Návrh
ZÁKON
ze dne ………………………… 2015,
kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 311/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 256/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 199/2012 Sb.,
se mění takto:
1.
2.

V § 3 písm. d) se slova „tvořících souvislý celek“ nahrazují slovy „splňující předpoklady pro
pěstování révy vinné“.
V § 3 písm. d) se doplňuje na konec textu věta „Ve viniční trati se vylučuje pěstování
porostu rychle rostoucích dřevinx)," .
--------------x)

Zákon č. 252/1997 Sb., § 3i písm. j) o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.

3.

V § 3 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která
znějí:
„u) obchodním zprostředkovatelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje nebo prodává
produkty v rámci výkonu svého povolání, aniž by je fyzicky držela,
v) snadno čitelným údajem údaj uvedený takovým způsobem, aby spotřebitel byl takto
uvedený údaj schopen přečíst, přičemž velikost písma se uzpůsobí vzdálenosti, ze které
prodávající očekává, že bude tyto údaje spotřebitel během nákupu číst.“.
4.

V § 4 odst. 4 písm. c) se slova „včetně jejich územního vymezení,“ zrušují.

5.

§ 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 106 a 107 zní:

„§ 7
Povolení k výsadbě
(1) Nová výsadba a opětovná výsadba je možná pouze na základě povolení udělovaného
Ústavem podle předpisu Evropské unie106) a tohoto zákona.

(2) Nedojde-li k využití povolení v průběhu jeho platnosti, udělí Ústav sankci podle předpisu
Evropské unie107) ve výši 10 000 Kč za 1 hektar vinice nevysázené podle povolení. Bylo-li
povolení využito na 90 a více procent jeho výše, udělí Ústav sankci ve výši 10 Kč za 1 hektar
zbylého nevyužitého povolení.

2

_____________________________
106)
Čl. 62 a následující nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, č. (EHS) 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
107)
Čl. 62 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

CELEX: 32013R1308
6.

V § 8 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 108 až 110 znějí:

„(1) Žádost o udělení povolení pro novou výsadbu podle předpisu Evropské unie108) doručí
žadatel Ústavu do 28. února příslušného kalendářního roku.
(2) Ústav udělí žadateli do 31. března příslušného kalendářního roku povolení pro novou
výsadbu podle předpisu Evropské unie109), pokud celková rozloha deklarované plochy v žádosti
nepřesahuje plochu určenou pro novou výsadbu v kalendářním roce.
(3) Ústav udělí žadateli do 31. března příslušného kalendářního roku povolení pro novou
výsadbu podle předpisu Evropské unie109), pokud celková rozloha deklarované plochy v žádosti
je součástí viniční tratixx), tj je určena k produkci vín s chráněným označeným označením původu
nebo chráněným zeměpisným označenímxxx), nepřesahuje plochu určenou pro novou výsadbu
v kalendářním roce.
(4) Ústav udělí žadateli do 31. března příslušného kalendářního roku povolení pro novou
výsadbu přednostně na rozlohu deklarované plochy v žádosti pokud je součástí viniční tratixx), tj
je určena k produkci vín s chráněným označeným označením původu nebo chráněným
zeměpisným označenímxxx), a ostatních případech podle poměrného rozdělení v souladu
s předpisem Evropské unie110), pokud celková rozloha deklarované plochy v žádosti přesahuje
plochu určenou pro novou výsadbu kalendářním roce 109). Pokud celková rozloha deklarované
plochy v žádosti, která je součástí viniční trati xx), tj je určena k produkci vín s chráněným
označeným označením původu nebo chráněným zeměpisným označenímxxx), přesahuje plochu
určenou pro novou výsadbu kalendářním roce109), rozdělí se povolení pro novou výsadbu podle
poměrného rozdělení v souladu s předpisem Evropské unie110).
_____________________________
108)
Čl. 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
109)
Čl. 63 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308//2013.
xx)
Příloha vyhlášky č. 254/2010 Sb.
xxx)
§5
110)
Čl. 2 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. xxx/201x ze dne xxxxxxxx, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 pro systém povolení pro výsadbu révy.“.

CELEX: 32013R1308, 320XXRXXXX
7.

Nadpis § 9 zní:
„Opětovná výsadba“.

8.

