
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

Katedra práva ţivotního prostředí 

 

 

 

Diplomová práce 

Jana Doležalová 

 

Vinohradnictví a vinařství z pohledu práva 

(Viticulture and winemaking from the legal point of view) 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:                                                                                

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.                                           Praha, červen 2012 

 



 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem předkládanou diplomovou práci na téma „Vinohradnictví a vinařství 

z pohledu práva“ vypracovala samostatně, všechny pouţité prameny a literatura byly 

řádně citovány a práce nebyla vyuţita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 13. června 2012 



 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych ráda poděkovala panu prof. JUDr. Milanu Damohorskému, DrSc. za jeho 

vstřícnost, cenné připomínky a rady při zpracování této práce. Dále děkuji svým 

rodičům za trvalou podporu při celé době studia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 
1. Úvod .............................................................................................................................. 1 

2. Dějiny vinohradnictví a vinařství v českých zemích s přihlédnutím k právní úpravě .. 3 

2.1 Počátky pěstování révy vinné ................................................................................. 3 

2.2 Moravská horenská práva a viniční práva Karla IV. .............................................. 4 

2.2.1 Moravská horenská práva ................................................................................ 5 

2.2.2 Viniční práva Karla IV. ................................................................................... 7 

2.3 Vývoj vinařství a vinohradnictví a jeho právní úpravy od 15. století do roku 1907

 ...................................................................................................................................... 8 

2.4 Vinařský zákon z roku 1907 a následující právní úprava ..................................... 10 

2.5 Vinařský zákon z roku 1995 ................................................................................. 11 

2.6 Shrnutí ................................................................................................................... 12 

3. Zařazení vinohradnického a vinařského práva v systému práva ................................ 13 

Shrnutí ......................................................................................................................... 16 

4. Platná evropská právní úprava vinařství a vinohradnictví .......................................... 17 

4.1 Prameny právní úpravy ......................................................................................... 17 

4.2 Společná zemědělská politika a reformy trhu s vínem ......................................... 19 

4.3 Platná právní úprava trhu s vínem v Evropské unii .............................................. 20 

4.3.1 Jednotné nařízení o společné organizaci trhů s přihlédnutím k trhu s vínem 22 

4.4 Shrnutí ................................................................................................................... 25 

5. Platná právní úprava vinohradnictví a vinařství ČR ................................................... 26 

5.1 Vinohradnické právo ............................................................................................. 28 

5.1.1 Výsadba vinice ............................................................................................... 29 

5.1.2 Územní struktura vinařských oblastí v ČR .................................................... 33 

5.1.3 Registr vinic ................................................................................................... 35 

5.2 Vinařské právo ...................................................................................................... 37 

5.2.1 Enologické postupy ........................................................................................ 38 



 

 

5.2.2 Klasifikace vín ............................................................................................... 41 

5.2.3 Označování vín .............................................................................................. 45 

5.2.4 Zatřiďování vína a uvádění vín do oběhu ...................................................... 48 

5.3 Evidence produktů, povinná hlášení a další povinnosti výrobců .......................... 50 

5.4 Sankční odpovědnost ............................................................................................ 52 

5.5 Vinařský fond ....................................................................................................... 52 

5.6 Státní dozor v oblasti vinohradnictví a vinařství .................................................. 54 

5.7 Shrnutí ................................................................................................................... 55 

6. Právní předpisy související s vinohradnickou a vinařskou činností ........................... 58 

6.1 Víno jako předmět potravinového práva .............................................................. 58 

6.2 Vinohradnictví a ochrana ţivotního prostředí ...................................................... 59 

6.2.1 Integrovaná produkce révy vinné; biovíno .................................................... 59 

6.2.2 Ochrana přírody a vinohradnictví .................................................................. 60 

6.3 Spotřební daně za víno .......................................................................................... 62 

6.4 Shrnutí ................................................................................................................... 64 

7. Závěr ........................................................................................................................... 66 

Seznam pouţitých zkratek .............................................................................................. 69 

Seznam pouţité literatury ............................................................................................... 71 

Kniţní publikace ......................................................................................................... 71 

Odborné články z časopisu Vinařský obzor ............................................................... 71 

Internetové prameny ................................................................................................... 72 

Seznam příloh ................................................................................................................. 74 

Přílohy ............................................................................................................................. 75 

Summary ......................................................................................................................... 77 

 



1 

 

1. Úvod 

 Víno a výrobky z vinné révy provází člověka od nepaměti. Jiţ za dob Římské 

říše byly jedněmi z nejoblíbenějších alkoholických nápojů. V současné době jejich 

spotřeba na území ČR stále roste (viz příloha č. 1). Vinohradnictví a vinařství, činnosti, 

jejichţ cílem je produkce těchto nápojů, jsou spolu nerozlučně spjaty. Bez řádného 

provádění vinohradnické činnosti by se stěţí dosáhlo natolik kvalitní produkce hroznů, 

aby postačovala k výrobě vín splňující poţadavky spotřebitelů. Technologické postupy 

pouţívané ve vinařství potom musí být kontrolovány, aby byla zajištěna jakost vín, 

jejich zdravotní nezávadnost a ochrana ţivotního prostředí. K tomu je zapotřebí právní 

regulace těchto dvou specifických odvětví zemědělské činnosti. Vinařské a 

vinohradnické právo se začalo utvářet společně s rozvojem vinařství a vinohradnictví na 

území ČR, jehoţ počátky sahají aţ do 9. století našeho letopočtu. Přesto se dá říci, ţe 

nejdynamičtější vývoj tohoto právního odvětví probíhá hlavně v posledních letech pod 

vlivem společné organizace zemědělských trhů EU.  

 Diplomová práce se zabývá právní úpravou vinohradnictví a vinařství a jejím 

cílem je postihnout specifika platného vinohradnického a vinařského práva v celém jeho 

kontextu. K lepšímu pochopení vývoje tohoto právního odvětví je účelné zařadit i 

kapitolu o historii vinohradnictví a vinařství s přihlédnutím k právní úpravě (kap. 2). 

Dále je nezbytné zabývat se zařazením vinohradnického a vinařského práva do systému 

práva a vystihnout vazby na právní odvětví, které se těchto činností dotýkají (kap. 3). 

Z důvodu systematičtějšího uvedení do problematiky navazujících právní odvětví jsem 

některé nejdůleţitější aspekty, tj. souvislost s právem potravinovým, s právem ţivotního 

prostředí a právem daňovým, ze kterých vinařům a vinohradníkům vyplývají další 

povinnosti, vyčlenila do samostatné kapitoly (kap. 6). V kapitole 4 si potom kladu za cíl 

seznámit čtenáře s problematikou právních předpisů EU, ve kterých je obsaţena 

základní právní úprava vinařství a vinohradnictví. V této kapitole se tak věnuji nejen 

pramenům práva EU týkajících se vinohradnictví a vinařství, ale i čtvrté reformě 

společného trhu s vínem, která zásadním způsobem ovlivnila směřování těchto oborů 

v rámci celé EU. Nejobsáhlejší je kapitola 5, která popisuje platnou právní úpravu 

vinohradnictví a vinařství v ČR, a to nejen z pohledu ZoVV, ale i platných právních 
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předpisů EU. Poslední kapitola (kap. 7) potom obsahuje závěrečné shrnutí, konstatování 

základních problémů právní úpravy a jejího dalšího směřování.  

Diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 1. března 2012. 
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2. Dějiny vinohradnictví a vinařství v českých zemích 

s přihlédnutím k právní úpravě 

2.1 Počátky pěstování révy vinné 

Počátky pěstování vinné révy na území České republiky jsou spojeny s římskou 

kulturou. Expanze Říše římské do střední Evropy s sebou zřejmě nesla i snahu pěstovat 

v okolí vojenských táborů révu
1
, jak zřejmě dokládají i archeologické nálezy srpovitých 

noţů na jiţní Moravě. Tyto nástroje podle archeologů slouţily k opracování dřeva, 

nicméně je moţné, ţe byly pouţívány k řezu vinné révy
2
. 

K dalšímu vývoji vinařství na našem území došlo za Velkomoravské říše během 

9. a 10. století našeho letopočtu. Svatý Václav se dle pověstí stal nositelem 

svatováclavské vinařské tradice a v pozdějších staletích mu byl českými vinaři dán titul 

„Supremus magister vinearum“ (nejvyšší perkmistr vinic)
3
.  

V období 10. aţ 13. století  se  významnými pěstiteli a zpracovateli vína staly  

klášterní komunity, v Čechách například benediktinští mniši v klášteře na Břevnově a  

cisterciáci ve Velkých Ţernosekách,  na Moravě potom benediktini v Třebíči a 

cisterciáci ve Velehradě. Rozvoj vinařství tedy byl pravděpodobně zapříčiněn 

postupující christianizací a potřebou vína k bohosluţebným účelům. Velkým přínosem 

klášterních vinic byla souvislost výsadby, která zajišťovala lepší ochranu před škodami 

způsobenými lidmi i zvěří a větší přehled nad vybíráním desátků. Hlavním dochovaným 

pramenem z této doby jsou darovací listiny, které umoţnily klášterům ukládat povinnost 

platit viniční desátek
4
. S rostoucím zájmem o víno mezi širšími lidovými vrstvami 

vznikaly vinohrady i v bezprostřední blízkosti měst a jiných sídelních útvarů 

                                                 
1
 Za vlády císaře Marca Aurelia Proba byl dán vojákům desáté římské legie příkaz, aby vysázeli vinice 

poblíţ svého leţení u nyní zaniklé obce Mušov pod pálavskými kopci, viz Pátek, J.: Zrození vína, 

Books,Brno, 1998, str. 10.    
2
 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 

Praga Mystica, Praha, 2005, str. 15. 
3
 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 

Praga Mystica, Praha, 2005, str. 16.  
4
 Například v roce 1222 potvrdil Přemysl Otakar II. benediktínskému klášteru v Rajhradě desátek, který 

původně udělil jeho bratr Vladislav, viz Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová 

encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, Praga Mystica, Praha, 2005. str. 22.  
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sekulárního charakteru a konkrétně v Čechách měšťané brzy převzali hlavní iniciativu 

při rozvíjení této činnosti
5
.  

V tomto období patrně začala vznikat psaná horenská práva. Neţ se tak stalo, lze 

usuzovat, ţe na Moravě platila práva nepsaná, obyčejová.  

2.2 Moravská horenská práva a viniční práva Karla IV. 

 Nejvýznamnějším institutem práva v období středověku v oblasti vinohradnictví 

a vinařství byla horenská práva. Vinařský slovník definuje horenská práva následovně: 

„výrobní a společenské poměry na vinicích v okolí obcí upravovalo ve středověku a 

mnohde i později horenské právo, coţ byl soupis povinností a práv majitelů vinic, 

nájemců vinic a pracovníků na nich.“ (Kraus)
6
. Horenská práva se počala uplatňovat na 

Moravě a do Čech je pravděpodobně převedl Karel IV., který se jimi patrně inspiroval 

při tvorbě viničního práva pro Čechy (1358)
7
. 

 Horenské právo (Bergrecht, Berggericht) dolnorakouské obce Falkenštejn 

(falkenštejnské horenské právo), které vzniklo roku 1309
8
, sehrálo důleţitou roli při 

tvorbě moravských horenských práv. Kromě značné podobnosti právních instrumentů
9
 

pro to svědčí i fakt, ţe falkenštejnský horenský soud byl vrchním a apelačním soudem 

pro mnohé z moravských horenských soudů
10

. Falkenštejnské horenské právo 

vycházelo především ze specifických potřeb vinohradnictví. Obsahovalo tedy 

ustanovení o obdělávání vinic, nakládání s vinicemi, které bylo spojeno s četnými 

omezeními
11

 a sankcemi v případě jejich porušení, samosprávu při správě vinic. Další 

ustanovení horenského práva se týkala pracovněprávních vztahů a ochrany vinic.  Jako 

                                                 
5
 Viz Kraus, V.: Vinitorium historicum, Radix, Praha, 2009, str.82. 

6
 Ackermann, P. a kol.: Vinařský slovník, Radix, Praha 2003, str. 54.  

7
 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 

Praga Mystica, Praha, 2005, str. 22. 
8
 Ustanovení falkenštejnského horenského práva se, alespoň částečně, dochovala na přepisu z roku 1528. 

9
 Podobnost právních instrumentů  můţe být dána i geografickou blízkostí a kulturní příbuzností oblastí a 

lze ji ostatně najít i u viničních řádů slovenských, dalmatských, maďarských a německých,  tudíţ její 

příčinou mohou být  identické potřeby, které vyplývají z totoţných podmínek a problémů, viz Kraus, V., 

Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, Praga 

Mystica, Praha, 2005, str. 25. 
10

 Kraus, V.: Vinitorium historicum, Radix, Praha, 2009, str. 76. 
11

 Např. odebrání vinice tomu, kdo jí po 3 roky neobdělává, dále povinnost platit perkrecht i tehdy, kdy 

vinici bezdůvodně přemění na pole, omezení zakládání vinic (zákaz vysadit vinici na pozemku, který 

nebyl vinicí 20 let předtím), viz Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie 

českého a moravského vína 1. díl, Praga Mystica, Praha, 2005, str. 26.  
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hlavní donucovací prostředek vyuţívalo falkenštejnské horenské právo finanční sankce, 

které slouţily k vynucování škod i povinností. 

 Jak jiţ bylo zmíněno, falkenštejnský horenský soud byl druhou instancí 

k mnohým moravským horenským soudům a v 16. a 17. století ho jako takový hojně  

vyuţívaly
12

. Zároveň mohl nařizovat nucený výkon rozhodnutí, a to do roku 1607, kdy 

mu byla tato pravomoc moravskými stavy odebrána a převedena na horenský soud 

v Hustopečích. O dva roky později byl falkenštejnský soud potvrzen moravskými stavy 

jako apelační s výhradou náleţitého obsazení soudu
13

. 

2.2.1 Moravská horenská práva 

 Pod pojem moravská horenská práva se zahrnují viniční řády jednotlivých 

vinařských oblastí. Jednotlivé oblasti se odlišovaly obsahem konkrétních ustanovení a 

podle toho bývají děleny do dvou větví- ţidlochovické
14

, která oproti jinému obsahuje 

tvrdou tělesnou penalizaci za krádeţe, a falkenštejnské (někdy téţ mikulovské), která, 

jak název napovídá, zásadním způsobem čerpá právě z horenského práva 

falkenštejnského. Není účelem této diplomové práce do detailu popsat jednotlivá 

moravská horenská práva, proto se omezím na jejich obecnou charakteristiku a společné 

rysy. 

 Velkou část horenského práva zabírala ustanovení, která by se z dnešního 

pohledu dala charakterizovat jako pracovní právo. Dělníci se směli najímat pouze na 

společných shromáţděních vinařů, jelikoţ jen to mohlo zajistit jejich dostatečnou 

kvalifikaci. Zakázáno bylo najímat dělníky jiţ pracující na sousedních vinohradech, 

obzvláště v době vinobraní, které by odliv dělníků mohl ohrozit. Pracovní doba se řídila 

přírodním denním cyklem, tj. trvala od úsvitu do soumraku, a její omezení bylo 

z náboţenských důvodů stanoveno obvykle na neděle, svátky a předcházející 

odpoledne. Odměna za práci dělníků byla stanovena fixně horenským úřadem nebo 

shromáţděním a bylo zakázáno, aby ji vinaři navyšovali. 

                                                 
12

 Viz Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. 

díl, Praga Mystica, Praha, 2005, str. 27.  
13

 Tamtéţ, str. 27. 
14

 Iniciátorem ţidlochovického horenského práva byl  moravský markrabě Jan Jindřich a bylo vydáno 

roku 1355 pro Ţidlochovice. Mělo slouţit jako vzorové horenské právo pro Moravu. Viz Kraus, V.: 

Vinitorium historicum, Radix, Praha, 2009, str. 81. 
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 Horenská práva dále obsahovala ustanovení práva sousedského. To vymezovalo 

vztahy mezi vinaři, upravovalo jejich vzájemná práva a povinnosti, především pomocí 

zákazů. Někde se objevují i ustanovení procesní o sousedských sporech a dokonce i 

regulace výstavby budov slouţících vinohradnickým účelům
15

.  

Pořádková a trestní problematika byla velmi rozsáhle řešena, a to hlavně 

z důvodu prevence. Pomoci předcházet hrozícím škodám měly povinnosti o údrţbě 

vinic uloţené odpovědným osobám, jejichţ nesplnění vedlo společně se vznikem škody 

k uloţení pokuty
16

.  Krádeţe na vinicích byly samozřejmě také trestány, a to velmi 

tvrdě, stejně tak hádky a fyzické násilí. Důkazem výjimečnosti území vinohradu je 

kromě přísné regulace chování
17

 i fakt, ţe poskytoval bezúhonným osobám v nebezpečí 

právo azylu. 

Co se týká správy vinohradů, nejvyšším postavení měl horenský soud. Při něm 

byl zřízen úřad perkmistra (horného) jakoţto zástupce gruntovního pána, mezi jehoţ 

povinnosti patřila povinnost hájit veřejné zájmy a dohlíţet nad dodrţováním zákonných 

postupů, povinnosti náboţenského charakteru, vybírání desátku, řízení prací na vinicích. 

Odměna perkmistra se skládala z výtěţků z pokut a z určitých výsad (osvobození od 

zemské daně a desátku, popřípadě naturální odměny ve formě hroznů révy). 

Perkmistrovský úřad byl tvořen kromě osoby perkmistra písařem a dvěma horními 

konšely (horníky), kteří měli obdobné postavení jako perkmistr
18

.  

Mezi pravomoci horenského soudu patřilo prvoinstanční rozhodování sporů 

mezi vinaři a rozhodování o přestupcích. Nebyl stálý, jeho zasedání se konalo jednou 

nebo dvakrát ročně
19

 ve shromáţdění (kolektivní orgán, na kterém měli povinnou účast 

majitelé vinic z oblasti působnosti daného horenského práva). Bylo moţné i jeho 

                                                 
15

 Viz Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. 

díl, Praga Mystica, Praha, 2005, str. 29. 
16

 Konkrétně to byla například povinnost udrţovat v pořádku vodoteče. Pokud vinohradník toto nesplnil a 

vinice byla zaplavena dešťovou vodou, následoval trest peněţního charakteru, viz Kraus, V., Foffová, Z., 

Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, Praga Mystica, Praha, 

2005, str.28. 
17

 Kromě jiného to byl například zákaz honitby ve vinohradu, zákaz pasení dobytka, pohybu psů v době 

zrání, viz Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 

1. díl, Praga Mystica, Praha, 2005, str. 29. 
18

 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 

Praga Mystica, Praha, 2005, str. 29. 
19

 Na den Sv. Jiří a Sv. Vavřince, viz Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie 

českého a moravského vína 1. díl, Praga Mystica, Praha, 2005, str. 29. 
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rozšíření o další členy z řad vinohradníků či místní samosprávy, a to v případě 

nespokojenosti stran s rozhodnutím soudu, šlo tedy o jakýsi prvek autoremedury. 

Teprve v případě, ţe ani rozhodnutí přijaté v rozšířeném obsazení jedna ze stran 

neakceptovala, přicházelo na řadu odvolání k příslušnému nejvyššímu horenskému 

soudu
20

.  

Moravská horenská práva spolu s působností místních horenských soudů byla 

definitivně zrušena Josefem II. v roce 1783. Josef II. zároveň vydal úřední viniční řád 

pro Moravu. 

2.2.2 Viniční práva Karla IV. 

 Přestoţe v okolí Prahy se první vinice objevily jiţ v 10. a 11. století, jejich 

systematické a regulované zakládání je dílem Karla IV. Ten vydal v roce 1358 nařízení 

k zakládání vinic, které bylo původně určené pro Prahu a okolí, avšak v tom samém 

roce Karel IV. dalším nařízením rozšířil jeho platnost na celou zemi
21

. 

První nařízení z 16. února 1358 obsahuje devět bodů: určují pozemky, na 

kterých mají vzniknout vinice, dále nařizují majiteli těchto pozemků na nich vinici 

zaloţit, popřípadě propůjčit pozemek jiným, osvobození zakladatelů vinic od daní na 

dvanáct let a teprve poté povinnost platit desátek a daň králi ve vínu, osvobození všech 

vinic vysazených v roce 1358 a později od ungeltu a zemské daně, specifikují velikost 

vinic, zřizují úřad perkmistra voleného městskými konšely, určují soudní pravomoc 

konšelů ve sporných záleţitostech a v neposlední řadě zakazují páchat škodu na vinicích 

a stanovují tresty za neuposlechnutí. Druhé nařízení (z 12. května) rozšiřovalo 

působnost těchto ustanovení na celou zemi. V praxi to vypadalo tak, ţe perkmistr 

označil hory vhodné k pěstování vína a jejich majitel byl povinen na nich zaloţit vinici, 

k čemuţ byla určena poměrně krátká lhůta 14 dnů od vydání nařízení. V. Kraus se proto 

domnívá, ţe impuls k vydání těchto nařízení mohl vzejít ze zájmu měšťanů, protoţe 

jinak si lze těţko představit, ţe by na tak velkém území bylo moţno během čtrnácti dnů 

byť jen označit vhodné hory, natoţ začít se zakládáním vinic
22

. Pokud majitel 

vytipovaného pozemku nechtěl vinici zaloţit, musel postoupit pozemek jiným a vznikl 

                                                 
20

 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 

Praga Mystica, Praha, 2005, str. 29. 
21

 Kraus, V.: Vinitorium historicum, Radix, Praha, 2009, str. 84. 
22

 Tamtéţ, str.85. 
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mu nárok na desátý díl výnosu, pokud úplně odmítl spolupracovat, byl k tomu donucen 

a přišel i o tento nárok. 

Z uvedeného tedy jasně vyplývá, ţe za Karla IV. existovala poměrně velká vůle 

k rozvoji vinařství, a to jak ze strany panovníka, tak i měšťanů. Panovník byl 

samozřejmě motivován i výběrem daně
23

, ale vinice na prvních několik let od daně 

osvobodil, aby se zvýhodnilo jejich zakládání- nelze to vyhodnotit jinak neţ jako 

prozíravý přístup, jelikoţ takto se zřejmě podařilo rozšířit plochu vinic rychleji a do 

budoucna to království přineslo vyšší výnos z daně. Kladným sociálním důsledkem byla 

nová pracovní místa, která bylo třeba vytvořit, aby byl cíl nařízení naplněn. Navíc 

vinice vznikly převáţně na půdě dosud neobdělané, čímţ vznikla nová příleţitost pro 

výběr daně a desátku. 

Viniční práva Karla IV. platila celkem 500 let. Posledním panovníkem, který je 

potvrdil, byl František I. v roce 1808. Šlo však zřejmě spíše o symbolickou platnost
24

. 

Zbývá ještě podotknout, ţe vinařům po staletí příslušelo takzvané výčepnické 

právo, které jim umoţňovalo prodej vína vlastní produkce. Nebyli povaţováni za 

ţivnostníky, a tudíţ měli výhodnější postavení a usnadněný odbyt vína. 

