obsahem horenského práva a řešit své rozepře a stížnosti. Na shromáždění se 

volil představitel viničního práva tzv. purkmistr, který měl zároveň i funkci dozorčího 

orgánu. Vedle purkmistra byli na shromáždění ještě voleni odpovědní dozorci nad 

vinicemi. Purkmistr a čtyři horní (dva z rady obce a dva z měšťanů), kteří mu byli 

přiděleni, tvořili horenský úřad. Jeho náplní byla zejména činnost kontrolní, zda jsou vinice 

řádně obdělávány, tak i činnost sankční v podobě ukládání pokut. Další část obsahovala 

ustanovení o práci, zejména ustanovení o pracovní době, mzdě, přetahovaní dělníků. Na 

příklad pracovní doby byla vymezena od východu do západu slunce, dále bylo zakázáno 

pracovat o svátcích, v sobotu dopoledne a v neděli.  

Horenské právo znojemské se od ostatních horenských práv dosti odlišovalo.  

V prvé řadě ho řadíme do práva městského, jelikož právo vydávat ho měl královský 

rychtář, perkmistr a rada města. U ostatních horenských řádů má horenské právo povaho 

vesnických práv a to z důvodů, že byly vydávány a potvrzovány vrchností. 8 Další 

odlišností je, že hlavním orgánem bylo direktorium tří radních. Jednání, kterému předsedal 

jeden z direktoria tří radních, se mohl účastnit perkmistr z cechu viničních dělníků a 

přísežní z cechu vinohradníků. Znojemské horenské právo upravovalo především pořádek a 

udržování vinohradů, ale i řadu předpisů pracovního práva. Povolenými tresty za porušení 

předpisů, byly pouze peněžité tresty a trest vězením, hrdelní ani jiné tělesné tresty 

znojemské horenské právo nepřipouštělo.  

Horenské právo lounské je významná a neuspořádanější právní norma v Čechách 

z roku 1559. Řád lounský je rozdělen do 3 částí. První část se zabývá právy a povinnostmi 

perkmistrů. Zejména měli dbát na dodržování nařízení a pořádku, stanovovali mzdu 

dělníků, vazačkám i sběračkám, předvolávali na radnici ty, kteří porušili obecná nařízení. 

Druhá část se týká nákladníků (majitelé či provozovatelé vinic) a menších pánů. Poslední 

část viničního řádu stanovovala povinnosti vinařů a viniční čeládky.  

                                                 
8 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, Praga 
Mystica 2005, str. 27. 
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4.2.1 Vývoj po třicetileté válce a v 18. století  

 

Třicetiletá válka (1618-1648) byla velkou pohromou pro české a moravské vinice. 

Během války byly zničeny nejen města a vesnice ale i vinice.  Ubývalo vinařských rodin a 

většina vinic zůstávala ležet ladem a už nikdy nebyly obnoveny v takovém rozsahu jako 

před válkou. Podle lánových rejstříků bylo před třicetiletou válkou na Moravě cca 17 000 

hektarů rustikálních vinic a po válce zůstalo 50% moravských vinic pustých. 9  K pozvolné 

obnově vinic dochází až ke konci 17. století, v té době bylo vedeno 16 616 ha vinic. 10 O 

tom svědčí i požadavek rakouských vinařů z roku 1763, kteří císařovnu Marii Terezii 

žádali, aby plochy vinic na Moravě byly omezeny. I v tomto období byly vydávány  

horenské řády, ale jejich význam upadal. Dne 22. září 1784 vydal císař Josef II. nový 

viniční řád – Všeobecné vinohorenské zřízení pro Markrabství moravské. Tímto dnem 

došlo ke zrušení všech starých horenských řádů, zanikla vinařská a soudní samospráva i 

panský dozor nad zakládáním a obděláváním vinic. Nový viniční řád obsahoval ustanovení 

o počátku vinobraní, ustanovení proti škodám, ustanovení o hlídačích i ustanovení o 

ochraně vinic a vinice se mohou zakládat všude, kde pro ně jsou vhodné podmínky. Ovšem 

ani 18. století nepřispělo k rozkvětu vinařství, ale docházelo spíše k pozvolnému úpadku. 

Půda na úkor vinic byla více využívána pro pěstování ostatních zemědělských plodin a 

hlavní úbytek vinic nastal po válkách o dědictví rakouské.  

K úpadku vinařství dochází i v 19. století a důvodů je hned několik. Jedním 

z faktorů byla nedostatečné právní úprava, která umožnila, že vína byla falšována. V té 

době se vyráběla tzv. polovína, do kterých se přidávaly nepovolené přísady jako umělé 

esence, alkohol, glycerol a jiné látky, a vína umělá, vyráběná z cukru, vody, alkoholu a 

umělých esencí. Neustálá výroba těchto vín byla hlavní podnět k vydání zákona o 

připravování a podávání nápojů vínu podobných z roku 1880, který byl doplněn nařízením 

z téhož roku. 11  Nařízení rozlišovalo:  

                                                 
9 Kraus, V., Kuttelvašer, Z., Vurm, B., Encyklopedie českého a moravského vína, MELANTRICH, Praha 
1997, str. 173. 
10 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 
Praga Mystica 2005, str. 20. 
11 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 
Praga Mystica 2005, str. 37. 
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vína přirozená – nápoje vyrobené alkoholickým kvašením hroznové šťávy; nápoje vínu 

podobné (vína strojená) – vyrobené bez hroznových šťáv, ze smíšenin různých látek, které 

víno napodobují (vody, lihu, glycerinu, cukru, vinného kamene, énantétru, atd.) a nápoje 

víno v sobě zadržující (polovína) – vyrobené umělým rozmnožením moštu, nebo 

přirozeného vína, ke kterým se přidávala voda nebo jiné látky. Jednalo se především o 

nápoje vyráběné tzv. galisováním (rozředěním moštu vodou a přidáním lihu nebo cukru) 

nebo tzv. petiotisováním (nalitím cukrové vody na zbytky hroznů bez moštu, která se 

nechala zkvasit, nebo se tyto zbytky vylouhovaly v rozředěném lihu). 

Nařízení zakazovalo používání škrobového cukru a prodávat vína strojená nebo 

polovína pod označením révových vín, ale jinak jejich výrobu nezakazovala. Právní úprava 

tak měla jediný význam a to podrobit výrobu těchto vín dani.  

K úpadku vinařství přispělo i zrušení roboty a následný rozpad dominií v roce 1948. 

Měšťané začínají zakládat pivovary a lihovary. Pro sedláky, už není vinná réva atraktivní 

plodinou a začínají pěstovat ve velkém cukrovou řepu a jiné průmyslové plodiny, které 

převyšují výnosy získávané z vinic. Zrušení celní hranice mezi Rakouskem a Uherskem 

dochází k přílivu levných uherských vín, která jsou pro domácí vína velkou konkurencí. 12 

Dalším faktorem, který poznamenal nejen naše, ale i evropské vinice, byl révokaz, 

neboli kořenová mšice, která saje mladé kořeny a způsobuje jejich uhnívání.  Jedinou 

ochranou je štěpování révy na odolné americké podnože. Révokaz byl v roce 1860 zavlečen 

ze Severní Ameriky, nejprve do Francie, odkud se dále šířil. Na Moravě se poprvé vyskytl 

v roce 1890 v Šatově. V důsledku této pohromy byl dne 3. dubna roku 1875 vydán zákon o 

šíření révokazu a na něj navazující další právní předpisy. Bylo zakázáno přepravovat révu i 

její sazenice ze zamořeného území do území nezamořených, ale uvnitř zamořených oblastí 

žádná omezení neplatila. 

4.3 Vinařský zákon z roku 1907 
 

Prvním vinařským zákonem platným v Čechách a na Moravě byl zákon č. 210/1907 

ř. z., o obchodu s vínem, vinným moštem a vinným rmutem vydaným 12. dubna roku 1907 
                                                 
12 Malík, F., Ze života vína, Filip Trend Publishing, Pardubice 2003, str. 12. 
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a jeho prováděcí nařízení z 27. listopadu 1907. Tento zákon již obsahuje přesnou definici 

révového vína, definici vínovitého nápoje a stanovuje dovolené i nedovolené kroky při jeho 

výrobě.  Zákon definuje víno jako nápoj vyrobený alkoholickým kvašením vinného moštu 

(tekutina z čerstvých vinných hroznů) nebo rozmačkaných (rozdrcených) čerstvých 

vinných hroznů (vinného rmutu). Za víno podle zákona nebylo považováno ovocné, 

bobulové a sladové víno ani medovina. Rovněž nebyly zákonu podrobeny tzv. léčebná 

vína, jejichž seznam měl být občas vyhlášen ministrem vnitra podle nařízení z 27. listopadu 

1907. Vínovité nápoje ve smyslu tohoto zákona byly: 

a) patěšky – nápoj připravený kvašením nebo vylouhováním zkvašených nebo 

nezkvašených vinných matolin, za upotřebení vody s jinou přísadou nebo bez přísady; 

b) rozředěné víno – nápoj připravený z vinného moštu nebo vína za upotřebení vody 

s jinou přísadou nebo bez přísady; 

c) kvasnicové víno – nápoj připravený z kvasnic nebo vinných usedlin za upotřebení vody 

s jinou přísadou nebo bez přísady; 

d) směsi vína – s vínovitými nápoji, s ovocným bobulovým a sladovým vínem, 

s medovinou nebo s nápoji vínu podobnými.  

Výroba patěšků pro vlastní domácí potřebu (rodinu, čeleď) musela být oznámena 

příslušnému obecnímu nebo místnímu představenstvu a muselo být dále uvedeno vyrobené 

množství. Nádoby nebo nádržky, ve kterých se víno z matolin vyrábí nebo leží, muselo být 

označeno dobře viditelným a nesmazatelným ležatým křížem (X). Zakázáno bylo vyrábět, 

přechovávat za účelem prodeje nebo prodávat jiné než výše uvedené nápoje z vína.  Dále 

zákon stanovil případy, které nebyly pokládány za falšování vína nebo vinného moštu: 

a) racionální sklepaření – jednalo se zejména o čištění mechanicky působícími čisticími 

prostředky, síření, překvašení, osvěžování kyselinou uhličitou a odbarvování čištěným 

živočišným nebo rostlinným uhlím; 

b) míchání vína s vínem nebo s vinným moštem; 

c) zbavování kyselosti čistým, sraženým, obyčejným vápencem; 

d) přidání kyseliny vinné maximálně 1 gram na litr a natriumbisulfitu (dvojsiřičitanu 

sodnatého) maximálně 5 gramů na hektolitr, při opětovné nápravě nemocných vín a 

vinných moštů; 
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e) barvení vína úpravou s čerstvými matolinami červeného vína nebo přísadou karamelu. 

  Každá jiná manipulace s vínem byla zakázaná a byla považována za falšování vína. 

Zejména přidávání suchých plodů (hrozinky, fíky), strojená sladidla, nečistý líh, škrobový 

cukr, kuchyňská sůl atd. K dodržování povinností stanovil zákon sklepní inspektory. 

Sklepní inspektoři museli mít odborné vzdělání a byli podřízeni zemskému úřad. Byli 

vázáni slibem mlčenlivosti ohledně obchodních a provozních poměrů, o kterých se 

dozvěděli při výkonu své funkce. Mohli vstupovat do místností, kde se vyrábělo, 

přechovávalo či čepovalo víno nebo vínovité nápoje. Každý majitel sklepních nebo jiných 

místností, ve kterých se víno na prodej vyrábělo, upravovalo, uchovávalo nebo prodávalo, 

musel na viditelném místě znění tohoto zákona vyvěsit.  

4.4 Vývoj po roce 1907 
 

Po vzniku Československa byla právní úprava nejednotná. V Čechách a na Moravě 

platila právní úprava z  roku 1907 a na Slovensku a Podkarpatské Rusi uherský zákon 

z roku 1908. Tato dualistická právní úprava platila až do roku 1954, kdy byla vydána 

Československá státní norma č. 56 7741 hroznová (révová) norma, která platila pro celé 

Československo a sjednotila tak nejednotnou právní úpravu vinařství a vinohradnictví. 13  

Jakostní norma obsahovala základní pojmy, rozlišovala tržní druhy vína – bílé víno, klaret, 

červené víno, přírodní sladké víno, šumivé víno, dezertní víno.  Dále rozlišovala vína, 

z obchodního hlediska a to na – výběry, odrůdová vína, typová vína, známková vína, směsi. 

Stanovila technologické postupy při výrobě vína, včetně zakázaných postupů a manipulací 

s vínem. V neposlední řadě norma obsahoval ustanovení o balení, skladování i dopravě 

vína. Tato jakostní norma platila na našem územní až do roku 1995, kdy byla nahrazena 

zákonem č. 155/1995 Sb. o vinohradnictví a vinařství.   

Právní úpravy vinařství a vinohradnictví se týkal i zákon č. 61/1964 Sb. o rozvoji 

rostlinné výroby.  Upravoval zejména šlechtění, povolování odrůd, odnětí povolení a 

uznávání odrůd.  Před povolením musela každá odrůda projít odrůdovými zkouškami, které 

                                                 
13 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 
Praga Mystica 2005, str. 39. 
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prováděl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Povolení udílelo a odnímalo 

ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství na návrh Státní odrůdové komise. 

Odrůdy, které byly povoleny, se musely zapisovat do státní odrůdové knihy a podléhaly 

opakovanému zkoušení. Vedle šlechtění zákon obsahoval i ustanovení týkajících se 

ochrany proti škůdcům a chorobám rostlin.  Právní úprava byla velice obecná a vinařství 

bylo začleněno do rostlinné výroby a nebylo regulováno samostatně, jak tomu bylo dříve. 

Období socialistické velkovýroby přineslo masivní združstevňování a zakládání 

velkých parcel vinic a to i bez ohledu na klimatické podmínky. Vinice se přizpůsobovaly 

velkovýrobní mechanizaci a vytrácel se vztah k původním vinicím. Masivní velkovýroba 

mnohdy používala málo kvalitní hrozny a při výrobě se používalo velké množství levného 

řepného cukru a stabilizačních látek. V tomto období došlo k dvojnásobnému rozšíření 

plochy vinic (v roce 1960 bylo na Moravě 6781 ha vinic a v roce 1980  14 019 ha), 14 ale 

způsob velkovýroby měl za následek monotónnost vyráběných vín, kvantita na úkor 

kvality. 

4.5 Vinařský zákon z roku 1995 a jeho novely 
 

Po „sametové revoluci“ se velkovýrobní celky rozdělily mezi soukromé vlastníky a 

dochází tak k návratu soukromého vlastnictví. Vznikla tak akutní potřeba přijetí nového 

moderního vinařského zákona. Jednalo se o zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a 

vinařství spolu s prováděcí vyhláškou č. 189/1995 Sb. Zákonodárci se při tvorbě zákona 

inspirovali evropskými zeměmi, kde vinařství tvořilo významnou část právního řádu a bylo 

upraveno v samostatném zákoně. Jednalo se zejména o Rakousko a Francii. Zákon o 

vinohradnictví a vinařství byl první vinařský zákon z okolních postkomunistických států, 15 

ale prvenství mělo i své nedostatky. Zákon byl poměrně stručný (v původním znění 

obsahoval 26 paragrafů), vymezoval zejména práva a povinnosti pěstitelů vinné révy i 

vinařů, ale řadu záležitostí neupravoval. Zejména věci, které už zahrnoval zákon z roku 

1907 a které byly běžně upravovány ve vinařském právu  evropském. Tyto nedostatky byly 

                                                 
14 Malík, F., Ze života vína, Filip Trend Publishing, Pardubice 2003, str. 13. 
15 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 
Praga Mystica 2005, str. 40. 
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postupně odhalovány používáním zákona v praxi. Českomoravská vinohradnická a 

vinařská unie (ČMVVU) vypracovala soubor problémů, na které zákon nepamatoval a dala 

tak impulz k novelizaci zákona.  

V roce 2000 se zákon konečně dočkal první novely, o kterou usilovala ČMVVU již 

od roku 1996. První novela v podobě zákona č. 216/2000 Sb., více přiblížila zákon 

evropským předpisům. Novela obsahovala nové pojmy, které původní zákon postrádal, a 

přesněji vymezovala pojmy stávající. Například k zpřesnění pojmu došlo u pojmu vinice. 

Zákon č.115/1995 Sb. ve svém původním znění, vymezoval vinici takto: „pozemky s 

trvalou kulturou révy vinné v celkovém počtu nejméně 200 keřů nebo přesahující celkovou 

plochu 300 m2“ a po novele takto: „ pozemek nebo pozemky s trvalým porostem révy vinné 

nebo révy podnožové o celkové ploše nejméně 1 000 m2 u jednoho pěstitele; pozemek nebo 

pozemky s trvalým porostem révy vinné nebo révy podnožové o celkové ploše méně než 1 

000 m2 u jednoho pěstitele, pokud na žádost pěstitele předloženou Ústřednímu kontrolnímu 

a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen "ÚKZÚZ") po 1. lednu 2001 přidělí ÚKZÚZ 

tomuto pozemku nebo těmto pozemkům registrační číslo nebo registrační čísla“. Novela 

zavedla řadu nových pojmů, např. burčák, zahuštěný hroznový mošt, rmut, viniční tratě. 16 

Upustilo se od užívání pojmu révové víno a toto označení bylo nahrazeno pojmem víno. 

Další změny, které novela přinesla, se týkaly zavedení dalších kategorií pro třídění vína. 

K původnímu třídění vína na – víno stolní, víno jakostní, víno s přívlastkem, přibyli další 

kategorie – šumivé víno, perlivé víno, aromatizované víno, likérové víno. Dále byla 

kategorie víno s přívlastkem rozšířena o – výběr z bobulí, ledové víno, slámové víno. Toto 

dělení se v praxi běžně užívalo, ale do novely nemělo oporu v zákoně. Byly rozšířeny 

omezení při výrobě a uvádění vína do oběhu a podrobněji upraveno označování vín. 17 

Novela byla bezesporu velkým přínosem v procesu harmonizace naší právní úpravy 

s Evropskou unií. Nicméně pořád zde existovaly nedostatky, zejména z důvodů 

nevyhovujícího technického, technologického i materiálního vybavení vinařů a 

vinohradníků, což neumožňovalo úplné převzetí předpisů Evropské unie. 18 

                                                 
16 Seznam stanovila vyhláška č. 289/2000 Sb. 
17 Další podrobnosti označování vín stanovila vyhláška č. 299/2000 Sb. 
18 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 
Praga Mystica 2005, str. 41. 
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Z těchto důvodů bylo nutné vypracovat další novelu, která byla přijata dne 11. ledna 

2002, ve formě zákona č. 50/2002 Sb.  Tímto zákonem byl zřízen vinařský fond po vzoru 

Evropské unie, který podporuje vinohradnictví a vinařství. Další část novely upravovala 

podmínky dovozu vín do ČR.  

Hlavním cílem novel vinařského zákona č.115/1995 Sb. byla snaha přiblížit 

ustanovení předpisů Evropské unie a postupně připravit náš trh na vstup do evropských 

struktur.  

 

Shrnutí:  

Z historického vývoje je patrné že vinohradnické a vinařské právo má v České 

republice dlouholetou tradici. Za nejvýznamnější institut, který reguloval společenské 

vztahy vznikajících v souvislosti s vinohradnictvím a vinařstvím lez považovat horenské 

právo a sním spojený úřad perkmistra a institut horenských knih. Horenské právo již bylo 

podrobnější a upravovalo instituty, které známe i dnes. Obsahovalo pravidla týkající se 

zakládání vinic, sousedských a pracovních vztahů, problematiku funkce perkmistra, ale i 

pravidla týkajících se prevence škod, odpovědnost za škodu, odpovědnost trestní a pravidla 

organizační a procesní. Horenské právo nám umožňuje zkoumat události a právní vztahy, 

na které se právo vztahovalo. Horenské knihy jsou také významným pramenem, díky 

němuž máme informace o tehdejší rozloze vinic. V současnosti nám horenské právo již nic 

nepřináší, jelikož je zcela zaniklým právem, ovšem umožňuje nám seznámení s dřívější 

vinohradnickou a vinařskou realitou. K současnému vinohradnickému a vinařskému právu 

má již pouze historický kontext.  

Z období Rakousko-Uherské monarchie je nutné zmínit dva právní akty z oblasti 

vinohradnictví a vinařství. Zákon o výrobě a prodeji nápojů vínu podobných, který zaváděl 

tvz. „selské vinařství“, účelem bylo vyrobit pitelný alkoholický nápoj, obdobný dnešnímu 

vínu. Významnější byl ovšem zákon o obchodu s vínem, vinným moštem a vinným 

rmutem. Předmětem tohoto zákona byla ovocná, sladová, bobulová a léčivá vína vedle toho 

se zákon zabýval právním institutem označování produktů, padělání vína i dozorem a 

následnými sankcemi. O to že se jednalo o zdařilý zákon, svědčí i to že platil po celé 

období první republiky i v protektorátu a to až do padesátých let dvacátého století.  
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Po druhé světové válce došlo k pohlcení vinohradnického a vinařského práva do 

rostlinné výroby, podle zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.  Teprve až po 

roce 1990 dochází k navrácení a vyčlenění vinohradnického a vinařského práva do 

samostatného zákona, zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a změně 

souvisejících zákonů. I když se jednotlivé novely snažili o sblížení s předpisy ES, stal se 

tento zákon jen částečně slučitelný s právem ES.  
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5. Postavení vinařského a vinohradnického práva v systému 
práva 

 

Pro vymezení postavení vinařského a vinohradského práva v systému českého 

právního řádu, je důležité rozlišení těchto právních odvětví. Vinohradnictví je nejenom 

pěstitelem provozována výsadba a pěstování révy na vinici za účelem produkce vinných 

hroznů a sklizně těchto hroznů dle § 3 odst. 2 písm. g) bod 1 a 2 ZVV, ale i výsadba a 

pěstování révy na vinici za účelem produkce podnožových řízků a též i produkce révových 

sazenic dle §3 odst. 2 písm. g) bod 3 a 4 ZVV. Důraz je v této definici kladen na činnost 

pěstitele.  

Na druhou stranu vinařstvím se rozumí zpracování vinných hroznů, rmutu, 

hroznového moštu nebo vína, povolenými technologickými postupy, plnění produktu do 

obalu, označování produktu a jeho uvádění do oběhu. Osoba, ať již fyzická nebo právnická, 

která vykonává některou z těchto činností je označována jako výrobce (vinař).  Je patrné, že 

se jedná o odlišné postupy a proto je i ZVV záměrně rozděluje do jednotlivých hlav. 

Odlišnost vinohradnictví a vinařství má vliv na postavení těchto právních odvětví 

v systému českého práva.  

Vinohradnické právo je specifickou oblastní rostlinné výroby, kam lze dále přiřadit 

chmelařství i oblast zabývající se odrůdami, osivy a sadbou pěstovaných rostlin a jejich 

šlechtěním. Hlavním cílem vinohradnického práva je prvovýroba vinných hroznů, 

pěstování, množení a šlechtění vinné révy. Naopak vinařské právo spadá do oblasti 

potravinového práva, protože hlavním účelem vinařství je produkce potravin, hotových 

výrobků určených k lidské spotřebě. To je možně dovodit i ze vztahu speciality ZVV 

k zákonu č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.  Rostlinná výroba i 

potravinářství spadají do zvláštní části zemědělského práva, které je tvořeno dalšími 

právními předpisy zabývající se, živočišnou výrobou, myslivostí, rybářstvím, včelařstvím, 

ochranou půdy, hnojivy a chemickými látkami, a jiné. Zemědělské právo není samostatným 

odvětvím, ale spíše průřezovým právním odvětvím. Jedná se o spojení právních norem, 

které jsou vázány k předmětu zemědělství, proto je právním odvětvím multidisciplinárním. 
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Zasahuje jak do soukromoprávních tak i veřejnoprávních odvětví. Zemědělské právo spadá 

z části pod právo životního prostředí, správní právo, finanční právo, trestní právo, obchodní 

a občanské právo. Hlavní funkcí zemědělského práva je produkce potravin a jiných 

hospodářsky využitelných výrobků a zvláštní části zemědělského práva se buď této hlavní 

funkce účastní nebo ji alespoň, ať již přímo nebo nepřímo, podporují. Vedle produkční či 

ekonomické funkce nesmíme opomenout i funkci mimoprodukční a to především 

ekologickou, jelikož vinice dávají oblastem svůj charakteristický krajinotvorný ráz a 

pěstitelé se svou činností starají o ochranu přírody a kultivaci krajiny. V neposlední řadě 

plní zemědělství i funkci sociální, především má podíl na osídlování venkova, rozvoji 

turistiky (např. velmi populární vinařská turistika), ale i upevňování tradic a kultury. 

