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

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

• změna pravidel pro prodej vína spotřebiteli v ČR 

• Účinnost zákona: 1.4.2017

Právní rámec
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• Správní řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti zákona (nebo která nebyla
pravomocně ukončena) se dokončí dle zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti.

• Povinnost označovat tuzemská vína logotypem se nevztahuje na vína etiketovaná
přede dnem nabytí účinnosti zákona, neplatí i pro vína naplněná do obalu určeného
pro spotřebitele, k nimž byl opatřen příslušný obalový materiál před 1. 4. 2017.

• Režim prodeje sudového vína je možné do konce roku zachovat jako doposud, tzn.
že do konce roku budou moci prodávat sudové víno všichni (osoby neuvedené v §
16b odst. 2 zákona) bez požadavku, aby byl prodávající v pozici výrobce nebo
příjemce ve smyslu § 16b. Přechodné ustanovení se vztahuje i na nové subjekty
vzniklé mezi 1. 4. 2017 až 31. 12. 2017.

• Výrobci vína nebo příjemci nebaleného vína jsou povinni nahlásit provozovny,
v nichž je ke dni nabytí účinnosti zákona prodáváno spotřebitelům sudové víno, a to
do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.

• Oznamovací a uskladňovací povinnosti (dle §14a a 14b zákona) se nevztahují na
produkty, které byly přede dnem 1. 4. přivezeny z jiného členského státu Evropské
unie nebo ze třetí země na území České republiky.

• Vína v přepravní obalu uvedená do oběhu před účinnosti novely zákona, nemusí být
označeny všemi údaji podle § 16 odst. 15 zákona.

Přechodná ustanovení



4

• Prováděcí vyhláška č. 88/2017 Sb.

• zavádí povinnost vést evidenční knihy při prodeji
sudového vína přímo na provozovně.

• Tato povinnost platí pro provozovatele, kteří
prodají více 1 000 l sudového vína za rok.

• Účinnost zákona: 1.4.2017

• Přechodná ustanovení: Povinnost výrobců vést
evidenční knihy podle vyhlášky č. 323/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a to do konce
vinařského roku 2016/2017, tedy do 31. 7. 2017.

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

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

Prodej vína z obalu určeného konečnému spotřebiteli

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

musí být viditelně zpřístupněny tyto snadno čitelné 
údaje:

• označení druhu produktu (víno)

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

• označení tradičního výrazu, pokud je obsahuje 
(zemské)

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

• údaj o provenienci (víno z ČR)

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

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

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

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

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

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

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

Označování čepovaných a rozlévaných vín
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VÝROBCE
• víno si nechává zpracovat                

u vinaře v ČR
• může prodávat sudové víno ve 

svých provozovnách
• má povinnost hlásit provozovny              

s prodejem sudového vína do 
veřejné části Registru vinic 

(přes portál farmáře eAgri)
• musí plnit veškeré povinnosti 

stanovené pro výrobce
• povinnost vést evidenční knihy

PŘÍJEMCE
• je uveden na průvodním dokladu 

jako příjemce vína v ČR
• dodávka nebaleného vína ze zemí 

EU nebo ze třetích zemí
• povinnost hlásit dovozy 

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

• může prodávat sudové víno ve 
svých provozovnách

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

• povinnost vést evidenční knihy

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

• Jedná se např. o:
– KEG sud 

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

– petainer, KEY KEG 

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

• bezprostřední konzumace na místě nebo 
zabalení na žádost spotřebitele

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

konzumovat produkt na místě) (obsahuje siřičitany)

Prodej sudového vína
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• Oznámeno ke dni 31. května 474 hlášení do 
Registru vinic.

• Počet subjektů, kteří zaslali oznámení ke dni 31. 
května je 52.

• Množství oznámených vinařských produktů je 
10 699 429 litrů ke dni 31. května.

• Země původu s nejvyšším objemem přivezeného 
vína: Španělsko (3,6 milionu litrů), Itálie (3,1 
milionu litrů), Maďarsko (1,7 milionu litrů) aj. 

Oznamovací povinnost
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Druh produktu Množství

Hrozny moštové 3000

Mošt 12 000

Rektifikovaný moštový koncentrát 99 869

Víno 10 566 629

Zahuštěný mošt 17 931

Celkový součet množství 10 699 429

Oznamovací povinnost
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Provenience/Země původu Množství

Ázerbájdžán 6 000

Bulharsko 2 700

Francie 79 200

Chile 72 000

Chorvatsko 126 000

Itálie 3 154 099

Jihoafrická republika 311 560

Macedonia 49 558

Maďarsko 1 772 638

Moldavsko 478 627

Rakousko 42 672

Rumunsko 97 990

Slovensko 874 793

Směs vín z různých zemí ES 19 100

Španělsko 3 612 492

Celkový součet množství 10 699 429
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Rok Počet 

odebraných

Počet 

nevyhovujících

Počet 

falšovaných

2013 1 134 415 (37 %) 121

2014 1 041 452 (43 %) 74

2015 1 536 531 (35 %) 83

2016 1 436 561 (39 %) 34

2017 (ke dni 8.6.) 316 89 (28 %) 2

Aktuální situace
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Web Ministerstva zemědělství

www.vinarskyzakon.cz

 Manuál k prodeji vína

 Komiks - Život po novele

 Otázky a odpovědi

 Vzory formulářů

Informace o novele vinařského zákona

http://www.vinarskyzakon.cz/


16

tel.  542 426 713

pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod.

e-mail: vinarskyzakon@szpi.gov.cz.

Informační telefonická linka SZPI