  

2.3 Vývoj vinařství a vinohradnictví a jeho právní úpravy od 15. století do 

roku 1907 

 Následující vývoj vinařství a vinohradnictví silně ovlivňovaly historické 

události. Decimovaly ho, stejně jako jiná odvětví zemědělství, války, přesto se aţ do 16. 

století plocha vinic v Čechách i na Moravě trvale zvyšovala. To samozřejmě odráţela i 

právní regulace tohoto oboru. Začaly vznikat také podzákonné právní předpisy 

vinařských samospráv
25

, které doplňovaly královská nařízení.  

 V 16. století dochází ke konci prosperity domácího vinařství. Velká výměra 

vinic způsobovala nadprodukci vína, které pak mělo horší odbyt na trhu, coţ sniţovalo 

                                                 
23

 Daň z vinice se platila formou ročního úroku podle rozlohy vinice, byla aţ třicetkrát vyšší neţ u jiné 

zemědělské půdy, viz Kraus, V.: Vinitorium historicum, Radix, Praha, 2009, str. 86. 
24

 Viz Kraus, V.: Vinitorium historicum, Radix, Praha, 2009. str. 87. 
25

 Např. praţské usnesení z roku 1496 o mzdách nebo viniční artykuly perkmistra Jana Holce z roku 

1516, viz  Kraus, V.: Vinitorium historicum, Radix, Praha, 2009. str. 88. 
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trţby vinařů. To se odráţelo na péči o vinice a následně i na kvalitě úrody
26

. Krizi 

dovršila třicetiletá válka. Mnoho vinic v Čechách jiţ nebylo nikdy obnoveno a na 

Moravě trvalo dosaţení předválečné výměry vinic přibliţně sto let. Po třicetileté válce, 

zřejmě v důsledku opomíjení tohoto oboru ze strany zákonodárců, se znovu vydávala 

stará horenská práva v aktualizované a doplňované podobě. Jejich význam se ovšem 

sniţoval a Josef II. je v roce 1784 definitivně zrušil Všeobecným vinohorenským 

zřízením pro Markrabství moravské
27

, které horenská práva plně nahrazovalo. 

 V 17. a 18. století války nepříznivě ovlivnily počet obyvatel i rozlohu vinic. 

Jejich obnovování jiţ nebylo prioritou, důleţitější byla rekonstrukce jiných sektorů 

hospodářství
28

. 19. století vinařství také nepřálo- rozvíjelo se pivovarnictví, dovoz 

zahraničních vín rostl, nepříznivý vliv mělo téţ zrušení nevolnictví (1848) a průmyslová 

revoluce
29

 a na přelomu 19. a 20. století vinice zdecimoval škůdce révokaz. Révokaz 

byl problémem celoevropským jiţ od roku 1860, kdy byla tato mšice dovezena 

z Ameriky. Působil na evropských vinicích velké škody a nebylo proti němu účinné 

obrany. Jedinou moţností tak zůstala separace nakaţených vinic, proto byl u nás dne 3. 

dubna 1875 přijat zákon o šíření révokazu
30

, který zakazoval převoz révy, sazenic, kolí 

a podobně z nakaţených oblastí do oblastí nepostiţených. Ani tato opatření nepomohla 

a révokaz zničil značnou plochu hlavně moravských vinic, zachovány zůstaly jen ty, 

které rostly na sterilním písčitém podloţí, coţ bylo hlavně v Čechách
31

. Zamořené 

vinice musely být vyklučeny a půda poté procházela několikaletou rekultivací. Obnova 

vinic se poté realizovala roubováním evropské révy na révokazu odolné americké 

podnoţe. 

                                                 
26

 Na Moravě byl vývoj poněkud odlišný, v 16. století ho pozitivně ovlivnili přistěhovalci (habáni, 

novokřtěnci či toufaři), kteří donesli nové odrůdy vína, nové způsoby pěstování a ošetřování vína. Kraus, 

V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, Praga 

Mystica, Praha, 2005, str. 19.    
27

 Tamtéţ, str. 36. 
28

 Obnovování vinic v té době zajišťovali hlavně venkované, zájmy měšťanů byly jiné. Viz Kraus,V., 

Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, Praga 

Mystica, Praha, 2005, str. 20. 
29

 Zemědělci dávali přednost průmyslově vyuţitelných plodin. 
30

 Doplňoval ho zákon z 27. července 1885,  nařízení ministerstva zemědělství z 9. března 1903 a nařízení 

69/1907 Sb. , a ze dne 13. září 1910, která podávala výčet nakaţených oblastí. Je tedy vidět, ţe ohroţení 

révokazem se zákonodárci obávali dlouhou dobu.   
31

 Viz Pátek, J.: Zrození vína, BOOKS, Brno, 1998, str.11. 
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 Falšování vín a výroba polovín a vín umělých v devatenáctém století vedly 

k potřebě nové právní úpravy. Tou se stal zákon o připravování a podávání nápojů vínu 

podobných z 21. července 1880 s doplňujícím nařízením z 16. září 1880. Nařízení 

klasifikovalo vína přirozená, nápoje vínu podobné (vína strojená), nápoje víno v sobě 

zadrţující (polovína) a definovalo je. Prodej a šenkování vína se stalo koncesovanou 

ţivností. 

2.4 Vinařský zákon z roku 1907 a následující právní úprava 

 Vinařský zákon z 12. dubna 1907 byl prvním zákonem, který nabídl přesnou 

definici révového vína a soustředil se na výrobní postupy. Podle obsahu zákona je 

patrné, ţe hlavní negativní tendencí té doby byla značná různorodost nepříliš kvalitních 

nápojů, které se z vína připravovaly, popřípadě se za víno vydávaly.  To se zákon 

pokoušel řešit mimo jiné tím, ţe definoval vína a vínovité nápoje a výrobu či distribuci 

jiných neţ vínovitých nápojů nebo vína zakazoval. Dále zákon negativně definoval 

falšování vína a falšování vína zakázal. Byl zřízen odborný dozorčí orgán sklepních 

inspektorů, kteří dohlíţeli na dodrţování zákona. 

 Zákon z roku 1907 platil na našem území do října roku 1954. Poté ho nahradil 

předpis niţší právní síly, Československá státní norma č. 567741, která se soustředila na 

jakostní poţadavky na trţní druhy vína a na technologické postupy.  V šedesátých 

letech bylo vinařství v Čechách a na Moravě opět na vzestupu, proto se z dnešního 

pohledu jeví jeho právní úprava jako ne příliš dostatečná, kdyţ ho kromě podzákonné 

normy upravoval jiţ jen zákon č. 61/1964 o rozvoji rostlinné výroby, obsahující Státní 

odrůdovou knihu, která stanovila pěstované odrůdy révy určené pro výrobu vína
32

.  

Po společenských změnách v roce 1989 vyvstala potřeba znovu tento obor 

upravit. Socialistické normy byly nedostačující, a přestoţe vinařství bylo i za socialismu 

na relativně dobré úrovni, kvůli společnému zpracování vína, doslazování vín a 

nerespektování přirozené vyzrálosti hroznů a dokonce i odrůd docházelo k uniformitě 

                                                 
32

 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 

Praga Mystica, Praha, 2005, str. 39. 
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vín
33

. Pro zlepšení kvality révy i vína, stejně tak pro přiblíţení k evropskému 

vinařskému právu, bylo nutno přijmout nový zákon. 

2.5 Vinařský zákon z roku 1995 

 Kontinuita právního vývoje v oblasti vinohradnického a vinařského práva byla 

narušena socialismem a v devadesátých letech byla právní úprava tohoto oboru na 

úrovni let čtyřicátých a tudíţ na evropské poměry nepostačující
34

. Na vinohradnickou a 

vinařskou tradici měl navázat nový zákon, č. 115/1995 Sb. o vinohradnictví a vinařství, 

který byl přijat 26. května 1995 a účinnosti nabyl 1. září 1995. Přestoţe zavedení nové 

právní úpravy bylo samo o sobě pozitivním krokem, jiţ ve své době byla hodnocena 

jako nedostatečná
35

, a dokonce poškozující českého výrobce a jeho uplatnění na trhu. 

Na nátlak zájmových skupin v čele s Českomoravskou vinohradnickou a vinařskou unií 

byl zákon novelizován v roce 2000. To hodnotím jako nepruţnou reakci, vzhledem 

k faktu, ţe Českomoravská vinohradnická a vinařská unie na nedostatečnost zákona 

upozorňovala od roku 1995 a dokonce koncem roku 1997 předloţila ucelený soubor 

problémů, které zákon nereflektoval
36

. Pozitivním dopadem zákona byl jeho vliv na 

vinařskou kulturu, zvýšila se spotřeba vín přívlastkových a omezila spotřeba vín 

nekvalitních. 

 Zákon byl novelizován zákonem č. 216/2000, který přibliţoval českou právní 

úpravu normám evropským. Zaplňoval místa, na která původní zákon nepamatoval, a 

zároveň předefinoval některé pojmy. Rozšířil ustanovení o kategorizaci vín, omezení při 

výrobě, uvádění vína do oběhu, označování vín, vedení evidence. I přes zjevnou snahu 

zákon z důvodů, které měly původ i v jisté technologické zaostalosti českých a 

moravských vinařů za vinaři evropskými
37

, nebyl dostatečně harmonizován s předpisy 

Evropské unie. To vedlo k potřebě další novelizace, která byla provedena zákonem č. 

                                                 
33

 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 

Praga Mystica, Praha, 2005, str. 21. 
34

 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 

Praga Mystica, Praha, 2005, str. 42. 
35

 Zákon 115/1995 Sb. nereflektoval některé problémy oboru, které upravovalo nejen vinařské právo 

evropské, ale dokonce i vinařský zákon z roku 1907. Viz Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: 

Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, Praga Mystica, Praha, 2005, str. 40. 
36

  Viz Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. 

díl, Praga Mystica, Praha, 2005, str. 41.  
37

 Kraus, V., Foffová, Z., Vurm, B., Krausová, D.: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl, 

Praga Mystica, Praha, 2005, str. 41 
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50/2002 Sb. ze dne 11. l. 2002. Tímto zákonem byl vytvořen Vinařský fond a stanoven 

okruh jeho činností a principy financování. 

 Navzdory zákonodárným snahám v podobě novelizací vyvstala v souvislosti se 

vstupem do Evropské unie a harmonizací práv potřeba přijmout nový vinohradnický a 

vinařský zákon. Tím se stal zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství.       

2.6 Shrnutí 

 Pěstování révy vinné a výroba vína je na území ČR spjata jiţ s počátky českého 

státu. Přestoţe potřeba právní regulace vinařství a vinohradnictví vznikla poměrně záhy, 

ze začátku existovalo pouze právo nepsané, obyčejové. To se ovšem postupně měnilo, 

hlavně kvůli úloze klášterů, a začaly vznikat listiny s právními předpisy, jejichţ 

působnost se vztahovala většinou ke konkrétní viniční hoře. Vznikla tak horenská práva, 

která se soustředila hlavně na řešení konkrétních problémů, které při této činnosti mohly 

nastat. Postupem doby se z nich stal propracovaný a komplexní systém, který se- hlavně 

na Moravě- svým způsobem udrţel aţ do roku 1784. V Čechách měl na rozvoj vinařství 

zásadní vliv Karel IV., který vhodným zákonodárstvím dokázal přivést měšťany 

k pěstování révy. Plocha vinic se aţ do 16. století zvyšovala. Další historický vývoj 

zasadil vinařství a vinohradnictví mnohé rány, ze kterých se tento obor velmi pomalu 

vzpamatovával. Právní úprava řešila hlavně aktuální problémy a měla pomoci rozvoji 

oboru, respektive zabránit mu v úpadku. V souvislosti se škůdcem révokazem byl roku 

1875 přijat zákon, který měl předcházet jeho šíření. Falšování vín vedlo roku 1880 

k přijetí další právní úpravy. Za významným krokem povaţuji přijetí vinařského zákona 

roku 1907. Období socialismu narušilo přirozený právní vývoj, a přestoţe plocha vinic 

se v této době zvyšovala, právní úprava byla velmi skromná. Po revoluci bylo tedy třeba 

navázat na původní vinařskou tradici a přiblíţit naše vinařské právo právu evropskému. 

O to se pokoušel nejprve zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství, a jelikoţ 

se i přes novelizace jevil stále jako nedostatečný, bylo přikročeno k přijetí zákona 

nového, lépe reflektujícího evropské právní prostředí.  
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3. Zařazení vinohradnického a vinařského práva v systému 

práva 

 Pro zařazení vinohradnického a vinařského práva do systému práva je nezbytné 

postihnout nejprve zvláštní charakter a vzájemný vztah vinařství a vinohradnictví. 

Vinohradnictví je svou povahou rostlinnou výrobou, která spadá do zvláštní části 

práva zemědělského. Oproti tomu vinařství je činností na vinohradnictví navazující, 

pouţívající produkty vinohradnictví k dalšímu zpracování, a je tedy součástí práva 

potravinového. Stěţejní právní úprava potravinového práva je obsaţena v zákoně č. 

110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (dále jen ZoP). Nelze pominout 

mnohasetletou tradici vinohradnictví a vinařství a jejich kulturní provázanost jak 

s krajinou, kterou významným způsobem pomáhají vinice utvářet, tak s lidmi. Bez 

přehánění se dá říci, ţe dotváří kulturní obraz naší země. Z těchto důvodů byla jejich 

právní úprava vyhrazena do zvláštního zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a 

vinařství. Oběma oborům je pak společný charakter norem práva správního a 

uplatňují se v kontextu předpisů obecných, tj. práva občanského a obchodního. 

 Předmět zemědělského práva je definován takto: „Předmětem zemědělského 

práva je úprava právních vztahů v zemědělství a souvisejících lidských činností 

(potravinářství, myslivosti, rybářství, lesnictví atd.), a to tak, aby byly právem 

podporovány, popřípadě zajišťovány jeho hlavní funkce. Na druhé straně je předmětem 

zemědělského práva ale také ochrana před nepříznivými vlivy zemědělství především 

na ţivotní prostředí (kontaminace půdy, odpady atd.)“ 
38

. Hlavní funkcí zemědělství je 

produkce potravin a jiných hospodářsky vyuţitelných výrobků, kromě toho má téţ 

funkce mimoprodukční. Zemědělské právo dělíme na dvě základní části, část obecnou a 

část zvláštní. Část obecná řeší hlavně funkce, příčiny, potřeby a cíle úpravy právních 

vztahů v tomto oboru a dále předmět a systém zemědělského práva
39

. Charakterizovat 

část zvláštní je sloţitější, ovšem při pouţití věcného kritéria ji lze dělit (a tím i vymezit 

její šíři) na právní úpravu ţivočišné výroby, rostlinné výroby, ochrany půdy a vyuţití 

látek pro zemědělství nezbytných, právní úpravu geneticky modifikovaných organismů, 

ekologického zemědělství a činností se zemědělstvím úzce souvisejících či na ně 

                                                 
38

 Damohorský, M., Smolek, M.: Zemědělské právo- učební pomůcka,  IFEC, Praha, 2001, str. 11 
39

 Tamtéţ, str. 11 
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navazujících (potravinářství, myslivost, rybářství atp.)
40

. Právní úpravu vinohradnictví 

a vinařství je tedy moţné podřadit právu zemědělskému.   

 Smysl zemědělství nelze redukovat pouze na produkci, jeho mimoprodukční 

funkce jsou četné a stejně důleţité (např. funkce ekologická- přírodoochranná a 

krajinotvorná a funkce sociální)
41

.  Z těchto a mnoha dalších důvodů nelze zemědělskou 

činnost vnímat bez kontextu ochrany ţivotního prostředí, s níţ je neoddělitelným 

způsobem spojena. Zemědělství totiţ můţe ţivotní prostředí velmi citelně narušit a 

zároveň narušení ţivotního prostředí má zásadní negativní dopad na zemědělství. Tato 

vzájemná podmíněnost, přestoţe je dána po tisíciletí, začíná být citelná aţ ve 20. století, 

kdy intenzifikace zemědělské výroby odhaluje vlastní negativní vliv na ţivotní 

prostředí
42

. Z toho vyplývá, ţe ani zemědělské právo by nemohlo naplňovat své cíle bez 

práva životního prostředí, které zásadním způsobem zamezuje negativním dopadům 

zemědělské činnosti a pomáhá vytvářet podmínky šetrného vyuţívání zdrojů a rozvoje 

mimoprodukčních funkcí zemědělství
43

. Zvláštní kapitolu potom tvoří tzv. ekologické 

zemědělství stojící na pomezí obou oborů, kdyţ si za cíl i prostředek klade šetrné 

vyuţívání půdy a ochranu ostatních sloţek ţivotního prostředí. 

Speciální vztah zemědělství a ochrany ţivotního prostředí je řešen na úrovni 

mezinárodní
44

, Evropské unie a státní. Co se Evropské unie týká, vztah těchto dvou 

odvětví začal být řešen poměrně záhy poté, co Společná zemědělská politika v 50. a 60. 

letech 20. století neuváţenými opatřeními negativně zasáhla do ochrany ţivotního 

prostředí
45

. Je moţné shrnout, ţe od té doby je tento vztah řešen jak na úrovni ochrany 

ţivotního prostředí pomocí Akčních programů pro ţivotní prostředí, tak na úrovni 

Společné zemědělské politiky, která hlavně v posledních letech podporuje zemědělství 

šetrnější k ţivotnímu prostředí. Další sloţku potom tvoří předpisy o ekologickém 

zemědělství. 

                                                 
40

 Tamtéţ, str. 11 
41

 Viz Damohorský, M., Smolek, M.: Zemědělské právo- učební pomůcka,  IFEC, Praha, 2001, str. 10. 
42

 Damohorský, M. a kol.: Právo ţivotního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha, 2010, str. 572. 
43

 Viz tamtéţ, str. 573. 
44

 Na mezinárodní úrovni je namístě jmenovat Agendu 21, která obsahuje samostatnou kapitolu o 

udrţitelném zemědělství a rozvoji venkova, viz Damohorský, M. a kol.: Právo ţivotního prostředí, 3. 

vydání, C.H. Beck, Praha, 2010, str. 574. 
45

 Viz tamtéţ, str. 576. 
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Náš právní řád obsahuje tři skupiny předpisů, jejichţ předmět úpravy se kromě 

ochrany ţivotního prostředí dotýká i zemědělské činnosti. Patří mezi ně předpisy 

obsahující právní úpravu ochrany jednotlivých sloţek ţivotního prostředí, konkrétně jde 

o zákon na ochranu zemědělského půdního fondu
46

, zákon o ochraně přírody a 

krajiny, lesní zákon, zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a 

produkty, zákon o hnojivech a vodní zákon
47

. Další skupinou jsou právní předpisy 

týkající se mimoprodukčních funkcí zemědělství (např. nařízení vlády č. 242/2004 Sb., 

o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí 

zemědělství spočívajících v ochraně sloţek ţivotního prostředí- o provádění agro-

environmentálních opatření). Dalšími právními předpisy, upravujícími vztah ochrany 

ţivotního prostředí a zemědělství, jsou předpisy o ekologickém zemědělství
48

, tj. zákon 

č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a změně zákona č. 368/1992 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy. 

Právní úprava vinařství a vinohradnictví se samozřejmě uplatňuje v kontextu 

ostatních právních předpisů. Správní právo se pouţije hlavně při sankcích za porušení 

povinností stanovených zákonem
49

 a při dozoru nad dodrţováním povinností stanovené 

zákonem a předpisy Evropské unie
50

. Pokud zákon č.321/2004 Sb. nestanoví jinak, 

pouţije se na postup podle něj správní řád.  

Další omezení a povinnosti přinášejí normy práva finančního. Zde jde o 

předpisy týkající se obchodu s výstupy vinařské činnosti, a to jak přeshraničního, kde se 

uplatní celní předpisy, tak vnitrostátního s předpisy daňovými. V současné době 

probíhají diskuze o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zvaţuje se 

zvýšení spotřební daně z tichého vína z 0 Kč/l na 10 Kč/l. Vzhledem k ojedinělosti 

tohoto návrhu v evropském vinařském prostředí a ohlasech, které vyvolal ve vinařské 

obci, si toto téma zaslouţí delší pojednání v dalším textu práce. 

Normy trestního práva se v souvislosti s vinohradnickou a vinařskou činností 

budou uplatňovat spíše ve výjimečných případech, většina deliktů je správní povahy, 

                                                 
46

 Vinice tvoří součást zemědělského půdního fondu. Srov. §1 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu. 
47

 Viz Damohorský, M. a kol.: Právo ţivotního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha, 2010, str. 580. 
48

 Viz tamtéţ, str. 581. 
49

 Zákon o vinařství a vinohradnictví podává výčet správních deliktů  v ustanovení § 39. 
50

 Viz tamtéţ, ustanovení § 37.  
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nicméně zde je třeba vyzdvihnout preventivní funkci trestního práva. Zákon č. 49/2009 

Sb., trestní zákoník zařadil oproti předchozímu trestnímu zákonu samostatnou hlavu o 

trestných činech proti ţivotnímu prostředí. Toto vyčlenění skutkových podstat trestných 

činů proti ţivotnímu prostředí do zvláštní hlavy je jakousi demonstrací zájmu 

zákonodárců o tuto problematiku
51

 a je jistě pozitivním krokem. Hlava VIII. trestního 

zákoníku vymezuje skutkové podstaty trestných činů proti ţivotnímu prostředí 

především pomocí blanketních norem, odkazujících na právní předpisy o ochraně 

ţivotního prostředí, hospodaření s přírodními zdroji, ochranu zvířat apod.
52

,  a chrání 

tak jednotlivé sloţky ţivotního prostředí.  

Samozřejmě je také při vinohradnické a vinařské činnosti nutno brát v potaz 

předpisy práva občanského a obchodního. Občanský zákoník se pouţije na 

majetkoprávní vztahy, ať jiţ absolutní nebo relativní povahy. Předpisy práva 

obchodního, a to obchodním zákoníkem a ţivnostenským zákonem, se řídí 

podnikatelská činnost vinařů a vztahy z ní vyplývající. Pro vztahy mezi zaměstnavateli 

a zaměstnanci se pouţijí předpisy pracovního práva. 

Shrnutí 

 Právní úprava vinařství a vinohradnictví se tradičně řadí do odvětví 

zemědělského práva, a to jeho zvláštní části, týkající se rostlinné výroby a 

potravinového práva. Svou povahou jsou především normami práva veřejného, 

správního. Uplatňují se ale v rámci předpisů obecných, tj. práva občanského a 

obchodního. 

 Vinohradnictví je jako zemědělská činnost spjata s ţivotním prostředím, 

Z tohoto důvodu je třeba při jejím vykonávání respektovat předpisy práva ţivotního  

prostředí, hlavně pak zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon na ochranu 

zemědělského půdního fondu.  

 Další povinnosti přináší předpisy práva finančního, pracovního a pomyslným 

vrcholem je potom právo trestní. 

                                                 
51

 Viz Jelínek, J. a kol.: Trestní právo hmotné, Obecná část, Zvláštní část, 1. vydání, Leges, Praha, 2009, 

str. 711.  
52

 Viz tamtéţ, str. 712. 
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4. Platná evropská právní úprava vinařství a vinohradnictví 

 Právní úprava vinařství a vinohradnictví, respektive trhu s vínem na úrovni 

Evropské unie je součástí společné zemědělské politiky
53

. V současné době je jejím 

hlavním mottem konkurenceschopnost evropských vín na světovém trhu. Evropa je 

velmi významnou historickou vinařskou oblastí, ovšem potýká se s řadou problémů, 

které se snaţí řešit cestou regulace výroby a trhu s vínem. Evropská unie se povaţuje za 

producenta nejkvalitnějšího vína na světě (viz příloha č. 2), nicméně přichází o odbyt 

následkem zahlcení trhu s vínem ze zemí „nového světa“, jejichţ vinařství prodělává 

velmi dynamický vývoj
54

. Problémem posledních let byla nadprodukce vína, která byla 

řešena postupy, jeţ se ukázaly být nadále neúčelné
55

. Byla proto přijata reforma trhu 

s vínem, v pořadí jiţ čtvrtá, která si dala za cíl zefektivnit podpory vinařům s 

přihlédnutím k místním poměrům.  