 

Shrnutí:  

Vinohradnické i vinařské právo jsou součástí zemědělského práva, které je 

multidisciplinárním právním odvětví. Vinohradnické právo spadá do oblasti rostlinné 

výroby a je závislé na klimatu, kvalitě půdy, na péči pěstitele a především na okolním 

životním prostředí. Tudíž je v této oblasti kladen velký důraz na ochranu životního 

prostředí a instituty ochrany se nachází přímo v předpisech práva životního prostředí i 

v předpisech zemědělského práva. Pro účely vinohradnictví lze za nejdůležitější považovat 

ochranu zdraví lidu, ochranu půdy, vod a ovzduší. Naproti tomu vinařské právo náleží do 

potravinového práva, jelikož faktickým účelem vinařské výroby již není prvovýroba, ale 

produkce hotových výrobků určených k lidské spotřebě. V této oblasti je pak kladen velký 

důraz kvalitu a zdravotní nezávadnost produktu, balení a označování produktu. Pro 

vymezení pozice těchto právních odvětví v systému českého právního řadu je důležité 

pochopení rozlišnosti těchto právních odvětví, ale i jejich vzájemného vztahu a je nutné 

odlišovat a nezaměňovat oba termíny. Jejich vzájemný vztah nespočívá v právním 

propojení jednotlivých ustanovení zákona, ale především v tom že vinohradnictví je 

předpokladem pro výrobu, tedy pro vinařství. Vinařství navazuje na vinohradnické činnosti, 

což můžeme vyjádřit slovním spojením „od sazenice ke skleničce“. 
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6. Prameny právní úpravy vinohradnického a vinařského práva 
 

Vinohradnictví a vinařství je specifickou oblastí rostlinné výroby a zasahuje tak do 

mnoha sfér a právních oblastí, proto je poněkud složité vymezit jeho prameny.  Prameny 

můžeme rozdělit na mezinárodní, unijní a vnitrostátní. Vnitrostátní prameny pak na obecné 

a zvláštní.  

6.1 Mezinárodní právo a mezinárodní organizace  
  

 V oblasti mezinárodního práva není příliš norem, které by měly dopad na právní 

úpravu vinařství a vinohradnictví v České republice. Jedná se především o bilaterální 

smlouvy mezi jednotlivými státy vyrábějící víno a doporučující právní akty mezinárodních 

organizací, které do určité míry, regulují oblast vinohradnictví a vinařství.   

První mezinárodní vinařská instituce byla založena v roce 1924 pod názvem „Office 

International du Vin“ (O.I.V., Mezinárodní úřad pro víno) 19 se sídlem v Paříži.  

Zakládajících členů bylo osm (Španělsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lucemursko, 

Portugalsko a Tunisko) a v roce 1929 mezi členy přistoupilo i Československo.  V roce 

2001 byla uzavřena dohoda o přeměně na „Organisation de la Vigne et du Vin“ 

(Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno). O.I.V. je mezivládní organizace 

vědeckého a technického povahy.  Nejdůležitějšími činnostmi jsou převážně, sjednocování 

enologických postupů a norem, informují své členy o opatřeních, které se týkají výrobců, 

spotřebitelů a dalším subjektů, poskytování odborné pomoci jiným mezinárodním 

organizacím (mezivládním i nevládním). 

Další významnou mezinárodní organizací je nevládní organizace COPA/COGECA 

(Committee of Professional Agricultural Orfanisations in the European Union/ General 

Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union). 20 COPA, neboli 

Výbor pro zájmové zemědělské organizace v Evropské unii, byl založen 6. září roku 1958. 

O rok později, 24. září 1959, zemědělská družstva Evropských společenství vytvořila 

                                                 
19 Blíže http://www.oiv.org/. 
20 Blíže http//www.copa-cogeca.be/. 
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zastřešující organizaci COGECA (Všeobecný svaz zemědělských subjektů). Ke sloučení 

sekretariátu COPA a COGECA došlo v roce 1962.  V současné době má COPA 60 členů a 

36 partnerských organizacích, za Českou republiku, Agrární Komora České republiky 

(AKČR), Asociace soukromého zemědělství (ASZ), Zemědělský svaz České republiky 

(ZSČR). Hlavními cíly organizace COPA jsou: zastupovat zájmy zemědělského sektoru, 

přezkoumávat otázky, které souvisejí s vývojem zemědělské politiky, udržovat a rozvíjet 

vztahy s orgány Evropské unie i s jinými zástupci. COPA je nevládní organizací a jejím 

předmětem činnosti je zemědělská politika jako celek. Z výše uvedeného vyplývá, že se 

nejedná o výhradně vinařskou mezinárodní organizaci, ale vinohradnictví a vinařství je 

v oblasti jejího zájmu. COGECA  je evropskými institucemi uznáván jako hlavní zástupce 

a mluvčí všech zemědělských a rybářských družstev v Evropské unii.  Organizace 

zastupuje jejich běžné i specifické zájmy vůči orgánům Evropské unie.  

Další organizací, se kterou Česká republika udržuje mezinárodní kontakt je 

organizace AREV (Assemblée des régions Eutopéennes Viticoles). 21 AREV, neboli 

Sdružení evropských vinařských regionů, je nepolitickou a neziskovou organizací 

evropských regionů.  AREV podporuje obecný zájem regionů, které pěstují víno uvnitř 

evropských a světových ekonomik.  

6.2 Unijní právo 
  

V oblasti unijního práva se setkáváme s velkým počtem předpisů, které vytváří dosti 

složitou strukturu a orientace v těchto přepisech je poměrně komplikovaná.  Právní úprava 

vinařství a vinohradnictví spadá do právní oblasti zemědělství. Společná zemědělská 

politika EU je jednou z nejstarších politik EU a je upravena v čl. 38 – 44 smlouvy o 

fungování Evropské unie (SFEU), 22 jedná se o primární prameny práva EU. Společná 

zemědělská politika EU je jednou z nejvýznamnějších politik, zejména z hlediska rozpočtu 

23 a její počátky sahají do roku 1962. Původním cílem společné zemědělské politiky bylo 

zajištění dostatečného množství potravin pro občany Evropy. O všem nadměrné dotace 

                                                 
21 Blíže http://www.arev.org/. 
22 Dříve Smlouva o založení Evropského společenství.  
23 Každoročně konzumuje přes 40% rozpočtu EU. 
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produkce a výkup přebytků způsobily jiný problém a to že Evropa produkovala mnohem 

více potravin, než dokázala spotřebovat. A tak se novým cílem SZP stalo řešení problému 

s nadprodukcí hlavních zemědělských produktů, v podobě limitů a výrobních kvót.  

V současné době jsou hlavními zásadami společné zemědělské politiky – volný pohyb 

zemědělských výrobků při společných regulovaných cenách, finanční solidarita, podpora 

strukturálních aspektů zemědělství (hlavně rozvoj venkova) a zvýhodnění produkce EU 

před produkcí třetích zemí. Společné organizace trhu jsou jedním z hlavních mechanizmů 

SZP a týkají se jednotlivých prvovýrobků a výrobků včetně komodity vína. Jejich 

podstatou je regulace nabídky výrobků takových způsobem, aby nedocházelo ke kolísání 

nabídky. Společná organizace trhu s vínem zaznamenala několik reforem. První výraznější 

reformní zásah proběhl v roce 1999 prostřednictvím nařízení č. 1493/1999 o společné 

organizaci trhu s vínem. Nařízení upravovalo podmínky výsadbových práv, výrobní 

podmínky atp. 24 Další významná a aktuální reforma proběhla v roce 2008 v podobě 

nařízení Rady č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem s řadou prováděcích 

předpisů. Klíčovými body tohoto nařízení byl zejména program finanční podpory 

vyklučování vinic, 25 prodloužení stávajícího omezení práv na novou výsadbu do roku 

2015, opatření k rozvoji venkova, postupné ukončování režimů destilace, snížení 

maximální míry obohacení cukrem a nová pravidla pro označování. Nařízení č. 479/2008 

bylo nařízením Rady č. 491/2009 zrušeno a Společná organizace trhu s vínem byla  

zařazena do nařízení Rady č. 1234/2007 společného pro celé zemědělství, které sdružuje 

původní společné organizace trhů pro jednotlivé komodity.  26 

Na základě primárního práva jsou pak vydávány předpisy sekundárního práva, které 

je tvořeno nařízeními, směrnicemi, rozhodnutími, doporučeními a stanovisky. Pro oblast 

vinohradnictví a vinařství je dostačující vymezení nařízení a jeho vztah k vnitrostátním 

normám členských států. Článek 288 SFEU vymezuje nařízení jako právní normu obecné 

působnosti, která je závazná v celém rozsahu a přímo použitelná a to ve všech členských 

státech. Mezi evropské předpisy pro vinohradnictví a vinařství patří: 

                                                 
24 Blíže http://www.euroskop.cz/8448/832/clanek/reforma-organizace-spolecneho-trhu-s-vinem 
25 Vyplácení finanční kompenzace vinařům, který se rozhodli ukončit svou činnost a zrušit své vinice či 
vinařům, kteří pouze snižují plochu svých vinic.  
26 Mikeš, O., Nové vinařské předpisy Evropského společenství. Vinařský obzor č. 9/2010, str. 459 
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Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, o obecných pravidlech pro definici označování a 

obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a 

aromatizovaných koktejlů z vinařských výrobků, ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení Komise (ES) č. 122/94, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 

Rady (EHS) č. 1601/91 pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, 

aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů, ve znění pozdějších 

předpisů; 

Nařízení Rady (EHS) č. 357/79, o statistických zjišťování ploch vinic, ve znění pozdějších 

předpisů; 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 

potravina a stanová postupy týkající se bezpečnosti potravin; 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, o látkách určených 

k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití 

v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, Nařízení 

(ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES, ve znění pozdějších přepisů; 

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských 

trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné 

organizaci trhů“), ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení Komise (ES) č. 436/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 

(ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro 

sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy 

vedené v odvětví vína, ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení Komise (ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla 

k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické 

postupy a omezení, která se na ně použijí, ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení Komise (ES) č. 607/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla 

k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná 

označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů, 

ve znění pozdějších předpisů; 
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Nařízení Komise (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 

(ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, 

obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, ve znění 

pozdějších předpisů; 

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla 

k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro 

zemědělské produkty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

6.3 Česká právní úprava 
 

Právní vztahy vznikající v souvislosti s vinohradnictví a vinařstvím jsou upraveny a 

rozmístěny v celé řadě právních předpisů České republiky. Jednotlivé prameny můžeme 

rozdělit podle několika hledisek, na obecné a zvláštní, soukromoprávní a veřejnoprávní. 

Mezi prameny ze soukromoprávního pohledu patří zákon č. 513/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 441/2003 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů i přepisy pracovního práva.  

Větší část vinohradnického a vinařského práva je upravena normami veřejného práva. 

Mezi obecné předpisy vztahující se k vinohradnictví a vinařství, řadíme zejména tyto. 

Předpisy správního práva, souvisí s kontrolou, dozorem, odpovědností a sankcí ve 

vinohradnickém a vinařském právu. Předpisy trestního práva, které jsou pomyslným 

vrcholem v oblasti sankcionování.  Předpisy finančního práva, které stanovují vinařům řadu 

fiskálních a administrativních povinností. Dále nesmíme opomenout předpisy práva 

životního prostředí, jelikož na existenci a kvalitě životního prostředí je vinohradnictví a 

vinařství závislé. Dalším pramenem práva budou nepochybně přepisy zemědělského práva, 

do kterého vinohradnictví a vinařství spadá.   

Zvláštními předpisy v oblasti vinohradnictví a vinařství jsou, zákon č. 321/2004 Sb., o 

vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších přepisů, vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky č. 

437/2005 Sb., vyhláška č. 324/2004 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, 

vinařských obcí a viničních tratí včetně jejich územního vymezení a vyhláška č. 97/2006 
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Sb., o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje 

turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech poskytování informací 

veřejnosti.    

Jelikož jsou veřejnoprávní prameny pro vinohradnictví a vinařství příznačné bude je 

následně podrobněji klasifikovat.  

  

6.3.1 Předpisy správního práva 

 

Mnohé instituty, které vinohradnické a vinařské právo používá, jsou upraveny 

předpisy správního práva. Zejména úprava výsadby vinic, vinařský proces, dále kontrola, 

dozor, odpovědnost i sankce. Pro oblast vinohradnictví a vinařství jsou důležité zejména 

tyto předpisy: zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

6.3.2 Předpisy trestního práva  

 

Jedná se spíše o okrajové prameny vzhledem k četnosti aplikace trestních předpisů ve 

vinohradnickém a vinařském právu, ale nemůžeme je opomenout, jelikož představují 

nejvyšší možný stupeň sankcí. Předpisy trestního práva vymezují hranici lidského chování, 

které není v oblasti vinohradnictví a vinařství akceptováno. Například trestné činný proti 

životnímu prostředí, trestné činy hospodářské či daňové. Hlavními zákony v této oblasti 

jsou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 

141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.  
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6.3.3 Předpisy finančního práva  
 

Předpisy finančního práva se z větší části týkají vinařského práva, které stanovují 

fiskální povinnosti výrobcům vinných produktů. Dále tyto předpisy stanoví vinařům a 

pěstitelům četné administrativní povinnosti, vedení účetnictví vinohradníka i vinaře. 

Zejména se jedná o tyto právní předpisy: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů; zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 353/2003 

Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 531/1990 Sb., o 

územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6.3.4 Předpisy práva životního prostředí  
 

Vinohradnictví je zemědělskou činností, konkrétně rostlinnou výrobou, která je spojena 

s půdou a okolním životním prostředím. Hlavním cílem vinohradnictví, vedle výroby 

podnožové révy, roubů a révových sazenic, výsadby a ošetřování sazenic, je vypěstování 

konečného produktu pro spotřebu (stolní hrozny) nebo pro výrobu vína (moštové hrozny). 

Proto je pro pěstování vinné révy kvalita životního prostředí nepostradatelnou součástí.  

Vinařství je také zemědělskou činností, ale již se nejedná o rostlinou výrobu, ale spíše o 

výrobu potravinářskou. Jelikož v oblasti vinařství dochází k přeměně vinných hroznů, které 

jsou výsledkem vinohradnictví, na jiný druh potraviny (vinařské produkty), které slouží 

k přímé lidské spotřebě. Z toho je patrné, že obě oblasti mají úzký vztah k životnímu 

prostředí a ochrana jednotlivých složek životního prostředí je pro oblast vinohradnictví a 

vinařství nepostradatelná. Z toho důvodu je pro zemědělství prvořadým cílem ochrana 

životního prostředí. Jelikož zemědělství není jen výroby potravin, i když je to jeho hlavním 
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posláním, ale významně ovlivňuje a spoluvytváří krajinu a působí na životní prostředí 

člověka, jedná se o tzv. nevýrobní funkci zemědělství. 27 Instituty ochrany životního 

prostředí tak nalézáme nejen v předpisech životního prostředí ale i v předpisech 

zemědělského práva. Důraz je především kladen na ochranu půdy, vod, zdraví lidu a jedná 

se zejména o tyto právní předpisy životního prostředí: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny , ve znění pozdějších předpisů;  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění souvisejících 

předpisů; zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů; zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů; zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně 

práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon 

č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona 

o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 

pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o 

agrochemickém zkoušení zemědělských půdu, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 

379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

6.3.5 Předpisy zemědělského práva 

 

Základním úkolem zemědělského práva je regulovat právní vztahy v zemědělství a 

souvisejících lidských činností, ale také ochrana před nepříznivými vlivy zemědělství na 

                                                 
27 Suchánek, J., Nové zemědělské a lesní právo, Praha 1996, str. 11. 
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životní prostředí. 28 Vinohradnické a vinařské práva je součástí zemědělského práva, jak 

bylo již zmíněno výše, a proto má s normami zemědělského práva nejbližší vztah. 

 V zemědělském právu pak nacházíme komplexní či generální právní předpisy, které 

dávají vinohradnickému a vinařskému právu právní základ, jedná se především o: zákon č. 

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 242/2000 Sb., o 

ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 110/1997 Sb., zákon o 

potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále se jedná o prováděcí předpisy, které jsou určeny k regulaci určitých komodit 

potravin a úzce také specifikují některé požadavky na výrobu vinařských produktů: 

vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 

s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 447/2004 Sb., o 

požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich 

použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky užití chininu a kofeinu, ve 

znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro 

čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché 

skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich 

označování, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a 

podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění 

pozdějších předpisů; vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a 

přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství. 

 

Shrnutí:  

 Vinohradnické a vinařské právo jsou typickými průřezovými právními odvětvími a 

zasahují tak do mnoha sfér právních oblastí.  

 Mezinárodní vinohradnické a vinařské právo není příliš široké, především z hlediska 

neexistenci mezinárodněprávních obyčejů, ovlivňující vinohradnické či vinařské právní 

instituty či mezinárodní organizace, které by byly měly pravomoci, kterými by mohly 

výrazně ovlivňovat činnost členských států. Proto je převážná část pramenů mezinárodního 
                                                 

28 Damohorský, M. A kol., Právo životního prostředí 2. vydání, C.H.Beck, Praha 2007, str. 11. 
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vinohradnického a vinařského práva tvořena bilaterálními smlouvami mezi EU a třetími 

státy a doporučujícími právními akty několika mezinárodních organizací. Bilaterální 

smlouvy vymezují postavení třetích zemí k EU, zejména v obchodních a enologických 

záležitostech. Na základě těchto smluv vystupuje EU jako jeden obchodní celek vůči třetím 

zemím a jakékoliv smlouvy či dohody mezi Českou republikou a třetími zeměmi pak 

v těchto souvislostech ztrácí na významu. Ovšem ani před vstupem České republiky do 

Evropské unie, neexistovalo mnoho bilaterálních smluv či dohod, které by upravovaly 

vztahy souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím, a ve kterých by Česká republika byla 

smluvním státem. 

 Nejvýznamnější pozici v pramenech vinohradnického a vinařského práva zaujímají 

bezesporu předpisy Evropské unie. Úsek vinohradnictví a vinařství spadá do zemědělské 

politiky EU a právní regulace této oblasti je realizována prostřednictvím nařízeních. Právní 

regulace je ve formě nařízení, které spočívá na dvou základních principech a to princip 

přímého účinku a princip přednostní aplikace. V této oblasti se setkáváme velkým množství 

předpisů, kde hlavní úlohu tvoří nařízení, které vytvářejí složitou strukturu a následkem je 

velmi komplikovaná orientace. Neustále přibývající počet nařízení, má pak negativní dopad 

a způsobuje pře-regulovanost tohoto právního odvětví.  

 V české právní úpravě se také setkáváme se značným počtem pramenů práva, které 

se dotýkají vztahů vznikajících v oblasti vinohradnictví a vinařství. Což je způsobeno tím, 

že vinohradnické a vinařské právo spadá do zemědělského práva, které je právním 

odvětvím multidisiplinárním. Jedná se spojení právních norem, které jsou vázány 

k předmětu zemědělství, v tomto případě k předmětu vinohradnictví a vinařství a zasahuje 

jak do soukromoprávních, ale především do veřejnoprávních odvětví, které jsou pro 

vinohradnické a vinařské právo příznačnější. Bezesporu nejdůležitějším pramenem je zákon 

č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 

předpisy, který je základním předpisem, a který reguluje oblast vinohradnictví a vinařství. 
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7. Současná právní úprava vinohradnictví a vinařství v ČR 
 

 Vinohradnictví a vinařství je upraveno vedle unijních předpisů, zákonem č. 

321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství ve znění novel č. 179/2005 Sb., č. 411/2005Sb., 

č. 444/2005Sb., č.215/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 311/2008 Sb. a č. 227/2009 Sb. (dále 

jen ZVV). Zákon o vinohradnictví a vinařství (ZVV) je doplněn prováděcími předpisy a to 

vyhláškou č. 323/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 324/2004 Sb. a 

vyhláškou č.97/2006 Sb. 

ZVV obsahuje velké množství odkazů na evropské předpisy EU a podrobně upravuje 

pouze problémy, které se týkají specifiky České Republiky. 29 ZVV se skládá z pěti částí a 

obsahuje 48 paragrafů. První část nazvaná Vinohradnictví a vinařství se dělí na osm hlav. 

Druhá část se týká změny zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském, třetí část obsahuje změnu zákona o Státní zemědělské a potravinářské 

inspekci a změnu a doplnění některých souvisejících zákonů. Část čtvrtá se týká změn 

zákona o správních poplatcích a pátá část vymezuje účinnost zákona. Příloha ZVV 

obsahuje tabulku přepočtu stupňů normalizovaného moštoměru na přirozený obsah 

alkoholu (v % objemových).  

7.1 Předmět právní úpravy  
 

Předmět úpravy je vymezen v § 1 ZVV. Zákon o vinohradnictví a vinařství (ZVV) 

upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství další 

podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství. ZVV dále upravuje výkon 

státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy 

Evropských společenství a tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich porušování.  ZVV 

tak upravuje volný prostor, který mu unijní právo vyčlenilo, popřípadě odkazuje na 

příslušnou evropskou legislativu. Vymezení předmětu úpravy v § 1 odst. 1 ZVV 

označujeme za vymezení pozitivní.  Vedle pozitivního vymezení předmětu úpravy obsahuje 

                                                 
29 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 
Praga Mystica 2005, str. 42. 
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ZVV i negativní vymezení a to v § 1 odst. 2 ZVV, které určuje, že se nevztahuje na vinné 

hrozny určené k přímé lidské spotřebě, hroznovou šťávu, zahuštěnou hroznovou šťávu, 

vinný ocet, popřípadě potraviny nového typu nebo složky potravin nového typu, pokud 

tento zákon nestanoví jinak. Tyto výrobky jsou totiž potravinami a spadají do působnosti 

zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Vzájemný vztah obou 

zákonů pak vymezuje §2 ZVV, který stanoví, že ustanovení zákona o potravinách a 

tabákových výrobcích nejsou ZVV dotčena, pokud ZVV nestanoví jinak. Toto ustanovení 

tak vymezuje zásadu subsidiarity zákona o potravinách a tabákových výrobcích vůči 

zákonu o vinohradnictví a vinařství. Kritériem, které rozděluje působnost obou zákonů, je 

výskyt alkoholu v meziproduktu do hranice 1% objemových. Např. hroznový mošt spadá 

do působnosti zákona o potravinách a tabákových výrobcích, zatímco částečně zkvašený 

mošt je již upravován ZVV.  

7.2 Platná právní úprava vinohradnictví  
 

Vinohradnictví je oborem zemědělské výroby a stejně jako další obory zahradnické 

produkce je charakterizováno vysokou potřebou ruční práce.  Vinohradnictví zajišťuje 

výsadbu a pěstování vinné révy za účelem produkce vinných hroznů ať již pro samotného 

pěstitele či pro zpracovatele nebo výrobce. Rovněž zajišťuje množení révy vinné, šlechtění 

a udržovací šlechtění. Přesná definice vinohradnictví je pak vymezena v §3 odst. 2 písm. g) 

ZVV.  

7.2.1 Základní pojmy  
 

Definice jednotlivých pojmů pro oblast vinařského práva nalezneme nejen 

v unijních předpisech zejména v NR 1234/2007, ale i ve vnitrostátních předpisech zejména 

v § 3 ZVV.  

Révou zákon rozumí odrůdy rodu Vitis L., který jako jediný rod z čeledí Vitaceae je 

vhodný pro výrobu vína. Seznam moštových odrůd vinné révy, ze kterých je dovoleno 

vyrábět jakostní víno pěstitelské oblasti, je uveden ve Státní odrůdové knize, nebo 

v odrůdových knihách ostatních zemí Evropského společenství. Jedná se o úřední seznam 
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všech odrůd rostlin, které byly v ČR registrované pro zemědělskou, ovocnářskou, 

vinařskou a zahradnickou činnost. O registraci odrůd rozhoduje ÚKZÚZ prostřednictvím 

Národního odrůdového ústavu. Pro pěstitele a další uživatele je registrace odrůd nejen 

zárukou odpovídající kvality rozmnožovacího materiálu, ale především zárukou ochrany 

zdraví lidí, rostlin, zvířat i životního prostředí. Nejnovější odrůdy révy byly do Státní 

odrůdové knihy zapsány v roce 2008 a tak nyní obsahuje 46 takzvaných moštových odrůd, 

ze kterých se v ČR smí vyrábět jakostní vína. V seznamu dále nalezneme 9 odrůd stolních, 

které mohou být pěstovány za účelem produkce hroznů k přímé spotřebě. Posledních 7 

odrůd je označeno jako podnože, tzn. odrůdy, na které se u nás smí štěpovat. 30 

Vinici nebo vinohrad zákon vymezuje jako, zemědělsky obhospodařované půdy, 

souvisle osázené keři vinné révy jednoho pěstitele o celkové výměře větší než 10 arů, která 

je registrována a má přiděleno ÚKZÚZ registrační číslo. Vinicí je i vinice o celkové 

výměře menší než 10 arů, má-li na základě písemné žádosti přiděleno ÚKZÚZ registrační 

číslo. Dále je i vinicí vyklučená vinice, k níž nebylo ÚKZÚZ uděleno právo na opětovnou 

výsadbu. Z daného vymezení vyplývá, že nezáleží na rozloze vinice, ale hlavní podmínkou 

je registrace vinice u ÚKZÚZ, aby pěstitel mohl uvádět vína na trh. Registraci bylo možné 

provést pouze do vstupu České republiky do EU a to z důvodů NR 1493/1999 o společné 

organizaci trhu s vínem.  Toto klíčové nařízení zakázalo, s výjimkou práva na novou 

výsadbu a opětovnou výsadbu či vysazování vinic ze státní rezervy, o kterých bude 

pojednáno níže, vysazovat vinice do 31. července 2010. Tento zákaz byl NR 1234/2007 o 

společné organizaci trhů prodloužen do 31. prosince 2015. 