V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 111 zní:

„(1) Před vyklučením vinice je pěstitel povinen požádat Ústav o změření osázené plochy a
prověření, zda se nejedná běžnou obnovu vinic111).
_____________________________
111)
Čl. 81 odst. 2 nařízení Komise č. 555/2008.“.

CELEX: 32008R0555
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9.

V § 9 odst. 2 se slova „podle odstavce 1“ zrušují a slova „k němuž se vztahuje právo na
opětovnou výsadbu“ se nahrazují slovy „na kterém se vinice nachází“.

10. V § 9 odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 112 znějí:
„(3) Povolení pro opětovnou výsadbu podle předpisu Evropské unie112) udělí Ústav pěstiteli
na jeho žádost.
(4) Povolení pro opětovnou výsadbu udělí Ústav pěstiteli na jeho žádost také tehdy, jestliže
se pěstitel zaváže k vyklučení plochy osázené révou vinnou nejpozději do uplynutí čtyř let
od data vysazení nové révy vinné.
_____________________________
112)
Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

CELEX: 32013R1308
11. V § 9 se odstavce 6 až 8 zrušují.
12. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 113 a 114 zní:
„(4) Za nesplnění povinnosti stanovené předpisem Evropské unie113) udělí Ústav sankci
v minimální výši podle předpisu Evropské unie upravujícího systém povolení pro výsadbu
révy114).
_____________________________
113)
Čl. 71 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
114)
Čl. 5 nařízení Komise (EU) č. XXXX/20XX.“.

CELEX: 32013R1308, 320XXRXXXX
13. V § 15 odst. 3 se za slovo „umístěny“ vkládají slova „snadno čitelné“ a za slovo
„výrobcem“ se vkládají slova „ , a údaj o provenienci115)“.
Poznámka pod čarou č. 115 zní:
_____________________________
„115) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.“.

CELEX: 32009R0607
14. V § 16 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 116 až 118 zní:
„(7) Je zakázáno prodávat víno v jiném obalu než v obalu určeném pro konečného spotřebitele
(dále jen "sudové víno") a to s výjimkou výrobce vína evidovaného v registrux). Výrobcex)
sudového vína může prodávat pouze sudové víno vyrobené ve vlastní provozovně, která je
evidována v registru a také provozovna, ve které toto sudové víno prodává, musí být
evidována v registru.
_____________________________
x)

§ 11 odstavec 1 zákona

15. V § 16 odstavec 10 písmeno b) zní:
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„ b) v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena sankce za správní delikt dle
tohoto zákona vyšší než 25 000 Kč,“
16. V § 16 se doplňuje odstavec 13, který včetně poznámky pod čarou č. 119 zní:
„(13) Výrobce vína uvádějící do oběhu víno v přepravním obalu je povinen obal opatřit
etiketou, která obsahuje
a) povinné údaje uvedené v předpisu Evropské unie o společné organizaci trhů se
zemědělskými produkty119),
b) slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v rozsahu podle předpisu Evropské unie 47a) pro
uvádění údaje o obsahu cukru na etiketách,
c) datum plnění.
_____________________________

119)

Čl. 119 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.“.

17. V § 16 se doplňuje odstavec 14, který zní:
„(14) Výrobce vína uvádějící do oběhu víno, které je vyrobeno z hroznů révy vinné sklizených
výlučně na území České republiky, je povinen tuto skutečnost označit na etiketě nebo obalu
vína. Prováděcí právní předpis ministerstva stanoví podrobnosti tohoto označení.
18. V § 38 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně
poznámky pod čarou č. 120 zní:
„(2) Vzor zjednodušeného průvodního dokladu120) zveřejní ministerstvo na svých
internetových stránkách.
_____________________________
120)
Čl. 24 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.“.

19. V § 42 se za slova „§ 16 odst. 9“ doplňují slova „ § 16 odst. 14“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Práva na výsadbu udělená pěstitelům v souladu s články 85h, 85i nebo 85k nařízení
Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace
zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení
o společné organizaci trhů“), v platném znění, před 31. prosincem 2015, která tito pěstitelé
nevyužili a k danému datu jsou platná, lze převést na povolení podle § 8 nebo § 9 zákona
č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o vinohradnictví a vinařství), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
nejpozději do 31. prosince 2020.
CELEX: 32013R1308
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Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
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