4.1 Prameny právní úpravy 

 Evropské prameny právní úpravy vinařství a vinohradnictví lze rozdělit do dvou 

základních okruhů, a to na primární a sekundární. Vycházíme z toho, ţe právní úprava 

tohoto odvětví spadá do společné zemědělské politiky. SZP na primární úrovni 

upravuje Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU), a to v ustanovení článku 38 aţ 

44. Zde je obsaţeno zmocnění Evropské unie k provádění SZP, stanoveny cíle SZP
56

, 

dále zřizuje společnou organizaci zemědělských trhů a vymezuje opatření potřebná 

k dosaţení cílů SZP, pověřuje Komisi k předkládání návrhů týkajících se SZP a 

upřesňuje legislativní postup přijetí SZP.  

 Právně závaznými sekundárními prameny, vydávanými na základě práva 

primárního, jsou potom nařízení, směrnice a rozhodnutí
57

.  Nařízení má obecnou 

působnost, bezprostřední pouţitelnost a je závazné v celém svém rozsahu. Pro oblast 

vinařství a vinohradnictví jsou v aktuální platnosti tyto předpisy: 

                                                 
53

 SZP, Common Agricultural Policy- CAP. 
54

 Viz Fischer Boelová, M.: Reforma odvětví vína v EU: Uvolňování potenciálu,  Evropská společenství, 

2007, k dispozici na http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/potential/leaflet_cs.pdf 
55

 Šlo o skladování a odstraňování přebytků vína, popřípadě destilace na alkohol, na které EU vynaloţila 

nemalé finanční prostředky. 
56

 Cíle SZP byly převzaty Lisabonskou smlouvou z Římské smlouvy a uvádím je v následující 

podkapitole. 
57

 Definice nařízení a ostatních právních předpisů EU je obsaţeno v ustanovení čl. 288 SFEU. 

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/potential/leaflet_cs.pdf
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 nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991, 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. 122/1994 ze dne 5. ledna 1994, kterým se stanoví 

některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 pro definici, 

označování a obchodní úpravu aromatizovaných vinných nápojů a 

aromatizovaných vinných koktejlů, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení Rady (EHS) č. 357/1979 ze dne 5. února 1979 o statistických 

zjišťováních ploch vinic, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví 

společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé 

zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)
58

, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 nařízení Rady (ES) č. 491/2009 ze dne 25. května 2009, kterým se mění nařízení 

(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. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu 

s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční 

potenciál a kontroly v odvětví vína, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu 

s vínem, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromaţďování údajů 

pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a 

evidenční knihy vedené v odvětví vína, ve znění pozdějších předpisů, 

                                                 
58

 Pro oblast vinařství vstoupilo v platnost 1. srpna 2009. 
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 nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 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 pouţijí, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví 

některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o 

chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a 

obchodní úpravu některých vinařských produktů, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, 

modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci reţimů 

přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení 

Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci reţimu přímé 

podpory pro odvětví vína, ve znění pozdějších předpisů.    

  

  

4.2 Společná zemědělská politika a reformy trhu s vínem 

 Společná zemědělská politika je nejstarší politikou Evropského společenství a  

vznikla jako reakce na poválečný nedostatek. Tehdy vyvstala potřeba zajistit 

potravinovou soběstačnost zemí Evropského hospodářského prostoru
59

. Římskou 

smlouvou z roku 1957 byly stanoveny hlavní cíle SZP, ke kterým se hlásí i Lisabonská 

smlouva:  

 zvýšení produktivity zemědělství pomocí technického rozvoje a optimálního 

vyuţití výrobních faktorů, zejména pracovní síly, 

 zajištění spravedlivé ţivotní úrovně zemědělského obyvatelstva zejména 

zvyšováním individuálních výdělků zemědělců, 

 stabilizace trhů, 

 pravidelné zásobování zemědělskými výrobky, 

                                                 
59

 http://europa.eu/pol/agr/index_cs.htm 

http://europa.eu/pol/agr/index_cs.htm
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 zajištění přiměřené ceny pro spotřebitele
60

. 

První SZP byla přijata roku 1962
61

 a od té doby prodělala několik reforem, které 

měly za úkol přizpůsobit SZP aktuální situaci na trhu se zemědělskými komoditami. 

Především se snaţily opouštět cestu dotací, které znamenaly velkou finanční 

nákladnost
62

, za současného zachování přiměřených příjmů zemědělců.  Současná SZP 

politika by měla být nastavena tak, aby zemědělcům umoţňovala: 

 produkovat dostatečné mnoţství bezpečných, vysoce kvalitních potravin pro 

evropské spotřebitele, 

 přispívat k rozmanitému ekonomickému rozvoji venkova, 

 splňovat přísné normy v oblasti péče o ţivotní prostředí a o zvířata
63

. 

Po prvním nařízení Rady o organizaci trhu s vínem z roku 1962 přišla potřeba 

reformy jiţ v sedmdesátých letech, načeţ byla roku 1979 přijata první reforma trhu 

s vínem. Na změny trhu a poţadavky nově přistoupivších států reagovala druhá reforma 

trhu s vínem, která byla přijata 1987. Třetí reforma byla schválena v roce 1999. Zavedla 

podporu restrukturalizace vinic a reflektovala poţadavky severních vinařských států
64

. 

Reformní úsilí bylo prozatím zakončeno čtvrtou reformou trhu s vínem, která byla 

schválena 19. prosince 2007, přestoţe jiţ probíhá jednání o dalším postupu na období 

po roce 2013. 18. října 2011 byl vydán legislativní návrh Komise, kterým se mění 

nařízení Komise (ES) č. 1234/2007, pokud jde o reţim jednotné platby a podporu 

pěstitelů révy.  

4.3 Platná právní úprava trhu s vínem v Evropské unii 

 Těţiště právní úpravy společné organizace trhu s vínem nyní leţí v nařízení 

Rady (ES) č. 1234/2007, jednotném nařízení o společné organizaci trhů. Čtvrtá reforma 

trhu s vínem, završená přijetím tohoto nařízení, si kladla za cíl přinést na trh s vínem 

                                                 
60

 http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/vznik-

vyvoj-a-reformy-pravidel-szp/vznik-vyvoj-a-reformy-spolecne.html a čl. 39 SFEU 
61

 Viz Sedlo, J.: Evropská unie oslavila v minulém roce 50 let své existence a provedla 4. reformu trhu 

s vínem, Vinařský obzor, 3/2008, str. 91. 
62

 V 70. letech bylo na SZP vynaloţeno téměř 70 % rozpočtu EU, v roce 2007 aţ 2013 to má být jiţ 

pouze 37 %, coţ je významný rozdíl, přihlédneme-li navíc k tomu, ţe EU se za tu dobu rozrostla o nové 

členské státy. Viz http://europa.eu/pol/agr/index_cs.htm 
63

 Viz http://europa.eu/pol/agr/index_cs.htm 
64

 Viz Sedlo, J.: Evropská unie oslavila v minulém roce 50 let své existence a provedla 4. reformu trhu 

s vínem, Vinařský obzor, 3/2008, str. 92. 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/vznik-vyvoj-a-reformy-pravidel-szp/vznik-vyvoj-a-reformy-spolecne.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/vznik-vyvoj-a-reformy-pravidel-szp/vznik-vyvoj-a-reformy-spolecne.html
http://europa.eu/pol/agr/index_cs.htm
http://europa.eu/pol/agr/index_cs.htm
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rovnováhu, odstranit nehospodárná a nákladná trţní opatření, namísto toho pouţít 

rozpočet na opatření pozitivní a pruţnější, jeţ by ve výsledku zlepšila 

konkurenceschopnost evropských vín na světovém trhu. Pomocí reţimu klučení tak 

mělo být předejito nadprodukci vína, která byla jedním z největších problémů 

evropského trhu. Další finanční prostředky mají být pouţity na restrukturalizaci vinic, 

modernizaci vinic a sklepů a na propagaci vína na trzích třetích zemí. Postupně tak měl 

být ukončen reţim nouzové destilace přebytků na konzumní alkohol, na který byly 

vydávány nemalé finanční prostředky a který sice problém s přebytky řešil, nicméně mu 

nepředcházel.  

 Proces přijímání reformy začal představením návrhu reformy v létě roku 2006, 

po kterém následovala jednání na úrovni vládní i profesní
65

. Vyjadřovaly se jednotlivé 

členské státy, Evropský parlament, který měl k reformě poradní hlas, z profesních 

organizací se jednání zúčastnila COPA/COGECA
66

 a AREV
67

. I přes nesouhlas 

profesních organizací s návrhem byl tento Komisí vyhodnocen jako nejlepší varianta a 

v létě roku 2007 byl zveřejněn legislativní návrh reformy, jen málo odlišný od 

původního. Na nátlak zájmových skupin i profesních organizací se ministrové 

zemědělství šesti členských států
68

 postavili proti návrhu a přijali nesouhlasnou 

deklaraci šesti členských států s návrhem Komise. Po dalším přesvědčování členů 

Evropského parlamentu nakonec EP vydal doporučení výhodné pro tyto státy. Na 

základě toho bylo přijato nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008, o 

společné organizaci trhu s vínem a v průběhu roku byla přijata prováděcí nařízení 

Komise
69

. Tím ovšem proces neskončil. Dne 25. května 2009 bylo toto nařízení Rady 

zrušeno a nařízením Rady (ES) č. 491/2009 byla problematika společného trhu s vínem 

inkorporována do nařízení Rady (ES) 1234/2007, o společné organizaci zemědělského 
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 Viz Sedlo, J.: Po letech byla schválena reforma trhu s vínem v EU, Vinařský obzor, 1-2/2008, str.6. 
66

 Výbor pro zájmové zemědělské organizace/ Všeobecný svaz zemědělských druţstev v EU (fr. Comité 

des organisations professionnelles agricoles/ Confédération générale de la coopération agricole de 

l’Union européenne)      
67

 Sdruţení evropských vinařských regionů (fr. Assemblée des Régions Européenes Viticoles)  
68

 Šlo o českého, slovenského, německého, rakouského, lucemburského a francouzského ministra 

zemědělství. O tyto státy nešlo samozřejmě náhodou. Součástí návrhu byl zákaz pouţívat sacharózu a 

nahradit ji výlučně rektifikovaným moštem z jiţních vinařských oblastí, coţ by znamenalo pro severní 

vinařské oblasti neúnosnou finanční zátěţ a tím i hrozící nekonkurenceschopnost proti jiţním vinařským 

oblastem (Španělsko, Itálie). Ty si toho jsou samozřejmě velmi dobře vědomy a zákaz pouţívání 

sacharózy trvale podporují. 
69

 Viz kap. 4.1. 



22 

 

trhu. Tento krok byl zdůvodňován zjednodušením společné organizace zemědělského 

trhu, zjednodušením a harmonizací pravidel pro SZP, usnadněním orientace v právních 

předpisech pro SZP a následné redukce administrativní zátěţe
70

. Faktem je, ţe se tím 

podařilo sníţit počet právních předpisů zabývajících se SZP, nicméně usnadnění 

orientace je diskutabilní. Sníţení počtu právních předpisů je jistě pozitivní tendencí, dle 

mého názoru ale jednotné nařízení přivítaly hlavně subjekty, které se zabývají 

společnou organizací zemědělského trhu jako celkem, protoţe z tohoto pohledu opravdu 

k zjednodušení došlo. Otázkou ovšem je, jak se v jednotném nařízení, které čítá 204 

článků a je členěno do spousty odstavců a pododstavců a jednotlivá zemědělská odvětví 

se v něm neustále prolínají, orientují právní laici z jednotlivých úseků zemědělství.  

4.3.1 Jednotné nařízení o společné organizaci trhů s přihlédnutím k trhu 

s vínem 

 Jak jiţ bylo řečeno, vtělením nařízení Rady č. 479/2008 do nařízení Rady č. 

1234/2007 byla vytvořena komplexní společná organizace trhů, která přinesla 

zjednodušení stávajících předpisů a umoţnila redukci předpisů
71

 zabývajících se touto 

problematikou hlavně pomocí společných ustanovení o organizaci trhu. Přestoţe 

orientace v tomto předpisu vyţaduje jistou míru trpělivosti a sjednocení společné 

organizace trhů tak sklidila ze strany české odborné veřejnosti spíše kritiku, vnímám 

tento krok jako pozitivní. V následujícím textu se zaměřím pouze na oblast týkající se 

vína. 

 Oblast působnosti nařízení je stanovena na společnou organizaci trhu s produkty 

v odvětví vína. Předmět úpravy potom vymezují přílohy, které obsahují seznam 

produktů z vína, na které se nařízení vztahuje, definice týkající se odvětví vína, rovněţ 

tak druhy výrobků z vinné révy, kde je uvedena mimo jiné i definice vína. Vínem se 

podle ní rozumí výrobek, který byl získán výhradně úplným nebo částečným 

alkoholovým kvašením čerstvých, rozdrcených nebo nerozdrcených vinných hroznů 

nebo hroznového moštu. 

                                                 
70

 Viz Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Zjednodušená společná zemědělská politika pro 

Evropu - úspěch pro všechny, k dispozici na http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0128:FIN:CS:PDF 
71

 Toto nařízení nahradilo 21 jednotlivých společných organizací trhu.  Z původních cca 920 článků jich 

tak zbylo přibliţně 230 a celkem 78 právních předpisů Rady tak bylo zrušeno. Viz tamtéţ.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0128:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0128:FIN:CS:PDF
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 Samotná ustanovení týkající se vína lze rozdělit na čtyři hlavní okruhy: 

 omezení produkce, spočívající ve vyklučení, respektive legalizaci 

protiprávně vysázených vinic, stanovení přechodného reţimu práv na 

výsadbu a reţimu klučení, 

 programy podpory, stanovující pravidla pro přidělování finančních 

prostředků Společenství členským státům a pro vyuţívání těchto 

prostředků k financování podpůrných opatření uvedených v nařízení, 

 pravidla týkající se obchodu, obsahující ustanovení o označení původu, 

zeměpisných označení a jejich ochraně, o tradičních výrazech v odvětví 

vína a o označování a obchodní úpravě v odvětví vína, 

 výrobní postupy a omezení, upravující zatřídění moštových odrůd a 

podmínky zatřídění, a dále povolené enologické postupy. 

Problémem evropského trhu s vínem byla nadprodukce vína a existence 

protiprávních vinic. Zároveň klesala spotřeba vína i v tradičních vinařských regionech. 

Aby byla zachována rovnováha na trhu a zajištěna konkurenceschopnost vín, musel být 

tento problém řešen systematicky. To znamenalo přijmout jednak opatření ohledně 

produkčního potenciálu, tím dosáhnout udrţitelné výměry vinic a umoţnit 

nekonkurenceschopným vinařům za náhradu odchod z trhu, dále stanovit efektivní 

systém podpor, směřujících na konkrétní opatření, a poskytnout na ně jednotlivým 

členským státům tzv. národní balíčky, a v neposlední řadě zajistit přehlednost značení 

vín a kvalitativní poţadavky. 

 Protiprávní výsadba vinic je řešena dvěma způsoby, a to pro vinice vysázené 

bez výsadbového práva po 31. srpnu 1998, kde je stanovena povinnost na vlastní 

náklady vinice vyklučit, a pro protiprávní výsadbu provedenou před 1. zářím 1998 

s povinností legalizace takové vinice za poplatek. Pro legalizaci vinic byla stanovena 

lhůta 31. prosince 2009, kdy vzniká povinnost nelegalizovanou vinici vyklučit. S plody 

z nelegálně vysazené vinice je omezeno nakládání. I s ukončením přechodného zákazu 

nových výsadeb v roce 2015 zůstávají tyto vinice nadále nelegální. Za nesplnění 

povinnosti ukládají členské státy sankce a mají ohlašovací povinnost Komisi, přičemţ je 

otevřená moţnost pro Komisi sankcionovat i státy samotné sníţením prostředků 
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přidělených z rozpočtu, tudíţ je diskutabilní ochota členských států sankcionování i 

ohlašování dodrţovat.  

Režim klučení byl stanoven na dobu do konce hospodářského roku 2010/ 2011 

a byl tak ukončen. Stanovil prémie za vyklučení vinic a podmínky, za kterých mohla 

být prémie udělena. Podařilo se tím dosáhnout mírného sníţení plochy vinic v celé EU, 

nejvíce podpory klučení vyuţilo Španělsko, Francie a Itálie
72

. 

Přechodný režim práv na výsadbu je platný do 31. prosince 2015. Zakazuje 

výsadbu nových vinic aţ na stanovené výjimky. Těmi jsou právo na novou výsadbu 

(pouze pro taxativně vymezené účely a stanoveným způsobem), právo na opětovnou 

výsadbu (za vyklučený výměr vinice) a právo na výsadbu udělené ze státní rezervy. 

S blíţícím se koncem přechodného reţimu sílí tlak profesních organizací 

(COPA/COGECA) na zachování výsadbových práv i po roce 2015. Podle jejich názoru 

toto opatření mělo pozitivní dopad na trh s vínem a liberalizace výsadbových práv by 

přinesla přesycení trhu. Prosazují proto co nejrychlejší přijetí usnesení o zachování 

výsadbových práv, z důvodu plánování obnovy vinic a tudíţ potřeby znalosti právního 

vývoje
73

. Prozatím k zachování výsadbových práv chybí politická vůle. Komisař pro 

zemědělství a rozvoj venkova v lednu letošního roku navrhl, aby byla na vysoké úrovni 

otevřena diskuze ohledně zrušení výsadbových práv po roce 2015, a tento návrh byl 

ministry zemědělství členských zemí souhlasně přijat
74

.  

Financování programů podpory pro odvětví vína bylo rozděleno způsobem tzv. 

národních obálek, do kterých se finance přidělují hlavně podle plochy vinic, coţ je 

spravedlivější neţ původně preferovaný historický princip
75

. Z těchto prostředků jsou 

pak financována opatření, která nařízení taxativně vypočítává (např. restrukturalizace 

vinic, propagace, pojištění sklizně, pouţívání zahuštěného hroznového moštu apod.). Je 

ovšem nutno tuto oblast odlišit od podpor poskytovaných v rámci programu rozvoje 

venkova, aby nemohlo dojít k dvojímu financování. Oproti předchozí praxi se také 

postupně upouští od destilace na konzumní alkohol a od nouzové destilace, na které je 
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 Viz Bublíková, L. a kol.: Situační a výhledová zpráva, Réva vinná a víno, Praha: Ministerstvo 

zemědělství, 2011, str. 52.   
73

 Viz Sedlo, J.: Jednání pracovní skupiny „Víno“ při COPA/COGECA, Vinařský obzor, 6/2011, str. 293. 
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 http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/udalosti_a_media/ministri_jednali_o_nakaze.html 
75

 Viz Půček, M.: Reforma SOT s vínem- co přijde?, Vinařský obzor, 3/2008, str. 90. 

http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/udalosti_a_media/ministri_jednali_o_nakaze.html
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moţné získat podporu jen do 31. července 2012. Konec tohoto opatření je zcela v duchu 

záměru čtvrté reformy, neboť podpora přebytků se ukázala být neekonomická. 

Závěrem zbývá podotknout, ţe čtvrtá reforma trhu s vínem je po počátečních 

problémech vnímána spíše kladně
76

. Její časová působnost se ale chýlí ke konci a byla 

jiţ zahájena jednání o novém vývoji právní úpravy této oblasti. Zároveň v roce 2013 

končí platnost současné společné zemědělské politiky a nová zemědělská politika tak po 

roce 2014 ovlivní zásadním způsobem i odvětví vína. 

4.4 Shrnutí 

 Národní právní úpravy členských států jsou přímo určovány právními předpisy 

Evropské unie. Úprava oblasti vinařství spadá do společné zemědělské politiky, a jako 

taková je dána jednak primárním právem EU, konkrétně SFEU, a dále sekundárním 

právem, kde hrají klíčovou roli nařízení. Odvětví trhu s vínem prošlo během uplynulých 

let zásadní reformou, jejímţ výsledkem bylo vydání jednotného nařízení o společné 

organizaci trhu, do kterého byly vtěleny společné zemědělské trhy včetně trhu s vínem, 

a prováděcích nařízení. Hlavním cílem reformy bylo zlepšení konkurenceschopnosti 

evropského vinařství na světovém trhu, za tímto účelem byla přijata příslušná opatření. 

Podařilo se omezit produkci vína a sníţit plochy vinic, ale vzhledem k expandujícím 

vývozním státům třetích zemí se mezinárodní trh podařilo ovlivnit jen nepatrně. 

Současně klesá i spotřeba vín v Evropě, proto vidím cestu hlavně v trvalém zvyšování 

kvality evropských vín, snahu umístit produkci na evropském trhu a tím negativně 

ovlivnit dovoz vín ze třetích zemí. K tomu by bylo vhodné zachovat výsadbová práva, 

aby nebyl evropský trh přesycen a nevynakládaly se neúčelně finance na likvidaci 

přebytků. Zrušení výsadbových práv by navíc mohlo znamenat i citelný zásah do 

krajiny, jelikoţ by se v přirozených horských oblastech mohly vinice přesouvat z hůře 

obdělávatelných svahů do níţin, zabírat tak půdu vhodnou k pěstování jiných plodin a 

spolu s tradičním rázem krajiny tak nepříznivě ovlivnit i turistický ruch. 
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 Pomohla k redukci ploch vinic, tím ke sníţení výnosů z vinic a sníţení produkce. Navzdory tomu ale 

v uplynulých letech produkce vína stále převyšovala spotřebu. Spotřeba vína v evropských zemích trvale 

klesá kvůli finanční krizi, a to převáţně v jiţních vinařských státech. U nás naopak spotřeba jiţ několik let 

narůstá. Viz Bublíková, L. a kol.: Situační a výhledová zpráva, Réva vinná a víno, Praha: Ministerstvo 

zemědělství, 2011, str. 53.  
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5. Platná právní úprava vinohradnictví a vinařství ČR 

 Právní úprava vinařství a vinohradnictví členských států je, jak bylo 

popsáno výše, určována právními předpisy Evropské unie. Obor vinařství a 

vinohradnictví je poměrně komplexně upraven nařízeními EU. Národní právní úpravy 

se potom zabývají konkretizací norem EU, případně v jejich mezích stanovují další 

povinnosti či pravidla, na která Evropská unie nepamatovala a která většinou odráţí 

specifika daných vinařských regionů.  

Hlavním pramenem vinohradnického a vinařského práva tak jsou nařízení EU, 

která mají přímý účinek a jsou přednostně aplikována. Princip přímého účinku spočívá 

v tom, ţe práva a povinnosti nabývají přímo jednotlivci, kteří se tak mohou dovolávat 

aplikace nařízení. Přednostní aplikace znamená, ţe v případě rozporu vnitrostátního 

předpisu a nařízení je přednostně aplikováno právě nařízení. Nařízení EU, která jsou 

pramenem vinařského a vinohradnického práva, jsou uvedena v kap. 4.1. 