Vini ční trať zákon vymezuje jako pozemek, část pozemku, souboru pozemků, 

soubor pozemku a části pozemku, nebo kombinací pozemků, případně částí pozemků, 

tvořící souvislý celek, v jedné vinařské oblasti či podoblasti, splňující předpoklady pro 

pěstování révy z hlediska zeměpisné polohy, svažitosti, délky oslunění a půdně 

klimatických vlastností. Viniční trať obsahuje jednu nebo více vinic a může zasahovat do 

katastru více vinařských obcí. Seznam viničních tratí v jednotlivých vinařských 

podoblastech je uveden v příloze vyhlášky Mze č. 324/2004 Sb.  

Pěstitel nebo vinohradník je osoba provozující vinohradnictví na vinici.  

                                                 
30 Úplný seznam odrůd vinné révy je uveden v příloze č.1  této práce.  
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7.2.2 Produkční potenciál 

 

Produkční potenciál chápeme jako celkovou možnou plochu, která může být 

v příslušném státě osázena vinohrady. Podle výsledků registrace Ústředního kontrolního a 

zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), v současné době tvoří osázená plocha vinic 

v České republice 17 358,52 ha. K tomu je nutné připočíst i ostatní plochy a to, plochy 

vyklučených vinic (128,35 ha), plochy s právem na opětovnou výsadbu vinic (1127,34 ha) 

a plochy státní rezervy (1024,17 ha). Dohromady tedy tvoří současný produkční potenciál 

České republiky 19 638,38 ha. 31  

7.2.3 Výsadba vinice 

 

Vinice s ohledem na § 1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění ozděních přepisů, jsou součástí zemědělského půdního fondu. 32 

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným 

výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek 

životního prostředí. Zařazení vinic do ZPF pak přináší vlastníkům či nájemcům těchto 

pozemků mnohé povinnosti. Zejména musí na těchto pozemcích hospodařit tak, aby 

neznečisťovali půdu a zdroje pitné vody, škodlivými látkami ohrožující zdraví nebo život 

lidí a existenci živých organismů. V případě, že pozemek není zemědělsky 

obhospodařovaný, musí vlastník nebo nájemce pozemku nejprve podat žádost na zahájení 

územního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řád, ve 

znění pozdějších přepisů, (dále jen „stavební zákon“). Výsledkem řízení bude přeměna 

nezemědělské půdy na půdu zemědělskou, konkrétně územní rozhodnutí o změně využití 

druhu pozemku přesahující výměru 300 m2 na vinici podle § 80 odst. 2 písm. c) stavebního 

zákona. Vlastník či nájemce pozemku na základě rozhodnutí již nemusí žádat o vydání 

stavebního povolení ani ohlašovat záměr výstavby konstrukce vinice. 33  

                                                 
31 Srov. s Bublíková, L.,  Situační a výhledová zpráva, réva vinná a víno 2010, Praha, Ministerstvo 
zemědělství České republiky, s. 30. 
32 Pozemky zemědělsky obhospodařované.  
33 Srov. § 103 odst. 1 písm. c) bod 1 stavebního zákona.  
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Tento postup ovšem ztrácí zcela na významu z hlediska zákazu výsadby vinic v ČR, 

s výjimkou práva na novou výsadbu a opětovnou výsadbu či vysazování vinic ze státní 

rezervy, souhrnně jsou tyto instituty označovány termínem výsadbové práva. Pokud 

vinohradník vysadil vinic bez povolení, jedná se podle § 10 ZVV o nepovolenou výsadbu. 

O neoprávněné výsadbě rozhoduje ÚKZÚZ, který v rozhodnutí stanoví lhůtu, do kdy je 

pěstitel povinen vinici vyklučit. V případě, že pěstitel tuto lhůtu nedodrží, je ÚKZÚZ 

oprávněn nařídit vyklučení na náklady pěstitele.  

7.2.4 Právo na novou výsadbu  

 

Toto právo je upraveno v čl. 85h NR 1234/2007 o společné organizaci trhů a v §8 

ZVV. Jedná se o nenárokový právní institut, na základě kterého pěstitel po splnění 

podmínek, které stanoví výše zmiňované nařízení, podá žádost ÚKZÚZ. Podáním žádosti  
34 je zahájeno správní řízení a ÚKZÚZ je povinen vydat rozhodnutí v devadesátidenní 

lhůtě. V případě negativního rozhodnutí může pěstitel podat odvolání, o kterém rozhoduje 

Ministerstvo zemědělství ČR. V případě kladného rozhodnutí může ÚKZÚZ rozhodnout o 

udělení práva nové výsadby: 1) k nové výsadbě prováděné v rámci scelování pozemků 

nebo vyvlastnění ve veřejném zájmu, 2) k pokusným účelům, 3) k založení porostů za 

účelem produkce roubů, 4) k nové výsadbě ploch, z nichž získané víno a výrobky z vinné 

révy jsou určeny pro spotřebu domácnosti vinaře. 

V případě některého z výše zmíněných rozhodnutí je jediným oprávněným k nové 

výsadbě žadatel. K výsadbě smí být použita pouze certifikovaná sadba odrůd zapsaných ve 

Státní odrůdové knize nebo v Odrůdových knihách ostatních členských států EU.  Toto 

právo musí být vykonáno nejpozději ve lhůtě dvou hospodářských let od udělení povolení a 

vztahuje se pouze na plochy a účely, pro které bylo uděleno.  

7.2.5 Právo na opětovnou výsadbu 

 

Jedná se o regenerační obměnu starých vinic a vysázení nových vinic na původní 

ploše. K podávání žádostí je opět příslušný ÚKZÚZ, který uděluje právo na opětovnou 
                                                 
34 Bližší podmínky žádosti jsou stanoveny ÚKZÚZ na http://www.ukzuz.cz/Folders/5966-1-vinic.aspx. 
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výsadbu pěstiteli, který vinici vyklučil 35, nebo se zavázal, že vinici vyklučí před uplynutím 

třetího roku od výsadby nové vinice. Toto právo lze však uplatnit do konce osmého 

vinařského roku, 36 který následuje po roce, v němž bylo klučení dokončeno. V případě, že 

toto právo není v dané lhůtě uplatněno, přechází automaticky do státní rezervy. V případě, 

že pěstitel je pouze nájemcem pozemku, nikoliv vlastníkem, bude muset k žádosti připojit i 

souhlas vlastníka pozemku. Souhlas je nutný, jelikož vyklučení vinice je podstatnou 

změnou, která může vést k znehodnocení pozemku. Zajímavá je situace pokud vlastník 

pozemku odmítne dát souhlas. V tomto případě může pěstitel, popřípadě vlastník pozemku, 

podat ÚKZÚZ návrh na zahájení řízení o udělení práva na opětovnou výsadbu, nikoliv již 

pro pěstitele, ale přímo pro vlastníka pozemku. V případě, že vlastník pozemku nesplní 

podmínky pro opětovnou výsadbu do dvou let od zahájení řízení, udělí ÚKZÚZ právo na 

opětovnou výsadbu pěstiteli a to i bez souhlasu vlastníka pozemku. Právo na opětovnou 

výsadbu je, na rozdíl od práva na novou výsadbu, převoditelné na třetí osoby, ale pouze 

v rámci jedné vinařské oblasti. O převodu rozhoduje ÚKZÚZ v devadesátidenní lhůtě, na 

základě žádosti osoby převádějící toto právo. 37 

7.2.6 Právo na výsadbu ze státní rezervy  

 

Státní rezerva je tvořena právy na novou výsadbu, právy na opětovnou výsadbu a 

práva udělená z rezervy, které nebyly ve stanovených lhůtách využity, dále právy na 

opětovnou výsadbu, která vlastníci vložili do státní rezervy i za úhradu ze státních 

prostředků. V neposlední řadě je státní rezerva tvořena právy na novou výsadbu, která 

Česká republika získala při vyjednávání svého vstupu do EU na summitu v Kodani. 38 

                                                 
35 Klučení znamená úplné odstranění révových keřů včetně kořenů, které se nacházejí na pozemku osázeném 
révou. Takový pozemek se označuje jako vyklučená vinice. 
36 Nařízení rady 1493/1999 v čl. 4 odst. 5 stanovilo, lhůtu pětiletou, ale zároveň přiznalo právo členským 
státům tuto lhůtu prodloužit až na osm let, čehož Česká republika využila. 
37 Vzor žádosti je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č. 323/2004Sb.  
38 Podmínky vstupy ČR do EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci 2002.  
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Jedná se o 2% z celkové plochy vinic existujících ke dni vstupu České republiky do EU. 39  

Ke dni 31. 12. 2009 tvořilo plochu státní rezervy 1024,17 ha. 40  

Právo na výsadbu ze státní rezervy uděluje ÚKZÚZ41 na základě žádosti: (a) bez 

úhrady, pěstitelům mladším 40 let, kteří mají odbornou kvalifikaci a způsobilost, poprvé 

zahájili činnost a zastávají funkci vedoucího podniku; (b) za úhradu ostatním pěstitelům, 

jejichž produkce má zajištěný odbyt. Pokud nejsou práva využita do konce druhého 

hospodářského roku následujícího po roce udělení, propadají a jsou znovu přidělena do 

státní rezervy. 

7.2.7 Územní struktura 

 

Veškeré vinařské regiony v Evropské unii byly rozdělení do tří vinařských zón a to 

A, B a C, přičemž pro každou zónu platí odlišné požadavky, zejména co se týče 

obohacování, přikyselování a odkyselovaní. Toto členění má své opodstatnění, především 

z hlediska přírodních, klimatických a půdních podmínek. Do vinařské zóny A jsou vedle 

Čech zařazeny Belgie, Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Polsko, Spojené království, 

Lucembursko a některé oblasti Německa. Do vinařské zóny B je zařazena celá oblast 

Moravy, z Německa oblast Bádensko, Rakousko, některé oblasti Slovenska a Slovinska a 

některé francouzské departmenty z Alsaska, Lotrinska, Champagne, Jury, Savojska a Val 

de Loire. Poslední oblast C se dále dělí na vinařskou zónu C I, C II, C III a) a C III b), kde 

jsou zařazeny nejjižnější části Evropy. 42  

V České republice se nacházejí 2 pěstitelské oblasti vymezené v §4 ZVV a to 

vinařská oblast Čechy a vinařská oblast Morava. Původně zákon č.115/1995 Sb., ve znění 

pozdějších přepisů, vymezoval 16 vinařských oblastí, což bylo ve srovnání s jinými 

velkými vinařskými státy poměrně mnoho, vzhledem k malé ploše vinic na území České 

republiky. Vinařské oblasti Čechy a Morava se dělí na podoblasti. 43 Vinařská oblast Čechy 

                                                 
39 Jednalo se o 385,23ha. 
40 Blíže Bublíková, L.,  Situační a výhledová zpráva, réva vinná a víno 2010, Praha, Ministerstvo zemědělství 
České republiky, s. 30. 
41 Podle čl. 85k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 jednotné nařízení o společné organizaci trhů. 
42 Blíže dodatek přílohy XIb nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 jednotné nařízení o společné organizaci trhů  
43 Viz příloha č. 2 této práce.  
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zahrnuje podoblast Mělnickou a podoblast Litoměřickou, se současnou plochou 739 ha 

(včetně vyklučených vinic a práv na novu výsadbu) a 157 pěstiteli. 44  Vinařská oblast 

Čechy patří k nejsevernějším oblastem vinohradnictví v Evropě. Plochy vinic se rozkládají 

na chráněných jižních svazích, v nižší nadmořské výšce, převážně kolem toků českých řek.  

Vinařská oblast Morava se skládá ze čtyř podoblastí a to: Mikulovská, Slovácká, 

Velkopavlovická a Znojemská. Ve srovnání s oblastí Čech je Moravská oblast rozsáhlejší, 

v současné době je tvořena 17.874 ha (včetně vyklučených vinic a práv na novou výsadbu) 

a 19.092 pěstiteli. 45 

Vinařské podoblasti jsou dále tvořeny vinařskými obcemi, na jejichž územní jsou 

stanoveny viniční tratě. Viniční tratě jsou pak zakresleny ve Státní mapě 1:5000, uložené u 

příslušného obecního úřadu, magistrátu, městské části nebo městského obvodu a u 

ÚKZÚZ. Výčet jednotlivých vinařských podoblastí, viničních obcí a viničních tratí je 

uveden v příloze vyhlášky MZe č. 324/2004Sb.  

7.2.8 Hektarový výnos 

 

Tento významný institutu vinohradnického práva je přímo upraven v ZVV, konkrétně 

v §6 a slouží k právní ochraně před nekvalitním jakostním vínem. Hektarový výnos se týká 

pouze výroby jakostních vín a určuje, jaké množství vinných hroznů může být sklizeno z 1 

ha plochy vinice v jednom vinařském roce.  Tento limit byl v České republice stanoven na 

14 tun na jeden hektar vinice a to na základě výnosů získaných v posledních 10 letech. 

Jestliže je v jedné vinici vysázeno více odrůd, je možné stanovit hektarový výnos pro 

každou odrůdu zvlášť. Pokud dojde k překročení hektarového výnosu, mohou být tyto 

hrozny použity na výrobu stolního nebo zemského vína, nikoliv již na výrobu vína 

jakostního. S ohledem na připravovanou novelu ZVV bude možné tyto hrozny použít pouze 

pro výrobu vína bez označení odrůdy, ročníku nebo bez chráněného označení původu nebo 

chráněného zeměpisného označení.  

                                                 
44 Srov. s Bublíková, L.,  Situační a výhledová zpráva, réva vinná a víno 2010, Praha, Ministerstvo 
zemědělství České republiky, s. 32. 
45 Srov. s Bublíková, L.,  Situační a výhledová zpráva, réva vinná a víno 2010, Praha, Ministerstvo 
zemědělství České republiky, s. 32. 
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7.3 Platná právní úprava vinařství  
 

Vinařstvím zákon rozumí zpracovávání vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu 

nebo vína, povolenými technologickými postupy, plnění produktu do obalu, označování 

produktu a uvádění produktu do oběhu. Tyto jednotlivé činnosti navazují na vinohradnictví 

a řídí se zejména právními normami obsažených v hlavě III ZVV.  

7.3.1 Základní pojmy  

 

Produkt  je podrobně vymezen v §3 odst. 2 písm. i) ZVV. Jedná se o všechny 

možné produkty, které lze z vinných hroznů získat, zejména rmut, hroznový mošt, víno, 

atd., ale i čerstvé vinné hrozny.  

Výrobou produktu  se rozumí provádění technologických nebo enologických 

postupů, nebo ošetření a to do okamžiku, kdy je produkt naplněn do obalu. Výrobcem je 

fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí nebo označuje produkt za účelem uvádění 

produktu do oběhu. Výrobce může být osoba odlišná od osoby pěstitele (vinohradníka). 

Uvádění do oběhu rozumíme nabídku produktu k prodeji, jeho prodej nebo jiná 

forma jeho nabídky ke spotřebě, včetně skladování pro potřeby prodeje či přepravy.  

Malovinař je vinohradník nebo vinař, který pěstuje vinnou révu na registrované 

nebo neregistrované vinici o výměře nejvýše 20 arů a vyrábí z těchto hroznů víno 

v množství nejvýše 2000 litrů za rok. Tento pojem zavedli zákonodárci poměrně nešťastně 

novelou vinařského zákon č. 215/2006 Sb. Podle § 34 odst. 7 ZVV nemusí malovinař 

posílat do registru vinic prohlášení o zásobách, sklizni ani produkci, ani nemusí vést 

evidenční knihy, pouze za předpokladu, že nevyrábí jakostí vína, vína originální certifikace 

nebo jakostní vína s přívlastkem. Ovšem evropské předpisy zbavují těchto povinností 

pouze ty vinaře, kteří pěstují vinnou révu na ploše do 10 arů nebo vyprodukují nejvýše 1 

tisíc litrů vína a především toto víno neuvádějí na trh, ale prodávají ho k přímé spotřebě ve 

sklepě. Čímž se toto ustanovení dostalo do rozporu s evropskými právními předpisy. Celá 

právní úprava vinohradnictví a vinařství je v Evropské unii postavena na nařízeních, která 

jsou dle čl. 228 SFEU závazná v celém rozsahu a přímo použitelná a to ve všech členských 

státech.  Nehledě na skutečnost že evropské právo jako celek je vnitrostátní právu 
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nadřazeno a musí být aplikováno přednostně. Na základě těchto okolností vydalo SPZI 

prohlášení, že nebude tyto části novely ZVV při kontrole aplikovat, a že se bude řídit 

výhradně unijní právem. 46 Stojí za povšimnutí, že od účinnosti (1. 7. 2006) této novely byl 

ZVV novelizován celkem dvakrát a institut malovinaře nebyl doposud uveden do souladu 

s evropským právem či úplně vypuštěn.  

7.3.2 Povinnosti výrobce  

 

Základním prvkem regulace vinařství je výčet základních povinností, které musí 

výrobce dodržovat a které jsou vynutitelné státní mocí. Základních povinností výrobců jsou 

vymezeny v §11 ZVV. Výrobce je povinen písemně ÚKZÚZ oznámit zahájení, přerušení a 

ukončení výroby a to nejpozději v den zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů. 

Oznámení se zapisuje do Registru, výjimka se týká pouze čerstvě sklizených hroznů. 47  

Další povinností výrobce je dodržovat požadavky na výrobu, jakost a zdravotní 

nezávadnost. U výroby a jakosti se jedná zejména o smyslové, fyzikální a chemické 

požadavky. Smyslovými požadavky, jsou takové požadavky, které jsou vnímány lidskými 

smysly, zejména čich, chuť a zrak. Jednotlivé požadavky jsou stanoveny v přílohách č. 5 až 

9 prováděcí vyhlášky. Příloha č. 5 stanoví seznam choroba a vad vína, které nesmí být 

v produktu obsaženy. Další přílohy pak vymezují požadavky, co se týče čistoty, barvy, 

vůně, chuti a přípustných odchylek.  

Výrobce je dále povinen odstranit vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo 

výrobě produktů a to budˇjejich prodejem, destilací, likvidací ve vinici (zahnojení) 

popřípadě jiným prokazatelným způsobem. Tuto skutečnost musí zaznamenat do evidenční 

knihy a přiložit doklad pokud došlo k prodeji nebo destilaci.  

Další povinností, uvedenou v § 11 odst. 2 písm. c) ZVV, je dodržování požadavků 

na osobní a provozní hygienu při výrobě.   

                                                 
46 Tisková zpráva „Státní zemědělská a potravinářská inspekce nemůže a nebude postupovat podle novely 
zákona o víně“ ze dne 31. 7. 2006 na internetové stránce www.szpi.gov.cz. 
47 Čerstvými vinnými hrozny dle Přílohy IIIa NR 1234/2007 jsou zralé nebo mírně zaschlé plody vinné révy 
používané k výrobě vína, které mohou být běžným zpracovatelským postupem rozdrceny nebo lisovány a 
které mohou spontánně alkoholově kvasit.  
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Dále je výrobce povinen oznámit inspekci výrobu matolinového vína pro vlastní 

spotřebu a to nejpozději sedm dní před zahájením výroby a to z důvodů kontroly tohoto 

produktu. Matolinové víno 48 je výrobek, který se získává kvašením neošetřených matolin 

nasáklých vodou nebo vyluhováním prokvašených matolin ve vodě.  

Poslední povinností výrobce, vymezenou v § 11 odst. 2 písm. d) ZVV, je zajištění 

soustavné kontroly své produkce a vedení evidence. Kontrola produkce musí být prováděna 

takovým způsobem, aby bylo vyloučeno uvedení zdravotně nezávadného produktu do 

oběhu. Evidenční knihy musí vést, dle § 30 odst. 1 ZVV, každá fyzická nebo právnická 

osoba, která drží, vlastní nebo zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého povolání 

nebo k obchodním účelům. Evidenční knihy mohou být vedeny jak v pevné vazbě, tak i 

v elektronické podobě.  

 Povinné subjekty zaznamenávají do evidenčních knih zejména tyto skutečnosti: 

1) o hmotnosti a cukernatosti sklizených, nakoupených a zpracovaných vinných hroznů, 

hroznového moštu; 

2) o hmotnosti nakoupeného a zpracovaného cukru; 

3) o množství vyrobeného vína s členěním dle jakostních tříd; 

4) o nakoupeném a zpracovaném množství zahuštěného hroznového moštu, ratifikovaného 

moštového koncentrátu, látek používaných k přikyselení, odkyselení a alkoholu získaného 

z vína; 

5) o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených z výluhu matolin; 

6) o výrobě a užití alkoholických nápojů vyrobených ze zředěných vinných kalů; 

7) o zásobách vína; 

8) o odstranění vedlejších produktů. 

Záznamy do evidenčních knih se provádějí nejpozději první pracovní den po ošetření 

produktu, vyjma případů zvyšování cukernatosti, kde se záznam provede ve stejný den, kdy 

došlo k zvyšování cukernatosti.  

 

                                                 
48 Matoliny jsou zkvašený nebo nezkvašený zbytek po lisování čerstvých vinných hroznů podle Přílohy IIIa 
NR 1234/2007. 
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7.3.3 Enologické postupy a ošetřování produktu 

 

Enologické 49 postupy a ošetřování nejsou definovány ve vnitrostátních přepisech 

České republiky ani v unijních předpisech. Obecně lze konstatovat, že se jedná o vinařské 

postupy, které vedou k vývoji, výrobě, ke změně či usměrňování vinařských produktů, 

jejichž rámec je určen právními předpisy. Ve vnitrostátním právu jsou vymezeny okrajově 

v §12 ZVV, v unijním právu v čl. 120b -120g a Přílohy XVa a XVb NR 1234/2007. Cílem 

této právní regulace je především ochrana spotřebitelů, ochrana životního prostředí, 

ochrana společného trhu a snaha o zamezení vstupu vín neznámého původu z třetích zemí. 

Povolené enologické postupy se použijí pouze k řádné výrobě, uchování nebo k vývoji 

produktu. Členské státy mohou, dle dispozitivního ustanovení čl. 120d NR 1234/2007 

omezit či vyloučit používání některých enologických postupů, ovšem za předpokladu, že 

stanoví přísnější opatření, než které uvádí NR 1234/2007.  

Obecně je právní rámec enologických postupů a ošetřování vymezen v § 12 odst. 2) 

ZVV, který stanoví, že je zakázáno přidávat jakékoliv látky do produktu, pokud předpisy 

ES, ZVV a prováděcí předpisy nestanoví jinak. Pokud je tedy určitý enologický postup 

povolen, mohou výrobci podle něj postupovat. Výjimka, která nepotřebuje výše zmíněné 

povolení, se týká látek, které přechází do produktu a kterým nelze technicky či 

technologicky zabránit. Ovšem za předpokladu, že produkt zůstane zdravotně nezávadný a 

chuť, vůně a barva jsou charakteristické pro daný produkt. Další výjimkou je oprávnění 

brněnského inspektorátu Inspekce, který může na žádost povolit k pokusným účelům i jiné 

enologické postupy nebo ošetření produktu, než které jsou stanoveny výše zmíněnými 

právními předpisy. Smysl tohoto ustanovení vidím především ve vývoji technologií a 

postupů v oblasti vinařství, které mohou být ekologičtější či efektivnější než ty stávající. 

Výčet jednotlivých enologických postupů a ošetřování může rozdělit do třech skupin a to 

na: 1) obecně zakázané postupy (konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými 

látkami, s výjimkou oxidu siřičitého, použití hroznové šťávy a zahuštěné hroznové šťávy 

pro vinifikaci, použití vinných kalů, atp.); 2) zakázané postupy, které mohou být za 

                                                 
49 Enologie/Önologie (z řeckého slova oinos = víno, logos = věda) je vědní obor o víně, o výrobě, ošetřování, 
stabilizaci, nemocech a vadách, zrání a přeměnách vína.  
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určitých podmínek použity (například přidání alkoholu, které je zakázáno, výjimku 

představuje pouze přidání alkoholu z důvodu zastavení kvašení červeného moštu, dále 

likérové vína, šumivá a perlivá vína) a 3) obecně povolené postupy.  

7.3.4 Klasifikace vín  

 

Pro třídění vín existují dva základní systémy a to románský a germánský. Románský 

klasifikační systém vín je typický zejména pro Francii, Itálii, Španělsko nebo USA, kde pro 

kvalitu vína je určující místo původu vinných hroznů, které dávám vínům jedinečný a 

nezaměnitelný charakter.  Naproti tomu germánský systém klasifikace vín je založen na 

cukernatosti vinných hroznů. V České republice se od roku 2004 používají oba systémy. 

Nejedná se o pouhé technické rozdělení vín, ale jedná se o vymezení zákonných požadavků 

na jednotlivé vinařské produkty. Třídění vín nám pak následně umožňuje nejen odlišení 

jednotlivých vinařských produktů navzájem od sebe, ale slouží i ke kontrole či k 

zajišťování určité jakosti. Klasifikace vín je i podkladem pro označování, zatřiďování či 

uvádění vín do oběhu. Následná klasifikace vín vychází z ustanovení §17 až 25 ZVV a 

unijních předpisů.  

 

Stolní víno  

Je nejnižší kategorií vín a z toho důvodu jsou i na něj kladeny nejnižší nároky.  

Mohou být vyráběny jak z odrůd moštových, tak i z odrůd stolní nebo neregistrovaných a 

to z kterékoliv členské země EU. Je povoleno míchání vín různého původu, různých odrůd 

i ročníků. Hlavní podmínkou, kterou musí hrozny pro výrobu stolního vína splňovat je 

minimální přirozený obsah alkoholu, který je odlišný pro jednotlivé vinařské zóny v EU.  

