Návrhy opatření Svaz vinařů České republiky v rámci aktivit proti
černému trhu s vínem

A. Obecné požadavky na stát
1) Posílení orgánů kontroly segmentu „víno”, zejména po stránce personální (JMK 7
inspektorů, kteří by měli kontrolovat vinaře, velko i malo obchodníky, zbytek republiky 1.
inspektor na dva kraje) žádný prostor pro vyhledávací činnost. Zvýšení kontrol se
zaměřením na nelahvová vína ale i vína lahvovaná z dovozu. Zmnožení počtu odebraných
vzorků na pětinásobek. Navýšení počtu inspektorů v JMK a ostatních krajích. Rozšířit
požadavek na vytvoření speciální kontrolní skupiny „vinařské KOBRY“ (SZPI, GŘC, Policie)
za účelem vyhledávací činnosti v oblasti segmentu černého trhu s vínem
2) Posílení a zefektivnění činnosti Celní správy (10 celníků ve službě v JMK kontrolujících
PHM, alkohol, cigarety), neexistuje žádný prostor pro vyhledávací činnost
3) Žádost na hlubší propojení orgánů SZPI a GŘC
4) Kontroly a prověrky kompetentního orgánu se zaměřením na bezpečnost a hygienu
potravin – prodejny vína (trafiky, zeleniny,…) – výsledek MEK
5) Zapojení Policie ČR do prověřování poznatků SZPI a CS zda se nejedná o organizovanou
trestní činnost, zejména u zjištění podvodních jednání u opakovaně u stejných subjektů
6) Kvalifikace „falšování potravin” jako trestný čin s dopadem na konkrétní odpovědné
osoby (představenstvo, jednatel, vedení družstev, fyzické osoby v provozu - ten kdo
„sype”)
7) Zpřísnění sankčních opatření jak pro prodejce, tak i pro distributory a výrobce. Zákazy
činnosti, finanční sankce, trestněprávní sankce. Okamžité uzavření provozoven již při
absenci dokladů. – výsledek MEK

B. Opatření proti černému dovozu
1) Prověřit stávající povinnosti dovozce vína, zejména nelahvovaného, navrhnout jeho
úpravu tak, aby byla zadokumentovaná celá obchodní trasa až do prodeje konečnému
spotřebiteli (zatím mrtvý systém evidenční knihy obchodního zprostředkovatele).
Předávání konkrétních informací od celní správy na SZPI, aby mohla být následně
prováděna kontrola (podrobnosti nedostatků stávajícího systému viz. Analýza). Zavést
povinnost přepravy vína do ČR výhradně v rámci systému EMCS pro všechny subjekty
přepravující víno na území České republiky z členských států EU. Inspirace z maďarského
systému.
2) Analýza záhadných velkých objemů exportu a importu zejména nelahvového vína s
prověřením kdo, kam taková vína dodal a jaký je/byl jejich další osud, součinnost s orgány
daňové a celní správy sousedních států - viz Pálava ze Slovenska, někdo ji sem musel
prodat a někde tím pádem taky musela „vzniknout” Podezření z „karuselových” obchodů.
Do statistických výkazů zahrnout i vína přepravená na území ČR v režimu volného
daňového oběhu. V současné době se toto víno nikde neeviduje a všechny výkazy MZe,
GŘC a ČSÚ jsou falešné.
3) Zpřísnit kontrolu prováděnou celní správou, využití silničních kontrol prováděných Policii
ČR, využití mýtných bran pro sledování pohybu cisteren.
4) Zavedení povinnosti registrace subjektů - dovozců a následného přímého hlášení dovozu
na SZPI - výsledek MEK
5) Přísné sankce při porušení povinností dovozce – výsledek MEK

C. Prodej nelahvovaného vína
1) Licence na prodej sudového vína do vinoték, koncentrace prodeje do odborných
prodejen – vyčkat do podoby návrhu konečného znění zákona. Bod bude přehodnocen
2) Novela zákona o vinohradnictví a vinařství, která umožní prodej sudového vína pouze z
hroznů vypěstovaných a sklizených na území České republiky a vyrobeného vinařem v ČR
registrovaným u příslušných orgánů. Tento prodej umožnit ve vinařově stálé, vedlejší i
dočasné provozovně, v provozovně prodejce (vinotéky, vinárny apod., s definovaným
stupněm odborné péče), která bude s výrobcem vína ve smluvním vztahu (certifikovaná

vinotéka) a oba dva tyto subjekty budou společně ručit a odpovídat za čistotu a kvalitu
sudového vína včetně sankčního postihu. Vinař, který bude sudová vína vyrábět a nabízet
a i jeho smluvní partneři budou povinni tuto skutečnost nahlásit na SZPI a budou tím pod
jasným dohledem správních orgánů. Prodej jiného vína než výše uvedeného umožnit v
rámci obalů určených pro konečného spotřebitele (pet láhve, kartony, bag-in-boxy,
petainery)
3) Stanovení základních předpokladů, hygienických, organizačních, odborných a
personálních, jejichž splnění by bylo podmínkou pro získání statutu certifikované vinotéky
a obecně stanovit požadavky hygienické, personální a organizační pro provoz pro
jakýkoliv prodej vína (vinotéka).
4) Povinnost registrace výrobců a prodejců nelahvovaných vín včetně uvedení objemů
produkce u SZPI – součástí návrhu zákona
5) Přísné sankce (finanční, odebrání licence, potažmo trestní v případě prodeje
pančovaného vína) – výsledek MEK
6) Kontroly u výrobců se zaměřením na původ vína nabízeného ve vinařství

D. Opatření obecná ve vztahu k vínu
1) Vypracovat systém verifikace hlášení o produkci, sběru, nákupu a jejich křížová kontrola
(stávající je nefunkční)
2) Zákonem stanovit povinnost značení vín z „naší” produkce, například u lahví obdobně
jako v Rakousku a částečně na Slovensku na zátce - kapsle …možnost použít značku Vína
z Čech Vína z Moravy. Cílem je jednoznačné odlišení „našeho” vína a orientace zákazníka.
– dále prosazovat jako povinnost pro vína s původem hroznů v ČR
3) Rozdělit subjekty trhu na výrobce a obchodníky s povinností označení firmy - obchodního
názvu
4) Iniciovat zpracování „Apelačního systému” – dále rozpracovávat
5) Iniciovat zřízení komerční laboratoře pro analýzu NMR. V současné době je možná
analýza pouze v zahraničí za cenu od 300 do 800 €. – dále rozpracovávat
6) Distancovat pachatele usvědčené z přestupků „pančování” od Národní soutěže vín v
podoblastech a Salonu vín, Oenofora, pro ten účel využít seznam přestupců získaný od

SZPI na základě zákona č. 106. Vyzvat organizátory renomovaných soutěží k témuž. Výsledek MEK
7) Pokusit se prosadit legislativní zákaz poskytovat podpory ať státní, nebo z VF pro takové
subjekty. U VF taková možnost existuje, ale z důvodu nejasně napsané vyhlášky je teď
předmětem prověřování její použitelnosti (v případě změny pravděpodobně nutnost
notifikace).
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