 Současná zvláštní právní úprava vinařství a vinohradnictví v České republice je 

potom obsaţena hlavně v zákoně č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (dále 

jen ZoVV), ve znění pozdějších předpisů, a je doplněna prováděcími právními předpisy. 

  ZoVV byl schválen 29. dubna 2004 a je účinný od 28. května 2004. Od té doby 

prodělal několik novelizací, z nichţ nejpodstatnější jsou: 

 zákon č. 215/2006 Sb., s účinností od 1. července 2006,  

 zákon č. 311/2008 Sb., s účinností od 21. srpna 2008, 

 zákon č. 256/2011 Sb., s účinností od 1. září 2011.  

Posledně jmenovaná novelizace je delší dobu očekávanou reakcí na reformu trhu 

s vínem z roku 2008 a jejím cílem tudíţ bylo upřesnit legislativu EU a nově stanovit, 

popřípadě zpřísnit národní vinařské právo
77

. Další novelizace, prozatím neúčinná, je 

zákon č. 18/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2013, který mění příslušnost pro vydávání 

průvodních dokladů z Generálního ředitelství cel na celní úřad.  

Prováděcí předpisy k ZoVV jsou následující: 
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 vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, 

vinařských obcí a viničních tratí, s účinností od 1. října 2010, 

 vyhláška č. 28/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení ZoVV, ve znění vyhlášky č. 437/2005 Sb., 

s účinností od 3. února 2010,  

 vyhláška č. 97/2006 Sb., o předpokladech a způsobu podpory marketingu a 

prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a 

vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským 

fondem, s účinností od 22. března 2006, 

 vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoVV, 

s účinností od 28. května 2004. 

Do souvisejících právních předpisů lze zařadit zákon č. 147/2002 Sb., o 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a zákon č. 146/2002 Sb., o 

Státní zemědělské a potravinářské inspekci
78

. Dále má s odvětvím vinohradnictví a 

vinařství souvislost nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bliţších podmínek při 

provádění opatření podle společné organizace trhu s vínem. 

Zákon o vinařství a vinohradnictví tvoří pět částí, z nichţ první se týká 

vinohradnictví a vinařství, druhá část obsahuje pozměňovací ustanovení k zákonu o 

Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, část třetí změnu zákona o 

Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, část čtvrtá změnu zákona o správních poplatcích a konečně část 

pátá obsahuje ustanovení o účinnosti zákona. ZoVV má jednu přílohu- tabulku přepočtu 

stupňů normalizovaného moštoměru na přirozený obsah alkoholu.   

ZoVV upravuje v návaznosti na předpisy EU další podmínky a poţadavky 

v oblasti vinařství a vinohradnictví, dále výkon státní správy, včetně dozoru nad 

dodrţováním předpisů EU a tímto zákonem, a ukládá sankce za jejich porušování. 

V neposlední řadě negativně vymezuje předmět úpravy tím, ţe stanoví, na jaké 

produkty se nevztahuje. Jde o vinné hrozny určené k přímé lidské spotřebě, hroznovou 

šťávu, zahuštěnou hroznovou šťávu, vinný ocet, případně potraviny nového typu nebo 
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sloţky potravin nového typu. Tyto jsou ponechány reţimu zákona č. 110/1997 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoP). 

Zároveň ZoVV vymezuje vztah k ZoP, jehoţ ustanovení nejsou ZoVV dotčena, 

nestanoví-li ZoVV jinak. ZoP je tedy lex generalis, ZoVV pak lex specialis.  

5.1 Vinohradnické právo 

 Vinohradnictví je specifické odvětví zemědělské činnosti. Konkrétně jde o 

rostlinnou výrobu, jejímţ cílem je produkce rostlin révy nebo vinných hroznů určených 

pro další zpracování. Zahrnuje tedy výsadbu a pěstování révy vinné k produkci vinných 

hroznů, sklizeň hroznů nebo révových roubů, výsadbu a pěstování révy podnoţové, 

výrobu sazenic révy vinné nebo sazenic révy podnoţové
79

. Tuto činnost vykonává na 

vinici pěstitel. 

 Vinohradnictvím podle ZoVV je pěstitelem provozovaná: 

 výsadba a pěstování révy na vinici za účelem produkce vinných hroznů, 

případně révových roubů, 

 sklizeň vinných hroznů nebo révových roubů, 

 výsadba a pěstování révy podnoţové, za účelem produkce podnoţových 

řízků, 

 produkce révových sazenic. 

Výsadba a pěstování podnoţové révy a produkce révových sazenic podléhá 

reţimu zákona č. 210/2003 Sb., o uvádění  do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a 

o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva  a sadby). Révová sazenice je 

zakořeněný výpěstek révy a je buď štěpovaná, nebo pravokořenná, podle toho, zda 

vznikla roubováním na podnoţový řízek nebo běţným způsobem. 

Sloţitější je zákonná definice vinice. Ustanovení § 3 písmeno c ZoVV počítá se 

dvěma moţnostmi. Podle první z nich je vinicí trvale obhospodařovaný zemědělský 

pozemek větší neţ 10 arů, kterému bylo přiděleno registrační číslo. To se přiděluje na 

základě písemné ţádosti pěstitele Ústřednímu a kontrolnímu a zkušebnímu ústavu 

zemědělskému (dále jen „Ústav“) u vinic větších neţ 10 arů. Taková vinice podléhá 

výsadbovým právům.  Druhou moţností je, ţe vinice je menší neţ 10 arů, ale na základě 
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ţádosti pěstitele jí bylo přiděleno Ústavem registrační číslo. Zde záleţí pouze na 

rozhodnutí pěstitele, zda svou vinici nechá registrovat. Neregistrovaná vinice menší neţ 

10 arů, pokud produkty z ní získané jsou určeny jen pro osobní spotřebu pěstitele a 

nebudou uváděny do oběhu, není vinicí podle ZoVV. Na vinice menší desíti arů se 

nevztahuje povinnost registrace ani výsadbová práva. Tuto výjimku umoţňuje 

ustanovení čl. 60 odst. 6  nařízení Komise (ES) č. 555/2006.  

5.1.1 Výsadba vinice 

 V současné době kvůli regulaci výsadby vinic stanovením přechodného reţimu 

práv na výsadbu (NR 1234/2007), který platí do 31. prosince 2015
80

, je moţnost zaloţit 

novou vinici (tj. vinici ve smyslu ZoVV, viz výše) osázenou moštovou odrůdou
81

 jen 

omezená. K zaloţení vinice je tak třeba vyuţít právo na novou výsadbu, právo na 

opětovnou výsadbu nebo právo na výsadbu ze státní rezervy. Mimo to není výsadba 

nové vinice povolená (samozřejmě kromě nezaregistrované vinice menší neţ 10 arů, viz 

výše). V souvislosti se správou produkčního potenciálu je upravena i protiprávní 

výsadba vinic
82

. Produkční potenciál tak upravuje jednak NR 1234/2007, další 

podmínky specifikuje nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (dále jen NK 555/2008), 

vnitrostátní právní úprava je pak obsaţena v ZoVV. Základní uvedení do problematiky 

produkčního potenciálu viz kap. 4.3.1. 

 Právo na novou výsadbu je institutem, který má slouţit k moţnosti udělit 

výjimku z přechodného zákazu výsadby nových vinic. Udělit právo na novou výsadbu 

lze pouze z přesně stanovených důvodů, podle ustanovení čl. 85h NR 1234/2007 a čl. 

60 NK 555/2008. Těmito důvody jsou: 

 scelování pozemků, vyvlastnění pozemků z veřejného zájmu, 

 pokusné účely, 

 zaloţení porostů za účelem produkce roubů, 

 víno a výrobky révy vinné jsou určeny pouze pro spotřebu 

domácnosti vinaře. 
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S hrozny z vinic zaloţených pro pokusné účely a z vinic určených pro produkci 

roubů je omezené nakládání. Pokud jde o první případ, není moţné výrobky z takových 

hroznů uvádět na trh. V druhém případě je právní reţim ještě přísnější, hrozny 

z takových vinic se nesmí sklízet, popřípadě je povinnost hrozny zničit. Pokud jde o 

vinice zakládané k produkci vína pouze pro spotřebu domácnosti vinaře, týká se to jen 

vinic větších neţ 10 arů. Na vinice menší neţ 10 arů se nevztahuje reţim zákazu 

výsadby, tudíţ není potřeba ţádat o udělení práva na novou výsadbu. Ani u těchto vinic 

není povoleno uvádět vína do oběhu. Jediným případem, kdy se výrobky z révy 

pocházející z nově vysazené vinice mohou dostat do oběhu, tak je pouze u vinice 

zaloţené jako náhrada za scelování pozemků nebo vyvlastnění
83

 pozemků z veřejného 

zájmu
84

. U tohoto důvodu výsadby nové vinice platí omezení, ţe celková plocha vinice i 

s plochou, pro kterou bylo právo na novou výsadbu uděleno, nesmí přesáhnout 105 % 

původní rozlohy vinice.  

Konkrétní akt udělení práva na novou výsadbu ponechává NK 555/2008 na 

členském státu. ZoVV tak stanoví zvláštní správní postup, ve kterém rozhoduje Ústav, a 

to na základě ţádosti fyzické nebo právnické osoby do 90 dnů ode dne zahájení řízení
85

. 

Vzor této ţádosti je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 323/2004 Sb. a je dostupný na 

internetových stránkách Ministerstva zemědělství i na stránkách Ústavu. Na stránkách 

Ústavu jsou také zveřejněny další náleţitosti ţádosti, a to obsahové i osoby ţadatele, a 

také způsob rozhodování o ţádosti. Odvolání je moţné, rozhoduje o něm ministerstvo. 

Podstatné je, ţe na udělení práva na novou výsadbu není právní nárok. Pokud bylo 

právo na novou výsadbu uděleno, musí být vyčerpáno před koncem druhého 

hospodářského roku následujícího po roku jejich udělení, dále musí být vyuţito pro 

účely, ke kterým bylo uděleno, a to subjektem, kterému bylo uděleno
86

. V případě 

nevyuţitého práva na novou výsadbu toto propadá do státních rezerv, v případě 

nedodrţení účelu či subjektu se potom jedná o nepovolenou/protiprávní výsadbu (viz 

dále). Důleţitým faktem je to, ţe právo na novou výsadbu se váţe pouze k osobě 

ţadatele (rozhodnutí „ad personam“) a je tak nepřevoditelné. 
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Dalším způsobem, jak zaloţit novou vinici, je kromě vyuţití práva na novou 

výsadbu právo na výsadbu ze státních rezerv. Kaţdý členský stát má státní rezervy 

vinic, které se počítají do produkčního potenciálu a tvoří tak rozdíl mezi celkovou 

plochou vinic a plochou skutečně vyuţitou. Jsou tvořeny nevyuţitými právy na novou 

výsadbu, na opětovnou výsadbu a udělenými z rezervy. Správa produkčního potenciálu 

je svěřena Ústavu, který vede Registr vinic. Po splnění určitých podmínek můţe Ústav 

poskytnout právo na výsadbu ze státních rezerv: 

 producentům mladším 40ti let s odbornou kvalifikací a způsobilostí, 

kteří poprvé zahájili činnost a zastávají funkci vedoucího podniku, a to 

bez úhrady, 

 producentům, kteří mají v úmyslu vyuţívat práva k výsadbě vinic se 

zajištěným odbytem produkce, za úhradu do státního či regionálního 

fondu. 

Poskytnutí práv na výsadbu ze státních rezerv je tedy vedeno snahou podpořit 

mladé pěstitele, kteří by jinak obtíţně vstupovali do oboru, a umoţnit novou výsadbu 

pěstitelům, kteří jiţ mají zajištěn odbyt a nebudou tak trh s vínem destabilizovat 

přebytky, kvůli kterým byla omezení produkčního potenciálu EU přijata.  

Právo na opětovnou výsadbu má poněkud jiný charakter. Je koncipováno jako 

náhrada za vinici vyklučenou
87

. Pěstitelům je tak ponechána moţnost vyklučit starou 

vinici, popřípadě vinici s nepříliš vhodným umístěním, a získat za ní práva na 

opětovnou výsadbu ve stejném rozsahu, v jakém byla vinice původní. Tak nedochází 

k navyšování produkčního potenciálu státu. Toto právo je sice udělováno ţadateli, který 

splní podmínky ţádosti, nicméně není na jeho osobu striktně vázáno a je tak 

převoditelné na jiný subjekt. Základní úprava práva na opětovnou výsadbu je obsaţena 

v ustanovení čl. 85i NR 1234/2007 a čl. 62 a 63 NK 555/2008. Konkrétní podmínky 

správního postupu o ţádosti o udělení práva na opětovnou výsadbu stanoví ustanovení  

§ 9 ZoVV. 

Při stanovení podmínek pro udělení tohoto práva, které uděluje také Ústav 

jakoţto správce produkčního potenciálu, je důleţitý princip ochrany vlastnického práva. 
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Pěstitelem můţe být osoba odlišná od vlastníka původní vinice, a protoţe vinice má 

nezaměnitelnou hodnotu, nelze ji vyklučit bez souhlasu jejího vlastníka. Proto pěstitel 

k ţádosti musí přiloţit souhlas vlastníka vinice, a pokud se tak nestane, nejsou splněny 

náleţitosti ţádosti a řízení je zastaveno
88

.  To ovšem nebrání současnému podání ţádosti 

pěstitele i vlastníka dotčené vinice- vzhledem k ochraně vlastnického práva tak bude 

právo na opětovnou výsadbu poskytnuto vlastníkovi pozemku, ale pokud ho ve dvouleté 

lhůtě nevyuţije, připadne toto právo pěstiteli. Zákon pamatuje i na případ, ţe vlastník 

vinice není znám nebo není znám jeho pobyt. Oznámení o záměru uplatnění práva na 

opětovnou výsadbu a k vyklučení vinice se pak vyvěsí na úřední desce obce, do jejíhoţ 

obvodu pozemek spadá, společně s výzvou vlastníkovi pozemku, aby uplatnil své právo 

souhlasu či nesouhlasu s vyklučením vinice. Lhůta pro reakci na výzvu je 90 dnů, 

marným uplynutím této lhůty vzniká právní fikce, ţe vlastník pozemku nebo jeho pobyt 

není znám, a jeho souhlas tudíţ není potřeba. Tím jsou ošetřeny mimo jiné případy, kdy 

vlastník o vinici nedbá, a v souladu se zásadou vigilantibus iura tak o své právo 

rozhodování o vyuţití svého pozemku jako vinice přijde. 

V některých případech je ovšem z logiky věci udělení práva na novou výsadbu 

nemoţné. Toto právo nelze udělit, byla-li na vyklučení vinice poskytnuta podpora pro 

reţim klučení dle NR 1234/2007. Dále se neudělí na vinici vyklučenou pro její 

protiprávnost. Dalším případem je nemoţnost pouţít toto právo v případě, ţe se 

vztahuje k vinici, pro kterou jiţ bylo uděleno právo na novou výsadbu jako náhrada za 

scelování pozemků nebo v rámci vyvlastnění, dále po vyklučení vinice určené 

k pokusným účelům, zaloţené za účelem produkce roubů nebo pro vlastní spotřebu 

pěstitele.  

Právo na opětovnou výsadbu zaniká, nebylo-li vyuţito do konce osmého 

vinařského roku následujícího po roce, kdy bylo dokončeno klučení. Nevyuţitá práva na 

opětovnou výsadbu propadají do státních rezerv. Je moţné na základě ţádosti převést 

toto právo do rezervy, ale zde se jedná o moţnost, která pravděpodobně nebude příliš 

vyuţívána. Jde pouze o opatření, kterým se oprávněný můţe vzdát práva na opětovnou 

výsadbu, pokud si je dopředu vědom, ţe ho nevyuţije před uplynutím prekluzivní 
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lhůty
89

.  Vzory příslušných ţádostí jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4 vyhlášky č. 323/2004 

Sb. a jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva a Ústavu. 

Pokud je právo na výsadbu realizováno v rozporu s výše zmíněným, jedná se o 

nepovolenou výsadbu, respektive podle NR 1234/2007 protiprávní výsadbu, a jako 

takové musí být sankcionováno. Povinnost vyklučit na náklady pěstitele nelegální vinici 

ukládá rozhodnutím Ústav. Zároveň stanoví lhůtu pro splnění této povinnosti. Po 

marném uplynutí této lhůty Ústav nařídí vyklučení na náklady pěstitele. S hrozny 

z takové vinice se podle NR 1234/2007 nesmí nakládat běţným způsobem, respektive 

lze s nimi nakládat jen za účelem destilace
90

. Pokud z nich přesto byly vyrobeny jiné 

produkty, o způsobu zpracování rozhodne Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 

Tato opatření jsou sankční povahy a slouţí k odstranění protiprávního stavu
91

, zároveň 

však reflektují i poţadavek ochrany trhu s vínem před dalšími produkty pocházející 

z vinic, které nejsou součástí produkčního potenciálu a jako takové nemohou být 

uváděny do oběhu. Na nelegální vinice se pochopitelně nemohou poskytovat ţádné 

programy podpory. Kromě sankce ve smyslu odstranění protiprávního stavu přichází 

v úvahu také postih za správní delikt podle ustanovení § 39 odst. 1) ff, gg, odst. 2) d, e, 

g, j ZoVV. 

 5.1.2 Územní struktura vinařských oblastí v ČR  

 Výsadba vinic v EU a produkce vína se realizuje v rámci vinařských zón. 

Územní členění vinařských ploch v EU je vedeno snahou postihnout různá specifika 

vinohradnické a vinařské činnosti v jednotlivých zónách, které jsou stanoveny na 

základě obdobných půdně-klimatologických a agro-ekologických podmínek
92

, jeţ mají 

na produkty přímý vliv. Mimo to je ale vnímáno i jako politické rozhodnutí, neboť 

konkrétní podmínky tohoto začleňování nejsou stanoveny
93

. Význam tohoto členění 

spočívá v odlišném stanovení podmínek pro enologické postupy v jednotlivých 

vinařských zónách, jelikoţ hrozny, popřípadě vína produkovaná v rámci jednotlivých 
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91

 Viz Rada, T. a kol.: Zákon o vinohradnictví a vinařství: Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012, str. 

30. 
92

 Viz Kraus, V. a kol.: Nová encyklopedie českého a moravského vína, Praga Mystica, Praha, 2005, str. 

191. 
93

 Viz Rada, T. a kol.: Zákon o vinohradnictví a vinařství: Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012, str. 4. 
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zón mají kvůli klimatologickým podmínkám jiný charakter. K zachování kvality vín 

vyrobených v příslušné oblasti je tak nutné reflektovat tyto podmínky i v povolených 

enologických postupech (odlišnost enologických postupů spočívá zejména 

v povolených limitech pro zvyšování cukernatosti, přikyselování vín atp.). Vinařské 

zóny jsou vymezeny v dodatku k příloze XIb NR 1234/2007 jako vinařská zóna A, B, C 

I, C II, C IIIa, C IIIb. 

 Česká republika je pak rozdělena na dvě vinařské oblasti (viz příloha č. 3), a to na 

vinařskou oblast Čechy a vinařskou oblast Morava
94

. V rámci České republiky je potom 

rozdělení do vinařských zón následující: 

 vinařská oblast Čechy spadá pod vinařskou zónu A, spolu např. s oblastí 

Lucembursko a vinařskými oblastmi Belgie, Dánska, Polska, Nizozemska, 

Dánska, ale i např. Irska, a patří tak mezi nejseverněji poloţené vinařské oblasti 

EU, 

 vinařská oblast Morava je zařazena pod vinařskou zónu B, kam dále patří např. 

oblast Rakouska, některé plochy vinic ve Francii, Slovensku, Slovinsku apod. 

Z tohoto dělení a ve světle výše zmíněného je tedy patrné, ţe na území ČR se 

mohou uplatnit různé enologické postupy podle náleţitosti k vinařské zóně. Vinařské 

oblasti Čechy a Morava jsou potom dále rozděleny na vinařské podoblasti, vinařské 

obce a viniční tratě. Specifikaci tohoto dělení ZoVV ponechává na prováděcím předpisu 

Ministerstva zemědělství (dále jen MZ), kterým je vyhláška MZ č. 254/2010 Sb., kterou 

se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí. Vinařské 

podoblasti pro oblast Čech jsou litoměřická a mělnická, pro oblast Moravy potom 

znojemská, mikulovská, velkopavlovická a slovácká. Vinařské obce a viniční tratě
95

 

v jednotlivých vinařských podoblastech včetně příslušnosti ke katastrálnímu území a 

názvů jsou uvedeny v příloze této vyhlášky, ve vyhlášce je pak stanoven způsob jejich 

územního vymezení. Toto členění má význam především pro označování vín a výrobu 

vín s CHOP/CHZO
96

. 

                                                 
94

 Podle statistik ČSÚ z roku 2009 se Morava na produkčním  potenciálu podílí 96,4 %.  
95

 Viniční tratí je pozemek nebo jeho část, popřípadě jejich soubor či kombinace, který tvoří jednotný 

celek, je v jedné vinařské oblasti či podoblasti  a splňuje předpoklady pro pěstování révy.  
96

 Chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení- viz dále. 
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Na prováděcím předpisu ZoVV ponechává i stanovení odrůd, ze kterých je 

dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti. Přitom je třeba přihlédnout 

k dlouhodobým zkušenostem s pěstováním révy a ke klimatologickým poznatkům ze 

srovnatelných vinařských oblastí.  Tímto prováděcím předpisem je vyhláška č. 

323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoVV, ve znění vyhlášky č. 

28/2010 Sb. Seznam moštových odrůd je uveden ve Státní odrůdové knize a 

v Odrůdových knihách ostatních zemí ES a dodrţet se pochopitelně musí i ustanovení 

NR 1234/2007, konkrétně čl. 120a, kde jsou obsaţeny podmínky pro zatřídění 

moštových odrůd
97

. Vinice ve viničních tratích, které jsou potom osázeny odrůdami 

révy splňujícími tyto náleţitosti, se povaţují za vinice vhodné pro jakostní víno 

stanovené oblasti, s výjimkou vinic vyklučených, neobdělávaných, podnoţových
98

 

nebo určených pro pokusné účely. Jinou neţ zatříděnou moštovou odrůdou révy pak 

můţe být osázena pouze vinice, která není určena pro výrobu vína, tzn. vinice pro 

vědecké a výzkumné účely, podnoţové vinice, a dále vinice určená výhradně pro 

spotřebu domácnosti vinaře. Viniční trať, která by byla v rozporu s tímto osázena 

druhem révy nesplňující tato kritéria, musí být vyklučena dle ustanovení čl. 120a odst. 5 

NR 1234/2007. Tato ustanovení slouţí k zachování kvality vín určením odrůd 

splňujících kvalitativní poţadavky pro výrobu vína
99

. 