Pro vinařskou zónu A, kam náleží vinařská oblast Čechy, je stanovena hodnota 5% a pro 

vinařskou zónu B, kam náleží vinařská oblast Morava, je hodnota 6%.  Novinkou je, že na 

etiketě může být uveden ročník nebo vinařská oblast za předpokladu, že minim. 85 % 

hroznů bylo sklizeno v dotyčném roce, a že toto víno bylo certifikováno. Na vinné etiketě 

již nenalezneme označení „stolní víno“, ale pouze označení „víno“ nebo „odrůdové víno“.  

Blížeji je o tom pojednáno v kapitole 8.3.5. Označování produktu. Jedná se především o 

lehká vína, která jsou určena nenáročnému spotřebiteli.  
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Zemské víno 

Zemské víno je vyšší kategorií stolních vín se zeměpisným označením původu 

vinných hroznů.  Vinná etiketa smí obsahovat ročník vína a zeměpisné označení, odkud 

hrozny pocházejí a název odrůdy popřípadě odrůd, a to pouze za předpokladu, že jsou ve 

víně zastoupeny minimálně 15% podílem.   V České republice se tak můžeme setkat 

s označením „ české zemské víno“ nebo „moravské zemské víno“. Vinné hrozny, které byly 

použity k výrobě vína, musí vždy pocházet z vinařské oblasti, která je uvedena na etiketě.  

 

Jakostní víno  

Jakostní víno je vyrobeno z hroznů, které pocházejí ze stejné vinařské oblasti, a 

výroba takovéhoto vína proběhla ve vinařské oblasti, kde byly vinné hrozny sklizeny. Dále 

nesmí být překročen nejvyšší hektarový výnos (14 t/ha) a cukernatost vinných hroznů 

dosáhla nejméně 15°NM. Výsledný produkt musí dále splňovat jakostní požadavky 

stanového prováděcím právním předpisem a požadavky dle předpisů EU. Jakostní víno dále 

musí být Inspekcí zatříděno jako „jakostní víno odrůdové“ nebo „jakostní víno zámkové“. 

 Jakostní víno odrůdové lze vyrábět (§ 18 odst. 4 ZVV) z vinných hroznů, rmutu, 

hroznového moštu nebo z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné 

pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín, a to maximálně z tří 

odrůd.  

Jakostní víno zámkové lze vyrábět (§ 18 odst. 5 ZVV) ze směsi vinných hroznů, 

rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na 

vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín. Vhodnou 

kombinací odrůd může vinař vytvořit dobré a netradiční víno. Tzv. cuvée, neboli vína ze 

směsi odrůd, jsou tradičně vyráběna ve Francii či Itálii a řadí se mezi špičková vína. 50 

 

Jakostní víno s přívlastkem  

Na jakostní vína s přívlastkem jsou kladeny nejvyšší nároky.  Smí být vyráběna 

pouze z vinných hroznů, rmutu, nebo hroznového moštu nejvýše tří odrůd, jejichž hrozny 

                                                 
50  Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 
Praga Mystica 2005, str. 182. 
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byly sklizeny v jedné vinařské podoblasti a výroba vína proběhla ve stejné vinařské oblasti. 

U těchto vín se nesmí žádnými způsoby zvyšovat cukernatost a mohou být konzervovány 

pouze oxidem siřičitým. Opět nesmí být překročen hektarový výnos. Výsledný produkt 

podléhá zatřídění ze strany Inspekce na základě ověření odrůdy, cukernatosti a hmotnosti. 

Na základě naměřené cukernatosti jsou vína zatřiďována do jednotlivých kategorií a to, 

kabinetní víno, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové víno a 

slámové víno.  

Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno (neboli kabinet) lze vyrábět pouze 

z vinných hroznů o cukernatosti nejméně 19°NM a svědčí jim delší zrání v lahvi. Je 

otázkou, zda vinař přistoupí k výrobě kabinetního vína, jehož výroba je nákladnější nebo 

zda vyrobí pouze jakostní víno, které může dosladit 51 a docílit tak příjemného produktu za 

menší náklady. Kabinetní vína jsou lehčí, suchá a pitelná vína.  

Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr je netypičtější přívlastkové víno. Zde je 

minimální hranice cukernatosti stanovena na 21°NM a produkuje ho většina výrobců vína. 

Tento druh vína je vyráběn z dobře vyzrálých hroznů, která jsou sklízena v pozdějším 

termínu a výsledným produktem jsou kvalitní suchá či polosuchá vína.  

Jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů lze vyrábět z vinných hroznů, jejichž 

cukernatost dosáhla 24 – 27°NM. Tento druh vína se vyznačuje vyšším obsahem alkoholu a 

někdy i vyšším zbytkovým cukrem, který můžeme poznat po polknutí a to tak, že nám 

v ústech zůstane příjemná sladká chuť. Výběr z hroznů je u nás typičtější pro bílé odrůdy, 

jelikož červené odrůdy v našich podmínkách dozrávají přes 24°NM pouze výjimečně.  

Následující přívlastková vína, na rozdíl od přecházejících vín, mohou být sklízena 

pouze ručně podle § 19 odst. 3 ZVV. Ve skutečnosti je v České republice většina vinohradů 

sklízena ručně, což přispívá ke kvalitě výsledného produktu.  

Jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí lze vyrábět pouze z vybraných bobulí, 

které dosáhly cukernatosti nejméně 27°NM. Vyšší cukernatost tyto hrozny již nezískávají 

zráním, ale přezrálostí či sesycháním na keři. Vyznačují se vysokým obsahem zbytkového 

cukru a hodí se ke slavnostním příležitostem či k dezertům.  

                                                 
51 Na rozdíl od jakostního vína s přívlastkem, kde je doslazování zakázáno.  
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Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb 52 lze vyrábět z přezrálých seschlých 

bobulí, které dosáhly cukernatosti 32°NM nebo z bobulí, které byly napadeny ušlechtilou 

šedou plísní (bortytidou – Botrytis cinerea). Vína jsou zpravidla vyráběna jako sladká 

s vysokým obsahem zbytkového cukru. Typická je pro tyto vína vyšší viskozita, na které 

má podíl nejen cukr ale i vysoký podíl extraktu.  

Jakostní víno s přívlastkem ledové víno se řadí do kategorie přírodně sladkých vín, a 

které bylo poprvé vyrobeno v roce 1794 v Německu. K velkému rozmachu výroby těchto 

vín došlo koncem 80. let 20 století v Kanadě v oblasti Niagarských vodopádů, kde jsou 

optimální přírodní podmínky. 53 Pro výrobu ledového vína musí být splněno několik 

podmínek stanovených v § 19 odst. 10 ZVV. Je povoleno sklízet jen vinné hrozny, které 

byly po určitou dobu vystaveny teplotě -7°C a nižší. Takovéto hrozny se sklízejí nejdříve 

koncem listopadu, častěji ovšem až v prosinci. Hrozny dále musí zůstat v průběhu sklizně i 

v průběhu zpracování zmrzlé a vylisovaný mošt musí dosahovat cukernatosti nejméně 

27°NM. Tato podmínka je důležitá z hlediska, že vlivem nízkých teplot vymrzá v hroznech 

voda a zvyšuje se tak koncentrace šťávy. Vzhledem k riziku 54 a nízké výlisnosti, jsou tato 

vína plněna do menších lahví o objemu 0,25 popřípadě 0,35 litru. V Evropě se tradičně 

ledová vína vyrábějí v Rakousku, Německu i ve Slovinsku.  

Jakostní víno s přívlastkem slámové víno lez vyrábět z hroznů, které byly před 

zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru a to 

alespoň po dobu třech měsíců. Sušením dochází k vypařování vody a zvyšování 

koncentrace cukrů, která musí dosahovat nejméně 27°NM. Po ukončení sušení dochází 

k lisování celých hroznů, u nás zpravidla koncem února, začátkem března. Se slámovými 

víny se můžeme setkat i v jiných zemích Evropy, zejména v Německu pod názvem 

Strohwein, v některých oblastech Francie pod názvem vin de paille a v Itálii pod označením 

Natalino.  

 

                                                 
52 Na etiketě se někdy můžeme setkat s označením botrytický výběr.  
53 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B.,  Nová encyklopedie českého a moravského vína 2.díl, Praga Mystica 
2008, str. 129. 
54 Do příchodu mrazivých dní mohou hrozny předčasně seschnout nebo být napadeny plísněmi či narušeny 
ptactvem. 
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Šumivé a perlivé víno  

Je to specifická skupina vín, která má odlišné vlastnosti od klasických vín. Většina 

lidí si pod tzv. „bublinkovým vínem“ vybaví pouze pojem „šampaňské,“ ovšem vína 

šumivá a perlivá se rozdělují dále do mnoha tříd. Je to zřejmě z toho důvodu, že právě 

francouzští vinaři z oblasti Champagne se podíleli na vývoji technologie šumivých vín. 

Šumivá vína se u nás tradičně vyrábějí v několika vinařských podnicích. Největším 

producentem je Bohemia Sekt, a.s., na Moravě například Znovín Znojmo, a.s. a 

v posledních letech začali s výrobou šumivých vín i Templářské sklepy Čejkovice, vinařské 

družstvo, které ve svých názvech nesou symboliku templářských legend, například značka 

Saint Croix, Svatý kříž. 

 

Šumivé víno  

Šumivé víno, musí splňovat určité požadavky, které na ně kladou ustanovení § 20 

ZVV a předpisy ES.  Hlavním znakem těchto vín je, že obsahují rozpuštěný oxid uhličitý, 

který vniká při druhotném kvašení buď v uzavřené lahvi, nebo v uzavřeném tanku. 55 

Klasifikace šumivých vín je následující: 

1) šumivé víno – jedná se o nejnižší a nejznámější druh šumivých vín, i když ve 

vnitrostátních přepisech České republiky není zmíněn ani definován. Definici a specifické 

požadavky nalezneme až v evropských předpisech a to v NR 1234/2007, konkrétně 

v příloze XIb. Nařízení definuje šumivé víno jako produkt, který se získává prvotním nebo 

druhotným alkoholovým kvašením z čerstvých vinných hroznů, z hroznového moštu nebo 

z vína. Tato kupáž 56 k výrobě šumivého vína musí vykazovat celkový obsah alkoholu 

nejméně 8,5% objemových a musí mít 0,3 MPa přetlaku při 20°C. Poslední podmínkou je 

oxid uhličitý, který se uvolňuje po otevření láhve a musí výlučně pocházet z přírodního 

kvašení; 

2) šumivé víno dosycené oxidem uhličitým – od výše vymezeného šumivého vína se 

odlišuje v umělém dodání oxidu uhličitého; 

                                                 
55 Jedná se o metodu charmat.  
56 Kupáží se rozumí hroznový mošt, víno, směs hroznových moštů nebo vín s různými vlastnostmi, které jsou 
určeny k výrobě určitého druhu šumivých vín.   
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3) Jakostní šumivé víno – aby šumivé víno mohlo být označeno, jako jakostní šumivé víno 

nebo jednodušeji sekt, musí víno kvasit 60 dní v tancích nebo 9 měsíců v případě kvašení 

v lahvích.  Při teplotě 20°C musí přetlak v lahvi vykazovat nejméně 0,35MPa a obsah 

alkoholu musí být nejméně 9% objemových; 

4) jakostní šumivé víno stanovené pěstitelské oblasti -  neboli sekt stanovené pěstitelské 

oblasti se vyrábí za stejných podmínek jako jakostní šumivé víno. Hlavní odlišností, která 

už vyplývá z názvu, je původ vinných hroznů. K výrobě toho šumivého vína lze použít 

pouze vinné hrozny určené k výrobě kupáže, pocházejících ze stejné vinařské oblasti a 

výroba musí proběhnout v této vinařské oblasti. Dále nesmí být překročen hektarový výnos 

a šumivé víno musí být Inspekcí zatříděno, jako jakostní šumivé víno stanovené pěstitelské 

oblasti.  Vzorem pro výrobu těchto šumivých vín je francouzská oblast Champagne, kde se 

na ploše 30 000 hektarů pěstují jen tři povolené odrůdy (Chardonnay, Pinot noir, Pinot 

meunier); 57 

5) pěstitelský sekt – musí splňovat stejné podmínky jako jakostní šumivé víno stanovené 

pěstitelské oblasti. Ovšem další podmínkou je, že výrobce tohoto sektu musí být zároveň 

pěstitelem vinné révy, jejíž hrozny byly k výrobě použity; 

6) aromatické jakostní šumivé víno a aromatické jakostní šumivé víno stanovené pěstitelské 

oblasti – hlavní odlišností od výše uvedených kategorií šumivých vín, je to že toto šumivé 

víno vzniká prvotním kvašením kupáže. Další podmínkou je odrůda, která může být 

k výrobě použita, seznam povolených odrůd je stanoven Komisí EU. Přetlak v lahvi musí 

činit minimálně 0,3MPa při 20°C a obsah alkoholu musí být nejméně 10% objemových. 

Aromatické šumivé víno stanovené pěstitelské oblasti se odlišuje stejnými kriterii, jako u 

jakostního šumivého vína stanovené pěstitelské oblasti.  

 

Perlivé víno 

Toto označení pochází z francouzského názvu „vin pétillant“. Od šumivého vína se 

odlišují tím, že oxid uhličitý je ve většině případů dodáván do těchto vín z tlakové bomby. 

                                                 
57 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B.,  Nová encyklopedie českého a moravského vína 2.díl, Praga Mystica 
2008, str. 161. 
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58 Charakteristickým znakem perlivého vína je perlení po nalití do skleničky. U šumivých 

vín je navíc perlení spojeno se šuměním, což u perlivého vína není možně vzhledem 

k nižšímu přetlaku oxidu uhličitého. Rozdělení perlivých vín je následující: 

1) perlivé víno – je získáváno z vína, které musí vykazovat celkový obsah alkoholu 

nejméně 9%. Konečný produkt musí vykazovat skutečný obsah alkoholu nejméně 7% 

objemových a musí obsahovat přetlak nejméně 0,1MPa a nejvýše 0,25MPa při teplotě 

20°C; 2) perlivé víno dosycené oxidem uhličitým – veškeré náležitosti jsou totožné s výše 

uvedeným perlivým vínem. Hlavní odlišující prvek je, jak už vyplývá z názvu, že oxid 

uhličitý je do vína dodáván uměle; 3) jakostní perlivé víno – toto víno podléhá zatřídění 

inspekcí, nesmí být překročen hektarový výnos a výsledný produkt musí splňovat jakostní 

požadavky stanovené prováděcí vyhláškou. 59 Jakostní perlivé víno musí být vyrobeno 

z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které 

byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti.  

 

Likérové víno 

Pod pojmem likérové víno si většina z nás představí sladké alkoholické víno vhodné 

především k dezertům, proto se někdy těmto vínům říká dezertní vína. V České republice je 

tato kategorie vín trošku podceňována, 60 i když zástupci této kategorie z jiných zemí 

Evropské unie jsou známy po celém světě. 61 Likérová vína jsou vína fortifikovaná 

(doalkoholizovaná), do kterých je buď před, během, nebo po kvašení přidáván alkohol.  Ve 

vnitrostátním právu jsou vymezena v ustanovení §22 ZVV, ovšem definici nalezneme 

v evropských předpisech, konkrétně v příloze XIb NR 1234/2007. Při výrobě těchto vín je 

nutné dále se dále řídit zákony, které upravují nakládání s lihem, především zákon č. 

61/1997 Sb. o lihu, ve znění pozdějších předpisů. Rozdělení likérových vín je následující: 

 1) likérové víno – lze vyrábět pouze z částečně zkvašeného hroznového moštu, z vína, 

z hroznového moštu nebo ze směsi částečně zkvašeného hroznového moštu a vína, nebo ze 

směsi hroznového moštu a vína. Při fortifikaci je dovoleno použití buď neutrálního 

                                                 
58 Uměle, tzv. sycením . 
59 Srov. vyhláška č. 323/2004Sb.  
60 V minulosti byla tato kategorie vyráběna z méně kvalitních vín a upravována syntetickými přípravky. 
61 Zejména portugalské Portské, španělské Sherry anebo italská Marsala. 
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alkoholu vinného původu se skutečným obsahem alkoholu nejméně 96% objemových nebo 

destilát z vína nebo sušených hroznů se skutečným obsahem alkoholu v rozmezích 52% - 

86% objemových; 

2) jakostní likérové víno – opět podléhá zatřídění inspekcí, nesmí být překročen hektarový 

výnos a hrozny musí být sklizeny na vinici vhodné pro pěstování jakostního vína stanovené 

oblasti, které byly v této oblasti sklizeny. Dále musí být splněny jakostní požadavky 

stanovené prováděcí vyhláškou, ostatní požadavky jsou shodné jako u výše zmíněného 

likérového vína.  

 

Aromatizované víno  

Definici a požadavky na výrobu tohoto druhu vína nenalezneme ve vnitrostátních 

předpisech České republiky, nýbrž v evropských předpisech.  Aromatizované víno je 

definována v článku 2 odst. 1 písm. a) NR 1601/91, jako nápoj získaný z vín, do něhož byl 

přidán alkohol, 62 který byl aromatizován pomocí přírodních aromatických látek nebo 

přírodních aromatických přípravků, které jsou vymezeny v čl. 3 odst. 2 písm. b) a písm. c) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1334/2008 nebo pomocí aromatických bylin, 

koření nebo potravin určených k aromatizaci. Podíl vína použitého k přípravě tohoto druhu 

vína musí v končeném produktu, ještě před obohacením činit nejméně 75% a minimální 

obsah alkoholu je stanoven na 14,5% objemových a maximální hranice je 22% 

objemových.  

Název aromatizované víno lze za předpokladu splnění podmínek stanovených v NR 

1601/91 nahradit výrazem: a) Vermut 63; b) Hořké aromatizované víno, tento výraz může 

být doplněn nebo nahrazen dalšími výrazy „chiniové víno“,64 „bitter vino“, 65 „Americano“ 

                                                 
62 Fortifikované (doalkoholizované) víno povolenými látkami: ethanol vinného původu, ethanol 
zemědělského původu, alkohol z vína nebo sušených vinných hroznů, vinný destilát nebo destilát ze sušených 
vinných hroznů, destilát zemědělského původu, vínovice nebo matolinová pálenka. 
63 Při výrobě byly užity odrůdy pelyňku, navíc může být tento nápoj přislazen pouze karamelizovaným 
cukrem, sacharosou, hroznovým mošte, rektifikovaným moštový koncentrátem nebo zahuštěným moštem. 
64 Hlavní aromatizační látkou je přírodní aroma chininu. 
65 Hlavní aromatizační látkou je přírodní aroma hořče a nápoj byl přibarven povoleným žlutým nebo 
červeným barvivem. 
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; 66 c) Aromatizované víno s vejci, 67 i tento výraz může být dále doplněn výrazy 

„cremovo“ nebo „cremovo zabaione“. 

 

Aromatizovaný vinný nápoj 

Od aromatizovaného vína se tento nápoj odlišuje nižším obsahem alkoholu, což je 

dáno tím, že při výrobě nelze do toho produktu přidat alkohol až na určité výjimky. 68  

Jedná se o nápoj získaný z vín, který byl aromatizován pomocí, přírodních aromatických 

látek, přírodních nebo přírodně identických aromatických přípravků nebo pomocí 

aromatických bylin, koření nebo potravin určených k aromatizaci. Výsledný produkt musí 

obsahovat alespoň 50% podílu vína, může být přislazen a skutečný obsah alkoholu je 

minimálně 7% objemových a maximálně 14,5% objemových.   

 

Aromatizovaný koktejl  

Je nápoj získaný z vína popřípadě hroznového moštu, který byl aromatizován 

stejným způsobem jako předchozí produkty. Dále může být tento nápoj přislazen nebo 

přibarven, ale nesmí být přidán žádný alkohol. Skutečný obsah alkoholu musí být nižší než 

7% objemových a výsledný produkt musí obsahovat 50% podílu vína nebo hroznového 

moštu.  

 

Odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno 

Tato vína jsou definována v § 25 odst. 1 a 2 ZVV a to jako produkty u nichž byl 

obsah alkoholu snížen, jak už vyplývá z názvu. U odalkoholizované víno je obsah alkoholu 

destilací snížen na 0,5% objemových nebo i méně. Během výroby je možné přidat 

hroznový mošt nebo cukr a to pouze v takovém množství, aby obsah zbytkového cukru 

                                                 
66 Pokud obsahuje přírodní aromatické látky získané z pelyňku nebo hořce a nápoj byl přibarven povoleným 
žlutým nebo červeným barvivem. 
67 Aromatizované víno, do kterého byl přidán jakostní vaječný žloutek. 
68 Například aromatizovaný vinný nápoj „zurra“, kde je přidávána brandy nebo vínovice.  
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v konečném produktu nepřesahoval 60 gramů na litr. Taktéž je povoleno přidávat oxid 

uhličitý, přírodní aromatické látky a přírodně identické aromatické látky. 69 

U nízkoalkoholického vína je obsah alkoholu snížen a to v rozmezí od 0,5% do 5% 

objemových. U toho vína je navíc dovoleno míšení odalkoholizovaného vína a vínem. Opět 

je možné přidávat hroznový mošt, cukr, oxid uhličitý i aromatické látky stejně jako u 

odalkoholizovaného vína. 

 

Víno originální certifikace – V.O.C. 

Toto označení je typické pro románský systém klasifikace vín, který je typický 

například pro Francii, Itálii či Španělsko a je alternativou k stávající germánské klasifikaci 

vín založené na cukernatosti hroznů. V Rakousku existují již několik let souběžně oba 

systémy. U těchto vín je kladen důraz na jedinečnost vína a jeho pevné spojení s místem 

původu „terroir“.  Podmínky, za kterých lze víno originální certifikace vyrábět, jsou 

stanoveny v § 23 odst. 1 ZVV: 

1. víno musí být vyrobeno na stejném anebo menším území, než je vinařská oblast, 

2. výrobce musí být členem sdružení, které je oprávněné přiznávat označení V.O.C., 

3. víno musí odpovídat přinejmenším jakostním požadavkům pro jakostní víno, 

4. víno splňuje další požadavky stanovené v rozhodnutí o povolení přiznávat označení 

V.O.C., které uděluje ministerstvem zemědělství na základě žádosti. 

V současné době je povoleno užívat označení VOC pouze v jednom případě a to ve 

sdružení VOC ZNOJMO od roku 2009. Sdružení VOC Znojmo má z původních 32 členů 

dnes již jen 15 členů. 70 Ve svých stanovách si sdružení určilo pouze tři nejtypičtější odrůdy 

Znojemska vhodné pro toto označení – Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené a 

jejich cuveé. Sdružení si navíc samo stanovilo další přísné podmínky, které musí výrobce 

dodržovat při výrobě vína, včetně sklizně hroznů použitých k jeho výrobě. Například 

                                                 
69 Více vyhláška č. 447/2004 Sb. o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, 
podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu. 
70 DOBRÁ VINICE, a.s., Ing. Josef Dobrovolný – Vinný sklep, Eko Hnízdo s.r.o., Josef Kořínek, Jan Vaněk, 
Vinařství LAHOFER, a.s., VINAŘSTVÍ RODINY ŠPALKOVY, s.r.o., VINAŘSTVÍ WALDBERG 
VRBOVEC, s.r.o., VINNÉ SKLEPY LECHOVICE, spol. s.r.o., VINO HORT, s.r.o., Zemědělské družstvo 
Hodonice – Tasovické vinařství, ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., Vinařství Sádek, s.r.o. Nový sklep Sádek, Vinice 
Hnanice, s.r.o.  
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hrozny musí mít nejméně 19°NM, výnos nesmí překročit 2,5kg na keř, sběr hroznů musí 

být prováděn pouze ručně, vína smí být uzavřena pouze korkovým uzávěrem aj. 

Zatřiďování takto vyrobeného vína neprovádí Inspekce podle §26 ZVV, ale probíhá dle 

stanov sdružení, které má povinnost Ústavu předávat informace o zatříděných vínech.  

Například v roce 2009 bylo z 24 vzorků zatříděno pouze 18 vzorků v rámci VOC 

Znojmo,71 ovšem na jaře roku 2010 z 50 přihlášených vín vyhovělo přísným podmínkám 

pouze 27 vzorků.  

 

7.3.5 Označování produktu  
 

Jedná se o údaje, které popisují již vyrobený produkt, který musí výrobce či 

distributor uvádět na etiketě nebo na jiném místě, které je vymezeno pro popis daného 

produktu. Důvodem existence právní regulace označování je stanovení rovných podmínek 

pro soutěžitele v rámci obchodně soutěžního jednání tak i bezesporu ochrana spotřebitele.  

Označování vína dle zákonem daných pravidel, pak umožňuje odlišovat vína především co 

do kvality a původu. Klíčovými předpisy pro právní úpravu označování vína je NR 

1234/2007, NK 607/2009, ustanovení §16 až 25 ZVV a vyhláška č. 323/2004Sb., která 

stanovuje další podrobnosti. Jednotlivé údaje, které se týkají označování vína, můžeme 

rozdělit do tří skupin a to na: zakázané, povinné a nepovinné.  

