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Novela vinařského zákona zpřísňuje podmínky
prodeje sudového vína
18.1.2016
Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo novelu zákona o vinohradnictví a vinařství,
kterou dnes schválila vláda. Novela mimo jiné zpřísňuje podmínky pro dovoz a prodej sudového
vína. Zvyšují se i pokuty za falšování vína, a to až na 50 milionů korun.
„Tato novela je důležitá jak pro spotřebitele, tak pro poctivé moravské a české vinaře, které poškozuje
černý trh s vínem. Vytváříme daleko větší tlak na to, aby se víno neprodávalo v kdejaké trafice, kdejakým
pochybným způsobem. Naším záměrem je co nejvíce ochránit český a moravský trh před nekvalitními
produkty, které kazí jméno celému oboru,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Novela by měla výrazně omezit množství prodejních míst sudového vína. To se nebude moci prodávat
jinde než v provozovnách výrobců vína nebo příjemců nebaleného vína (dovozců). V této souvislosti je
nutné upozornit, že výrobcem vína je podle zákona i subjekt, který si víno nechá zpracovat za účelem
jeho uvádění do oběhu. V praxi si tedy vinotéka může objednat výrobu vína přímo u konkrétního vinaře.
Nebude proto nutné zavádět původně připravovaný systém kontrolních pásek a jejich evidence. Každý
výrobce má totiž povinnost veškeré víno evidovat, v případě potřeby tak lze původ vína jednoduše
dohledat.
Nově se také zakazuje prodej sudového vína prostřednictvím prodejních automatů. Velké změny čekají i
na dovozce zahraničního sudového vína.
„Díky novele zákona získáme lepší přehled, a tím i kontrolu, nad importem nebalených vín. Dovozce
totiž bude muset nejpozději 12 hodin poté, co sudy nebo cisterny přiveze do České republiky, nahlásit
jejich množství, původ, ročník, druh a další údaje Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu
zemědělskému,“ uvedl Marian Jurečka.
Zahraniční nebalené víno bude muset navíc dovozce po dobu deseti dnů uskladnit v místě určení kvůli
případné kontrole ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Až po uplynutí desetidenní
lhůty může dovozce víno začít prodávat jako sudové, ale pouze ve svých provozovnách.
Zákon také poprvé jasně definuje, co je falšování vína. Jde o použití výrobních postupů, které jsou v
rozporu s evropským právem, dále o přidání vody nebo alkoholu do vína nebo neuvedení povinných
označovacích údajů. Současně se zvyšuje maximální pokuta z 5 na 50 milionů korun za porušení
některých povinností, které stanoví vinařský zákon.
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Novela zákona o vinohradnictví a vinařství rovněž upravuje podmínky pro výsadbu nových vinic nebo
opětovnou výsadbu révy. Nadále ji bude moci povolit pouze Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský.
Po schválení vládou nyní míří novela k projednání do poslanecké sněmovny.
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SYSTÉM PRODEJE VÍNA SPOTŘEBITELI V ČR
nebalené víno - § 3 odst. 1 písm. u)
(může být určeno jako sudové víno nebo baleno do obalů určených pro
spotřebitele)

víno v obalu určeném pro spotřebitele
- § 3 odst. 1 písm. y)

(oprávněn určit jakýkoliv článek řetězce na území ČR)

prodej spotřebiteli
v obalu určeném
spotřebiteli
- § 3 odst. 1 písm.
y)

prodej spotřebiteli
jako

prodej spotřebiteli
jako

rozlévané víno

čepované víno

- § 3 odst. 1 písm.
x)

- § 3 odst. 1 písm.
w)

sudové víno - § 3 odst. 1 písm. v)
(oprávněn určit pouze 1. článek
obchodního řetězce na území ČR výrobce nebo příjemce - § 16b
odst. 1)
prodej spotřebiteli

prodej spotřebiteli

provozovna
výrobce - § 16b
odst. 2 písm. a):

provozovna
příjemce - § 16b
odst. 2 písm. b):

víno vyrobené v ČR

zahraniční víno