5.1.3 Registr vinic 

 Registr vinic je mimo jiné seznamem produkčního potenciálu ČR, jsou v něm 

zaevidované veškeré plochy vinic v ČR. Produkční potenciál ČR za rok 2010, tj. k 31. 

prosinci 2011, byl 19 633,45 hektarů, z toho 17 337,81 hektarů osázených a ostatní 

plochy představují vinice vyklučené, práva na opětovnou výsadbu a práva na výsadbu 

ze státních rezerv
100

. Vzhledem k tomu, ţe NR 1234/2007 byl stanoven přechodný 

zákaz výsadby révy, neočekává se aţ do roku 2015 ţádná změna produkčního 

                                                 
97

 Základní podmínku pro zatřídění moštových odrůd je, ţe odrůda musí pocházet z druhu  réva vinná 

(Vitis vinifera, L.), popřípadě z kříţení této s jinými druhy rodu Vitis, a dále nesmí jít o odrůdu Noah, 

Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont.  Nezatříděné odrůdy nebo odrůdy vyřazené ze zatřídění 

jsou státy povinny vyklučit, pokud pro ně neplatí některá z výjimek uvedených v ustanovení článku 120a.   
98

 Podnoţové vinice jsou pěstovány kvůli produkci podnoţových řízků určených k mnoţení révy. 
99

 Viz Rada, T. a kol.: Zákon o vinohradnictví a vinařství: Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012, str. 

19. 
100

 Viz Bublíková, L. a kol.: Situační a výhledová zpráva, Réva vinná a víno, Praha: Ministerstvo 

zemědělství, 2011, str. 3. 
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potenciálu. Správa produkčního potenciálu je svěřena Ústřednímu kontrolnímu a 

zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „Ústav“).  

ZoVV ustanovením § 28 upravuje tuto oblast v návaznosti na čl. 185a NR 

1234/2007, kde jsou obsaţena základní ustanovení k této problematice
101

, a k NK 

436/2009, a provádí tak jejich pouţití v ČR.  Registry vinic jednotlivých členských států 

slouţí k zajištění sledování trhu s vínem v rámci celé EU. NK 436/2009 dělí údaje 

povinně zapisované do Registru vinic na tři okruhy, a to na registr pěstitelů, registr 

produkce a jiné údaje. Podle ZoVV je v Registru vinic obsaţen seznam registrovaných 

vinic a údaje o nich, včetně údajů o pěstitelích, údaje o hodnocených a zatříděných 

vínech, o kontrolách pěstitelů, výrobků a osob uvádějících produkty do oběhu, údaje o 

produktech a evidenční knihy obchodních zprostředkovatelů a údajů podle předpisů EU. 

Pod registr pěstitelů se dají podřadit identifikační údaje o pěstitelích, včetně 

majetkového vztahu k pozemku a údaje o vlastníkovi pozemku, není-li jím sám pěstitel, 

dále údaje o pozemku pro pěstování révy (údaje z katastru nemovitostí, název viniční 

tratě, výměra pozemku včetně specifikace ploch určených pro poskytnutí podpor, účel 

výsadby, věková skladba keřů révy a rozlišení moštových odrůd, údaje o 

zavlaţování)
102

. Uvádějí se i údaje o vinicích nepodléhajících registraci
103

. 

Registr produkce potom obsahuje údaje o hodnocených a zatříděných vínech, o 

provedených kontrolách pěstitelů, produktů a osob uvádějících produkty do oběhu a o 

produktech (tyto informace získává z prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci a 

prohlášení o zásobách, viz dále). 

Registr vinic
104

 není veřejně přístupný. Pěstitel má oznamovací povinnost 

v případě zrušení vinice či změny údajů, a to do 30 dnů od jejich provedení, aby Registr 

obsahoval aktuální informace o skutečném stavu. Informace podávané do Registru tak 

musí být úplné, včasné a pravdivé, jinak hrozí postih za správní delikt.  

                                                 
101

 ZoVV nicméně i po novelizaci, která měla za cíl uvést do souladu tento zákon se čtvrtou reformou trhu 

s vínem, odkazuje na ustanovení jiţ neplatného nařízení Rady (ES) 1493/1999. Toto vnímám jako 

poměrně zbytečnou chybu, která můţe laikům zhoršit orientaci v platných právních předpisech. V českém 

právním prostředí nejde bohuţel o nic ojedinělého. 
102

 Viz Rada, T. a kol.: Zákon o vinohradnictví a vinařství: Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012, str. 

145. 
103

 Srov. čl. 3 odst. 1 písm. b) NK 436/2009. 
104

 Způsob vedení Registru a vzory oznámení jsou obsaţeny ve vyhlášce č. 323/2004 Sb. 
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5.2 Vinařské právo 

 Vinařství je nerozlučně spjaté s vinohradnictvím, je navazující činností na 

činnost vinohradnickou. Vinohradnictví je odvětvím rostlinné výroby, oproti tomu 

vinařství je svou povahou jiţ výrobou potravinářskou. Z toho také vychází jeho právní 

úprava, proto je dán vztah ZoVV k ZoP. Vinařské právo je součástí práva 

potravinového, ze kterého bylo kvůli své specifičnosti vyčleněno do zvláštního zákona. 

Vinařství jako činnost tedy zahrnuje: zpracování vinných hroznů, rmutu, hroznového 

moštu nebo vína, povolenými technologickými postupy, dále plnění produktu do obalu, 

označování produktu a jeho uvádění do oběhu. Výčet činností, kterými se zabývá 

vinařství, je tedy poměrně široký a různorodý a nelze omezit na pouhou výrobu vína. 

Jeho součástí jsou i postupy směřující k poskytnutí produktu konečnému spotřebiteli. 

Jelikoţ vinařství zahrnuje i činnost výrobní, musí být splněny i hygienické standardy, 

uzákoněné ZoP a nařízením Rady č. 852/2004, o hygieně potravin (k této problematice 

blíţe viz kap. 6.1). 

 K pochopení vinařské činnosti je třeba vědět, co vinařské právo zahrnuje pod 

pojem produkt. Tento pojem byl dříve definován ZoVV, ale novelizací byla definice 

vypuštěna. Produktem se rozumí všechny ty produkty, které jsou taxativně 

vyjmenovány v příloze I. části XII ve spojení s přílohou č. XIb NR 1234/2007. Jde např. 

o víno z čerstvých hroznů, některé vinné mošty, mladé víno v procesu kvašení, likérové 

víno, šumivé víno (i jakostní, jakostní aromatické), perlivé víno, hroznový mošt, 

částečně zkvašený hroznový mošt, rektifikovaný moštový koncentrát, vinný ocet, 

matolinové víno, vinný kal, matoliny, vinné hrozny jiné neţ stolní, hroznová šťáva a 

rmut. Pojem produkt tedy zahrnuje nejširší moţné spektrum výstupů z vinařské činnosti. 

Rmutem jsou vinné hrozny narušené zpracováním, z nichţ lze vyrobit produkt. Rmut 

se rovněţ povaţuje za produkt. Konkrétně rmut vzniká rozdrcením hroznů na drť, která 

začne kvasit a dojde tak k uvolnění některých látek do moštu.  

 Zvláštní skupinou produktů je jakostní víno stanovené pěstitelské oblasti. Jde 

o jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno stanovené pěstitelské 

oblasti, aromatické jakostní šumivé víno, pěstitelský sekt, jakostní perlivé víno, jakostní 

likérové víno, víno originální certifikace, stanovené pěstitelské oblasti, tj. vinařské 
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oblasti Morava nebo vinařské oblasti Čechy. Jde o legislativní pojem, který je určen pro 

potřeby ZoVV, nikoliv o druh vína. 

 Výrobcem je fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí nebo označuje produkt 

za účelem jeho uvádění do oběhu. Je jím tak nejen přímý výrobce vína, jak by se dal 

pojem snadno vyloţit, ale i ten, kdo víno jiţ stočené do obalu označuje za účelem jeho 

prodeje.  

Dále je třeba zmínit problematické ustanovení o malovinařích. ZoVV podával 

definici tohoto pojmu v ustanovení §3, nicméně jinak, neţ je vnímají platné právní 

předpisy EU
105

. Po vyjádření SZPI z roku 2006, kterým odmítla ustanovení ZoVV o 

malovinařích a jejich osvobozeních od některých povinností aplikovat, protoţe je 

v rozporu s právem ES, se aţ novelizací z roku 2011 podařilo toto vypustit. Bohuţel ale 

opět ne úplně, protoţe zákon sice jiţ definici malovinařů neobsahuje, nicméně 

ustanovení § 43 stále vyjímá malovinaře z povinností dle § 29 zákona z povinnosti vést 

evidenční knihy (pokud nevyrábí jakostní vína, vína originální certifikace nebo jakostní 

vína s přívlastkem). Pokud bylo toto ustanovení ponecháno v ZoVV schválně a má 

odkazovat k právním předpisům EU, šlo jistě zvolit vhodnější způsob neţ ponechat zde 

pojem „malovinař“. Daleko spíše se tak ale stalo legislativní chybou. Toto ustanovení 

ZoVV tak zůstane nevyuţito a příslušné vynětí z dotčených povinností se pouţije přímo 

z NK 436/2009.  

5.2.1 Enologické postupy 

 Definici enologických postupů právní předpisy neobsahují. Jde o postupy, jimiţ 

je v průběhu výroby (vinifikace)
106

 ošetřováno víno, a které ovlivňují jeho výslednou 

kvalitu a chuť. Jelikoţ jde o přidávání cizorodých látek do vína, je zapotřebí právní 

regulace, aby výsledný produkt splňoval zdravotní i kvalitativní poţadavky potřebné 

pro uvedení do oběhu. Z reţimu enologických postupů je vyňata hroznová šťáva a 

zahuštěná hroznová šťáva a mošt určený k její výrobě. 

                                                 
105

 Příslušné nařízení Komise č. 436/2009 pojem malovinař vůbec nezná, případné osvobození od 

některých povinností řeší termíny „osoby prodávající nápoje pouze ke spotřebě přímo na místě“ a 

„producenti hroznů, jejichţ podniky mají méně neţ 0,1 ha plochy vinic a kteří ţádnou část své sklizně 

nebudou v ţádné formě uvádět na trh“. Oproti tomu definice v ZoVV  malovinaře  omezila plochou 

vinice 20 arů a produkcí vína 2000 litrů. 
106

 Popřípadě při uchovávání nebo vývoji výrobku. 
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 Základní právní rámec pro povolené enologické postupy v odvětví vína 

obsahuje  NR 1234/2007, které v ustanovení článku 120b a násl. vymezuje obecně 

povolené postupy. Členským státům je ponechána moţnost pravidla zpřísnit. V příloze 

XVa  tohoto nařízení je potom stanoven reţim obohacování, přikyselování a 

odkyselování v jednotlivých vinařských zónách, kterým je členským státům v rámci 

jednotlivých vinařských zón dána moţnost upravit ve stanovených mezích tuto oblast 

v závislosti na povětrnostních podmínkách, na kterých je sklizeň i kvalita hroznů 

závislá
107

.  Některá omezení potom stanoví příloha XVb, například zákaz přidávání 

vody a alkoholu a stanovené výjimky, zákaz zpracovávat meziprodukty z třetích zemí 

na výrobky, zákaz scelování vín ze třetích zemí s víny z EU apod. 

 Konkrétní povolené enologické postupy a jejich omezení potom upravuje dále 

nařízení Komise č. 606/2009 (dále jen NK 606/2009). Vztahuje se na vína vyrobená po 

1. srpnu 2009. Povolené enologické postupy jsou vyjmenovány a specifikovány 

v příloze Ia, přílohy dále stanoví horní meze oxidu siřičitého (příloha Ib), těkavých 

kyselin (Ic) a podmínky týkající se postupu slazení. Co se týká oxidu siřičitého, limity 

byly oproti stavu před 1. srpnem 2009 zpřísněny o 10 mg/L
108

. Slazení je povoleno, 

pokud se provádí hroznovým moštem, zahuštěným hroznovým moštem, popřípadě 

rektifikovaným moštovým koncentrátem, jsou dodrţeny příslušné limity a je provedeno 

stanoveným způsobem. Dále nařízení obsahuje pravidla scelování vín
109

 a stanoví 

metody rozboru vín.  

 ZoVV na tyto předpisy odkazuje a upřesňuje je pomocí generální klauzule
110

, 

kterou zakazuje přidávat do produktu jakékoliv látky, pokud předpisy
111

 nestanoví 

jinak. Zakazuje tak pouţívání jiných neţ povolených enologických postupů a přidávání 

jiných neţ povolených látek, pokud ovšem tyto látky nepřešly do produktu způsobem, 

jemuţ nelze technicky nebo technologicky zabránit. V případě takového přechodu látek 

                                                 
107

Proto bylo na základě tohoto ustanovení nařízení vydáno Ministerstvem zemědělství opatření obecné 

povahy platné pro hospodářský rok 2011/2012, kterým se povoluje přikyselování, a to i opakované, 

v rámci ustanovení přílohy XVa části C bodu 6, z důvodů mimořádně nepříznivých povětrnostních 

podmínek v ČR. Zmocnění k tomu má MZ na základě § 12 odst. 10 ZoVV. 
108

 Viz Mikeš, O. a kol.: Nové vinařské předpisy Evropského společenství, Vinařský obzor, 10/2009, str. 

459. 
109

 Scelením bílého vína bez CHOP/CHZO s vínem červeným bez CHOP/CHZO nelze vyrobit růţové 

víno. 
110

 Viz Rada, T. a kol.: Zákon o vinohradnictví a vinařství: Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012, str. 

39. 
111

 Tj. předpisy EU, ZoVV a vyhláška 323/2004 Sb.  
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je nutné dodrţet podmínku zdravotní nezávadnosti výsledného výrobku a zachování 

charakteristických vlastností. Aby se předešlo případným nesrovnalostem při kontrole 

správnosti těchto postupů (princip prevence), nesmí být v prostorách výroby, plnění 

nebo zpracování produktů uchovávány látky, které by mohly slouţit k falšování 

produktu.  Dále ZoVV zakazuje konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými 

látkami kromě oxidu siřičitého. Zvyšování přirozeného obsahu alkoholu (zvyšování 

cukernatosti) a slazení vín je specifickým enologickým postupem a není moţné u 

jakostních vín s přívlastkem. U ostatních vín je povinnost podat oznámení o takovém 

záměru SZPI. Rozdíl mezi zvyšováním cukernatosti vín a slazením vín je ten, ţe slazení 

je určeno pouze pro víno, ne pro meziprodukty, a jeho cílem je změnit chuť konečného 

produktu, narozdíl od zvyšování cukernatosti, jehoţ záměrem je zvýšení obsahu 

alkoholu. Prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 323/2004 Sb., která stanoví 

další podrobnosti. 

 Enologické postupy, upravené v těchto právních předpisech, se tak dají dělit do 

tří kategorií: enologické postupy zakázané (např. zákaz pouţití hroznové šťávy a 

zahuštěné hroznové šťávy v procesu vinifikace a zákaz podrobit je alkoholovému 

kvašení, zákaz úplného vylisování vinných hroznů, zákaz pouţít alkoholizované víno 

pro destilaci pouţít k jinému účelu, zvyšovat cukernatost u jakostních vín s přívlastkem, 

zákaz scelování vín ze třetích zemí s víny z EU atp.), enologické postupy obecně 

zakázané, ale za určitých podmínek povolené (např. zákaz přidávání vody v rámci 

enologického postupu, přidávání alkoholu
112

) a enologické postupy povolené. 

 Právní regulace enologických postupů má ve vinařství nezastupitelnou roli. 

Kromě ochrany spotřebitele a jeho zdraví, ochrany ţivotního prostředí a v neposlední 

řadě kvality vín je EU vedena také snahou ztíţit podmínky pro vstup na trh EU vínům 

ze třetích zemí. Na území EU nesmí být uváděny do oběhu produkty, při jejichţ výrobě 

byly pouţity jiné neţ povolené enologické postupy podle právních předpisů EU, coţ 

samozřejmě platí i pro země mimo EU. Nesmí docházet ani ke scelování produktů ze 

třetích zemí s víny z EU, ani nesmí být z produktů pocházejících ze třetích zemí na 

území EU zpracováváno na výrobky nebo do takových výrobků přidávány. EU se tak 

brání přebytkům na trhu.  

                                                 
112

 Přidávání alkoholu je povoleno např. k zastavení kvašení. 
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5.2.2 Klasifikace vín 

 Vína je moţné klasifikovat podle různých hledisek. Pro účely této práce je 

podstatné vystihnout specifika jednotlivých druhů vín z pohledu práva, ale i toto dělení 

odráţí poţadavky na kvalitu a rozdílné vlastnosti vín. S tím je spojená i změna 

označování vín, která proběhla se čtvrtou reformou společné organizace trhu s vínem. 

Přinesla nový způsob značení, který má pomoci spotřebitelům v lepší orientaci a 

vystihnout zvláštní charakter vín, a to cestou stanovením kategorií: chráněná označení 

původu (dále jen CHOP), chráněná zeměpisná označení (dále jen CHZO) a tradiční 

výrazy. Úprava je obsaţena v NR 1234/2007 a v prováděcím nařízení Komise č. 

607/2009 (dále jen NK 607//2009). Na národní úrovni je potom doplněna ZoVV a 

prováděcí vyhláškou č. 323/2004 Sb. 

 Jednotlivé druhy vín lze tedy dělit do následujících skupin: 

 vína s CHOP- sem patří jakostní vína, jakostní vína odrůdová, jakostní 

vína s přívlastkem, jakostní vína známková, jakostní vína šumivá, 

jakostní likérová vína, vína s přívlastkem a vína originální certifikace, 

 vína s CHZO- do této kategorie náleţí zemské víno, konkrétní CHZO je 

pak „moravské“ a „české“, 

 vína odrůdová bez CHOP/CHZO/tradičního výrazu- nesmí se ale jako 

odrůdová označovat.  

Klasifikace vín podle ZoVV nestanoví pouze druhy vín, ale zároveň i poţadavky 

na jejich výrobu, a tím i poţadavky na to, aby vína směla být podle jednotlivých 

kategorií nazývána. K tomu je důleţité splnit také podmínku nepřekročení hektarového 

výnosu, coţ je opatření vycházející z kvalitativních poţadavků na výrobu vín. 

Hektarový výnos je vyjádřen podílem mnoţství vinných hroznů sklizených v jednom 

vinařském roce a plochy vinice (nebo vinic pěstitele), na nichţ byly tyto vinné hrozny 

vypěstovány. Uvádí se v tunách na hektar. Je významný pro výrobu jakostního vína 

stanovené oblasti a pro označování a uvádění vín do oběhu. Povolený limit pro výrobu 

jakostních vín stanovené oblasti je 14 t/ha.  Zákon č. 256/2011 Sb., kterým se mění 

ZoVV, přinesl změnu stanovení hektarového výnosu. Před 1. zářím 2011 bylo moţné 
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sčítat jednotlivé hektarové výnosy ze všech ploch pěstitele
113

, tzn. i bez ohledu na 

odrůdu, po novelizaci je zcela logicky stanovena povinnost počítat v případě více odrůd 

na vinici hektarový výnos pro kaţdou odrůdu zvlášť. Pokud je hektarový výnos 

překročen, lze hrozny pocházející z takové vinice pouţít pouze pro výrobu vín bez 

označení odrůdy, ročníku, bez označení tradičním výrazem, bez chráněného označení 

původu nebo bez chráněného zeměpisného označení nebo je uvádět do oběhu pouze pro 

výrobu takových vín.  

 V následujícím textu jsou uvedeny druhy vín podle ZoVV, které jsou- aţ na 

vína originální certifikace- děleny podle tzv. germánské klasifikace, u nás převaţující. 

Germánská klasifikace reflektuje dominující charakteristiky a poţadavky a kritériem tak 

je vyzrálost hroznů, které byly k výrobě vína pouţity
114

. Vyzrálost hroznů se vyjadřuje 

pomocí stupně normalizovaného moštoměru, který udává obsah zkvasitelných cukrů 

ve vinných hroznech a uvádí se v kilogramech na jeden hektolitr hroznového moštu. 

Všechny druhy vína musí splňovat poţadavky na jakost dané vyhláškou č. 323/2004 

Sb.
115

 a předpisy EU.  

Nejniţší třídou je nyní víno s názvem odrůdy nebo ročníkem sklizně bez 

CHOP/CHZO/tradičního výrazu (tzv. odrůdové víno). Novelizací ZoVV byla zrušena 

kategorie stolního vína a zároveň zavedena tato kategorie. Jde o vína vyrobená z hroznů 

révy vinné sklizené na území ČR, které jsou vhodné pro výrobu zemského vína (ale 

nemusí splňovat poţadavek minimální cukernatosti) ovšem za splnění podmínky, ţe 

hektarový výnos nepřesáhl 14 t/ha. Nově se také nesmí označovat jako odrůdová a 

uvádět odrůdy révy vinné uvedené ve Státní odrůdové knize, aby nedošlo k záměně 

s víny vyšší kvality. Rozpor názvu „víno s názvem odrůdy“ se zákazem označovat ho 

                                                 
113

 Viz Půček, M.: Novela vinařského zákona, Vinařský obzor, 9/2011, str. 426. 
114

 Viz Rada, T. a kol.: Zákon o vinohradnictví a vinařství: Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012, str. 

79. 
115

 V přílohách 5 aţ 9 vyhlášky 323/2004 Sb. Tento poţadavek není stanoven u vína bez 

CHOP/CHZO/tradičního výrazu. I tato vína ale musí splňovat poţadavky předpisů EU. Poţadavky na 

jakost jsou určeny znaky jakosti a podle nich stanoví poţadavky a odchylky (např. znak- vzhled, 

poţadavek- čirý s jiskrou, odchylky- ojediněle jasné krystalky vinného kamene.) Pro jednotlivé druhy vín 

stanoví příloha speciální poţadavky.  
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odrůdou vznikl při legislativním procesu, kdy původně byla moţnost označovat ho tak 

navrhnuta, ale posléze naopak zakázána
116

. 

Zemské víno je víno, které bylo vyrobeno z hroznů révy vinné sklizené na 

území ČR, které jsou vhodné pro výrobu jakostního vína stanovené oblasti nebo ze 

seznamu odrůd uvedených v příloze 15 vyhlášky 323/2004 Sb. Zároveň tyto hrozny 

musí dosáhnout cukernatosti nejméně 14 stupňů normalizovaného moštoměru (dále jen 

NM). Jeho původ včetně zpracování musí být výlučně z vinařské oblasti Čechy nebo 

výlučně z vinařské oblasti Morava.  Zemské víno je vínem s CHZO a na etiketě se 

kromě povinných náleţitostí tudíţ uvádí označení „zemské“ a podle vinařské oblasti 

„české“ nebo „moravské“. Dále můţe obsahovat název odrůdy nebo vinařskou obec, 

pokud byly hrozny sklizeny z vlastních registrovaných vinic. 

Jakostní víno je víno vyrobené z hroznů (sklizených na vinici vhodné pro 

jakostní víno příslušné oblasti), které byly sklizeny v jedné vinařské oblasti, v níţ 

proběhla i výroba vína s výjimkou stáčení. Tyto hrozny musí dosáhnout cukernatosti 

nejméně 15 stupňů NM. Nesmí být překročen hektarový výnos. Jakostní vína se 

zatřiďují. Je moţné označit ho dovětkem „odrůdové“
117

  nebo „známkové“
118

. Podle 

toho se také označují (jakostní, jakostní odrůdové nebo jakostní známkové), musí být 

uveden název vinařské oblasti, v níţ bylo vyrobeno, popřípadě název odrůd nebo 

známka. Pochází-li hrozny z minimálně 85 % z konkrétní podoblasti, obce nebo tratě, 

můţe se tato uvést na etiketě.  