Od 1. 8. 2009 platí nové právní předpisy pro označování vín, ovšem vinaři mohou 

označovat vína ještě po staru a to do 31. prosince 2010. Což vyplývá z čl. 73 odst. 4 NK 

607/2009 uvádí, že „vína uvedená na trh nebo označená do 31. prosince 2010, která 

splňují příslušná ustanovení platná přede dnem 1. srpna 2009, mohou být uváděna na trh 

až do vyčerpání zásob“. Spotřebitel se tedy může setkávat s dvojím značením vín. NK 

607/2009 zavádí nové označování produktů a to, chráněné označení původu (CHOP), 

chráněné zeměpisné označení (CHZO), tradiční výrazy. Pravidla pro označení CHOP, 

                                                 
71 Srov. Bublíková, L.,  Situační a výhledová zpráva, réva vinná a víno 2010, Praha, Ministerstvo zemědělství 
České republiky, s. 44. 
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CHZO a tradiční výrazy se dle čl. 118a NR 1234/2007, týkají těchto druhů vinařských 

výrobků: Víno, Likérové víno, Šumivé víno, Jakostní šumivé víno, Jakostní aromatické 

šumivé víno, Perlivé víno, Perlivé víno dosycené oxidem uhličitým, Částečně zkvašený 

hroznový mošt, Víno ze zaschlých hroznů a Víno z přezrálých hroznů. 72 Požadavky pro 

označení CHOP, jsou následující -  100 % hroznů pochází výlučně z uvedené zeměpisné 

oblasti a v této zeměpisné oblasti probíhá výroba (s výjimkami ad čl. 6 odst. 4 NK 

607/2009), je-li uvedena podoblast, musí z ní pak být nejméně 85 % hroznů a zbývajících 

15 % z oblasti pro označení původu. Do této kategorie patří např. jakostní víno, jakostní 

víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno stanovené pěstitelské oblasti, VOC, jakostní 

perlivé víno, jakostní likérové víno. Dále podmínky pro označení CHZO jsou - nejméně 85 

% hroznů pochází výlučně z uvedené zeměpisné oblasti (zbylých 15 % z druhé oblasti 

v ČR, ne ze zahraničí) a v této zeměpisné oblasti probíhá výroba (do 31. 12. 2012 může 

výroba probíhat kdekoliv v ČR). Do této kategorie spadá např. zemské víno. O uznání 

tradičních výrazů rozhoduje Komise a jsou uvedeny v příloze XII NK 607/2009. Tradičním 

výrazem je výraz tradičně používaný v členských státech u vinařských produktů dle čl. 

118a NR 1234/2007, například jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr. Tradiční výraz se 

používá u daných výrobků pro označení a) skutečnosti, že nese chráněné označené původu 

nebo zeměpisné označení podle práva členského státu nebo EU; b) výrobky nebo způsob 

zrání či jakosti, místa, barvy nebo zvláštní události, která je spojena s historií výrobku 

s chráněným označením původu nebo zeměpisným označením. 73 Víno bez původu je 

jakékoliv víno pocházející z EU, s tím, že tato vína je možné mísit jak v rámci oblastí, tak 

v rámci členských států. Komise se snažila o sjednocení a zjednodušení označování vín, 

ovšem tato reforma zase tak velké změny nepřinesla. To z toho důvodu, že nařízení 

povoluje výjimku, že si členské státy mohou zachovat svá označování prostřednictvím 

právního institutu „tradiční výraz“ a zachovat tak germánský systém značení, který měl být 

nahrazen systémem apelačním. Otázkou je, jaká bude budoucí podoba označování původu, 

jelikož jsou zde snahy o sloučení CHOP a CHZO. Tento impuls byl dán po výsledku 

                                                 
72 Srov. přílohu XIb NR 1234/2007. 
73 Seznam tradičních výrazů je uveden v příloze č.3 této práce.  
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šetření, které ukázalo, že jen 5% obyvatel zná rozdíl mezi těmito označeními. 74 Následné 

povinné, nepovinné a zakázané údaje jsou vypracovány s ohledem na nové nařízení.  

 

A) Zakázané údaje  

Jedná se o údaje, které se nesmí na etiketě či jiném viditelném místě vyskytnout. Je 

zakázáno uvádět údaje, které poukazují na zesílený účinek, jako např. „víno na krev“, 

„posilující víno“, „zdravotní víno“ nebo slova „přírodní“, „pravé“ či „ čisté“. Rovněž je 

zakázáno slovní spojení, v němž se tato slova vyskytují.  Dále je zakázáno uvádět jiné údaje 

než, které jsou stanoveny předpisy EU, ZVV a prováděcí vyhláškou. Výjimku tvoří 

především ochranné známky ale i další práva vyplývající ze zvláštních přepisů. Zakázáno je 

označovat jako víno tyto produkty: a) nápoj ze zředěného hroznového moštu; b) nápoj 

vyrobený na území České republiky v rozporu s unijními předpisy; c) alkoholický nápoj 

vyrobený alkoholovým kvašením výluhů z matolin; d) alkoholický nápoj vyrobený 

alkoholovým kvašením zředěných vinných kalů; e) směsi vína s alkoholickými nápoji 

vyrobenými v ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich výluhů.  

 

B) Nepovinné údaje 

Povinné neboli eventuální údaje, jsou údaje, které jsou pro jednotlivé druhy vín 

společné a které mohou být na etiketě uvedeny. Samozřejmě si pod pojmem nepovinné 

údaje nemůžeme představovat libovolnou možnost uvádět níže uvedené údaje na etiketách 

produktů. Vždy musí být splněny požadavky pro konkrétní označení a je již na výrobci či 

distributorovi zda údaj na etiketu uvede či nikoliv. Po splnění podmínek lze na etiketu nebo 

jiné viditelné místo podle unijních právních předpisů uvádět: 

1) ročník sklizně. Za podmínky, bylo-li minimálně 85% hroznů použitých k výrobě 

výrobků sklizeno v dotyčném kalendářním roce. Což je možné nově u stolních vín, kde se 

dříve ročník nesměl uvádět; 

2) název moštové odrůdy či odrůd; 
                                                 

74 Sedlo, J., Jednání o vínu 10.2.2010 v Bruselu, Vinařský obzor 3/2010, str. 98 
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3) údaj o obsahu cukru. Vyjma těch produktů, u kterých je údaj povinný, viz výše; 

4) u vín  CHOP nebo CHZO tzv. „doplňující“ tradi ční výrazy.  Například pro Českou 

republiku výraz „jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr“;  

5) symbol Společenství označující CHOP nebo CHZO; 75 

6) údaje o některých výrobních metodách; 

7) u vín s CHOP/CHZO název jiné zeměpisné jednotky, která je menší/větší než základní 

oblast pro označení CHOP/CHZO; 

8) piktogram upozorňující na obsah SO2;   

Podle vnitrostátní právní úpravy lze uvádět: 76 

1) údaj „košer víno“, „mešní víno“ nebo jiný údaj splňující požadavky pro účely 

náboženských společností a církví. Takto lze víno označit pouze v případě, byl-li vydán 

písemný souhlas příslušné náboženské společnosti nebo církve s uváděním takto 

označovaného produktu do oběhu. Který orgán církve má oprávnění udělovat souhlas, je 

plně na dané církvi i to jaké stanoví podmínky. Jedná se o nenárokový institut a církev 

může žádost odmítnout i bez udání důvodu. Což vychází z ústavní zásady, že církve 

spravují své záležitosti nezávisle na státu dle čl. 16 odst. 2 LZPS. Ochranu autonomie 

církví judikoval Ústavní soud i Nejvyšší správní soud. Oba konstatovaly, že státním 

orgánům nepřísluší zjišťovat a posuzovat, které osoby plní v církvi úlohu duchovní.77 

Rozhodnutí církve o udělení souhlasu s užitím pojmu mešní nebo košer víno není 

rozhodnutím správního orgánu a tudíž nepodléhá přezkumu ve správním soudnictví.78 

Neoprávněné označení je trestáno SZPI jako správní delikt s možností sankce až 4 000 

000Kč. 79 Košer víno je víno v židovském náboženství, které je rituálně čisté, vyrobené 

postupem daný předpisy judaismu ověřený rabínem. Zatímco mešní víno se užívá v rámci 

křesťanské mše; 80 

                                                 
75 Symboly jsou uvedeny v příloze č. 4 této práce.  
76 Srov. §9 vyhlášky Mze č. 323/2004Sb. 
77 Srov. Usnesení č. 30/2000 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu (III. ÚS 136/2000) a Rozsudek č. 
966/2006 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (čj. 5 As 25/2005-63). 
78 Srov. rozsudek č. 1556/2008 Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (čj. 2 As 54/2007 -94). 
79 Srov. § 16 odst. 6 a § 39 odst. 1 písm. g) a odst. 6 písm. b) ZVV. 
80 Koudelka, Z., Košer a mešní víno, Vinařský obzor č.5/2010. 
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2) výsledky soutěže vín, které byli uznány ministerstvem zemědělství nebo v případě 

soutěží pořádaných mimo územní České republiky, členským státem EU. Na etiketě se pak 

může uvedeno získané ocenění a medaile; 

3) údaj „víno vyrobené z ekologicky pěstovaných hroznů“. Pouze v případě, že vinice, ze 

které hrozny pocházely, je certifikovaná v režimu ekologického zemědělství, což je 

doložitelné certifikátem. Používání označení „biovíno“  není v rámci Evropské unie 

prozatím dovoleno. Takovéto víno nemůže být označeno biologem EU, biologem ČR ani 

výrazem bio, eko či organic. 81 Je to z důvodu, že návrh nařízení, kterým se měla stanovit 

pravidla pro sklepní zpracování biovína, byl evropským komisařem pro zemědělství 

stáhnut. O tomto nařízení se diskutovalo v Bruselu celé dva roky, posledním bodem, na 

kterém nařízení ztroskotalo, byla diskuze o výši oxidu siřičitého v boiovíně. Kompromis, 

který členské státy navrhovaly, zejména Francie, Komise ignorovala a celý návrh stáhla a 

sdělila, že se k biovínu vrátí nejdříve za tři roky. 82 Tudíž evropští biovinaři stále nemají 

možnost na rozdíl od producentů jiných potravin možnost legálně označit vína tímto 

způsobem.   

4) údaj „barrique“ . Podle §9 odst. 1 prováděcí vyhlášky musí být splněny dvě podmínky. 

Za prvé víno musí zrát nejméně 3 měsíce v dubovém sudu o objemu větší než 210 litrů a 

menším než 250 litrů. Druhou podmínkou je, že sud používaný pro výrobu tohoto vína 

nebyl používán déle než 3 roky. Údaj může být doplněn délkou doby zrání.  Sud je vyráběn 

především z evropského nebo francouzského dubu, který je vypalován (toustován). Vína 

pak z těchto sudů získávají aroma či chuť připomínající kouř a vanilku. 83 

5) údaj „zrálo v sudu“. Jedná se o víno, které zrálo v dřevěném sudu po dobu nejméně 6 

měsíců; 

6) údaj „claret“, „clairet“ či „klaret“. Takto se mohou označovat vína, které byly 

vyrobeny z modrých hroznů bez nakvášení.  

7) údaj „r ůžák“, „ryšák“ . Bylo-li víno vyrobeno ze směsi vinných hroznů nebo 

hroznového moštu z bílých, popřípadě červených a modrých odrůd; 

                                                 
81 To je umožněno pouze výrobkům definovaným v Nařízení 834/2007 a 889/2008. 
82 Půček, M., Dočasný konec biovína v Evropě, Vinařský obzor č. 7-8/2010, str. 334. 
83 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D., Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 
Praga Mystica 2005, str. 187. 
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8) údaj „archivní víno“. Vína, která jsou uváděna do oběhu až po třech a více letech od 

sklizně hroznů, ze kterých pochází; 

9) údaj „mladé víno“. Toto označení lze používat pro vína, která jsou nabízena ke konečné 

spotřebě nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém proběhla sklizeň hroznů, pro 

jejich výrobu. Toto označení ustupuje trošku do pozadí a ztrácí na významu z důvodu 

ochranné známky „svatomartinské“.84 Na svatomartinské víno jsou kladeny přísnější 

požadavky, které hodnotí komise složená z odborníků s platnou degustátorskou zkouškou a 

uděluje svolení k užití známky „Svatomartinské“. První láhve „Svatomartinského vína“ se 

s netrpělivým očekáváním, jaké bude víno nového ročníku, každoročně po celé České 

republice otevírají dne 11.11.  

10) údaj „první sklizeň“, „panenské víno“ nebo „panenská sklizeň“.  Toto označení mohou 

nést pouze vína, které pocházejí z hroznů první sklizně dané vinice, což bývá ve třetím roce 

po její výsadbě. 

11) údaj „botrytický výběr“.  Týká se pouze jakostního s přívlastkem výběr z hroznů, výběr 

z bobulí nebo výběr cibéb bylo-li vyrobeno z hroznů, které byly alespoň z 30% napadeny 

ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P; 

12) údaj „zrálo na kvasnicích“, „školeno na kvasnicích“, „krášleno na kvasnicích“ nebo 

„sur lie“. Jestliže víno při výrobě bylo ponecháno na kvasnicích a to po dobu nejméně šesti 

měsíců. Touto metodou dochází ke snadnějšímu úplnému či částečnému odbourání 

kyseliny jablečné.  

13) údaj „chataue“ nebo „chateau“ s doplněním zeměpisného označení. Jedná se o 

historický výraz, který se užívá pro vína, která pocházejí z podniku, který existuje a 

nazýván tímto jménem. Toto označení není pro Českou republiku příliš typické a bylo do 

zákona nesystémově zahrnuto při jedné z novel zákona.  

14) další speciální informace uvádí § 9 odst. 6 prováděcí vyhlášky. Tyto informace jsou 

zpravidla uváděny na etiketě, která je umístěna na zadní straně obalu. Výčet následujících 

informací, samozřejmě nesmí vést ke klamání spotřebitele: způsob výroby vína, historie 

vína, jeho výrobce nebo osob, které se podílely na uvádění vína do oběhu, charakteristické 

                                                 
84 Držitelem ochranné známky je Vinařský fond ČR a mohou ji využít  všichni registrovaní vinaři v České 
republice, samozřejmě za předpokladu splnění podmínek daných Vinařským fondem. 
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smyslové vlastnosti vína, přírodní nebo technické podmínky, které dávají základní 

charakteristické vlastnosti tomuto vínu, vyzrálost vína, dosažené skladováním vína, 

doporučení, ke kterému jídlu je vhodné víno podávat, ale i vhodný způsob předkládání vína 

i způsob skladování vína.   

C) Povinné údaje 

Jsou údaje, které musí být bezpodmínečně uvedené na každé etiketě a musí se 

nacházet ve stejném zorné poli na lahvi tak, aby byly čitelné současně, aniž by bylo nutné 

láhev otáčet, což vyplývá z článku 50 NK č. 607/2009. Mezi povinné údaje podle čl. 118x, 

118y a 118za  NR 1234/2007 patří tyto: 

1) označení druhu výrobku z vinné révy. 85 Odkaz na druh výrobku z vine révy lze vynechat 

u vín, jejichž etiketa obsahuje název chráněného označení původu nebo chráněného 

zeměpisného značení  86 a dále u jakostního šumivého vína obsahující výraz „sekt“;  87 

2) uvedení provenience, 

3) skutečný obsah alkoholu v procentech objemových. Uvádí se v celých jednotkách nebo 

jednotkách zaokrouhlených na pět desetin. Za číselným údajem se uvádí symbol „% obj.“ 

Další požadavky jsou vymezeny v čl. 54 NK č. 607/2009, 

4) název stáčírny, výrobce nebo prodejce, 

5) u dovážených vín název dovozce. Může být mimo zorné pole ostatních povinných údajů, 

6) údaj o obsahu cukru. Pouze v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného 

oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína, 

7) výraz „chráněné označení původu (CHOP)“ nebo „chráněné zeměpisné označení 

(CHZO)“ a název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení. 

Pouze u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením. 

Výraz lze vynechat, pokud je na etiketě uveden tradiční výraz nebo za jiných výjimečných 

okolnosti, které stanoví Komise, 

                                                 
85 Víno, Mladé víno v procesu kvašení, Likérové víno, Šumivé víno, Jakostní šumivé víno, Jakostní 
aromatické šumivé víno, Šumivé víno dosycené oxidem uhličitým, Perlivé víno, Perlivé víno dosycené 
oxidem uhličitým, Hroznový mošt, Částečně zkvašený hroznový mošt, Víno ze zaschlých hroznů, Víno 
z přezrálých hroznů.  
86 Srov. čl. 118y odst. 2 NR  1234/2007. 
87 Srov. čl. 60 odst. 2 NK  607/2009. 
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8) číslo šarže.  Může být mimo zorné pole ostatních povinných údajů. Postup je vymezen 

ve směrnici Rady 89/395/EHS o údajích nebo značkách určující šarži, ke které potravina 

patří, ve znění pozdějších přepisů  

9) údaj o alergenu.  

10) jmenovitý objem. Například 0,5l, 0,75l, 1l. 

 

7.3.6 Zatřídění vín 
 

Zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České 

republiky je jedním z důležitých institutů vinařského práva. Zatřídění podléhá podle § 26 

odst. 1 většina druhů vín. Zatřídění se provádí prostřednictvím analytického rozboru vína a 

smyslového hodnocení. Zatřídění podléhají tato vína: jakostní víno, jakostní víno 

s přívlastkem, jakostní šumivé víno stanovené oblasti, aromatické jakostní šumivé víno 

stanovené oblasti, pěstitelský sekt, jakostní perlivé víno a jakostní likérové víno.   

Hodnocení a zatřídění provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) 

nebo privátní subjekty, kterým ministerstvo zemědělství povolilo přiznávat označení VOC. 

Členy komise jsou fyzické osoby řad vinařských odborníků mající platné osvědčení o 

složení senzorické zkoušky prováděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí nebo 

senzorické zkoušky podle Mezinárodní organizace pro normy (ISO), Deutsches Institut für 

Normung (DIN) nebo Österreichische Norm (ÖNORM). 88  

Zatřídění je správním postupem, tudíž se postupuje podle ustanovení správního řádu 

a toto řízení podlého správnímu poplatku. Ještě před podáním žádosti musí výrobce požádat 

místně příslušný inspektorát o odběr vzorků, u kterých bude prováděn rozbor. Odběr 

provádí příslušný inspektor Inspekce, který odebere tři dílčí vzorky. První dílčí vzorek „A“ 

je pro potřeby laboratoře o objemu 1 litru. Dílčí vzorek „B“ slouží pro smyslové hodnocení 

vína a objem odebraného vzorku činí minimálně 0,5 litru. Posledním dílčím vzorkem je 

vzorek „C“, který je uložen u SZPI a slouží k prověření výsledků z laboratoře. Objem 

tohoto vzorku musí, jako u vzorku „A“ činit nejméně 1 litr. Inspektor takto odebrané 
                                                 
88 Blíže Organizační a jednací řád Komise Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro hodnocení a 
zatřiďování vína.  
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vzorky zapečetí, provede o nich záznam a předá je žadateli. Žadatel pak na své náklady 

odešle jeden vzorek k rozboru do akreditované laboratoře nebo laboratoře pověřené 

inspekcí. 89 Až po obdržení výsledku rozboru vzorku, může výrobce konečně podat žádost 

o zatřídění vína, která se podává vždy na celou šarži. 90 Žádost musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 26 odst. 3 ZVV, musí k ní být přiloženy výsledky rozboru vína z laboratoře, 

zapečetěné láhve vzorku vína odebraného inspektorem, tj. dílčí vzorky B a C a doklad o 

zaplacení správního poplatku.  

Komise státní zemědělské a potravinářské inspekce 91 následně provádí samotné 

hodnocení vín v tomto pořadí: 1) tichá vína - jakostní vína, jakostní známková, jakostní 

odrůdová a jakostní vína s přívlastkem; 2) vína s obsahem CO2 v tomto pořadí - jakostní 

šumivé víno stanovené oblasti, pěstitelský sekt, aromatické jakostní šumivé víno  stanovené 

oblasti, jakostní perlivé víno; 3) jakostní likérové víno. Při degustaci je hodnoceno max. 50 

vzorků, které jsou překládány anonymně. Hodnotitel zná pouze požadované zatřídění (např. 

jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí), vinařskou oblast, dále název odrůdy ročník, 

zvolenou technologii je-li v žádosti uvedena. Senzorické hodnocení se provádí pouze u vín, 

která vyhověla analytickým požadavkům. Rozhodnutí o zatřídění vína je vydáno na 

podkladě podané žádosti o zatřídění, analytických rozborů akreditované laboratoře, 

hodnocení Komise a zápisu z jednání komise. V případě negativního rozhodnutí nedochází 

ke ztrátě nároku na zatřídění vína. Žadatel může v souladu se správním řádem podat proti 

rozhodnutí o zatřídění odvolání a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, o němž 

rozhoduje ústřední inspektorát Inspekce. Odvolání není jedinou možností, efektivnější a 

rychlejší způsob bude postup podle §26 odst. 11 ZVV. Žadatel na základě tohoto 

ustanovení může podat žádost o zatřídění znovu, ovšem nejdříve po uplynutí 2 měsíců ode 

dne nabytí právní moci původního rozhodnutí. Opětovnou žádost může výrobce podat 

                                                 
89 Akreditace se uděluje na dobu dvou let. Od 1.11.2009 do 31.12. 2010 je pověřeno celkem 16 laboratoří: 
1. BOHEMIA SEKT, a.s. – laboratoř ve Starém Plzenci, 2. BOHEMIA SEKT, a.s. – laboratoř v Mikulově, 
3. PRONECO, s.r.o., 4. Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Valtice, 
5. RÉVA RAKVICE s. r. o., 6. Marie Houdková, 7. Ludmila Salayová, 8. Institut pro testování a certifikaci, 
a.s., 9. Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, 10. Vinné sklepy Valtice, a.s., 11. VÍNO BLATEL, 
a.s., 12. Vinařství Mutěnice, s.r.o., 13. VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., 14. Ing. Alice Becková 15.  
VINIUM a.s., 16. Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.  
90 Množství druhové totožných produktů, které byly vyrobeny za stejných podmínek a stejným způsobem.  
91 Zpravidla sedmičlenná komise, která je ustanovena náhodným způsobem na základě losování. 
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pouze dvakrát a vždy na žádosti musí uvést, že se jedná o opětovně podanou žádost, včetně 

čísla původního rozhodnutí.  

Na základě rozhodnutí o zatřídění vína musí výrobce nebo ten kdo uvádí produkt do 

oběhu, uvádět hodnoty, které byly při zatřídění zjištěny. Zda se jedná o zatříděné víno 

certifikované Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) nebo zatříděné 

privátními subjekty, kterým ministerstvo zemědělství povolilo přiznávat označení VOC, si 

nově může spotřebitel sám kdykoliv on-line ověřit. A to prostřednictvím portálů 

www.zatridenivina.cz a www.puvodvina.cz, kde je možné vyhledávat podle různých 

kritérií, základními jsou ročník 92 a odrůda vína. Dále je možné vyhledávat podle, výrobce 

vína, čísla šarže vína, vinařské oblasti, vinařské podoblasti, organizace, která vína 

certifikovala, nazvu VOC, evidenčního čísla jakosti vína SZPI nebo podle kódu zatřídění 

vína VOC. Portál spustilo ministerstvo zemědělství ve spolupráci se SZPI a ÚKZÚZ a je 

v Evropě zcela unikátním projektem. Vedle spotřebitelů tento portál vítají i vinaři, pomáhá 

jim před padělky napodobující vína z Moravy a z Čech. Dalším pozitivem tohoto 

vinařského projektu je to, že stát nemusel vynaložit ani korunu navíc, jelikož veškeré údaje, 

které jsou v registru uvedeny, státní instituce běžně sbírají a evidují. 93 

Pro představu v roce 2009 proběhlo celkem 117 zasedání komisí, kterým bylo 

předloženo celkem 5693 vzorků vín.  Celkem bylo zatříděno 5648 vzorků, což představuje 

414.731 hl. vína. Pouhých 45 vzorků o množství 613 hl. bylo vyřazeno, nejčastější příčinou 

byly neodpovídající barva, chuť a vůně netypická, po nežádoucích těkavých látkách, po 

biologických procesech, po myšině, oxidaci a plísni. 94 Podíl zatříděných vzorků vína, dle 

kategorií, modrých a bílých odrůd v roce 2009 je uveden v přílohách 5, 6 a 7 této práce.  

 

 

 

                                                 
92 Ročníky 2009 a mladší.  
93 Elektronický zpravodaj VF 3/2010 str. 4. 
94 Srov. Bublíková, L.,  Situační a výhledová zpráva, réva vinná a víno 2010, Praha, Ministerstvo zemědělství 
České republiky, str. 17. 
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7.4 Státní dozor  
 

Zákon o vinohradnictví a vinařství, stanovuje nejen závazná pravidla pro určité 

činnosti, ale upravuje i dozor nad jejich dodržováním včetně sankcí, pro ty, kteří je poruší. 
95 Působnost a kompetence dozorových orgánů, včetně ukládání sankcí v oblasti 

vinohradnictví a vinařství je upraveno v § 37 - §39 ZVV. Hlavním úkolem těchto orgánů je 

dozírat zda jsou dodržovány povinnosti stanovené předpisy evropksého práva, ZVV a 

prováděcími předpisy a zjišťovat příčiny nedostatků. Ministerstvo zemědělství kontroluje a 

řídí činnost dozorčích orgánů, které jsou povinny na žádost poskytnout veškerou 

dokumentaci tykající se jejich dozorové činnosti. Hlavními dozorčími orgány jsou dva 

specializované orgány státní správy, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Ústřední 

kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Působnost je mezi orgány rozdělena následovně. 

Pro oblast vinohradnictví je odpovědný ÚKZÚZ, pro oblast vinařství je dozorčím orgánem 

SZPI.  

