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Vinohradnictví a vinařství z pohledu práva 

Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá právní úpravou vinohradnictví a vinařství na území 

České republiky a klade si za cíl poskytnout čtenářům ucelený přehled o právních normách 

upravujících tuto oblast. S ohledem na zařazení právní úpravy vinohradnictví a vinařství do 

oblasti práva životního prostředí je v práci věnována pozornost vztahu této činnosti 

k životnímu prostředí, ale také dalším oblastem práva, které se na tuto oblast činnosti 

vztahují. Důraz je kladen především na platnou právní úpravu vinohradnictví a vinařství 

obsaženou v zákoně č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a změně některých 

souvisejících zákonů. 

 Práce je členěna do 7 kapitol. V první kapitole je čtenář seznámen s vývojem právní 

úpravy vinohradnictví a vinařství na našem území od jeho počátků až do 90. let 20. století. 

V druhé kapitole se diplomantka zabývá postavením vinohradnického a vinařského práva 

v systému práva České republiky. S ohledem na charakter této činnosti lze vinohradnictví a 

vinařství zařadit do oblasti zemědělského práva, které je tvořeno právními předpisy z více 

oblastí a prolíná se zde soukromoprávní i veřejnoprávní úprava. Třetí kapitola je věnována 

pramenům právní úpravy a to jak mezinárodním a unijním pramenů, tak také českým 

pramenům. 

 Stěžejní kapitolou této práce je kapitola čtvrtá, která se zaměřuje na platnou právní 

úpravu vinohradnictví a vinařství v České republice a rozebírá jednotlivé části zákona č. 

321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a změně některých souvisejících zákonů. Zde je 

věnována pozornost také nedávným novelám zákona, které přinesly podstatné změny jak 

do vinohradnictví, tak i vinařství. V kapitole páté jsou krátce shrnuty možnosti podpor pro 

oblast vinohradnictví a vinařství poskytované z prostředků EU i ČR. Kapitola šestá je 

věnována soukromoprávním i veřejnoprávním organizacím působícím v této oblasti. A 

závěrečná sedmá kapitola se zaměřuje na srovnání právní úpravy v ČR a v Rakousku. 

 

 

 