Jakostní víno s přívlastkem musí být vyrobeno z hroznů, sklizených na vinici 

vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které byly sklizeny ve stejné vinařské 

podoblasti (oblast i podoblast se uvádí na etiketě). Výroba musí proběhnout v oblasti 

sklizně, zároveň nesmí být překročen hektarový výnos. Vlastnosti hroznů potřebné pro 

jednotlivé duhy přívlastkového vína musí být ověřeny SZPI a víno musí být SZPI 

zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem. Druhy přívlastkových vín jsou: kabinetní 

                                                 
116

 Viz Rada, T. a kol.: Zákon o vinohradnictví a vinařství: Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012, str. 

82. 
117

 Vyrobené z vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, z vína vyrobeného z vinných hroznů 

sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín, a to 

nejvýše ze 3 odrůd.  
118

 Vyrobené 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.   
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víno (z hroznů s cukernatostí nejméně 19 stupňů NM), pozdní sběr (vyroben z hroznů s 

cukernatostí min. 21 stupňů NM), výběr z hroznů (z hroznů s cukernatostí min. 24 

stupňů NM), výběr z bobulí (pouze z vybraných bobulí s cukernatostí min. 27 stupňů 

NM, hrozny se sklízí ručně), výběr z cibéb (z vybraných bobulí napadených ušlechtilou 

plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti min. 32 stupňů NM, 

hrozny se sklízí ručně), ledové víno (z vinných hroznů, které byly sklizeny ručně při 

teplotách minus 7 stupňů Celsia a méně, v průběhu sklizně a zpracování zůstaly 

zmrazeny a získaný mošt měl cukernatost nejméně 27 stupňů NM) a slámové víno 

(vyrábí se z vinných hroznů sklízených ručně, před zpracováním skladovány minimálně 

3 měsíce na slámě či rákosu nebo zavěšené ve větraném prostoru, s cukernatostí min. 27 

stupňů NM. Novinkou od 1. září 2011 je, ţe pokud vykazuje mošt cukernatost jiţ po 2 

měsících min. 32 stupňů NM, můţe se vylisovat).  

Šumivé víno je víno s přirozeným obsahem oxidu uhličitého, který vzniká při 

kvašení v láhvi nebo tanku. Základním druhem je jakostní šumivé víno (sekt). Podle 

poţadavků na původ hroznů a dalších poţadavků dále rozlišujeme jakostní šumivé víno 

stanovené oblasti (sekt s. o.), pěstitelský sekt, aromatické jakostní šumivé víno, 

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti (aromatický sekt s. o.). Perlivé víno 

je víno sycené oxidem uhličitým. Označuje se jako jakostní perlivé víno a musí splňovat 

podmínky dané ZoVV. Dalším druhem je likérové víno, do kterého se přidává alkohol.  

Víno originální certifikace (VOC) se z dané kategorizace poněkud vymyká. 

Narozdíl od předchozího dělení, které je zaloţeno na tzv. Germánském způsobu 

značení, VOC je zaloţeno na Románském, apelačním způsobu značení, který klade 

důraz na místo původu hroznů, protoţe právě to způsobuje jedinečnost vína
119

. Výrobce 

takového vína musí být členem sdruţení vinařů, jehoţ fungování je povoleno 

Ministerstvem zemědělství. To uděluje i povolení označit víno jako VOC, a to na 

ţádost. ZoVV pak obsahuje procesní postup o udělení VOC včetně změn rozhodnutí
120

. 

VOC nepodléhá reţimu zatřiďování. 

Kromě těchto předpisy upravují i vinný nápoj, aromatizované víno, 

aromatizovaný vinný nápoj, aromatizovaný koktejl, odalkoholizované víno a 

                                                 
119

 viz http://www.klubpratelvina.cz/certifikace-voc 
120

 Ustanovení § 23 ZoVV. 

http://www.klubpratelvina.cz/certifikace-voc


45 

 

nízkoalkoholické víno.  Zvláštní kategorií je pak částečně zkvašený hroznový mošt, 

který je dle předpisů EU pouze meziproduktem, nicméně je v ČR velmi oblíbený. Jsou-

li splněny podmínky na jeho výrobu (územní
121

, enologické, časové
122

 a označovací), 

smí být nazýván tradičním výrazem burčák.  

5.2.3 Označování vín 

 Označování vína je důleţité zejména pro spotřebitele a odráţí kvalitativní 

poţadavky na jednotlivá vína. Zároveň tak přispívá k hospodářské soutěţi. Označování 

vína definuje ustanovení čl. 118w odst. 1 NR 1234/2007 jako všechna slova, údaje, 

ochranné známky, obchodní značky, vyobrazení nebo symboly na balení, dokladu, 

štítku, etiketě, které daný výrobek provázejí nebo se k němu vztahují. Je upraveno NR 

1234/2007, NK  607/2009 a směrnicí 200/13/ES, na národní úrovni ZoVV a vyhláškou 

č. 323/2004 Sb., podpůrně se pouţije ZoP, a to pro pouţití českého jazyka. NR 

1234/2007 obsahuje ustanovení o CHOP, CHZO a tradičních výrazech a základní 

ustanovení k označování vína, které dále specifikuje NK 607/2009. ZoVV společně 

s prováděcí vyhláškou upravuje zakázané údaje a další nepovinné údaje.   

 CHOP/CHZO a tradiční výrazy byly zavedeny pro postihnutí územních 

vlastností vín a jejich kvality. Jejich význam spočívá v tom, ţe jsou povoleny pouze 

v případě, ţe se jedná o víno vyrobené v souladu s podmínkami těchto označení. Týkají 

se jen vyjmenovaných druhů vín
123

. CHOP je moţné udělit vínu, které pochází z hroznů 

z uvedené oblasti ze 100 % a v této oblasti také probíhá výroba
124

. Pokud je minimálně 

85 % z určité podoblasti této oblasti, lze uvést i podoblast. K přidělení CHZO musí 

minimálně 85 % hroznů pocházet výlučně z uvedené oblasti, ve které navíc probíhá 

výroba, ZoVV ale poţaduje 100 % původ hroznů z uvedené oblasti. Význam 

CHOP/CHZO/tradičních výrazů je zdůrazněn i tím, ţe je jim poskytnuta zvláštní 

ochrana.  

 V rámci údajů, které jsou součástí označování vín, rozlišujeme mezi údaji 

povinnými, údaji nepovinnými a údaji zakázanými.  

                                                 
121

 Hrozny pouţité při výrobě musí pocházet i být zpracovány na území ČR. 
122

 Smí být nabízen k prodeji od 1. srpna do 30. listopadu kalendářního roku. 
123

 Víno, likérové víno, šumivé víno, jakostní šumivé víno, aromatické jakostní šumivé víno, perlivé víno, 

perlivé víno dosycené oxidem uhličitým, částečně zkvašený hroznový mošt, víno ze zaschlých hroznů a 

víno z přezrálých hroznů. 
124

 Výjimky jsou uvedené v ustanovení čl. 6 odst. 4 nařízení Komise 607/2009. 
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 Povinné údaje.
125

 Povinné údaje jsou vyjmenovány v NR 1234/2007, konkrétně 

v ustanovení článku 118x, 118y a 118za, dále pak v čl. 50 a násl. NK 607/2009. ZoVV 

na tato nařízení odkazuje. Uvádějí se na stejném zorném poli tak, aby byly čitelné, aniţ 

by bylo třeba láhví otáčet. ZoVV ani NR 1234/2007 neupravují povinnost uvádět 

povinné údaje v českém jazyce, ale tato povinnost vyplývá ze zákona č. 110/1997 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů
126

 . Povinné údaje jsou následující: 

 Druh výrobku- druh výrobku lze někdy vynechat (např. u vín s CHOP, 

CHZO). Např. víno, mladé víno v procesu kvašení, likérové víno apod. 

Kompletní seznam výrobků je uveden v příloze XIb NR 1234/2007. 

 Výraz CHOP/CHZO (lze vynechat u vín s tradičními výrazy) a název 

CHOP/CHZO u vín s takovým označením. Název CHOP zní „Čechy“ 

(případně s doplněním „Mělnická“, „Litoměřická“) a „Morava“ 

(případně s obdobným doplněním podle podoblasti). Název CHZO zní 

potom „české“ a „moravské“. ČR si tedy v rámci Evropy nechala 

vhodně zaregistrovat označení tak, ţe nepoučený spotřebitel 

nezaznamená příliš velký rozdíl oproti stavu minulému. 

 Skutečný obsah alkoholu v procentech objemových. 

 Uvedení provenience. „Víno z …“, „vyrobeno v…“ apod. Konkrétní 

pravidla pro jednotlivé druhy vína viz čl. 55 NK 607/2009. 

 Název stáčírny nebo výrobce/ prodejce. „Plněno v…“, „vyrobeno v…“. 

U vín s CHOP/CHZO je moţný pojem „sklep“, „vinařský dům“, 

„vinařství“. Pro šumivá vína platí jiný reţim neţ pro vína ostatní
127

.  

 Název dovozce u dováţených vín. 

 Údaj o obsahu cukru u šumivých vín (šumivých vín dosycených 

oxidem uhličitým, jakostních šumivých vín, jakostních aromatických 

šumivých vín) a u vín s CHOP z ČR a u všech sudových vín. Např. 

suché, polosuché atp., u sektů potom např. brut, demi-sec (i v češtině) 

                                                 
125

 viz http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1021309&docType=ART&nid=11428 
126

 Srov. ustanovení § 6 odst. 4 zákona o potravinách. 
127

 Srov. čl. 56 a 57 NK 607/2009.  

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1021309&docType=ART&nid=11428
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atp. Hodnoty cukru pro šumivá vína a vína tichá jsou pro účely tohoto 

různé. 

 Číslo šarţe. Můţe být uvedeno mimo zorné pole ostatních povinných 

údajů. 

 Údaj o obsahu alergenu. Můţe být také mimo zorné pole ostatních 

povinných údajů. Uvádí se, pokud hodnoty oxidu siřičitého ve víně 

překročí 10 mg/l. 

 Jmenovitý objem. 

 Pro některá vína platí zvláštní pravidla- např. pro šumivé víno 

dosycené oxidem uhličitým dodatek „získáno dosycením oxidem 

uhličitým“
128

.  

Nepovinné údaje
129

.  

 Ročník sklizně. Pokud minimálně 85 % hroznů bylo sklizeno v tomto 

roce
130

. Týká se dle ZoVV jakostních vín s přívlastkem, perlivých vín, 

likérových vín a vín odrůdových.  

 Název moštové odrůdy. Minimálně z 85 % hroznů u jedné odrůdy, u 

více odrůd potom ze 100 % z těchto. Názvy se potom uvádějí sestupně 

dle mnoţství. U vín bez CHOP/CHZO nesmí být dle § 17a ZoVV 

uvedena odrůda ze Státní odrůdové knihy ani název „odrůdové víno“. 

 Údaj o obsahu cukru- u vín, která ho nemají povinně. 

 Doplňující tradiční výrazy u vín s CHOP/CHZO.  

 Symbol CHOP/CHZO u těchto vín. 

 Údaje o některých výrobních metodách. Např. „barrique“, „kvašeno 

v lahvi“ apod. Upraveno v čl. 66 NK 607/2009 a ve vyhlášce 323/2004. 

 U vín s CHOP/CHZO název jiné zeměpisné jednotky, pokud je 

menší/větší neţ základní oblast pro označení CHOP/CHZO, pokud o 

tom rozhodl členský stát. 

 Získaná ocenění nebo medaile ze soutěţí a výstav vín
131

.   

                                                 
128

 Srov. čl. 60 NK 607/2009. 
129

 Viz http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1021309&docType=ART&nid=11428 
130

 U vín ledových můţe být sklizeno v lednu/únoru následného roku. 

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1021309&docType=ART&nid=11428
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 Označení „mešní víno“, „košer víno“ apod. jakoţto splnění poţadavků 

pro účely církví. Nutný je písemný souhlas příslušné církve nebo 

náboţenské společnosti
132

.  

 Další označení podle vyhlášky č. 323/2004 Sb. Upraveno v § 9 této 

vyhlášky včetně podmínek, které musí vína splňovat pro taková 

označení. Jde například o „mladé víno“, „zrálo v sudu“, „chateau“. 

Zakázané údaje. ZoVV uvádí zakázaná slovní spojení jako zdravotní víno, 

posilující víno, víno na krev, přírodní atp. včetně různých kombinací těchto slov. 

Důvodem tohoto zákazu je to, aby se ve spotřebiteli nevzbudil dojem, ţe víno je de 

facto lékem. (Na úrovni Evropského parlamentu dokonce někteří členové poţadují, aby 

mezi povinné údaje patřila i informace, ţe konzumace alkoholu podporuje rakovinu
133

.) 

Dále je zakázáno označovat jako víno některé nápoje vyrobené z meziproduktů nebo 

mísením vína s jinými nápoji. 

 

5.2.4 Zatřiďování vína a uvádění vín do oběhu 

 Zatřiďování vína je důleţité nejen pro kontrolu kvality a původu domácích vín, 

ale slouţí i k lepší informovanosti spotřebitelů o těchto vínech
134

. Cílem zatřiďování 

vína je prověřit soulad senzorických vlastností vína (absence chorob a vad, odrůdová 

typičnost) a samotného zatřídění do příslušné kategorie vína s vlastnostmi vzorku 

vína
135

. Zatřiďování bylo novelizováno zákonem č. 256/2011 Sb. a od 1. září 2011 tedy 

platí v pozměněné verzi. Nejdůleţitější změnou je, ţe výrobce vína odebere vzorky vín 

sám, oproti tomu v minulosti připadala tato povinnost pracovníkům SZPI. 

 Zatřiďování vína podléhá jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní 

šumivé víno stanovené oblasti, aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti, 

pěstitelský sekt, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno, a to pokud je vyrobeno 

                                                                                                                                               
131

 Ustanovení § 16 odst. 4 ZoVV. Novelizací bylo zrušeno uznávání soutěţí Ministerstvem zemědělství, 

je tedy moţné uvést na etiketu jakékoliv ocenění ze soutěţe vín, pokud je pravdivé a relevantní. 
132

 Ustanovení § 16 odst. 5 ZoVV. 
133

 Viz Půček, M., Sedlo, J.: XIX. valné shromáţdění AREV, Vinařský obzor, 5/2011, str.237. 
134

 viz aplikace stránek ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-

vinic/spustit-aplikaci-zatrideni-vina.html 
135

 Viz rada, T. a kol.: Zákon o vinohradnictví a vinařství: Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012, str. 

134. 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/spustit-aplikaci-zatrideni-vina.html
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/spustit-aplikaci-zatrideni-vina.html
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z hroznů sklizených ve vinařské oblasti Morava nebo ve vinařské oblasti Čechy a 

nebylo zatříděno podle reţimu pro VOC. 

 Pro zatřídění vína platí následující postup: 

 podání ţádosti- ţádost o zatřídění vína se podává inspektorátu SZPI 

v Brně, a to buď způsobem elektronickým prostřednictvím portálu 

http://eagri.cz/public/web/mze/zatrideni_vina, kde je obsaţen příslušný 

formulář (tento postup je bezesporu pruţnější, informace jsou obratem 

přeneseny do databáze Komise
136

 SZPI i do zvolené laboratoře), nebo 

ručně vyplněnou originální ţádostí umoţňující digitální zpracování (k 

dispozici pouze na pracovišti Komise SZPI v Brně). Ţádost musí 

splňovat náleţitosti stanovené správním řádem i ZoVV (ustanovení § 26 

odst. 3) a musí k ní být přiloţeny výsledky rozboru a doklad o zaplacení 

správního poplatku 

 odběr vzorků vín- provede výrobce před podáním ţádosti. Kaţdý vzorek 

se skládá ze tří dílčích podvzorků a musí být reprezentativní pro celou 

šarţi vína, podrobnosti upravuje vyhláška č. 323/2004 Sb., ustanovení § 

12  

 rozbor- zajistí výrobce v akreditované laboratoři (seznam je na 

internetových stránkách Ministerstva zemědělství) na vlastní náklady, 

akreditovanými metodami stanovenými pro rozbor vína podle právních 

předpisů 

 zatřídění v Komisi SZPI- Komise vyhodnotí, zda jsou splněny podmínky 

pro zatřídění (druh vína, původ hroznů, hektarový výnos, cukernatost a 

hmotnost hroznů u přívlastkových vín atp.), rozhodne, zda lze toto víno 

uvést do oběhu a pokud ano, rozhodne o jeho zatřídění, kopii o 

rozhodnutí zašle Ministerstvu zemědělství, následuje zveřejnění. 

Uvedení do oběhu je vymezeno jako nabídka produktu k prodeji, jeho prodej 

nebo jiná forma nabídky ke spotřebě, a to včetně skladování nebo přepravy pro potřeby 

prodeje nebo nabídky ke spotřebě. Poţadavky pro uvedení vína do oběhu spočívají 

                                                 
136

 Komise pro hodnocení a zatřídění vín. 

http://eagri.cz/public/web/mze/zatrideni_vina
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hlavně v jakosti, dodrţení povolených enologických postupů, zdravotní nezávadnosti 

(ZoP) a poţadavky proti nekalé soutěţi- zákaz klamavého označení, vyvolání nebezpečí 

záměny a nabízení klamavým způsobem
137

. Pozornost je věnována i problematice 

obalů, které spadají do reţimu vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických poţadavcích na 

výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Co se 

týká skladování pro účely prodeje, je úprava v ustanovení § 27 odst. 8 ZoVV jen velmi 

skromná, hlavní úpravu obsahuje nařízení Rady č. 852/2004, o hygieně potravin. 

Poţadavky na uvedení do oběhu jsou vlastně posledním kontrolním sítem, majícím 

zabránit produktům nesplňujícím zákonné předpoklady vstup na trh.   

5.3 Evidence produktů, povinná hlášení a další povinnosti výrobců 

 Institut evidenčních knih slouţí k zaznamenání vstupů a výstupů jednotlivých 

produktů. Jsou tak podkladem pro kontrolu, kterou provádí Státní zemědělská a 

potravinářská inspekce (dále jen Inspekce). Zaznamenáním vstupů a výstupů pro kaţdý 

produkt je tak omezována moţnost falšování vína, neboť všechny evidované produkty 

jsou předmětem kontroly. 

  Evidenční knihy má povinnost vést fyzická nebo právnická osoba, která je 

producentem nebo obchodním zprostředkovatelem. To je poměrně široké vymezení. 

Této povinnosti jsou ale zproštěny osoby, jejichţ podnikatelská činnost spočívá 

v přímém prodeji vína spotřebiteli v mnoţství nepřevyšující 1000 hl vína za jeden 

hospodářský rok
138

. Úprava je obsaţena v NK 436/2009 na základě NR 1234/2007, 

z české úpravy potom v ZoVV (ustanovení § 30) a v prováděcí vyhlášce č. 323/2004 

Sb. (ustanovení § 14). Nařízení stanoví způsob vedení evidenčních knih včetně způsobu 

zápisu a zapisovaných skutečností. Jak jiţ bylo zmíněno, zapisovanými skutečnostmi 

jsou všechny vstupy a výstupy jednotlivých produktů, včetně data a mnoţství. Zapisují 

se také látky, které slouţí k ošetřování vín, a způsoby tohoto ošetřování, jemuţ byl 

produkt podroben, včetně data a mnoţství látky. To je důleţité právě pro předcházení, 

respektive moţnosti kontroly, zda produkty byly podrobeny pouze povoleným 

enologickým postupům. Konkrétní podobu evidenčních knih stanoví vyhláška 

323/2004. 

                                                 
137

 Viz § 46 a § 47 Obchodního zákoníku. 
138

 Maloobchodníci a osoby prodávající nápoj ke spotřebě přímo na místě. 
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 Povinnými hlášeními rozumíme prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci, 

prohlášení o nákupu a prohlášení o zásobách. Kromě prohlášení o nákupu vyplývají tyto 

povinnosti z NR 1234/2007 a NK 436/2009. Smysl těchto prohlášení je v kontrole 

aktuálního stavu v oboru, a tudíţ v moţnosti predikovat konkrétní vývoj v příslušném 

roce.  

Prohlášení o sklizni je povinností producenta hroznů. Z této povinnosti jsou 

vyňaty určité skupiny producentů, a to pokud neprodukují hrozny určené k výrobě vína, 

popřípadě nejsou uváděny na trh. Dále je toto prohlášení povinen z opačného důvodu 

podávat i obchodník s moštovými hrozny.  

Povinnou osobou ohledně podávání prohlášení o produkci jsou všechny osoby, 

které ze sklizně běţného roku vyrábějí víno nebo mošt. Tato povinnost je omezena 

z obdobných důvodů jako u prohlášení o sklizni.  

Prohlášení o zásobách podávají výrobci i prodejci, s výjimkou soukromých 

spotřebitelů a maloobchodníků, a obsahuje údaje o zásobách hroznového moštu, 

zahuštěného hroznového moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína. 

Prohlášení o nákupu nevyplývá z ţádného předpisu EU, je zcela v reţimu 

ZoVV. Povinnost podávat toto prohlášení má kaţdý, kdo nakoupil rmut, mošt nebo 

víno. Z této povinnosti neexistuje ţádné vynětí, coţ je zřejmě legislativní nedostatek
139

. 

Jen těţko si lze představit, ţe by účelem tohoto ustanovení, které se do ZoVV dostalo 

poslední velkou novelizací, bylo to, aby kaţdoročně podávali koneční spotřebitelé 

prohlášení o celoročních nákupech vína. 

Kromě oznamovací povinnosti mají producenti ještě povinnosti další, a to 

především ty, co vyplývají ze samotné výroby vína. Poţadavky na výrobu jsou jednak 

enologické, dále smyslové, fyzikální a chemické a zdravotní. Enologické poţadavky viz 

kap. 5.2.1. Smyslové poţadavky jsou uvedeny v příloze vyhlášky 323/2004. Poţadavky 

na zdravotní nezávadnost vyplývají z předpisů potravinového práva. 

                                                 
139

 Viz Rada, T. a kol.: Zákon o vinohradnictví a vinařství: Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012, str. 

151. 
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5.4 Sankční odpovědnost  

 Jelikoţ se právní úprava vinařství a vinohradnictví pohybuje v oblasti správního 

práva, je odpovědnost na tomto úseku koncipována jako odpovědnost za správní 

delikty. Pro účely sankční odpovědnosti je vhodné rozdělit subjekty do dvou kategorií, a 

to na právnické a podnikající fyzické osoby, jejichţ deliktní odpovědnost je upravena 

v ZoVV, a nepodnikající fyzické osoby. Nepodnikajícím fyzickým osobám potom 

deliktní odpovědnost vyplývá z ustanovení jiných zákonů, ustanovení § 39 ZoVV se na 

ně nevztahuje. Tyto osoby je moţné postihnout např. za neoprávněné podnikání ve 

smyslu ţivnostenského zákona nebo podle ZoP za uvádění potravin neznámého původu 

do oběhu.  