7.4.1 Státní dozor v oblasti vinohradnictví 
 

 Hlavními právními prameny pro výkon dozoru v oblasti vinohradnictví jsou: 1) 

zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů; 2) zákon 

č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších přepisů a 3) zákon č. 147/2002 Sb., o 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském ve znění pozdějších předpisů.  

 Hlavním orgánem dozoru v oblasti vinohradnictví je ÚKZÚZ, který je správním 

orgánem, a jehož působnost je vymezena v § 2 zákona o ÚKZÚZ. Do okruhu jeho 

působnosti pro oblast vinohradnictví spadá provádění správních řízení, výkon jiné správní 

činnosti 96 včetně kontroly a dozoru a provádění odborných a zkušebních úkonů. 

Zaměstnancům jsou při kontrole a dozoru svěřena zejména tyto oprávnění: 1) ověřovat 

totožnost kontrolovaných fyzických osob, tedy pěstitelů nebo osob, které je zastupují; 2) 

pořizovat kopie nebo výpisy z písemných materiálů předložených při výkonu kontroly, 

                                                 
95 Suchánek, J., Nové zemědělské a lesní právo, Praha 1996, str. 110. 
96 Například vede seznam registrovaných vinic, údaje o hodnocení a zatřídění vín, atp.  
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včetně fotodokumentace; 3) v nezbytném rozsahu vjíždět dopravními prostředky na 

pozemky, na komunikační cesty a do provozních či skladovacích zařízení kontrolovaných 

osob; 4) oznámit jiným složkám státu přijmout opatření, pokud tato opatření spadají do 

jejich působnosti a okolnosti nasvědčují tomu, aby byla přijata. Zaměstnanci ÚKZÚZ jsou 

povinni předem oznámit zahájení kontroly, musí se prokázat pověřením 97 a v případě 

odebrání dokladů jsou povinni je zabezpečit proti ztrátě či zničení. Pominou – li důvody 

odebraní dokladů, jsou povinni je vrátit. O kontrole je vyhotovuje protokol, který obsahuje 

popis zjištěných skutečností včetně uvedení nedostatků a označení ustanovení právních 

přepisů, která byla porušena. Bylo-li při kontrole zjištěno, že se skutečný stav neshoduje se 

stavem žádoucí, tzn., že došlo k porušení ZVV nebo bezprostředně závazných unijních 

přepisů, může ÚKZÚZ uložit nápravná opatření. Jediným nápravným opatřením v oblasti 

vinohradnictví je uložení pokuty, která se ukládá podle § 39 ZVV. V oblasti vinohradnictví 

se jedná zejména o tyto správní delikty: 1) provedení nové nebo opětovné výsadby 

v rozporu s právními přepisy; 2) nesplnění oznamovací povinnosti o zahájení, ukončení 

výroby vinařských produktů; 3) vyklučení vinice bez souhlasu vlastníka, atp.  

7.4.2 Státní dozor v oblasti vinařství  
 

Hlavními právními prameny pro výkon dozoru v oblasti vinařství jsou: 1) zákon č. 

321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů; 2) zákon č. 

552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších přepisů a samozřejmě 3) zákon č. 

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

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů. Jak už jsme zmínila výše hlavním a 

nejvýznamnějším orgánem dozoru je SZPI. Vedle toho orgánu působí v oblasti vinařství 

orgány ochrany veřejného zdraví ve věcech dozoru nad dodržováním hygienických norem, 

dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších přepisů. Hlavní význam dozoru v oblasti vinařství je ochrana 

ekonomických zájmů státu i občanů, především pak ochrana spotřebitele před zdravotně 

                                                 
97 Pověření musí obsahovat vymezení předmětu kontroly a okruh kontrolovaných osob.  
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nezávadnými vinařskými produkty, jejich klamavým označením nebo před produkty 

neznámého původu.  

Hlavní oblasti dozoru, na které se SZPI zaměřuje je kontrola zdravotní 

nezávadnosti, tudíž kontrola cizorodých látek 98 a kontrola mikrobiologických požadavků 

jak ve vinných produktech, tak i v meziproduktech. Druhou oblastí je kontrola jakosti, 

kontrola analytických znaků vinařských produktů, zejména obsah alkoholu, cukru, kyselin, 

atp.   

Dozor je zaměřen na vinařské produkty, meziprodukty tak i suroviny určené k jejich 

výrobě. Předmět kontroly je vymezen v § 3 zákona SZPI, kontrola se zaměřuje zejména na:  

1) splnění požadavků produktů  99 stanovených ZVV; 2) dodržování podmínek při výrobě a 

uvádění do oběhu vinařských produktů podle ZVV; 3) vyloučení možného klamání 

spotřebitele; 4) bezpečnosti vinných produktů uváděných do oběhu; 5) zamezení 

porušování práv vyplývajících z označení původu nebo zeměpisného označení výrobku.  

 SPZI je oprávněna v případě zjištění nedostatků ukládat nápravná opatření  100 

včetně sankcí. To znamená, že za jeden prohřešek je možné uložit nápravná opatření vedle 

pokuty.  V porovnání s kompetencemi ÚKZÚZ má k dispozici SPZI poměrně rozsáhlou 

škálou prostředků k odstranění závadného stavu. Při zjištění nedostatků je základním 

opatřením uložení povinnosti tyto nedostatky odstranit ve stanovené lhůtě. V případě 

vyrábění vína a jeho uvádění do oběhu jsou nutná důraznější opatření a to především z 

hlediska ochrany lidského zdraví. Například SZPI může zakázat výrobu a uvádění do oběhu 

vinařské produkty, které nesplňují stanovené požadavky. Při zjištění zdravotní závadnosti 

vinařských produktů se nařizuje, případně přímo provádí jejich zničení. Jedná – li se o 

označování nebo nabízení vinařských produktů klamavým způsobem, je inspektor 

oprávněn tyto produkty zajistit. Kontrolované osobě musí být jakékoliv opatření oznámeno 

a písemně zaznamenáno. Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat námitky, které 

                                                 

98 Zejména obsah barviv, konzervantů, kontaminantů či přídavek vody.  
99 Definic nalezneme v § 3 odst. 2 písm. k) ZVV, jedná se zejména o hroznový mošt, hroznovou šťávu, víno, 
likérové víno, šumivé víno, čerstvé vinné hrozny atp.  
100 Zákon o SPZI definuje opatření v § 2 písm. e) jako úkony k odstranění zjištěných nedostatků, pozastavení 
nebo zákaz výroby nebo uvádění výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků do oběhu, 
nařízení nebo provedení jejich zničení, zákaz používání obalů, přístrojů, nebo zařízení, zákaz užívání prostor, 
které nesplňují podmínky stanovené zvláštními právními předpisy, zajištění nebo uskladnění potravin nebo 
výronků, které nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.  
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musí být odůvodněné a podány ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s příslušným 

protokolem. O podaných námitkách rozhoduje inspektor, který prováděl kontrolu, v případě 

že námitkám nevyhoví, bude o nich rozhodovat vedoucí příslušného kontrolního orgánu. 

Vedle i společně s některými výše uvedenými opatřeními může SPZI uložit pokutu za 

správní delikty vyjmenované v § 39 ZVV, a to až do výše 5 000 000 Kč. Při rozhodování o 

výši pokut se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trávní a k následkům postihovaného 

protiprávního jednání. Výčet jednotlivých skutkových podstat v oblasti vinařství je 

poměrně rozsáhlý, pro názornost lze uvést tyto: 1) výrobce nedodrží požadavky na výrobu, 

jakost a zdravotní nezávadnost; 2) poruší zákaz označovat jako víno nápoje připravené 

například ze směsi vína s alkoholickými nápoji vyrobenými z ovoce, sladu, medu nebo 

rostlin; 3) nabídne ke spotřebě částečně zkvašený hroznový mošt („burčák“) v rozporu s § 

15 ZVV 3) uvede do oběhu produkt v obale, který je uzavřen jiným než uznaným 

uzávěrem. V roce 2009 SZPI v rámci kontroly analyzovala 805 vzorků, z čehož jakostním 

požadavkům nevyhovělo 285 vzorků a limity zdravotní nezávadnosti byly překročeny u 28 

odebraných vzorků. 101 Udělené pokuty vybírá dozorový orgán, který jej udělil (ÚKZÚZ 

nebo SPZI) a přijatá pokuta je příjmem státního rozpočtu. 

 

Shrnutí:  

 V českém právním řádu je základním zákonem pro oblast vinohradnictví a vinařství 

zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, který navazuje na přímo použitelné 

předpisy EU. Stěžejním nařízením je nařízení 1234/2007 jednotné nařízení o společné 

organizaci trhů a v současné době je připravována novela, která by měla uvést ZVV do 

plného souladu s tímto nařízením.   Na zákon o vinohradnictví a vinařství pak navazují 

prováděcí vyhlášky (vyhláška č. 323/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 

97/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 324/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů).   Právní instituty a právní vztahy vznikající v oblasti vinohradnictví a vinařství 

jsou upraveny a nachází se v celé řadě právních předpisů, především v předpisech 

                                                 
101 Srov. Bublíková, L.,  Situační a výhledová zpráva, réva vinná a víno 2010, Praha, Ministerstvo 
zemědělství České republiky, str. 24. 
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zemědělského práva a práva životního prostředí. (např. zákon o potravinách, zákon o 

rostlinolékařské péči, zákon o obalech, atp.) 

 Zákon o vinohradnictví a vinařství a jeho prováděcí vyhlášky usnadňují orientaci 

vinohradníka a vinaře v právních normách, které je povinni dodržovat. Zákon obsahuje 

základní vymezení pojmů, stanovuje vinařské oblasti, vinařské podoblasti, vinařské obce a 

viniční tratě, které dále upřesňuje vyhláška č. 324/2004 Sb. Zákon dále upravuje výsadbová 

práva s odkazem na evropskou úpravu, stanovuje maximální hektarový výnos a stanovuje 

odrůdy vinné révy, které je možné na území ČR vysazovat, jehož úplný výčet je uveden ve 

Státní odrůdové knize. Uvádí povinnosti výrobce a vymezuje povolené enologické prostupy 

a způsoby ošetřování vín při jeho výrobě. Poměrně velká část zákona je věnována 

klasifikaci vín a sním spojené požadavky na kvalitu vinných hroznů a jeho následné 

zatřídění. Tuto pravomoc ZVV svěřuje Státní zemědělské a potravinářské inspekci. 

K problematice označování vinařských produktů („co musí, nesmí a může být na etiketě“) 

se vinařský zákon příliš nevěnuje a odkazuje především na evropskou úpravu. Dále zákon 

vymezuje orgány, které dohlíží nad dodržováním povinností stanovených vinařským 

zákonem a evropskými předpisy. Pravomoc pro oblast vinohradnictví pak ZVV svěřuje 

Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému a v oblasti vinařství je 

pravomoc svěřena České zemědělské a potravinářské inspekci.   
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8. Vinařský fond a Registr vinic  

8.1 Vinařský fond 
 

Vinařský fond vznikl v roce 2002, na základě změny zákona č. 115/1995 Sb., 

o vinohradnictví a vinařství. Původním stěžejní úloha vinařského fondu, byla především 

v době před vstupem ČR do EU. Hlavním úkolem, vedle propagace prodeje vína, byla 

finanční podpora výsadby a obnovy vinic. Finanční prostředky fond získával z plateb 

odvodů od pěstitelů vinic, výrobců a dovozců vína, ale i od státu. Například v roce 2004 

Rada Vinařského fondu rozhodla o poskytnutí podpory výsadby nebo obnovy vinic celkem 

493 žadatelům. Výše podpory na jeden hektar činila 177 212 Kč, z toho 50% byla část 

nenávratná a 50% část návratná. Celková suma na podporu výsadby nebo obnovy vinic 

činila 237 541 520 Kč. 102  

Nový vinařský zákon, ZVV, přinesl velké změny, co se týče fungování a účelu 

vinařského fondu. V současné době vinařský fond výhradně podporuje marketing vína, 

rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Zdrojem příjmů 

je platba za prodané moravské a české víno, která činí 50 haléřů na litr vína. 103 Dále je to 

poplatek z rozlohy vinic, konkrétně 350 Kč za jeden hektar 104 a v neposlední řadě jsou 

zdrojem příjmů státní dotace, dotace ÚSC, příspěvky kraje, dary, atp. Hlavní část výdajů 

slouží k financování kampaně „vína z Moravy“, „vína z Čech“. Další finanční prostředky 

jsou vynakládány na různé kampaně, na průzkumy trhu, na marketingové studie, ale i na 

dotace. 

 

 

 

                                                 
102 Aktuality z roku 2004 na internetové stránce www. Vinarskyfond.cz.  
103 Tato povinnost se nevztahuje na výrobce, pokud v jednom roce uvede do oběhu víno v množství menší než 
1000 litrů. 
104 Povinnost se nevztahuje na pěstitele o rozloze vinic menší než jeden hektar, registrované vinice pro 
pokusné a výzkumné účely a mladé vinice do konce třetího roku od výsadby.  
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8.1.1 Organizační struktura vina řského fondu  

 

Vinařský fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem a za 

určitých okolností vystupuje jako orgán veřejné moci. 105 Orgány fondu jsou Rada Fondu, 

ředitel Fondu a Dozorčí rada Fondu. Ředitel Fondu a předseda Rady vykonávají veřejnou 

správu. Členem jednotlivých orgánů může být fyzická osoba, která je bezúhonná, není 

zaměstnancem Fondu a má plnou způsobilost k právním úkonům.  

Rada Fondu je nejvyšším orgánem fondu, skládá se z 11 členů, jejichž funkční 

období je čtyřleté. Členy Rady jmenuje a odvolává ministr zemědělství, přičemž jednoho 

člena jmenuje z řad zaměstnanců ministerstva, jednoho člena ze zastupitelstva 

Jihomoravského kraje a posledních 9 členů jmenuje na návrh vinohradnických a vinařských 

sdružení. Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě a členům Rady 

nepřísluší odměna za výkon funkce. Mají pouze nárok na náhradu výdajů. Předsedu a 

místopředsedu si již volí Rada z řad svých členů. Předseda Rady svolává a řídí jednání 

rady, v případě jeho nepřítomnosti ho zastoupí místopředseda Rady. Do působnosti Rady 

patří zejména rozhodování o využití finančních prostředků Fondu, rozhodování o 

poskytování podpor z Fondu, jmenování a odvolávání ředitele Fondu, dohled nad jeho 

činností. Rada každoročně vypracovává výroční zprávu, kterou předkládá k projednání a 

posouzení Dozorčí radě a Poslanecké sněmovně. Rada zasedá dle potřeby Fondy, nejméně 

však čtyřikrát ročně. K rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů 

a rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich členů. Členství v radě 

zakniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením nebo odlovováním ministrem 

zemědělství. 

Ředitel fondu je jmenován a odvoláván Radou Fondu, které je odpovědný. Ředitel 

fondu má postavení zaměstnance Fondu a nemůže být členem Rady Fondu ani členem 

Dozorčí rady. Ředitel je statutárním orgánem a řídí činnost Fondu. V současné době funkci 

ředitele fondu zastává Ing. Jaroslav Machovec.  

                                                 
105 Pokud rozhoduje o povinnosti zaplatit odvod a podporu státu podle zákona nebo o žádostech o poskytnutí 
podpor z prostředků Fondu dle § 31 odst. 2 ZVV.  
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Dozorčí rada jak už vyplývá z názvu, je kontrolním orgánem Fondu.  Dozorčí rada 

má sedm členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Členství je neslučitelné 

s členstvím v Radě a funkční období je čtyřleté. Jako Rada Fondu tak i dozorčí rada volí 

z řad svých členů předsedu a místopředsedu, kteří svolávají a řídí jednání Dozorčí rady. 

Jelikož je Dozorčí rada kontrolním orgánem, hlavními kompetencemi je kontrola 

hospodaření s majetkem Fondu a využití finančních prostředků Fondu a poskytování 

podpor Fondem. Dále kontroluje činnost Fondu, jeho statutárního orgánu a činnost Rady. 

Schvaluje účetní uzávěrky Fondu a jednou ročně podává Radě zprávu o výsledcích své 

kontrolní činnosti.  

8.2 Registr vinic  
 

Registr vinic (dále jen „Registr“) je upraven v § 28-29 ZVV a vedením je pověřen 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor trvalých kultur.  Registr byl 

zaveden na základě evropských předpisů a to NR (EHS) č. 357/1979, o statistických 

zjišťováních ploch vinic, NR (EHS) č. 2392/1986, o zavedení registru vinic Společenství a 

NK (EHS) č. 649/1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavedení registru vinic 

Společenství. Registr obsahuje seznam registrovaných vinic a údaje o nich, seznam 

pěstitelů révy vinné, producentů vín a osob uvádějících produkty do oběhu, údaje o 

hodnocených a zatříděných vínech, provedených kontrolách pěstitelů a výrobků, údaje o 

sklizni hroznů, výrobě i zásobách vína a další údaje podle evropských předpisů. 

Každý pěstitel je povinen aktualizovat veškeré údaje, které jsou uvedeny v registru a 

to do 30 dnů od provedení změny. 106 V registru jsou povinně registrovány vinice o rozloze 

10 arů a více ostatní pěstitelé se mohli registrovat dobrovolně. Není možné registrovat nové 

nebo obnovené vinice bez předložení práv na novou nebo opětovnou výsadbu, z důvodů 

zákazu výsadby vinic v ČR dle NR 1234/2007. Vinohradník pěstující révu vinnou na 

registrované vinici může prodávat hrozny z této vinice nebo vyrábět víno a to dále prodávat 

na trhu Evropské unie. V případě, že bude registrovaná vinice vyklučena, vznikne právo na 

opětovnou výsadbu, které může být použito na výsadbu jiné vinice o stejné rozloze. Právo 

                                                 
106 Například klučení, změna odrůd, změna parcelních čísel po pozemkové úpravě aj.  
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na opětovnou výsadbu je možné při dodržení platných předpisů prodávat, darovat apod., a 

to vše do osmi let po vyklučení vinice. Naproti tomu z neregistrované vinice, tedy vinice o 

rozloze menší než 10 arů, není možné prodávat žádné hrozny, ani víno z těchto hroznů a 

v případě vyklučení nevznikne právo na opětovnou výsadbu. Veškeré produkty, které 

pocházejí z této vinice (hrozny, mošt, rmut, víno apod.) může vinohradník použít pouze pro 

sebe, svou rodinu, případně bezúplatně pro své přátele.  V registru vinic jak už bylo 

zmíněno výše, najdeme seznam veškerých zaregistrovaných vinic. U každé vinice jsou 

uvedeny podrobné informace o vinici například, parcely, odrůdová skladba, vyklučené 

plochy, apod. 107   

Dále registr obsahuje informace o subjektu, zejména obchodní jméno, IČO nebo 

rodné číslo a adresa subjektu. Vedle těchto informací se může uživatel podívat i na 

informace o prohlášeních o sklizni, produkci nebo o zásobách.  Vinohradník, který prodává 

hrozny má vždy povinnost podat prohlášení o sklizni. U vinohradníka, který neprodává 

vinné hrozny, záleží, zda obhospodařuje vinici o celkové výměře menší než 10 arů nebo 

větší než 10 arů. V případě, že obhospodařuje vinic o rozloze menší než 10 arů, nemá 

povinnost podávat prohlášení o produkci. V druhém případě již má povinnost podávat 

prohlášení o produkci. Ovšem pokud vinohradník z celé své produkce vyrobí víno, nemusí 

podávat prohlášení o sklizni. Podá jen prohlášení o produkci a to i v případě, když vyrobí 

méně než 1000 litrů vína.  Vinař, který prodává produkty má povinnost podat prohlášení o 

produkci, o zásobách a prohlášení o zahájení výroby produktů. Vinař, který neprodává 

produkty, ale vyrobí 10 hektolitrů a více má stejnou povinnost jako vinař který své 

produkty prodává. Této povinnosti je zbaven pouze vinař, který neprodává své produkty a 

vyrobí méně než 10 hektolitrů vína. Subjekt, který dováží, převáží nebo prodává víno ze 

třetích zemí nebo EU v celkovém množství převyšujících 1000 hektolitrů má povinnost 

podat prohlášení o zásobách. 108 Prohlášení o sklizni, produkci a zásobách lze podávat 

elektronicky. Dále Registr obsahuje seznam práv opětovné výsadby, kde se zobrazuje výpis 

přidělených práv opětovné výsadby subjektu. Obdobě je tomu tak i v seznamu práv na 

výsadbu ze státní rezervy. Registr je přístupný pouze pro registrované uživatele, kterým 

                                                 
107 Detail vinice z Registru je uveden v příloze č. 8 této práce. 
108 Srov. čl. 8-11 NK (ES) č. 436/2009.  
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jsou zpřístupněny jen některé informace a mohou tento portál využívat zdarma. Ti si 

mohou například ověřit prostřednictvím registru původ vinných hroznů z jednotlivých vinic 

při jejich výkupu. Pro konečného spotřebitele je tu pak možnost si na základě Registru 

ověřit původ vína. Tato registrační pravidla, jsou jedním z nástrojů zabezpečující ochranu 

spotřebitele a ochranu kvality domácích vín a jeho využívání rok od roku roste.  

 

Shrnutí:  

 

Vinařský fond existuje v ČR od roku 2002 a je právnickou osobou, která hospodaří 

s vlastním majetkem.  Před vstupem ČR do EU, byl úkol Vinařského fondu odlišný, 

současná podoba fondu je dána zákonem č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve 

znění pozdějších předpisů. Vinařský fond výhradně podporuje marketing vína, rozvoj 

vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství. Zejména financuje 

kampaň „vína z Moravy“, „vína z Čech“. 

Registr vinic je zaveden ZVV, který stanovuje jeho formu a obsah. Registr obsahuje 

seznam registrovaných vinic a údaje o nich, seznam pěstitelů révy vinné, producentů vín a 

osob uvádějících produkty do oběhu, údaje o hodnocených a zatříděných vínech, 

provedených kontrolách pěstitelů a výrobků, údaje o sklizni hroznů, výrobě i zásobách vína 

a další údaje podle evropských předpisů. Registr vinic usnadňuje administrativní činnost 

vinohradníkům a vinařům a nově i chrání spotřebitele, který si prostřednictvím Registru 

může ověřit původ vína a pomáhá vyšší kvalitě vín  
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9. Právní úprava vinařského a vinohradnického práva ve 
Slovenské republice 

 

Situace se ve Slovenské republice změnila stejně jako v České republice vstupem SR 

do Evropské unie. Před vstupem do EU tak na Slovensku dominovala vnitrostátní úprava, 

která vstupem do EU ustoupila do pozadí a hlavní role se ujala stejně jako v České 

republice nařízení EU s přímým účinkem. Proto je právní úprava ve Slovenské republice 

velmi podobná jako v ČR, obdobně je to i v jiných státech EU. Opět tak Slovenská 

republika využívá prostor daný normami EU k vlastní regulaci.  

Lze pouze konstatovat, že celé vinařské a vinohradnické právo je v EU regulováno 

výhradně formou nařízeních s přímým účinkem, je tak pro všechny členské státy EU stejné, 

odlišnosti vyplývají pouze a jen z jejich konkrétních přivolení v jednotlivých nařízeních. 

Proto se v této kapitole budu zabývat systematikou slovenského vinařského práva a 

odlišnostmi od právní úpravy České republiky. Slovenská republika na rozdíl od ČR již 

uvedla vnitrostátní předpisy do souladu s novými předpisy EU, vzniklé v souvislosti 

reformou Společné organizace trhu ve vinohradnictví a vinařství. Ustupuje se od tradičního 

dělení na stolní a jakostní víno, přičemž nová kategorie je založena na zdůraznění 

zeměpisného označení. S tím souvisí i převzetí nových postupů uznávání ochrany označení 

původu a zeměpisného označení. EU tak snaží sjednotit doposud existující románský 

systém (apelační), který vychází z místa původu a germánský, který vychází z kvality 

moštu. Podle nového označení kvalitativních tříd evropských vín jsou vína: 1. bez 

zeměpisného označení; 2. vína s chráněným zeměpisným označením; 3, vína s chráněným 

označením původu. Členské státy EU, které uplatňují apelační systém 109 není tato změna 

nijak komplikovaná ovšem pro státy  s germánským systémem je tato změna dosti razantní 

a domnívám se že některé členské státy o ní vůbec nestáli. Naštěstí i přes tuto změnu 

zůstala možnost označovat vína tradičními výrazy, ale pouze u vín s chráněným označením 

původu a vín s chráněným zeměpisným označením a germánský systém značení tak bude 

zachován. Další změna se týká systému kontroly ve vinařském sektoru, která se má více 

soustředit na dodržování specifických podmínek výroby vín s chráněným označením a 
                                                 
109 Například Francie či Itálie.  
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s chráněným zeměpisným označením. Česká republika na připravovanou novelu ZVV stále 

čeká.  

9.1 Systém slovenského vinařského práva 
 

Hlavním základem právní úpravy vinohradnického a vinařského práva podobně jako 

v ČR jsou jednotlivá nařízení EU, dále slovenský vinařský zákon a jeho prováděcí 

předpisy, slovenský zákon o potravinách, 110 který je obdobně jako v ČR generálním 

předpisem.  

