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



Vinohradnická 
část

Vinařská část



Vinohradnická část

Rozšiřování plochy vinic o 1% osázené plochy

Rok 2016 – 178 ha

Rok 2017 – 156,4 ha

Sankce za nevyužití povolení pro výsadbu

Autorizace vinic



Vinařská část

Ochrana 
spotřebitele 

Regulace prodeje 
sudového vína

Evidence dovozu 
nebaleného vína



Regulace prodeje sudového vína

Sudové víno může 
být prodáváno v 
provozovnách:

Výrobce
Příjemce 

nebaleného vína



Povinnosti výrobce dle vinařského práva

Ohlášení zahájení výroby

Prohlášení o produkci

Prohlášení o zásobách

Odvod do Vinařského fondu

Vinařská evidence

Ohlášení provozovny, kde 
probíhá prodej sudového 

vína



Povinnosti příjemce nebaleného vína dle 

vinařského práva

Ohlásit dovezené nebalené 
víno (a jiné vybrané 
vinařské produkty)

Dovezené nebalené víno 
uskladnit v místě dodání 

po dobu 10 dní

Nahlásit provozovnu, kde 
probíhá prodej sudového 

vína



Povinný logotyp – specifikováno 

vyhláškou č. 88/2017 Sb.

• U vín s CHOP nebo s CHZO

• V případě obalů určených pro spotřebitele typu lahev se 

uvede na horní části uzávěru nebo na etiketě v hlavním 

zorném poli

• V případě obalů určených pro spotřebitele, s výjimkou lahví, 

se uvede spolu s povinným údajem o provenienci



Lhůty pro doručení výsledku rozboru u 

nebaleného vína – specifikováno 

vyhláškou č. 88/2017 Sb.
Rozbor Lhůta

celkový rozbor 

(těkavé kyseliny, skutečný alkohol, volný a celkový oxid siřičitý,

obsah cukru vyjádřený jako fruktóza a glukóza, bezcukerný extrakt, hustota, celková kyselost)

16 dnů

syntetická barviva 16 dnů

maltóza, sacharóza 22 dnů

měď 16 dnů

kyselina citrónová, konzervační látky

(kyselina sorbová+benzoová)

17 dnů

alergeny 22 dnů

syntetický glycerol 17 dnů

náhradní sladidla

(acesulfám-K, aspartam, sacharin)

17 dnů

exogenní voda 30 dnů

botanický původ etanolu 33 dnů

ochratoxin A 22 dnů

rezidua pesticidů 33 dnů

nespecifické anthokyany 22 dnů

senzorická analýza 16 dnů

geografický původ 33 dnů



Informační web MZe

www.vinarskyzakon.cz

Otázky a odpovědi

Manuál

Komiks



Děkuji za pozornost

david.filip@mze.cz