 Druhá kategorie, právnické a podnikající fyzické osoby, má potom deliktní 

odpovědnost vymezenou podle okruhů následujících činností: při uvádění produktu 

podléhající úpravě ZoVV do oběhu, při porušení povinností pěstitele, při porušení 

povinností výrobce, při porušení povinností prodejce, při porušení evidenční povinnosti. 

Tyto okruhy ZoVV rozvádí do konkrétních skutkových podstat a stanoví za ně sankce, 

jejichţ výše můţe dosáhnout aţ 5 000 000 Kč. Odpovědnost za správní delikty je 

koncipována jako objektivní odpovědnost s moţností liberace.  

 Odpovědnost za správní delikty nevylučuje moţnost trestní odpovědnosti. Zde je 

vhodné zmínit trestní odpovědnost právnických osob, kterou nově umoţňuje od 1. ledna 

2012 zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. 

  

5.5 Vinařský fond 

 Vinařský fond byl zřízen zákonem č. 50/2002 Sb., který novelizoval zákon č. 

115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Stalo se tak ještě před vstupem do Evropské 

unie po vzoru evropských zemí. Hlavním úkolem Vinařského fondu tehdy bylo 

podporovat výsadbu a obnovu vinic a propagovat víno, to vše z prostředků získaných 

formou odvodů od pěstitelů vinic, výrobců a dovozců vína. Další finanční prostředky 

Fondu tvořily dlouhodobě návratné finanční podpory od státu. 

 Se vstupem do EU vyvstala potřeba změnit způsob a účel fungování Vinařského 

fondu. Stalo se tak přijetím zákona č. 321/2004 Sb. (ZoVV). Tím došlo k zásadní změně 
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fungování Vinařského fondu a přiblíţil se tak obdobným vinařským organizacím EU. 

Sídlo Vinařského fondu je v Brně. Kromě ZoVV je zákonná úprava Vinařského fondu 

obsaţena ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 97/2006 Sb. 

 Vinařský fond (dále jen VF nebo Fond) je právnickou osobou, která hospodaří 

s vlastním majetkem v rámci ZoVV, ale je mu zakázáno účastnit se podnikání jiných 

osob. Pro účely správního rozhodování (o povinnosti zaplatit odvod a podporu státu, o 

ţádostech o poskytnutí podpory) je nadán veřejnou mocí, tzn. má postavení orgánu 

veřejné moci. To mimo jiné odůvodňuje i přiměřené pouţití správního řádu na 

rozhodování o podporách. 

 Fond vykonává svou činnost v rámci zákona a okruhy této činnosti jsou 

následující: 

 podpora marketingu vína, prodeje produktů (konkrétní formy upravuje 

vyhláška č. 97/2006 Sb.), ochrana označování vína podle zeměpisného 

původu, 

 informační činnost- informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o 

dalších významných souvisejících skutečnostech, 

 podpora uchovávání a rozvoje vinohradnictví a vinařství jako významné 

součásti evropského kulturního dědictví, podpora rozvoje turistiky v této 

oblasti. 

Moţnosti financování Vinařského fondu jsou omezené, a to kvůli jeho povaze a 

cílům. Velkou část příjmů tvoří odvody, a to jednak 0,50 Kč z litru vína poprvé 

uvedeného do oběhu (kaţdého vyrobeného litru vína na území ČR a poprvé uvedeného 

do oběhu)
140

, a dále 350 Kč z kaţdého (i započatého) hektaru vinice
141

. Na financování 

Fondu se tak zásadním způsobem podílejí vinohradníci i vinaři. Dalšími příjmy jsou: 

podpory státu, dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu územně samosprávných celků, 

finanční příspěvek kraje, dary od fyzických, právnických i zahraničních osob, dědictví, 

                                                 
140

 Novelizací se od 1. září 2011 vypočítává tento odvod z mnoţství vyrobeného vína, které producent 

uvedl do výkazu o produkci. Povinnost platit tento odvod se nevztahuje na výrobce, kteří v kalendářním 

roce uvedou do oběhu méně neţ 1000 l vína. 
141

 Neplatí pro pěstitele, kteří obhospodařují vinici menší neţ 1 hektar, pro vinice registrované pro 

výzkumné účely, dále neplatí pro mladé vinice, tj. vinice do konce třetího roku od výsadby.  
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příjmy z prodeje produktů podporujících činnosti VF, úroky z vkladů, penále za 

nezaplacené nebo opoţděné odvody. 

Tyto příjmy pak Fond můţe pouţít pouze k financování stanovených okruhů 

činností a k pokrytí vlastních provozních nákladů. 

Organizační struktura Fondu se skládá z Rady Fondu, ředitele Fondu a Dozorčí 

rady Fondu. Veřejnou správu vykonává Rada, její předseda a ředitel. Předseda Rady 

rozhoduje o opravných prostředcích mimo obnovu řízení podle zvláštních právních 

předpisů, přiměřeně se na něj pouţijí ustanovení o vedoucím ústředního správního 

orgánu. 

Členem orgánu Fondu můţe být pouze osoba fyzická. Předpoklady pro členství 

jsou bezúhonnost a plná způsobilost k právním úkonům. Členem orgánu nemůţe být 

zaměstnanec Fondu. ZoVV dále upřesňuje u jednotlivých orgánů neslučitelnost funkcí.  

Nejvyšším orgánem Fondu je Rada. Skládá se z jedenácti členů jmenovaných 

ministrem zemědělství na funkční období čtyř let. Ministr zemědělství jmenuje členy 

následovně: jeden člen z řad ministerstva, jeden z řad zastupitelstva Jihomoravského 

kraje a ostatní na návrh vinohradnických a vinařských sdruţení. Členy v případě 

závaţného porušení povinností odvolává ministr zemědělství na návrh Dozorčí rady 

nebo toho, kdo je navrhl. Předseda a místopředseda Rady je volen a odvoláván radou. 

V působnosti Rady jsou ty nejdůleţitější rozhodovací kompetence, např. rozhodování o 

vyuţívání finančních prostředků, poskytování podpor a sestavování plánu činnosti 

Fondu.  

Statutárním orgánem je ředitel, jehoţ volí a odvolává Rada, která dohlíţí na jeho 

činnost. 

Kontrolním orgánem je Dozorčí rada. Kontroluje hospodaření s majetkem 

Fondu, vyuţití finančních prostředků a poskytování podpor. Dozorčí rada má sedm 

členů a jmenuje je a odvolává Poslanecká sněmovna.  

5.6 Státní dozor v oblasti vinohradnictví a vinařství 

 Dozor nad dodrţováním povinností, vyplývajících z právních předpisů, je svěřen 

Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (Ústav) pro oblast 
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vinohradnictví a Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) pro oblast 

vinařství. Dozor se samozřejmě neomezuje jen na dodrţování českých předpisů, ale i na 

dodrţování všech povinností vyplývajících z práva EU.  

 Při kontrolní činnosti se Ústav i SZPI řídí jak ZoVV, tak zákonem č. 146/2002 

Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a změně některých souvisejících 

zákonů v případě SZPI a zákonem č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a 

zkušebním ústavu zemědělském a změně některých souvisejících zákonů v případě 

Ústavu.  

 Ústav a SZPI, jako orgány dozoru, mají následující působnost: 

 dozorovat nad dodrţováním povinností stanovených právními předpisy 

EU, ZoVV a prováděcími právními předpisy, 

 zjišťovat příčiny nedostatků a odpovědné osoby, 

 rozhodovat o správních deliktech podle ZoVV, 

 provádět certifikaci vína podle čl. 63 NK 607/2009, 

 provádět ověření souladu se specifikacemi podle čl. 118p NR 1234/2007. 

Zjistí-li SZPI nedostatky, uloţí opatření podle zákona č. 146/2002 Sb.  

S dozorem úzce souvisí správní trestání. Správní delikty podle ZoVV jsou 

uvedeny v ustanovení § 39 a zahrnují velké mnoţství skutkových podstat. O správních 

deliktech rozhoduje a sankce ukládá Ústav či SZPI. 

5.7 Shrnutí 

 Vinohradnické a vinařské právo je od přistoupení k EU určováno jejími 

právními předpisy. V současné době tvoří evropské vinohradnické a vinařské právo 

jednotné nařízení Rady 1234/2007 a prováděcí nařízení. Česká právní úprava se tak 

uplatňuje v mezích práva EU a je třeba ji tak i vykládat. Hlavními prameny české právní 

úpravy je ZoVV a prováděcí vyhláška č. 323/2004 Sb.  

 ZoVV upravuje podmínky vinohradnictví a vinařství, ovšem pouze v návaznosti 

na právo EU. Dále upravuje výkon státní správy včetně státního dozoru nad 

dodrţováním povinností stanovených platnými právními předpisy a ukládání sankcí. 

ZoVV dále vymezuje základní pojmy potřebné pro výklad zákona.   
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 Vinohradnictví jako součást rostlinné výroby je pěstitelem provozovaná výsadba 

a pěstování révy na vinici za účelem produkce vinných hroznů nebo révových roubů, 

dále sklizeň takových hroznů nebo roubů, výsadba a pěstování révy podnoţové a 

produkce révových sazenic. Tím je tedy vymezen okruh vinohradnické činnosti, na níţ 

se ZoVV vztahuje.  

 V rámci EU má při stanovení enologických postupů velký význam členění 

vinařských států EU do vinařských zón podle podobných podmínek pro pěstování révy. 

Území ČR je rozděleno do dvou vinařských oblastí, a to na vinařskou oblast Morava a 

vinařskou oblast Čechy. První zmíněná oblast patří v rámci EU do vinařské zóny B, 

druhá pak do vinařské zóny A. Obě oblasti se dále dělí na vinařské podoblasti, obce a 

tratě, jeţ stanoví prováděcí vyhláška č. 254/2010 Sb. Vinice ve viničních tratích, na 

kterých je vysázená odrůda révy zapsaná ve Státní odrůdové knize, se povaţuje za 

„vinici vhodnou pro jakostní víno stanovené oblasti“. O osázené ploše a dosaţených 

hektarových výnosech má pěstitel povinnost vést záznamy. Překročí-li hektarový výnos 

14 tun na hektar, nejsou hrozny pouţitelné pro výrobu jakostního vína.  

Vzhledem k platné evropské právní úpravě platí přechodný zákaz výsadby 

nových vinic. V ČR má správu produkčního potenciálu na starosti Ústav a ten 

rozhoduje o povolení nové výsadby, o právu na opětovnou výsadbu a o vyklučení 

výsadby nepovolené.  

Vinařství je činnost spočívající ve zpracování vinných hroznů, rmutu, 

hroznového moštu nebo vína, plnění produktů do obalů, označování produktu a jeho 

uvádění do oběhu. Vinařství spadá do odvětví práva potravinového, coţ odůvodňuje 

subsidiární pouţití ZoP. 

ZoVV v návaznosti na právní předpisy EU stanoví enologické postupy, tj. 

postupy při zpracování a výrobě vína. Zde platí oznamovací povinnost výrobce SZPI o 

provedených zákonných postupech, konkrétně při zvyšování cukernatosti a při slazení 

vína. 

Označování vína, důleţité zejména pro ochranu spotřebitele, podléhá podrobné 

právní úpravě EU, která stanoví povinné a nepovinné údaje. ZoVV s prováděcí 
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vyhláškou potom v tomto smyslu doplňuje úpravu, kdyţ stanoví údaje zakázané a 

doplní další nepovinné. 

Vína lze nově dělit podle toho, zda mají CHOP/CHZO/tradiční výraz či nikoliv. 

Právní předpisy stanoví, za jakých podmínek se tato označení udělují. V ČR tak máme 

víno s CHZO- zemské víno, vína s CHOP- jakostní vína, jakostní vína s přívlastkem, 

jakostní vína šumivá, jakostní vína perlivá atp., vína bez takového označení- tzv. „vína 

odrůdová“, u nichţ se ale nesmí uvádět odrůda ze Státní odrůdové knihy. Dále existují 

vína originální certifikace, která odráţejí územní specifika vín a nepodléhají zatřiďování 

podle ustanovení § 26 ZoVV. 

Zatřiďování vín je institutem, který má slouţit ke kontrole státu, potaţmo 

spotřebitele, nad produkovanými víny z hlediska kvality, jakosti a nezávadnosti. ZoVV 

stanoví, která vína podléhají zatřiďování. Zatřiďování vín provádí Komise SZPI na 

ţádost výrobce. Ten nově sám odebere vzorek a nechá ho vyhodnotit v příslušné 

laboratoři. Komise potom rozhodne o zatřídění vína.  

Vinařský fond je právnickou osobou hospodařící s majetkem, mezi jehoţ hlavní 

příjmy patří odvody od vinařů a vinohradníků. Úkolem Fondu je např. podpora 

marketingu vína, prodeje produktů, ochrana označování podle zeměpisného původu, 

informuje veřejnost, podporuje rozvoj vinařství a vinohradnictví. Vzhledem 

k účelovému vázání jeho příjmů se finance vracejí zpět do oboru a slouţí tak takřka 

výhradně k rozvoji vinohradnictví a vinařství.   

Státní dozor nad dodrţováním povinností vyplývajících z české právní úpravy i 

z právních předpisů EU vykonává v oblasti vinohradnictví Ústav a v oblasti vinařství 

SZPI. Ty také rozhodují o správních deliktech. 
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6. Právní předpisy související s vinohradnickou a vinařskou 

činností 

 S vinohradnickou a vinařskou činností souvisí kromě zvláštní právní úpravy této 

rostlinné výroby poměrně velké mnoţství právních předpisů, které doplňují základní 

úpravu těchto činností (viz kapitola 3.). Při vykonávání této činnosti je tak nutné 

přihlédnout i k těmto zákonům, ať jiţ jde o zákony o ochraně ţivotního prostředí, o 

potravinové právo, úzce související se zemědělskou činností jakoţto navazující odvětví, 

nebo o právo daňové. V následujícím textu jsou zmíněna, alespoň ve stručnosti, některá 

související právní odvětví. 

6.1 Víno jako předmět potravinového práva 

 Víno je potravinou ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 

tabákových výrobcích. Pokud ZoVV nestanoví jinak, vztahují se tak na něj předpisy 

potravinového práva
142

. Z práva EU se potom uplatní především nařízení Rady (ES) č. 

852/2004, o hygieně potravin, které nařizuje výrobcům potravin, a tedy i vína, 

pouţívání tzv. HACCP
143

 systému. Tento systém slouţí k produkci bezpečných 

potravin, a to stanovením kritických kontrolních bodů a analýzou rizika. Na základě 

zjištěné zvýšené míry rizika potom výrobce stanoví moţné způsoby udrţování tohoto 

nebezpečí v přijatelných limitech. Vzhledem k tomu, ţe při výrobě vína jsou na jeho 

ošetření vyuţívány i alergenní látky a látky ve zvýšených koncentracích negativně 

ovlivňující zdraví, pouhé vyuţití správné hygienické praxe je nedostačující a systém 

HACCP tak musí vyuţívat i malé vinařské podniky
144

. Nařízení stanoví i další 

povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a způsob spolupráce s kontrolním 

orgánem. Na toto nařízení odkazuje ZoVV v ustanovení § 11
145

, kterým stanoví 

povinnosti výrobců. 

                                                 
142

 Zákon č. 110/1997 Sb.,  potravinách a tabákových výrobcích a prováděcí právní předpisy. 
143

 Z angl.. Hazard Analysis Critical Control Points- Systém analýzy rizika a stanovení kritických 

kontrolních bodů.  
144

 Viz Hlaváček, M.: Systém HACCP při výrobě vína, Vinařský obzor, 12/2010, str. 584. 
145

 Srov. ustanovení § 11 odst. 2 písmeno c. ZoVV- odkazuje na prováděcí právní předpisy, konkrétně na 

vyhlášku č. 210/2004 Sb., o podmínkách a poţadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě 

potravin, která byla jiţ zrušena. Nyní tuto oblast upravuje nařízení EP a Rady č. 178/2002, kterým se 

stanoví obecné zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, a nařízení Rady 852/2004, o hygieně 

potravin. 
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6.2 Vinohradnictví a ochrana životního prostředí 

 Vinohradnictví jakoţto zemědělská činnost úzce souvisí s právem ţivotního 

prostředí (viz kap. 3). Vinice je součástí zemědělského půdního fondu a jako taková 

podléhá zvláštní ochraně podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu. Tento zákon obsahuje instituty, které mají zabránit svévolné přeměně 

zemědělské půdy na půdu nezemědělskou i jejímu poškozování, a reflektuje tak 

mimořádnou důleţitost půdy jakoţto sloţky ţivotního prostředí a význam racionálního 

vyuţití půdy s přihlédnutím k ochraně ţivotního prostředí. Mezi základní povinnosti 

pěstitelů vinné révy patří hospodařit tak, aby nedocházelo ke znečišťování půdy a 

potravního řetězce a zdrojů pitné vody škodlivými látkami ohroţujícími zdraví nebo 

ţivot lidí a existenci ţivých organismů, k poškozování okolních pozemků a příznivých 

fyzikálních, biologických a chemických vlastností půdy
146

. Vinohradníci si problém 

znehodnocování půdy nevhodným hospodařením sami uvědomují a většina z nich 

dobrovolně přešla na integrovanou či rovnou ekologickou produkci
147

.  Kolize zájmů 

vinohradnictví a ochrany ţivotního prostředí ovšem vzniká ve způsobu ochrany úrody 

před některými škůdci z řad obratlovců, konkrétně před špačkem obecným. 

6.2.1 Integrovaná produkce révy vinné; biovíno 

 Ve vinohradnictví se v období před dvaceti lety a dříve vyuţívaly vinohradnické 

technologie spočívající v pouţívání velkého mnoţství chemických přípravků. Ty 

znamenaly významné poškození půdy- došlo k zatíţení různými chemickými látkami 

(např. mědí) a k erozím- i vinic samotných (úbytek přirozených druhů ţivočichů i 

rostlin). Z extenzivního hospodaření se postupem let i díky vhodné dotační politice a 

zájmu pěstitelů přešlo na integrovanou produkci
148

, vyuţívající biologické technologie 

ochrany vinic
149

. To bylo podstatné hlavně na územích, kde se zemědělská produkce 

dostávala do kolize s ochranou ţivotního prostředí, např. na území CHKO Pálava. Zde 

bylo pomocí podpory Světové banky dosaţeno biologizace vinohradnictví mezi lety 

                                                 
146

 Srov. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ustanovení § 3 odst. 1. 
147

 Ekologická produkce se řídí zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, prováděcími 

vyhláškami, na evropské úrovni je zásadní nařízení Rady (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a 

označování ekologických produktů. 
148

 Integrovaná produkce (IP)  je jakýmsi mezistupněm mezi neomezeným vinohradnictvím (chemickým) 

a ekologickou produkcí. Mnohé z ekologických vinic vznikly právě přechodem od neomezeného 

vinohradnictví přes IP k ekologické produkci. V IP má zásadní roli bývalý Svaz IP, dnešní Svaz Ekovín. 
149

 Hluchý, M.: Vývoj integrované produkce révy vinné u nás a v okolních státech a její přínos pro 

vinohradnictví ČR (I.), Vinařský obzor, 2/2012, str. 75. 
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1994 a 1996
150

. V roce 2010 jiţ výměra vinic pouţívající systém integrované, popřípadě 

ekologické produkce zabírala 86- 92 % ze všech vinic v ČR
151

. Systém integrované, 

respektive ekologické produkce s sebou nese jednak ekonomické benefity, ale hlavně 

znamená zdravější a ekologicky stabilnější krajinu, půdu nepoškozenou nadměrným 

pouţíváním pesticidů, menší kontaminaci vody i ovzduší cizorodými látkami. U 

biodiverzity vinic jiţ nejsou výsledky tak jednoznačné, nicméně dá se říci, ţe systém 

integrované produkce otevírá moţnost pozitivně ovlivnit biodiverzitu vinic i okolní 

krajiny
152

. K poslednímu vývoji zbývá dodat, ţe 8. března bylo přijato dlouho 

očekávané nařízení Komise (EU) č. 203/2012, s platností od 1. srpna 2012, kterým se 

mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 

(ES) č. 834/2007
153

, pokud jde o prováděcí pravidla pro ekologickou produkci vína. 

Stanoví pravidla, spočívající např. v produkci vinných hroznů i ve 

zvláštních enologických postupech, za kterých se víno bude moci označovat „bio“ 

včetně národního i evropského loga pro biopotraviny. Tato právní úprava tedy vstoupí 

v platnost 1. srpna 2012 a za splnění všech podmínek nahradí současné „víno 

z ekologicky pěstovaných hroznů“, které bylo dosud vzhledem k nedostatečné právní 

úpravě jediným výstupem z ekologického vinařství. 

6.2.2 Ochrana přírody a vinohradnictví 

 Špaček obecný (Sturnus vulgaris subs. vulgaris Linnaeus) je v Evropě hojně se 

vyskytující stěhovavý pták, který se obzvláště na podzim sdruţuje ve velkých hejnech a 

dokáţe způsobit obrovské škody na úrodě. Jedná se o tvora poměrně rychle se 

přizpůsobujícího a běţné způsoby plašení na něj neúčinkují. Jediným, co na odstrašení 

hejn špačků z vinice funguje, je odstřel několika jedinců z hejna
154

. Vzhledem k tomu, 

ţe v některých regionech Evropy jeho populace významně klesá
155

, byl prohlášen za 

ubývající druh a vztahuje se tak na něj Bernská úmluva (Úmluva o ochraně evropských 
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 Tamtéţ, str. 77. 
151

 Z celkové výměry 17 359 ha, viz Hluchý, M. Vývoj integrované produkce révy vinné u nás a 

v okolních státech a její přínos pro vinohradnictví, Vinařský obzor, 3/2012, str.133. 
152

 Tamtéţ, str. 133. 
153

 O ekologické produkci a označování ekologických produktů. 
154

 Viz Sotolář,  R.:  Causa špaček obecný (Sturnus vulgaris subsp. vulgaris L.), Vinařský obzor, 9/2008, 

str. 412. 
155

 Ve střední a jiţní Evropě je ale evidován opačný směr. 
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planě rostoucích rostlin, volně ţijících ţivočichů a přírodních stanovišť)
156

.  Na 

evropské úrovni je problematika ochrany ptáků řešena směrnicí č. 147/2009/ES, o 

ochraně volně ţijících ptáků, která nahrazuje a zrušuje směrnici 79/409/EHS. 

Ustanovení těchto směrnic pak byla transponována do zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. Podle ustanovení § 5a o ochraně volně ţijících ptáků je 

zakázáno mimo jiné jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem. 

V ustanovení § 5b jsou potom stanoveny podmínky, za jakých lze postupovat odchylně, 

které se týkají i škody na úrodě. Na základě tohoto ustanovení vydalo Ministerstvo 

ţivotního prostředí vyhlášku č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování 

špačka obecného. Konkrétně vyhláška navazuje na ustanovení § 5b odst. 4.  Stanoví tak 

podmínky a způsoby usmrcování špačka obecného, ovšem pouze k účinnosti střelby 

jako metody plašení, nikoliv za účelem sniţování početních stavů těchto ptáků.  