9.2 Slovenský vinařský zákon 
 

Ve Slovensku je obdobně jako v ČR jeden dominantní zákon pro vinohradnictví a 

vinařství a to je zákon č. 313/2009 ze dne 30. června 2009, 111 který podobně jako ZVV 

odkazuje na jednotlivá nařízení EU. Nový zákon je členěn do 7 částí a systematika 

jednotlivých částí je obdobná jako v ZVV. Z působnosti slovenského vinařského zákona 

(dále jen „SVZ“) jsou vyloučeny obdobně jako v ZVV hroznová šťáva, zahuštěná hroznová 

šťáva a vinný ocet. V § 1 SVZ je vymezen předmět zákona, jehož účelem je stanovit 

podmínky pro pěstování vinné révy a výroby vína, povinnosti osob které pěstují vinnou 

révu, vyrábějí víno nebo vinařské produkty a uvádějí je na trh, dále i podmínky pro výkon 

státní správy a kontroly. Z toho vymezení je patrné, čeho se zákon týká na rozdíl od české 

úpravy, kde je vymezen předmět poměrně obecně a mohl by být konkrétnější. 

V následujícím paragrafu obdobně jako v ZVV jsou vymezeny pojmy, které jsou v SZV 

dále užívány a které nejsou uvedené v legislativě EU.  

Druhá část SVZ se věnuje výsadbě vinohradnických ploch, což je možné jen 

prostřednictvím výsadbových práv, tedy právo na výsadbu ze státní rezervy, právo na 

novou výsadbu a právo na opětovnou výsadbu. Tato úprava je shodná pro všechny členské 

státy EU a toto omezení prozatím platí do 31. prosince 2015. Jedinou odlišností je že v ČR 

o všech výsadbových právech rozhoduje ÚKZÚZ zatím, co na Slovensku rozhoduje o 

                                                 
110 V originále zákon č. 152/1995 Z.z., o potravinách, ve znení neskorších predpisov. 
111 V originále zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradíctve a vinárstve,ve znení neskorších predpisov. 
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udělení práva ze státní rezervy ministerstvo zemědělství SR a o ohledně zbylých 

výsadbových práv je pravomoc svěřena Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu 

zemědělskému (ÚKSÚP), který je obdobou ÚKZÚZ. Současný produkční potenciál 

Slovenské republiky činí 20 625 ha 112 což je srovnatelné s ČR, kde produkční potenciál 

činí 19 638,38 ha. Územní struktura a členění na jednotlivé vinohradnické oblasti a 

podoblasti je na Slovensku více diferenciované, než je tomu v ČR, i když jsou celkové 

plochy vinic obou zemí srovnatelné. Slovenský vinohradnický region se dělí na 6 

vinohradnických oblastí, v ČR jsou to pouze dvě pěstitelské oblasti. Jedná se o 

vinohradnickou oblast Malokarpatskou, Nitranskou, Jihoslovenská, Středoslovenská, 

Východoslovenská a vinohradnickou oblast Tokaj. Vinohradnické oblasti se dále člení na 

vinohradnické rajóny, kterých je v současné době 40 v ČR máme pouze 6 vinařských 

podoblastí. Vinohradnické rajóny se pak dále člení na vinohradnické obce obdobně jako 

v ČR. 113 Výčet jednotlivých vinohradnických oblastí a rajónů a vinohradnických obcí je 

uveden příloze vyhlášky Ministerstva zemědělství SR č. 350/2009 Z.z., obdobně jako je 

tomu v České republice. 

Třetí část SVZ je věnována vinařství, kterému je jako v ZVV, věnováno nejvíce 

paragrafů. Hned úvodu této části jsou vymezeny povinnosti vinařů, obchodníků a 

maloobchodníků. Povinnosti jsou obdobné jako v ZVV, ovšem český vinařský zákon 

používá pojem výrobce, který v sobě zahrnuje i pojem obchodník. Slovenská úprava tyto 

pojmy odlišuje a přiřazuje jim jednotlivé povinnosti, což je přehlednější. Enologické 

postupy a ošetřování produktu stejně jako v ZVV tak i v SVZ nejsou definovány. Ovšem 

SVZ je ani nijak dál nerozvádí a přímo odkazuje na předpisy EU, které stanovují soubor 

enologických pravidel, jež je třeba zachovávat při výrobě. Což se jeví účelnějším, jelikož 

nařízení v tomto bodě nedává členským státům prostor na odlišnou úpravu. Základní 

členění vinařských produktů je vymezeno v § 10 SVZ. Toto členění již respektuje novou 

kategorizaci podle předpisů EU, ale současně i specifikuje slovenskou produkci. V této 

části se setkáváme asi s nejvíce odchylkami od české právní úpravy, především s ohledem 

na již zapracované změny dle nařízení 1234/2007. Vinařské produkty se dle §10 SVZ člení 
                                                 
112 Srov.  s Šajbidorová, V. Sitaučná a výhľadová správa, Vinič hroznorodý, hroznové víno, 2009, Výskumný 
ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, str. 7. 
113 Rozdělení Slovenského vinohradnického regionu je uveden v příloze č. 9 této práce. 
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na: 1. Hroznový mošt; 2. Burčák; 3. Víno bez zeměpisného označení; 4. Víno s chráněným 

zeměpisným označením; 5. Víno s chráněným označením původu; 6. odalkoholizované 

víno; 7. Víno na průmyslové využití; 8. Vinařské produkty podle zvláštního předpisu.  114  

Hroznový mošt („Hroznový mušt“) a jeho podmínky při nabízení k lidské spotřebě 

jsou stanoveny v § 10 SVZ. Jedná se o specifický výrobek, proto je možné ho uvádět na trh 

jen v období od 1. srpna do 31. prosince téhož roku, kdy byly vinné hrozny na jeho výrobu 

sklizeny. Český vinařský zákon hroznový mošt pouze uvádí mezi produkty, ale blíže ho již 

nespecifikuje.  

Burčák („Bur čiak“) . Slovenský vinařský zákon na něj klade obdobné požadavky jako 

na burčák český vinařský zákon, ale určité odchylky tu nalezneme. Slovenský burčák může 

být nabízen k lidské spotřebě v delším časovém období a to až do 31. prosince, v ČR to je 

pouze do 30. listopadu. To je možné zřejmě z toho důvodu, že slovenský vinařský zákon 

připouští, že kvašení může být přerušeno a následně opět zahájeno.  

Víno bez zeměpisného označení („Víno bez zemepisného označenia“) se vyrábí tak, 

aby vyhovovalo požadavkům stanovených v nařízení 1234/2007, konkrétně v přílohách 

XIb až XVb. Víno, které bylo vyrobeno z vinných hroznů pocházejících ze Slovenska, je 

možné uvádět pouze za předpokladu, že dosáhlo cukernatosti nejméně 13°NM. Víno bez 

zeměpisného označení se označuje výrazem „víno“ a ročník může být uveden pouze za 

předpokladu, že minimálně 85% hroznů bylo sklizeno v dotyčném roce a víno navíc bylo 

certifikováno. Tzn. odrůda, ze které bylo víno vyrobeno, musí být uvedena ve Státní 

odrůdové knize a původ hroznů musí odpovídat zaregistrované vinici. Co se týče vyznačení 

původu, může být uveden jen název státu, ve kterém bylo víno vyrobené. Do této kategorie 

můžeme zařadit prozatím naše stolní víno.  

Víno s chráněným zeměpisným označením („Víno s chráněným označením 

pôvodu“) a jeho podmínky výroby a požadavky na kvalitu jsou opět uvedeny v legislativě 

EU. Toto víno lze vyrábět pouze z vinných hroznů vypěstovaných na vinohradnických 

plochách Slovenské republiky. Hrozny musí patřit k registrovaným odrůdám a sběr, výroba 

a plnění se musí uskutečnit ve Slovenském vinohradnickém regionu. Členské státy EU si 

mohou ve svých národních předpisech stanovit přísnější požadavky a odlišit se tak. Ovšem 

                                                 
114 Příloha XIb nařízení 1234/2007, např. Šumivé víno, Likérové víno, Perlivé víno atp.  



78 

 

poměrně přísné podmínky by mohly na druhou stranu dané výrobce oproti jiným členským 

státům znevýhodňovat. SR si například stanovila, že vinné hrozny, ze kterých bylo víno 

vyrobeno, musí mít minimální cukernatost 13°NM a nejvyšší hektarový výnos nesmí 

překročit 20 tun na hektar. ČR si v připravované novele ZVV stanovuje ve srovnání se SR 

podmínky ještě přísnější. Cukernatost hroznů musí být 14°NM a hektarový výnos nesmí 

překročit 14 tun na hektar. Na vinné etiketě se nesmí uvádět název menší zeměpisné 

jednotky než je region. Místo označení CHZO 115 lze uvést tradiční pojem „regionální 

víno“. Tuto výjimku nařízení připouští pouze za předpokladu, že tato možnost je upravena 

v předpisech daného členského státu, čehož Slovenská republika využila. Česká republika 

v připravované novele také s touto výjimkou počítá, aby tak zachovala germánský systém 

klasifikace vín, na který jsou občané ČR zvyklí. V případě užití tradičního výrazu 

„regionální víno“ musí hroznové víno dosáhnout cukernatosti nejméně 15°NM a hektarový 

výnos nesmí překročit 18 t/ha, což je další specifikací Slovenské republiky.  

Víno s chráněným označením původu („Víno s chráněným označením pôvodu“). 

Základní požadavky na kvalitu a podmínky výroby jsou opět stanoveny legislativou EU. V 

§ 15 SVZ jsou pak vymezeny další obecné požadavky pro víno s CHOP, zejména 

požadavky na vinné hrozny a jejich cukernatost (nejméně 16°NM), nejvyšší hektarový 

výnos (18 t/ha) a povinnost vypracovat specifikaci těchto vín. Místo označení CHOP, lez 

uvádět tradiční výrazy, pro které SVZ stanovuje další požadavky, především na kvalitu 

vinných hroznů. Tradičními výrazy pro CHOP, jsou: 1. jakostní víno; 2. jakostní víno 

s přívlastkem: kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z hrozinek, výběr 

z cibéb, ledové víno, slámové víno; 3. pěstitelský sekt; 4. sekt vinohradnické oblasti; 5. sekt 

V. O.; 6. chateau. Na jakostní přívlastková vína klade SVZ odlišné požadavky než český 

vinařský zákon, především požadavky na kvalitu použitých hroznů a hektarový výnos. 

Hektarový výnos pro jakostní vína s přívlastkem nesmí přesáhnout 13 t/ha, zatímco česká 

úprava povoluje 14 t/ha. Zajímavé je že slovenská právní úprava u jednotlivých vinařských 

produktů stanovuje odlišný hektarový výnos, zatímco česká právní úprava pracuje pouze 

s jednou hodnotou a to 14 t/ha. U vinařských produktů nižší jakostní kategorie, by také 

mohl český vinařský zákon povolit vyšší hektarový výnos než je 14 t/ha. Jednotlivé druhy 
                                                 

115 Např. Víno s chráněným zeměpisným označením, slovenské víno, slovenský vinohradnický region. 
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přívlastkových vín. Stejně jako v české právní úpravě jsou slovenská přívlastková vína 

zatřiďována do jednotlivých kategorií na základě cukernatosti. Právě v minimální hranici 

cukernatosti jsou určité rozdíly mezi českými a slovenskými přívlastkovými víny a navíc 

slovenská úprava obsahuje navíc jednu kategorie, s kterou se v ČR nesetkáme, jedná se o 

hrozinkový výběr. Za povšimnutí stojí, že česká právní úprava stanovuje minimální hranici 

cukernatosti vinných hroznů výše než slovenská úprava, což bych vzhledem k jižnější 

poloze slovenských vinic, očekávala, že bude naopak. Například pro české jakostní víno s 

přívlastkem výběr z hroznů je stanovena cukernatost 24 - 27 °NM a na Slovensku postačí 

pouze 23 °NM, v ČR by takovéto víno s cukernatostí 23°NM, bylo zařazené do kategorie 

pozdní sběr. Tak že, jak je vidět tak ČR si stanovuje přísnější požadavky na kvalitu vinných 

hroznů a snaží se tím pádem produkovat kvalitnější vína z vyzrálejších hroznů.   Opět jako 

u CHZO lze CHOP vynechat, za předpokladu že se použije tradiční výraz, jehož výčet je 

výše. V případě, že se neužije tradiční výraz, musí se uvést název CHOP např. 

východoslovenská vinohradnická oblast, malokarpatský sekt V. O. 

Čtvrtá část pojednává o uvádění produktů do oběhu. Jsou zde stanoveny podmínky 

označování vinařských produktů, dále podmínky skladování a přepravy a podmínky 

certifikace obdoba zatřídění vín v českém vinařském zákoně a institut státního kontrolního 

čísla, který identifikuje původ vína a jeho kvalitu na základě certifikace.  V ČR se 

setkáváme s obdobným institutem a to evidenční číslo jakosti, které jako státní kontrolní 

číslo musí být uváděno na etiketě. Zatím co slovenská úprava má tyto jednotlivé instituty 

zařazeny v jedné části, v české právní jsou poněkud chaoticky uspořádány. 

Pátá část SVZ samostatně pojednává o vinohradnické oblasti Tokaj. Jedná se o 

specifickou vinohradnickou oblast a z toho důvodu je jí v zákoně věnována celá část. Jedná 

se o nejmenší (908 ha), ale zároveň o nejatraktivnější oblast, jejíž větší část se nachází 

v Maďarsku. 116 O značku Tokaj se mezi Slovenskem a Maďarskem vede dlouholetý spor, 

který se opět rozvířil, když Slovenské republice Evropská komise povolila v únoru roku 

2010 zapsat do registru  117 značku Vinohradnické oblasti Tokaj.  Maďarská republika proto 

                                                 
116 Výměra Tokaje v Maďarsku je 5000 hektarů.  
117 Databáze E-Bacchus, která obsahuje rejstřík označení původu a zeměpisných označení chráněných v EU 
podle nařízení 1234/2007, uvádí zeměpisná označení a označení původu zemí, které nejsou členy EU, která 
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podala žalobu, k Evropskému soudnímu dvoru, ve které žaluje Evropskou komisy a žádá 

zrušení zápisu slovenské vinohradnické oblasti Tokaj a usiluje o snížení výměry 

vinohradnické oblastí o 250 až 350 ha z původních 908 ha. Zajímavé by bylo srovnání 

slovenské právní úpravy vinohradnické oblasti Tokaj s maďarskou právní úpravou Tokaje, 

což se ovšem vymyká předmětu této práce.  

Šestá část SVZ se týká výkonu státní správy a kontroly a stanovuje tři orgány kontroly 

a vymezuje jejich pravomoci v oblasti vinohradnictví a vinařství. Jedná se o ministerstvo 

poľnohopodártva (MP SR), Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárský 

(ÚKSÚP) a Štátna vetrinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) 

Sedmá část SVZ pojednává o správních deliktech a sankčních opatřeních obdobně jako 

v českém vinařském zákoně. Zde stojí za povšimnutí výše pokut dle jednotlivých zákonů. 

Zatím co v ČR lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč, slovenská úprava je mnohem 

mírnější nejvyšší možnou pokutu lze podle SVZ uložit do výše 33 000 Eur, což je přibližně 

800 000 Kč. Nejnižší možná pokuta na Slovensku je pouze symbolická oproti české právní 

úpravě a činí cca 40 000 Kč. 

 Poslední část upravuje společná, přechodná a závěrečná ustanovení obdobně jako 

ZVV. 

 

9.3 Resumé slovenské právní úpravy vinohradnického a vinařského práva 
a porovnání s českou právní úpravou.  

 

Česká i Slovenská republika má společnou dlouholetou historii což se odráží 

v národních předpisech a obě země přistupovali k Evropské unii ve stejnou dobu. Obě země 

mají srovnatelnou rozlohu vinic, ovšem slovenské vinice jsou situovány jižněji. Můžeme 

tak porovnat jak se jednotlivé země vypořádaly s novými evropskými předpisy. Jak tehdejší 

český vinařský zákon z roku 1995 tak i slovenský vinařský zákon č. 332/1996 Z.z., již 

reflektoval evropské předpisy, ovšem ne v plné míře.  Na obou stranách to byl impuls 

k vypracování nového vinařského zákona, který již bude plně v souladu s evropskou 
                                                                                                                                                     

jsou chráněná v EU v souladu s dvoustrannými dohodami o obchodu s vínem a v neposední řadě uvádí 
tradiční výrazy chráněné v EU podle nařízení 1234/2007. 
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legislativou. Obě země se musely vypořádat s novými právními instituty, především 

s výsadbovými právy (zákaz výsadby nových vinic) zavedení registru vinic, povinným 

hlášením o sklizni a produkci, povolené enologické postupy, atp. Česká republika se s touto 

novou situací vypořádala rychleji a nový zákon o vinohradnictví a vinařství vstoupil 

v platnost těsně před přistoupením ČR k EU, dne 30. dubna 2004. Slovensko se dočkalo 

nového zákona až o necelý rok později, dne 17. března 2005. Oba zákony jsou stejně 

obsáhlé a z velké části odkazují na evropskou úpravu, a kde to nařízení připouští, snaží se o 

vlastní specifikaci, aby se tak odlišily od ostatních členských států EU. I struktura jak 

českého vinařského zákona, tak i slovenského vinařského zákona je obdobná. Obě země se 

tak od svého vstupu již musí řídit přímo použitelnými právními předpisy EU, které jsou pro 

oblast zemědělství charakteristické a zavádějí tak uniformitu národních předpisů.  Velké 

množství evropských norem pak nedává členským státům mnoho prostoru pro vlastní 

právní úpravu. Lze tedy konstatovat, že slovenská právní úprava vinohradnického a 

vinařského práva je dosti podobná, místy ne – li stejná, právní úpravě vinohradnického a 

vinařského práva v  České republice. Slovenská úprava obsahuje shodné či obdobné právní 

instituty, které svoji specifikaci a odlišnost čerpají z možných výjimek, které umožňují 

jednotlivé nařízení EU.  

 

Shrnutí:  

Jak Česká republika, tak Slovenská republika jsou členskými státy EU, kde je 

zemědělská politika regulována výhradně formou nařízeních, které jsou závazná v celém 

rozsahu a přímo použitelná a to ve všech členských státech. Což má za náhled, že slovenská 

právní úprava vinohradnického a vinařského zákona není příliš odlišná od právní úpravy 

v ČR. Velká odlišnost není ani ve struktuře samotného zákona ani v systematice právních 

předpisů jako celku. Velkou odlišností je specifická vinohradnická oblast Tokaj, které se od 

ostatních vinohradnických oblastí vymyká, proto ji slovenský vinařský zákon věnuje celou 

jednu část. V obou právních úpravách vychází klasifikace vinařských produktů a 

označování z germánského systém, který se obě země rozhodly zachovat ve formě 

tradičních výrazů. Z nejdůležitějších odlišností srovnávaných právních úprav lze zmínit: 1. 

Rozdílně je stanoven nejvyšší hektarový výnos pro produkci vinařských produktů na 
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Slovensku. V ČR je stanovena jen jedna hodnota (14t/ha); 2. Slovenský vinařský zákon již 

zapracoval změny, týkajících se CHOP a CHZO, v ČR se zatím novela připravuje. 3. 

V obou zemích je k měření cukernatosti předepsán normalizovaný moštoměr, ovšem 

v obou srovnávaných zemích je stanoven odlišný stupeň cukernatosti pro jednotlivé 

kategorie vín; 4. Slovenský burčák může být uváděn na trh o měsíc déle a kvašení může být 

přerušeno na rozdíl od právní úpravy v ČR; 5. V oblasti státního dozoru působí na 

Slovensku tři orgány (MP SR, ÚKSÚP a  ŠVPS SR) zatímco v ČR je dozorčí činnost 

rozdělena mezi ÚKZÚZ (vinohradnictví) a SZPI (vinařství); 6. V oblasti sankcí je 

slovenský vinařský zákon mnohem benevolentnější než český vinařský zákon. 7. Slovenský 

vinařský zákon samostatně upravuje vinohradnickou oblast Tokaj a stanovuje pro ni odlišné 

podmínky, což v ČR nemá obdoby.  
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10. Závěr 
 

Diplomová práce je věnována právní úpravě vinohradnictví a vinařství v České 

republice. Cílem práce je postihnout právní úpravu vinohradnictví a vinařství v celém 

komplexu, s důrazem na obecnou část, to znamená otázka pramenů vinohradnického a 

vinařského práva a vymezení postavení těchto právních odvětví v systému českého 

právního řádu. Dalším cílem práce, je podrobněji rozvést právní úpravu vinohradnictví a 

vinařství podle zákona 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších 

předpisů, především instituty výsadbových práv, označování, klasifikace a zatřiďování 

vinařských produktů, dále pak, státní dozor a sním související odpovědnost a sankce 

v oblasti vinohradnictví a vinařství. 

V průběhu studia této problematiky jsem narazila na právní úpravu, která je velmi 

nepřehledná z důvodů značného množství nařízení ze strany Evropské unie, která nedávají 

členským státům velký prostor pro vlastní úpravu a mají za následek unifikaci národních 

předpisů členských států. Vinohradnictví a vinařství je v Evropské unii regulováno v rámci 

společné zemědělské politiky a společné organizaci trhu a jedná se o nejvíce regulovanou, 

ne-li v některých částech přeregulovanou, společnou politiku EU. Velké množství nařízení 

a jejich časté změny mají za následek, že český vinařský zákon nedokáže pružně reagovat 

na jednotlivé změny. Z těchto důvodů zákon odkazuje na jednotlivé články již neúčinného 

nařízení a pro čtenáře je značně komplikované dohledání účinného nařízení a konkrétního 

článku.  

Sjednocování pravidel pro členské země Evropské unie s velkými rozdílnými 

klimatickými a půdními podmínkami není jednoduché a proto se členské státy snaží 

prosazovat své zájmy a využívají každého přivolení v nařízeních pro vlastní úpravu. 

Nejdůležitějším unijním předpisem pro oblast vinohradnictví a vinařství je nařízení rady č. 

1234/2007, jednotné nařízení o společné organizaci trhů. Proto, aby bylo možné pochopit 

evropské rozměry právní regulace v odvětví vína ve vztahu k národním předpisům 

jednotlivých členských států, došlo ke vzniku kapitoly číslo 9 této diplomové práce. 

Záměrně jsem vybrala Slovenskou republiku, jelikož rozloha vinic obou srovnávaných 

států je obdobná, převážná část vinic spadá do vinařské zóny B a oba státy přistoupily k EU 
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ve stejnou dobu. Metodou systematiky a komparace obou právních úprav vinohradnického 

a vinařského práva, lez shrnout, že obě právní úpravy nejsou výrazně obsahově a 

systematicky odlišné, s výjimkou rozdílností, které jsou dány tím, že Slovenská republika 

již uvedla slovenský vinařský zákon do souladu s NR č. 1234/2007. Oba členské státy se 

pak snaží využívat každou možnost pro vlastní právní úpravu a odlišit se tak od ostatních 

členských států Evropské unie, kterou jim unijní předpisy povolí. V některých případech si 

dokonce česká právní úprava stanovuje přísnější podmínky než slovenská právní úprava.  

Česká republika prozatím na připravovanou novelu ZVV čeká a měla by být přijata 

co nejdříve, jelikož v případě nečinnosti by došlo k nenaplnění povinností České republiky 

jako členského státu EU. Česká republika v současné době pracuje na návrhu novely 

zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů. Cílem 

novely je implementace nových předpisů Evropské unie v oblasti vinohradnictví a 

vinařství. Především navrhovaná novela snižuje administrativní náročnost u vinohradníků a 

vinařů, ale i ve státní správě, a to zejména tím, že povoluje využití povinných informací, 

které vyplývají z předpisů EU. Dále umožňuje vinohradníkům a vinařům využívat styk se 

státní správou dálkovým způsobem, což ušetří nejen náklady, ale i zefektivní činnost 

státních orgánů. Dále připravovaná novela počítá se zrušením kategorie „stolních vín“ a 

umožněním převodu práv na opětovnou výsadbu mezi vinařskými oblastmi Morava a 

Čechy, což teď není povoleno. Z vinohradnické praxe se tato národní podmínka jeví 

zbytečnou a mohla by i některé vinohradníky a vinaře omezovat. Dále se připravovaná 

novela zabývá přikyselováním a zvyšováním přirozeného obsahu alkoholu, což je členským 

státům povoleno, za předpokladu, že tyto možnosti budou zakotveny v národním předpise. 

Tyto připravované změny hodnotím kladně a myslím, že je uvítají i vinohradníci a vinaři. 

Negativa připravované novely spatřuji především v tom, že se zákonodárce vůbec nezabývá 

novými termíny CHOP, CHZO ani tradičními výrazy. Pouze konstatuje, že označení CHOP 

a CHZO je na etiketě zakázáno, což je samozřejmě článkem 59 nařízení Komise č. 

607/2009 umožněno, ale pouze za předpokladu, že je na etiketě uveden tradiční výraz o 

čemž už připravovaná novela nepojednává. Odkazy na jednotlivá nová nařízení se týkají 

jen institutů, které novela mění, v ostatních příkladech (např. výsadbová práva) jsou 

ponechány odkazy na již neplatné nařízení a novela tak vytváří ještě složitější orientaci. 
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Připravovaná novela může být samozřejmě ještě změněna, ale vzhledem k zásadním 

změnám a značného počtu předchozích novel, by bylo účelnější a přehlednější vypracovaní 

nového vinařského zákona, což učinila i Slovenská republika.  