 Tato vyhláška se uplatní pouze pro prevenci škod na úrodě révy vinné na 

vinicích, a to na vinicích a ve vzdálenosti padesáti metrů okolo vinic, pouze ve vinařské 

oblasti Morava s výjimkou Národního parku Podyjí. Odchylný postup, který má povahu 

úmyslného usmrcování špačka obecného, lze uplatnit jen ve stanoveném čase. Musí jít o 

dobu mezi 15. srpnem a 31. říjnem kalendářního roku (a to od východu slunce do jedné 

hodiny před západem slunce), nejprve ovšem příslušný orgán (orgán ochrany přírody 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností) vyhlásí skutečnost, ţe se na vinicích v 

jeho správním obvodu zdrţuje hejno špačků čítající minimálně 1000 kusů. Bez tohoto 

vyhlášení není moţné špačky usmrcovat. Způsob usmrcení je moţný pouze střelbou 

z brokové nebo kombinované zbraně ráţe do 2,5 milimetru včetně
157

, a to pouze dvěma 

výstřely do okraje hejna o 1000 a více špačcích. V momentě, kdy je hejno vyplašeno a 

odlétá z vinice, nesmí se do něj střílet. V případě návratu hejna do dohledu střelce je 

moţné výstřely opakovat. Střelcem smí být pouze fyzická osoba splňující podmínky 

zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Navíc musí záměr uplatňovat odchylný postup 

předem písemně ohlásit u místně příslušného orgánu ochrany přírody. Střelci mají 

povinnost usmrcené jedince dohledat, sejmout jim ornitologický krouţek, jsou-li jím 
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 Viz Sotolář, R.:  Causa špaček obecný (Sturnus vulgaris subsp. vulgaris L.), Vinařský obzor, 9/2008. 

str. 411.  
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 Toto ustanovení není z hlediska ochrany přírody nejvhodnější. Broky o velikosti 3,5 milimetru by 

měly plašící účinek stejný jako broky menší velikosti, ale do zbraně se větších broků vejde méně, tudíţ by 

bylo jednou ranou usmrceno méně jedinců. Viz tamtéţ, str. 412  
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označeni, a odevzdat ho spolu s informací o datu a místě zástřelu místnímu orgánu 

ochrany přírody. 

 Tato ustanovení, jakkoliv jsou potřebná k ochraně sniţujících se stavů populace 

špačků v Evropě, přináší vinohradníkům nemalé problémy. Vzhledem k tomu, ţe na 

území České republiky se naopak početní stavy špačků zvyšují, znamenají pro úrodu 

velké ohroţení. Vinohradníkům jsou poskytnuta opatření jen omezená a přinášejí jim 

mimo jiné i další finanční náklady (najmutí myslivce, který jim bude ve stanoveném 

období vinici hlídat). Časové období, v němţ je odstřel špačků povolen, je pevně 

stanoveno- v případě, ţe se hejna objeví dříve, nemá pěstitel moţnost se těmto náletům 

bránit. Problematické můţe být v praxi i vyhlašování povolení odstřelu příslušným 

orgánem, který by tedy měl teoreticky monitorovat výskyt hejn špačků v blízkosti vinic. 

Problémem je i to, ţe pojištění úrody proti špačkům je tzv. nepojistitelným vlivem
158

. 

Vyhláška odkazuje na ustanovení § 54 odst. 3 zákona o myslivosti, podle kterého škody 

způsobené zvěří, jejichţ početní stavy nemohou být sniţovány lovem, hradí stát. Toto 

ustanovení ale odkazuje na další zákon, a to zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování 

náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými ţivočichy, mezi něţ ovšem 

špaček obecný nepatří a tudíţ se zákon v tomto případě nepouţije. Otázkou potom je, 

proč vyhláška na tato ustanovení odkazuje. Škody, které na vinicích špačci napáchají, 

tak jdou k újmě vinohradníkům.  

6.3 Spotřební daně za víno 

 Víno obecně podléhá spotřební dani ve smyslu zákona č. 353/2003 Sb., o 

spotřebních daních (dále jen ZoSD). ZoSD pouţívá dělení produktů z vinné révy na 

tichá vína, šumivá vína a meziprodukty a definuje je
159

. Tichým vínem je tak víno, které 

není šumivým vínem a meziproduktem, tedy víno v nejčastěji chápaném slova smyslu. 

Od povinnosti plátce daně jsou osvobozeni výrobci, kteří vyrobí výhradně tiché víno, 

nepřesahující mnoţství 2000 hektolitrů za rok. Meziprodukty a šumivá vína jsou 

zdaněny částkou 2340 Kč na hektolitr, u tichého vína je sazba daně nulová. To se ovšem 

má podle záměru vlády změnit. Ministerstvo financí navrhlo zvýšení daně z tichého 

vína na 10 Kč/l. Tento návrh není v českém právním prostředí ojedinělý. V roce 1992 
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 Viz Sotolář, R. Causa špaček obecný, Vinařský obzor, 9/2008, str. 413. 
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 Ustanovení § 93 ZoSD. 
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byla sazba daně z tichého vína 7,8 Kč/l. V té době byla také rozloha vinic v porovnání s 

dneškem malá a vinařství prodělávalo úpadek, ale vhodnou dotační politikou a sníţením 

sazby daně bylo dosaţeno nárůstu plochy vinic. V polovině roku 2000 pak byla daň 

z vína zrušena
160

. Od té doby se několikrát projednáváno její zavedení, respektive 

zvýšení z nenulové sazby, coţ vyvrcholilo oznámením záměru o zvýšení daně z tichého 

vína v květnu letošního roku
161

. 

 Přestoţe plátcem daně je vinař, spotřební daň nese konečný spotřebitel
162

. To 

ovšem neznamená, ţe by vinařům daň neztíţila jejich postavení. Jako plátcům daně jim 

ZoSD ukládá příslušné povinnosti, např. zboţí skladovat v daňovém skladu, vést 

evidenci atp., coţ se odrazí na nákladech.  Skutečným problémem je tak zvýšení 

konečné ceny vína, které bude vyšší, neţ je sazba daně, a které můţe mít velmi 

negativní dopad na prodejnost českého a moravského vína. Vzhledem k tomu, ţe čeští 

spotřebitelé jsou silně orientováni na cenu, budou zřejmě preferovat vína levnější
163

. 

V evropském kontextu je situace ještě o něco horší. V EU nemá ţádný stát, produkující 

víno, stanovenou daň
164

. Při vývozu vína pocházejícího z ČR by tak byli čeští vinaři 

v nevýhodě oproti evropským a naše vína by se tak stala prakticky 

nekonkurenceschopnými.  

 Zkušenosti z jiných zemí, patřících mezi producenty vína v EU, hovoří jasně 

proti zvýšení daně. Maďarsko daň z tichého vína krátce zavedlo, ale poté opět zrušilo, 

neboť náklady na výběr se ukázaly být velmi vysoké a administrativa zatěţující 

producenty téţ
165

. Zkušenost ze Slovenska z počátku letošního roku, kde byla zavedena 

spotřební daň na vína ovocná a medovinu, je taková, ţe i v relativně malém oboru, kde 

by odbyt neměl být problematický, začalo docházet k propouštění a úpadku oboru. Daň 

byla po měsíci zrušena
166

.   
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 Viz Sedlo, J.: Zase ta spotřební daň z vína, Vinařský obzor, 12/2009, str. 542. 
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 http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinne-komodity/reva-vinna-a-vino/obchod-s-

vinem/informace-o-danove-politice.html 
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 Viz Bakeš, M. a kol.: Finanční právo, 5. vydání, C.H. Beck, Praha 2009, str. 183. 
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 Povinnost platit spotřební daň se vztahuje i na vína dovezená. Je zde tak navíc riziko vzniku šedé 

ekonomiky. 
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 Spotřební daň z vína, ale jen symbolická (v přepočtu 0,8 Kč/l), se platí pouze ve Francii, ale systém je 

nastaven tak, ţe finanční prostředky takto získané jsou investovány zpět do vinařství. 
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 Viz Půček, M.: Důrazné NE spotřební dani za tiché víno, Vinařský obzor, 2/2012, str. 62. 
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 Tamtéţ, str. 62. 
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 Ministerstvo financí očekává zavedením spotřební daně zvýšení státního 

rozpočtu o 2 miliardy Kč
167

, ale skutečná částka by zřejmě byla niţší (pokles nákupu 

vína). Argumentuje tím, ţe je vinařství zvýhodněno oproti pivovarnictví a lihovarnictví. 

To je ovšem pravda jen částečně. Spotřební daň za tichá vína je sice nulová, ale vinaři 

jiţ platí odvody do Vinařského fondu (viz kap. 5.5). Navíc je třeba zváţit specifika 

oboru, kdy vinařská činnost je oproti pivovarnictví a lihovarnictví více regulovaná a 

jako taková je i daleko více závislá na úrodě
168

. Mluvit tak o diskriminaci je 

přinejmenším bezpředmětné. Dalším argumentem proti zvýšení spotřební daně pak je 

hrozba destabilizace jihomoravského regionu. V Jihomoravském kraji se nachází 

přibliţně 92 % celkové výměry vinic v ČR a v oboru nebo v přímé návaznosti 

(gastronomie, ubytování atp.) zde pracuje několik desítek tisíc lidí
169

. Ohroţení 

vinařství by tak mohlo znamenat i ohroţení těchto pracovních míst a rozvoje turistiky, 

která regionu přináší nemalé finanční prostředky. Státu by tedy příliš neprospělo, pokud 

by následkem zavedení spotřební daně z vína došlo ke zvýšení nezaměstnanosti a 

zchudnutí tohoto regionu. Domnívám se, ţe stát by měl jeden z mála prosperujících 

zemědělských oborů naopak podporovat, a přispívat tak mimo jiné i k rozvoji venkova a 

udrţení tradičního rázu krajiny, a ne znevýhodňovat české vinaře před evropskými, 

zvláště kvůli nejistému přínosu pro státní rozpočet.   

6.4 Shrnutí 

 Právní úprava vinařství a vinohradnictví úzce souvisí s ostatními právními 

odvětvími. Ta přináší vinařům a vinohradníkům další povinnosti. Víno je potravinou dle 

zákona o potravinách a při jeho výrobě je třeba dodrţovat jisté hygienické standardy 

dané především nařízením Rady o hygieně potravin. Dále vinohradnická činnost musí 

splňovat povinnosti, respektive zákazy dané právem ţivotního prostředí. Vinice jsou 

součástí zemědělského půdního fondu a poţívají patřičné ochrany, např. před přeměnou 

na nezemědělskou půdu. Další omezení spočívající např. v zákazu usmrcování ptáků 

pak stanoví zákon o ochraně přírody a krajiny. Ze zákazu je stanovena výjimka 

prostřednictvím vyhlášky MŢP o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného. 
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 Příjmy státního rozpočtu na rok 2012 jsou 1,084 biliónu Kč. 
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 Viz Svoboda, J.: Spotřební daň by váţně poškodila naše vinařství. Vinařský obzor, 4/2012, str. 178. 
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 Viz Stávek, R. Snahu o zavedení spotřební daně na tichá vína jednoznačně odmítám, říká Michal 

Hašek, Vinařský obzor, 4/2012, str. 212. 
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V současné době je nejrozšířenějším způsobem vinohradnictví integrovaná produkce 

respektující ochranu ţivotního prostředí a postupně se přechází na produkci 

ekologickou, která se navíc musí řídit zákonem o ekologickém zemědělství a nařízením 

Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Další povinnosti 

vinařům vyplývají ze zákonů daňových. Zákon o spotřebních daních v následujícím 

období zřejmě prodělá novelizaci, kterou bude zvýšena spotřební daň za tiché víno ze 

sazby nulové na 10 Kč/l. To je vinařskou obcí přijímáno velmi negativně a je tak 

otázkou, jakou podobu bude spotřební daň z vína nakonec mít.    
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7. Závěr 

 Vinohradnické a vinařské právo upravuje široký okruh činností, od pěstování 

révy jakoţto výchozího produktu přes výrobu vín aţ k uvádění jiţ hotových vín do 

oběhu. Smyslem právní úpravy je ochrana spotřebitele, jeho zdraví a v neposlední řadě 

ochrana ţivotního prostředí. Cílem diplomové práce tak bylo postihnout problematiku 

platné právní úpravy vinařství a vinohradnictví, a to se zaměřením na českou právní 

úpravu v kontextu práva Evropské unie, které tento obor stále více reguluje.     

K pochopení systematiky vinařského a vinohradnického práva je nezbytné 

vymezit vztah obou činností. Vinohradnictví je zvláštní rostlinnou výrobou, a jako 

takové je součástí zemědělského práva, ovšem vinařství je oborem navazujícím, 

pouţívajícím výstupy z vinohradnictví jako produkty k dalšímu zpracování, a svou 

povahou je tedy součástí práva potravinového, které bylo pro své odlišnosti vyčleněno 

ze ZoP do zvláštního zákona (ZoVV). Oběma oborům je pak společný charakter norem 

práva správního. Kvůli úzké souvislosti se zemědělskou činností ovšem nelze 

opomenout ani souvislost s právem ţivotního prostředí, protoţe právě na ţivotním 

prostředí je vinohradnictví jakoţto zemědělská činnost přímo závislá. Stejně tak 

předpisy práva daňového přináší vinařům další povinnosti. S oběma činnostmi jsou 

neodlučitelně spjaty také předpisy obecného charakteru, tj. práva občanského a 

obchodního, v krajním případě práva trestního. 

 Hlavní principy vinařského a vinohradnického práva jsou jakoţto součást SZP 

určovány předpisy EU. V těch je v současné době obsaţena většina právní úpravy 

těchto odvětví a do budoucna se dá očekávat ještě větší regulace unijním právem. To 

vyplývá z primárního práva - z ustanovení článku 35 aţ 44 SFEU, kterými je EU 

zmocněna k provádění SZP. Na základě toho vydala EU nařízení, z nichţ základní 

ustanovení jsou obsaţeny po reformě společného trhu s vínem z roku 2007 v jednotném 

nařízení pro společnou organizaci trhů, NR 1234/2007. Na toto nařízení pak navazují 

nařízení prováděcí. Nařízení jsou podle SFEU přímo závazná, vyplývají z nich práva a 

povinnosti přímo jednotlivcům, a bezprostředně účinná, tj. bez nutnosti inkorporace do 

právních předpisů členských států. Většina právní úpravy oboru tak leţí v těchto 

nařízeních a určují tak zásadní směr, kterým se vinařské a vinohradnické právo ubírá. 
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 Vnitrostátní právní úprava pak v rámci předpisů EU stanoví konkrétní postupy, 

popřípadě upravuje situace, které jí jsou těmito právními předpisy výslovně ponechány 

nebo na které naopak právní předpisy EU nepamatují. Uváţíme-li, ţe kromě ZoVV 

spočívá vnitrostátní právní úprava ještě v subsidiárním pouţití ZoP, a v prováděcích 

vyhláškách, dostáváme poněkud nepřehlednou skupinu právních předpisů různé právní 

síly. 

 Jak jiţ bylo naznačeno, EU se vydala cestou přísné právní regulace společného 

trhu s vínem, kladouc přitom důraz na konkurenceschopnost vín na evropském, 

potaţmo světovém trhu. K dosaţení tohoto cíle měl slouţit institut výsadbových práv a 

podpory klučení vinic, stejně jako povinnost vyklučit vinice protiprávní, a tím 

nenavyšovat nebo dokonce omezit produkční potenciál EU. Přechodný reţim práv na 

výsadbu byl stanoven do konce roku 2015 s moţností prodlouţení do roku 2018, ale jiţ 

nyní je zřejmé, ţe v budoucí reformě odvětví jiţ nebude mít EU zájem na zachování 

reţimu výsadbových práv, přestoţe profesní organizace volají po opaku. Bylo by 

vhodné výsadbová práva alespoň částečně zachovat, aby nedocházelo k masivním 

změnám rázu krajiny přesunem vinic z hůře obdělávatelných svahů do jednodušeji 

přístupných níţin.  

 Kvalita vín je ovlivňována především pomocí stanovení povolených 

enologických postupů, které jsou jako jediné přípustné k ošetřování vín. Zajišťuje se tak 

jakost a zdravotní nezávadnost vín, nicméně i tato úprava je předmětem nátlaku 

některých členských států, konkrétně Itálie, Španělska a Řecka, které se snaţí některé 

enologické postupy znemoţnit kvůli hájení vlastních ekonomických zájmů. Dá se 

předpokládat, ţe i ve vyjednávání o příští reformě společné organizace trhu s vínem se 

budou tyto tendence objevovat a je tak na ostatních členských státech, aby jim 

zabránily. 

Ve vztahu k předpisům daňového práva, konkrétně k ZoSD, je znovu aktuální 

dlouho diskutovaná změna sazby spotřební daně na tichá vína z nenulové na sazbu 10 

Kč/litr. Zde je třeba zdůraznit, ţe návrh nemá v EU prakticky obdoby a jeho přijetím by 

se stát dopustil na českých a moravských vinařích škod, jejichţ rozsah je těţko 

předvídatelný, ale znamenalo by faktické znevýhodnění a nekonkurenceschopnost vín 

z ČR a úpadek oboru, který je jako jeden z mála prosperující. Přínos tohoto opatření je 
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navíc zavádějící, jelikoţ nepočítá se sníţením spotřeby vín. Tyto tendence je třeba 

důrazně odmítnout. 

Jako pozitivní naopak vnímám většinově převaţující integrovanou produkci vína 

a stále se rozšiřující ekologickou produkci. Přestoţe podmínky pro ekologickou 

produkci vína jsou v reţimu zákona o ekologické produkci, a tudíţ poměrně přísné, 

přiklání se k ní stále více vinařů. Je znát, ţe po dobách kolektivní produkce, podpořené 

bezhlavým chemickým ošetřováním, se stále více lidí zajímá o tradiční způsoby 

produkce v souladu s přírodou, převáţně lokálního charakteru. Pokud tedy nebudou 

přijímány předpisy poškozující české vinařství, má tento obor u nás skvělou 

perspektivu.  

ZoVV byl v průběhu roku 2011 novelizován a tím byla dokončena harmonizace 

české právní úpravy s právními předpisy EU. Nyní tedy, aţ na ponechání torza 

ustanovení o malovinařích, jsou tyto právní úpravy v souladu. Jako problematické 

vnímám ustanovení o tzv. „odrůdových“ vínech, která jsou charakterizována jako vína 

s uvedením odrůdy nebo ročníku, ale faktická moţnost označit je odrůdou je omezena 

zákazem pouţití označení odrůdy uvedené ve Státní odrůdové knize. Ačkoliv by toto 

ustanovení mělo slouţit k nemoţnosti záměny takových vín s víny vyšší kvality, můţe 

naopak spotřebitelům zkomplikovat orientaci v produktech.   

Do budoucna můţeme očekávat novou vinařskou politiku EU, tudíţ se právní 

úprava v blízké době opět promění. Bylo by vhodné na ní na národní úrovni pruţněji 

reagovat, poslední novelizace ZoVV, reflektující čtvrtou reformu trhu s vínem, trvala 

bezmála dva roky, ve kterých byli čeští vinaři a vinohradníci ponecháni v informačním 

nedostatku. V souvislosti s tím, ţe reforma SOT na úrovni EU se jiţ delší dobu 

připravuje, by bylo velmi vhodné započít novelizační práce ještě před finálním přijetím 

SOT tak, aby mohly být do ZoVV vtěleny co nejdříve a povinné subjekty nebyly 

ponechány v právní nejistotě. Zároveň by bylo účelné v ZoVV aktualizovat ty odkazy, 

jeţ se nyní vztahují k jiţ neplatným právním předpisům, coţ k přehlednosti právní 

úpravy rozhodně nepřispívá. Orientace v právních předpisech je poměrně obtíţná, 

komplexní literární prameny neexistují a je tak na vnitrostátním právu, aby situaci 

pomohlo zpřehlednit.   
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 Seznam použitých zkratek 

 

ČR                            Česká Republika 

EU                            Evropská unie 

CHOP                       Chráněné označení původu 

CHZO                       Chráněné zeměpisné označení 

NK 555/2008  nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým 

   se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o  

   společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, 

   obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly   

   v odvětví vína 

NK 436/2009   nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým 

   se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o  

   společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o registr vinic,  

   povinná prohlášení a shromaţďování údajů pro sledování trhu,  

   průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční  

   knihy vedené v odvětví vína 

NK 606/2009   nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 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 pouţijí 

NK 607/2009   nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009,  

   kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady  

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

   zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní  

   úpravu některých vinařských produktů 

NR 1234/2007 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se  

   stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní   
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   ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o 

   společné organizaci trhů“)  

SOT    společná organizace trhu 

SZP      společná zemědělská politika 

SZPI    Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

Ústav   Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

VF, Fond  Vinařský fond 

VOC    Víno originální certifikace 

vyhláška 323/2004 vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení  

   ZoVV, s účinností od 28. května 2004 

ZoP   zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o  

   změně a doplnění některých souvisejících zákonů 

ZoVV   zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně  

   některých souvisejících zákonů 
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 Summary 

The title of the thesis is „Viticulture and winemaking from the legal point of 

view“. The purpose of my thesis is to analyze the Czech legislation of viticulture and 

winemaking. It is important to include the law of the European Union because it directly 

regulates the national legislation. The aim of this thesis is to give a complex insight into 

the valid viticulture and winemaking law. 

  The thesis is composed of seven chapters, each of them dealing with different 

aspects of the topic. The first chapter is introduction and provides only starting point of 

the thesis such as terminology. 

Chapter two is subdivided into six parts and surveys historical background of 

viticulture and winemaking in the Czech Republic. Each part is devoted to one 

important era starting in antiquity and explores the evolution till current situation. 

Chapter Three shows viticulture and winemaking law in the context of the Czech 

legal system and highlights links between mentioned law and environmental policy. 

Chapter Four characterizes current EU legislation and focuses on regulations 

concerning common agricultural policy in the sphere of viticulture and winemaking. 

Chapter Five outlines Czech legislation and is subdivided into seven parts. It is 

the main part of the thesis and it reports on the current Czech regulation of viticulture 

and winemaking, which is contained in the Czech wine code (number 321/2004).  This 

part investigates mainly planting of vineyards, winemaking procedures and 

classification of different wine types. It contains also the role of administrative bodies 

and the administrative penalizing.  

Chapter Six shifts the focus to related legislation and examines viticulture and 

winemaking in connection to environmental law, law related to quality of food and last 

but not least the tax law. It is important passage because the orientation in the plenty of 

law prescription is difficult. 

Finally, conclusions are drawn in Chapter Seven. It concludes the statements of 

mainly problems related with viticulture and winemaking. 
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Abstrakt 

 Diplomová práce „Vinohradnictví a vinařství z pohledu práva“ postihuje právní 

úpravu vinařství a vinohradnictví České Republiky v kontextu práva EU. Práce je 

členěna do sedmi kapitol. Obsahuje historický exkurz, vymezuje právní úpravu oboru 

na úrovni EU s přihlédnutím k společné organizaci trhů a zejména ke čtvrté reformě 

trhu s vínem. Stěţejní část práce rozebírá platnou českou právní úpravu vinařství a 

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

pozdějších předpisů, a reflektuje unijní právní úpravu tohoto odvětví. Zařazena je i 

kapitola s podrobnějším rozborem souvisejících právních odvětví, ze kterých vyplývají 

povinným subjektům další povinnosti. 

 

Klíčová slova: 

Právo ţivotního prostředí 

Vinohradnictví a vinařství 

Enologické postupy 

 

Environmental law 

Viticulture and winemaking 

Oenological practices  
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