Dále jsem při studiu postrádala komplexní právní literaturu, která by se zabývala 

tímto specifickým právním odvětvím, jakož i komentář k ZVV či judikaturu, což by 

usnadnilo orientaci především vinohradníkům a vinařům. Zmeť právních předpisů a příliš 

striktní evropská legislativa nepřispívá vinohradníkům a vinařům. Další vinohrady 

vysazovat nesmějí jelikož, Evropská unie se stále potýká s nadprodukcí vinařských 

produktů, 118 proto zákaz prodloužila do konce roku 2015, některé státy mohou zachovat 

jistá omezení až do roku 2018. Je otázkou jak se u malých producentů vína, projeví budoucí 

liberalizace výsadbových práv a zda některé státy využijí možnosti zákaz výsadby vinic 

prodloužit až do roku 2018. Prodloužený zákaz výsadby nových vinic působí značně 

depresivně a škodí tak samotnému vinohradnictví a vinařství, především u členských států 

EU s malou rozlohou vinic, které jsou v produkci vína soběstační a nepřispívají tak 

k nadprodukci.  Produkce malých členských států EU, včetně České republiky, tvoří ve 

srovnání s největšími vinařskými státy EU pouho „jehlu v kupce sena“ a tato vína nejsou 

hlavním vývozním artiklem a tato omezení se jich dotýkají více. I přesto však má spotřeba 

hroznů a vína v České republice dlouhodobě vzrůstající trend a i nadále lze předpokládat 

zvyšování spotřeby jak stolních hroznů, tak i vína. Svůj podíl na tom samozřejmě má nejen 

dobrý marketing a propagace českých a moravských vín, ale i rostoucí kvalitativní 

parametry tuzemských vín. Důkazem jsou mnohá ocenění na prestižních světových vinných 

soutěžích, 119 která dokazují, že česká i moravská vína jsou konkurenceschopná vínům 

zahraničním. Proto je nutné v mezích evropských nařízení vytvářet optimální prostředí pro 

vinohradníky a vinaře prostřednictvím českých zákonů a zachovat tak kouzlo českých a 

moravských vín. 

 

 

                                                 
118 Největší přebytky produkuje Španělsko, Itálie a Francie. 
119 Například v červenci roku 2010 získala česká a moravský vína 77 medailí ze 106 zaslaných vzorků na 
prestižní soutěži International Wine Competition v San Francisku.  
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12.  Přílohy 
 

Příloha č. 1:  Seznam odrůd révy zapsaných ve Státní odrůdové knize 

Název odrůdy Udržovatel 
Držitel  

šlechtitelských 
práv 

Rok 
zápisu 

1.6.  Réva       
Réva Vitis L.       
          

ODRŮDY MOŠTOVÉ       

1. Agni 604 604 2001 
2. Alibernet 605 - 1975 
3. André 603,982 603 1980 
4. Ariana 604 604 2001 
5. Aurelius 604,982 604 1983 
6. Auxerrois 163 - 2004 
7. Cabernet Moravia 633 633 2001 
8. Cabernet Sauvignon 603,605,749,982 - 1980 
9. Cerason 1183   2008 
10. Děvín 1256 - 1998 
11. Domina 1183 - 2004 
12. Dornfelder 749,1183 - 2004 
13. Frankovka 603,604,605,749 - 1941 

  
(syn.: 
Lemberger,Blaufränkisch       

14. Fratava 633 - 2008 
15. Hibernal 725 - 2004 
16. Chardonnay 603,604,605,749,982 - 1987 
17. Irsai Oliver 749,982 - 1972 
18. Kerner 629,982,1043 - 2001 
19. Laurot 604 604 2004 
20. Lena 604 604 2001 
21. Malverina 604 604 2001 
22. Merlot 604,982,1043 - 2001 
23. Modrý Portugal 603,605,629,749 - 1941 

  
(syn.: Blauer Portugieser,  
Portugieser Blau)       

24. Müller Thurgau 603,605,629,749,982 - 1941 
  (syn.: Rivaner)       
25. Muškát moravský  605,749,982 605/749 1987 
26. Muškát Ottonel 603,604 - 1952 
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  (syn.: Muscat Ottonel)       
27. Neronet 605,749 - 1991 
28. Neuburské 603,605 - 1941 
  (syn.:Neuburger)       
29. Pálava 603,604,749,982 - 1977 
30. Rinot 604 604 2008 
31. Rubinet 1183 - 2005 
32. Rulandské bílé 749,982 - 1941 
  (syn.: Pinot blanc)       
33. Rulandské modré 603,605,749,982 - 1941 
  (syn.: Pinot noir)       
34. Rulandské šedé 603,605,749,982 - 1941 
  (syn.: Pinot gris)       
35. Ryzlink rýnský 603,604,605,749,982 - 1941 
  (syn.: Rheinriesling, Riesling)       
36. Ryzlink vlašský 604,982 - 1941 
  (syn.: Welschriesling)       
37. Sauvignon 603,604,605,749,982 - 1952 
  (syn.: Sauvignon blanc)       
38. Sevar 605/749 - 2008 
39. Svatovavřinecké 603,629,749 - 1941 
  (syn.: Saint Laurent)       
40. Sylvánské zelené 605,629,749,982 - 1941 

  
(syn.: Sylvánské, Grüner 
Silvaner)       

41. Tramín červený 603,605,629,749,982 - 1941 

  
(syn.: 
Tramín,Gewürztraminer)       

42. Veltlínské červené rané 605 - 1952 
  (syn.: Malvasier,Malvasia)       
43. Veltlínské zelené 603,604,749,982 - 1941 
  (syn.: Grüner Veltliner)       
44. Veritas 982 982 2001 
45. Vrboska 982 982 2004 
46. Zweigeltrebe 603,605,749 - 1980 

ODRŮDY STOLNÍ       

47. Arkadia 668,749 - 2001 
48. Diamant 1256 - 1998 
49. Chrupka bílá 603,605,749,982 - 1941 
  (syn.: Chasselas blanc)       
50. Chrupka červná 603,749,982 - 1941 
  (syn.: Chasselas rouge)       
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51. Julski biser 603,605,749,982 - 1972 
52. Olšava 605,749 605/749 1988 
53. Panonia Kincse 603,605,982 - 1980 
54. Pola 605,749 - 2001 
55. Vitra 605,749 - 1993 

PODNOŽ       

56. Amos 605,749 - 1990 
61. Berlandieri x Riparia 125 AA 605,749,982 - 1979 

57. 
Berlandieri x Riparia 
Craciunel 2 603,605,749 - 1979 

58. 
Berlandieri x Riparia Kober 
5BB 749,982 - 1979 

59. Berlandieri Riparia SO-4 605,749,982 - 1979 

60. 
Berlandieri x Riparia Teleki 
5C 603,605,749 - 1979 

62. LE-K/1 982 - 1979 
Zdroj: www.ukzuz.cz 

 
Příloha č. 2: Vinařské oblasti a podoblasti České republiky 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B.,  Nová encyklopedie českého a moravského vína 2. díl, Praga 
Mystica 2008, str. 193. 
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Příloha č. 3: Seznam tradičních výrazů v České republice (CHOP nebo CHZO) 
 

1. Víno s chráněným označením původu CHOP (A) – povinný údaj 

Tradi ční výraz Podmínky/Charakteristika 

Jakostní víno  Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, 

vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na stanovené vinici v 

dotyčné oblasti, hektarový výnos se nezvýšil, hrozny, z nichž bylo 

víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 °NM, sklizeň a 

výroba vína s výjimkou plnění se uskutečnila v dotyčné vinařské 

oblasti, víno splňuje požadavky na jakost stanovené v prováděcích 

právních předpisech 

Jakostní víno odrůdové  Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí je 

vyrobeno z hroznů révy vinné, rmutu (rozdrcené hrozny), 

hroznového moštu, víno vyrobeno z hroznů sklizených na stanovené 

vinici nebo smícháním jakostních vín, nejvýše ze tří odrůd. 

Jakostní víno s přívlastkem, doplněno 

výrazy: Kabinetní víno, Pozdní sběr, 

Výběr z hroznů, Výběr z bobulí, výběr 

z cibéb, Ledové víno, Slámové víno  

Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, 

vyrobené z hroznů révy vinné, rmutu nebo hroznového moštu, 

případně z vína vyrobeného z hroznů sklizených na stanovené vinici 

v dotyčné oblasti nebo podoblasti; nebyl překročen výnos na hektar; 

víno bylo vyrobeno z hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, 

případně odrůda nebo směs odrůd nebo napadení plísní šedou 

Botrytis cinerea P. byly ověřeny 

Státní inspekcí a splňují požadavky pro konkrétní druh jakostního 

vína s přívlastkem, nebo smícháním jakostních vín s přívlastkem, 

víno 

splňuje požadavky na jakost stanovené v prováděcích právních 

předpisech, víno bylo zatříděno Státní inspekcí jako jakostní víno s 

jedním z 

těchto přívlastků: 

– „Kabinetní víno“ lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost 

dosáhla nejméně 19° NM. 

– „Pozdní sběr" lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost 

dosáhla nejméně 21° NM. 

– „Výběr z hroznů“ lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost 

dosáhla nejméně 24° NM. 

– „Výběr z bobulí“ je možno vyrábět pouze z vybraných bobulí, 

které dosáhly cukernatosti nejméně 27° NM. 

– „Výběr z cibéb“ je možno vyrábět pouze z vybraných bobulí 

napadených plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly 
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cukernatosti 

nejméně 32° NM. 

– „Ledové víno“ je možno vyrábět pouze z hroznů, které byly 

sklizeny při teplotě –7°C a nižší a v průběhu sklizně a zpracování 

zůstaly 

zmrazeny, získané víno musí vykazovat obsah cukru nejméně 27° 

NM. 

– „Slámové víno“ je možno vyrábět pouze z hroznů, které byly před 

zpracováním uloženy na slámě nebo rákosu, případně byly zavěšeny 

ve 

větraném prostoru po dobu nejméně tří měsíců a získaný mošt 

vykazoval obsah cukru nejméně 27° NM. 

 

Jakostní víno známkové Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí je 

vyrobeno z hroznů révy vinné, rmutu, hroznového moštu, případně 

z vína vyrobeného z hroznů sklizených na stanovené vinici. 

 

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, 

vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na stanovené vinici v 

dotyčné oblasti, výroba vína používaného k výrobě jakostního 

šumivého vína vyrobeného v konkrétním regionu se uskutečnila ve 

vinařské oblasti, ve vymezené oblasti nebyl překročen hektarový 

výnos; víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím 

právním předpisem. 

Pozdní sběr Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, 

vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na stanovené vinici v 

dotyčné oblasti,výnos na hektar se nezvýšil, hrozny, z nichž bylo 

víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 21 °NM, sklizeň a 

výroba vína s výjimkouplnění se uskutečnily v dotyčné vinařské 

oblasti, víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcími 

právními předpisy 

Víno s přívlastkem, doplněno výrazy: 

Kabinetní víno, Pozdní sběr, Výběr 

z hroznů, Výběr z bobulí, výběr z cibéb, 

Ledové víno, Slámové víno 

Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, 

vyrobené z hroznů révy vinné, rmutu nebo hroznového moštu, 

případně z vínavyrobeného z hroznů sklizených na stanovené vinici 

v dotyčné oblasti nebo podoblasti; nebyl překročen výnos na hektar; 

víno bylo vyrobeno z hroznů, jejichž původ, cukernatost a hmotnost, 

případně odrůda nebo směs odrůd nebo napadení plísní šedou 

Botrytis cinerea P. byly ověřeny Státní inspekcí a splňují požadavky 

pro konkrétní druh jakostního vína s přívlastkem, nebo smícháním 
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jakostních vín s přívlastkem, víno splňuje požadavky na jakost 

stanovené v prováděcích právních předpisech, víno bylo zatříděno 

Státní inspekcí jako jakostní víno s jedním z těchto přívlastků: 

– „Kabinetní víno“ lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost 

dosáhla nejméně 19° NM. 

– „Pozdní sběr" lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost 

dosáhla nejméně 21° NM. 

– „Výběr z hroznů“ lze vyrábět pouze z hroznů, jejichž cukernatost 

dosáhla nejméně 24° NM. 

– „Výběr z bobulí“ je možno vyrábět pouze z vybraných bobulí, 

které dosáhly cukernatosti nejméně 27° NM. 

– „Výběr z cibéb“ je možno vyrábět pouze z vybraných bobulí 

napadených plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly 

cukernatosti 

nejméně 32° NM. 

– „Ledové víno“ je možno vyrábět pouze z hroznů, které byly 

sklizeny při teplotě –7°C a nižší a v průběhu sklizně a zpracování 

zůstaly 

zmrazeny, získané víno musí vykazovat obsah cukru nejméně 27° 

NM. 

– „Slámové víno“ je možno vyrábět pouze z hroznů, které byly před 

zpracováním uloženy na slámě nebo rákosu, případně byly zavěšeny 

ve 

větraném prostoru po dobu nejméně tří měsíců a získaný mošt 

vykazoval obsah cukru nejméně 27° NM. 

Jakostní likérové víno Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, 

vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na vinici ve stanovené 

oblasti, výnos na hektar nebyl překročen, výroba se uskutečnila ve 

stanovené vinařské oblasti, kde byly hrozny sklizeny, víno splňuje 

požadavky na jakost stanovené prováděcími právními předpisy. 

 

Víno originální certifikace (VOC nebo 

V.O.C.) 

Víno musí být vyrobeno na stejném nebo menším území, než je 

vinařská oblast; výrobce musí být členem sdružení, které je ze 

zákona oprávněné přiznávat označení vína originální certifikace; 

víno je v souladu přinejmenším s požadavky na jakost podle tohoto 

zákona, víno splňuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení 

přiznávat označení vína originální certifikace; v ostatním musí víno 

splňovat požadavky stanovené tímto zákonem pro jednotlivé druhy 

vín. 
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2. Víno s chráněným označením původu CHOP (B) -  nepovinný údaj 

 

Tradi ční výraz Podmínky/Charakteristika 

Archivní víno Víno uváděné na trh nejméně tři roky po roku sklizně. 

Burčák Částečně zkvašený hroznový mošt, se skutečným obsahem alkoholu vyšším než jedno 

procento objemové a nižším než tři pětiny celkového obsahu alkoholu 

Klaret Víno vyrobené z modrých odrůd bez nakvášení rmutu. 

Košer, Košer víno Víno, které bylo vyrobeno liturgickým způsobem podle předpisů židovské kongregace. 

Mladé víno Víno nabízené ke spotřebě konečnému spotřebiteli nejpozději do konce kalendářního 

roku, v němž došlo ke slizni hroznů použitých k výrobě tohoto vína. 

Mešní víno Víno, které bylo vyrobeno liturgickým způsobem a splňuje podmínky pro používání při 

liturgických obřadech během katolické bohoslužby. 

Panenské víno, 

Panenská sklizeň 

Víno pochází z první sklizně vinice; za první sklizeň vinice se považuje sklizeň ve třetím 

roce po výsadbě vinice 

Pěstitelský sekt Šumivé víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, které splňuje 

požadavky nařízení Evropských společenství na jakostní šumivé víno vyrobené v určitém 

regionu z hroznů révy vinné pocházejících z vinice výrobce. 

Pozdní sběr Víno zatříděné Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, vyrobené z hroznů révy 

vinné sklizených na stanovené vinici v dotyčné oblasti, nebyl překročen hektarový výnos, 

hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 21° NM, sklizeň a 

výroba vína s výjimkou plnění se uskutečnila v dotyčné vinařské oblasti, víno splňuje 

požadavky na jakost stanovené prováděcími právními předpisy. 

Premium Druh vín s přívlastkem – výběr z hroznů, výběr z bobulí nebo výběr z cibéb, bylo 

vyrobeno z hroznů, které byly nejméně z 30 % napadeny plísní šedou Botrytis cinerea P. 

Rezerva Víno zrající nejméně 24 měsíců v dřevěném sudu a poté v láhvi, a to v sudu nejméně 12 

měsíců u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo růžového vína. 

Růžák, Ryšák Víno vyrobené ze směsi hroznů révy vinné nebo hroznového moštu z bílých odrůd, 

případně z červených nebo modrých odrůd. 

Zrálo na kvasnicích 

Krášleno na kvasnicích 

Školeno na kvasnicích 

Víno bylo během výroby ponecháno na kalech po dobu nejméně šesti měsíců. 
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3. Víno s chráněným zeměpisným označením CHZO (A) – povinný údaj 

 

Tradi ční výraz Podmínky/Charakteristika 

Zemské víno Víno vyrobené z hroznů révy vinné sklizených na území České republiky, které jsou 

vhodné pro výrobu jakostních vín ve stanovené oblasti nebo z odrůd, které jsou uvedeny 

na seznamu odrůd v prováděcích právních předpisech, může být označeno pouze 

zeměpisným označením stanoveným v prováděcích právních předpisech; k výrobě vína se 

zeměpisným označením lze použít pouze hrozny, které dosáhly cukernatosti nejméně 14 

°NM a byly sklizeny v zeměpisné jednotce, která nese zeměpisné označení podle tohoto 

odstavce, splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcími právními předpisy; použití 

názvu jiné zeměpisné jednotky, která je uvedena v prováděcích právních předpisech, je 

zakázáno. 

 

3. Víno s chráněným zeměpisným označením CHZO (B) – nepovinný údaj 

 

Tradi ční výraz Podmínky/Charakteristika 

Labín Víno z modrých odrůd, které bylo vyrobeno bez nakvášení rmutu v české vinařské 

oblasti. 

Zdroj: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/ 
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Příloha č. 4: Symboly CHOP a CHZO 
Symbol chráněného označení původu: 

 
 

Jazyk 
ES 

Výraz Zkr. 
 

ES 
denominación de origen 

protegida 
DOP 

 
CS 

 chráněné označení původu CHOP 

DA 
beskyttet 

oprindelsesbetegnelse 
BOB 

 

DE 
geschützte 

Ursprungsbezeichnung 
g.U. 

 

ET kaitstud päritolunimetus 
KPN 

 

EL 
προστατευόµενη oνοµασία 

προέλευσης 
ΠΟΠ 

 

EN 
protected designation of 

origin 
PDO 

 

FR 
appellation d’origine 

protégée 
AOP 

 

IT 
denominazione d’origine 

protetta 
DOP 

 

LV 
aizsargāts cilmes vietas 

nosaukums 
ACVN 

 

LT 
saugoma kilm÷s vietos 

nuoroda 
SKVN 

 

HU 
oltalom alatt álló 
eredetmegjelölés 

OEM 
 

MT 
denominazzjoni protetta ta’ 

oriāini 
DPO 

 

NL 
beschermde 

oorsprongsbenaming 
BOB 

 

PL 
chroniona nazwa 

pochodzenia 
CHNP 

 

PT 
denominação de origem 

protegida 
DOP 

 

SK chránené označenie pôvodu 
CHOP 

 

SL zaščitena označba porekla 
ZOP 

 

FI suojattu alkuperänimitys 
SAN 

 

SV 
skyddad 

ursprungsbeteckning 
SUB 

 
Zdroj: www.szpi.gov.cz 
 

Symbol chráněného zeměpisného označení: 

 
 

Jazyk 
ES 

Výraz Zkr. 
 

ES indicación geográfica protegida 
IGP 

 

CS chráněné zeměpisné označení CHZO 
 

DA 
beskyttet geografisk betegnelse 

 
BGB 

DE 
geschützte geografische Angabe 

 
g.g.A. 

ET 
kaitstud geograafiline tähis 

 
KGT 

EL 
προστατευόµενη γεωγραφική 

ένδειξη 
ΠΓΕ 

EN 
protected geographical indication 

 
PGI 

FR 
indication géographique protégée 

 
IGP 

IT 
indicazione geografica protetta 

 
IGP 

LV 
aizsargāta ăeogrāfiskās izcelsmes 

norāde 
AĂIN 

LT 
saugoma geografin÷ nuoroda 

 
SGN 

HU 
oltalom alatt álló földrajzi jelzés 

 
OFJ 

MT 
indikazzjoni āeografika protetta 

 
IĀP 

NL 
beschermde geografische 

aanduiding 
BGA 

PL 
chronione oznaczenie geograficzne 

 
CHOG 

PT 
indicação geográfica protegida 

 
IGP 

SK 
chránené zemepisné označenie 

 
CHZO 

SL 
zaščitena geografska označba 

 
ZGO 

FI 
suojattu maantieteellinen merkintä 

 
SMM 

SV 
skyddad geografisk beteckning 

 
SGB 
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Příloha č. 5: Zatřídění množství vzorků celkem dle kategorií za rok 2009 

 
Zdroj: Bublíková, L.,  Situační a výhledová zpráva, réva vinná a víno 2010, Praha, Ministerstvo zemědělství 
České republiky, str. 23. 

 
Příloha č. 6: Podíl odrůd v zatřiďovaných růžových a červených vínech 
v roce 2009 
 

 
Zdroj: Bublíková, L.,  Situační a výhledová zpráva, réva vinná a víno 2010, Praha, Ministerstvo zemědělství 
České republiky, str. 23. 
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Příloha č. 7: Podíl bílých odrůd v zatříděných bílých vínech v roce 2009 
 

 
Zdroj: Bublíková, L.,  Situační a výhledová zpráva, réva vinná a víno 2010, Praha, Ministerstvo zemědělství 
České republiky, str. 24. 
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Příloha č. 8: Detail vinice  
 

 
Zdroj:Registr vinic na eAgri – uživatelská příručka.  
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Příloha č. 9: Slovenský vinohradnický region 
 
 
 
víno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/ 

 



 

Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá právní úpravou vinohradnictví a vinařství v České 

republice. Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře, jak odborné tak i laické 

veřejnosti, s vinohradnickým a vinařským právem v celém jeho rozsahu a systematice. Za 

tímto účelem je podrobněji rozebrána právní úprava vinohradnictví a vinařství podle 

zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, 

s ohledem na unijní právní předpisy.  

Diplomová práce je rozdělena na sedm částí.  V úvodní části, práce vymezuje 

nejčastěji použité zkratky. První kapitola diplomové práce pojednává o původu a pěstování 

vinné révy a výrobě vína. Druhá část se zabývá historickým vývojem vinohradnického a 

vinařského práva na území České republiky a je rozdělena do pěti podkapitol pro 

přehlednost. Třetí část vymezuje postavení vinohradnického a vinařského práva v systému 

Českého právního řádu a charakterizuje toto specifické zemědělské odvětví. Čtvrtá část 

poskytuje přehled právních pramenů vinohradnického a vinařského práva. Z hlediska 

systematičnosti je tato část rozdělena na prameny mezinárodního práva, unijního práva a 

v neposlední řadě českého práva.  

Část pátá je nerozsáhlejší a stěžení částí této diplomové práce. Zabývá se současnou 

právní úpravou vinohradnictví a vinařství v ČR dle platného zákona č. 321/2004 Sb. 

Samostatně je pojednáno o právní úpravě vinohradnictví, zejména o územní struktuře, 

výsadbových právech a povinnostech vinohradníků. Dále pak o právní úpravě vinařství, 

kde je kladen důraz na klasifikaci, kvalitativní požadavky a označování vinařských 

produktů. V závěru této části jsou vymezeny státní orgány, které dohlíží nad dodržováním 

povinností stanovených vinařským zákonem a evropskými předpisy.  

Šestá část se věnuje Vinařskému fondu a Registru vinic a jejich funkci a účelu. 

Poslední část této práce zkratkovité vystihuje právní úpravu vinohradnictví a vinařství ve 

Slovenské republice a porovnává ji s právní úpravou v České republice s důrazem na 

odlišnosti obou právních úprav. 

 

Klíčová slova: vinohradnické právo, vinařské právo, vinná réva, vinařské produkty, vinař 

vinohradník, enologické postupy, klasifikace a označování vín. 



 

Abstract 

This thesis deals with the legislation of viticulture and winemaking in the Czech 

Republic.  The main goal of this thesis is to introduce to the readers both, professionals and 

non-professionals, viticulture and wine law in its full extensity. For this reason, we deeply 

analyze the Act No. 321/2004 describing viticulture and winemaking as amended by 

subsequent law. 

The thesis is composed of seven main chapters. The abbreviations, witch are 

subsequently used in the work, are defined in the separate chapter. The first part is an 

introduction to the topic and describes the origin of growing grape-wine and winemaking. The 

second part deals with the historical development of vineyard and wine law in the Czech 

Republic. For the sake of clarity, second part is divided into five subsections. The third chapter 

defines the position of vineyard and wine law in legal system of Czech Republic and 

characterizes this specific agriculture sector. The fourth part provides a review of written 

sources of vineyard and wine law.  The chapter is hierarchically separated into the categories: 

international law, EU law and Czech law.  

Part five is major and it is the most extensive part of this diploma. It deals with the 

current legislation of viticulture and winemaking in the Czech Republic by Act No. 321/2004 

Coll. It describes the viticulture legislation with accent to territorial structures, out planting 

rights and obligation of wine-grower, all individually. Furthermore it treats of the wine 

legislation, particularly on classification, labeling and qualitative requirements of wine 

products. At the end of this chapter the thesis defines the state authorities, who shall 

supervise the obligations set by Czech law and European legislation.  

The sixth section is devoted to Czech winery fund and Vineyard register, 

specifically to their function and purpose. The last part of the paper compares the national 

legislations of viticulture and winemaking between the Czech and Slovak Republic and 

accentuates the differences.  

 

Key words: vineyard law, winemaking law, grape-vine, wine products, wine-maker, wine-

grower, oenological practices, wine classification and wine labeling.  


