č. j.
Představenstvo Svazu vinařů České republiky na svém jednání dne 29.10.2014 projednalo
návrhy meziresortní komise a na základě diskuse přijalo následující usnesení k jednotlivým
bodům.

III.
VLASTNÍ MATERIÁL
Meziresortní komise na základě svých jednání navrhuje tato opatření v oblasti legislativní,
nelegislativní a kontrolní:

V oblasti legislativní meziresortní komise navrhuje:
 Zvýšení maximální výše sankce, kterou lze uložit za falšování vína, a to na 50 mil. Kč
Jde o opatření preventivního charakteru, u kterého se zároveň očekává odrazující účinek, neboť
tato výše pokuty může být v některých případech až likvidační. Pozn.: současná max. výše sankce,
která může být uložena za falšování vína, je 5 mil. Kč.
Odborná vinařská veřejnost k tomuto opatření nevyslovila nesouhlas.
Navrhované řešení: novelizace zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pozn.: Komise doporučuje sladit výši
sankcí se sankcemi ukládanými dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko představenstva SV ČR – schvaluje ANO: 11, NE: 0, ZDRŽEL: 0


Nastavení minimální výše sankce, kterou lze uložit za falšování vína – a to dle druhu
přestupku
Jde o opatření preventivního charakteru, u kterého se zároveň očekává odrazující účinek.
Odborná vinařská veřejnost k tomuto opatření nevyslovila nesouhlas.
Navrhované řešení: novelizace zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko představenstva SV ČR – neschvaluje ANO: 11, NE: 0, ZDRŽEL: 0


Zavedení povinnosti ohlašovat všechna vína v obalech nad 2 l, resp. 10 l, která se dovezou
do ČR (ze třetích zemí) či převezou přes hranice ČR (ze zemí EU)
Jedná se o opatření, které má za cíl vést úplnou evidenci o přepravě vinařských produktů
na území ČR a zabránit opakovanému užití stejných průvodních dokladů pro jinou, další přepravu vín.
Opatření je namířeno zejména na přepravu sudových (čepovaných) vín a týká se povinného hlášení
potravinářských podniků.
Většina odborné vinařské veřejnosti souhlasí s tímto opatřením.
Navrhované řešení: novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Pozn.: vyhláška se již připravuje.
Stanovisko představenstva SV ČR – schvaluje ANO: 11, NE: 0, ZDRŽEL: 0
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Zavedení povinnosti označovat všechna vína CHOP a CHZO původem z ČR záklopkou,
resp. uzávěrem, s vlajkou či trikolorou v národních barvách
Jedná se o opatření, které má za cíl vést viditelné označení vinařských produktů pocházejících
z ČR.
Většina odborné vinařské veřejnosti souhlasí s tímto opatřením.
Navrhované řešení: novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví
a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. tímto
zákonem.
Stanovisko představenstva SV ČR – schvaluje ANO: 10, NE: 0, ZDRŽEL: 1 (J. Svoboda)
 Zavedení povinné elektronické evidence pohybu vín na území ČR
Jedná se o opatření, které má za cíl vést úplnou evidenci o přepravě vinařských produktů
na území ČR a zabránit opakovanému užití stejných průvodních dokladů pro jinou, další přepravu vín.
Odborná vinařská veřejnost vyslovila nesouhlas.
Navrhované řešení je legislativní i nelegislativní povahy: a) novelizace zákona č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
b) požadavek na změnu v IT rozvoji Registru vinic (řádově miliony Kč).
Stanovisko představenstva SV ČR – neschvaluje ANO: 11, NE: 0, ZDRŽEL: 0
 Znemožnění přístupu falšovatelů vín k podporám z Vinařského fondu
Jedná se o opatření, které má za cíl znemožnit čerpání podpor falšovatelům vín z Vinařského
fondu.
Odborná vinařská veřejnost vyslovila souhlas.
Navrhované řešení je legislativní povahy: novelizace zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví
a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky
č. 97/2006 Sb., o předpokladech a způsobu podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje
turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti
Vinařským fondem v platném znění.
Stanovisko představenstva SV ČR – schvaluje s rozšířením na ostatní podpory ANO: 11, NE: 0,
ZDRŽEL: 0

V oblasti nelegislativní meziresortní komise navrhuje:

Meziresortní komise dále doporučuje znemožnit přístup falšovatelům vín na významné
prezentační akce a renomované soutěže ve vinařském sektoru, a to prostřednictvím výzvy
organizátorům těchto akcí.
Jde o opatření preventivního charakteru, u kterého se zároveň očekává odrazující účinek (snížení
možnosti prezentace – marketingu falšovatelů vín). Opatření bude využívat informace kontrolních
dozorových orgánů (seznamy falšovatelů vín). Odborná vinařská veřejnost s tímto opatřením
souhlasí.
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Navrhované řešení: vydání tiskové zprávy MZe, kde by tato výzva figurovala jako jeden z výstupů
meziresortní diskuze.
Stanovisko představenstva SV ČR – schvaluje ANO: 11, NE: 0, ZDRŽEL: 0

V oblasti kontrol meziresortní komise navrhuje:
 Zintenzivnění kontrol v prodejnách s druhotným prodejem vína a na tržištích
Toto opatření je zaměřeno na nejproblematičtější prodejní místa (trafiky, ovoce a zeleniny,
výčepní místa v rámci supermarketů, tržiště aj.) s ohledem na černý trh s vínem a z hlediska
dodržování stanovených hygienických parametrů.
Odborná vinařská veřejnost vyslovila souhlas s tímto přístupem.
Navrhované řešení: zapracování opatření do koncepce kontrol SZPI, personální a/nebo finanční
posílení kontrol v segmentu vinařství. (Pozn.: toto opatření již bylo částečně realizováno personálním
posílením SZPI v roce 2014.)
Stanovisko představenstva SV ČR – schvaluje ANO: 11, NE: 0, ZDRŽEL: 0
 Zintenzivnění kontrol živností, které provozují (i) prodej vína
Jde o opatření, prostřednictvím kterého lze posílit kontroly prodeje vína, a to díky většímu
zapojení živnostenských úřadů na základě podnětů SZPI.
Odborná vinařská veřejnost vyslovila souhlas s tímto přístupem.
Navrhované řešení: vypracování společné koncepce kontrol MZe a MPO s důrazem na větší
zapojení živnostenských úřadů a jejich užší spolupráci se SZPI.
Stanovisko představenstva SV ČR – schvaluje ANO: 11, NE: 0, ZDRŽEL: 0
 Zintenzivnění spolupráce SZPI a Celní správy
Toto opatření směřuje ke zvýšení efektivity kontrol pohybu vinařských produktů na území ČR.
Opatření je zaměřeno na takové produkty, které byly dovezeny ze třetích zemí, případně převezeny
přes hranice ČR z jiného členského státu EU, a to zejména v obalech nad 2 l, resp. 10 l.
Odborná vinařská veřejnost vyslovila souhlas s tímto přístupem.
Navrhované řešení: vypracování společné koncepce kontrol MZe a MF, resp. GŘ cel s důrazem
na větší zapojení Celní správy.
Stanovisko představenstva SV ČR – schvaluje ANO: 11, NE: 0, ZDRŽEL: 0
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NÁVRHY určené k posouzení meziresortní komisi a k výběru jedné z variant, která bude
následně zapracována do předchozího textu vlastního materiálu pro poradu vedení MZe:
V oblasti prodeje čepovaného (sudového) vína se nabízí několik variant řešení situace,
od nejstriktnější (a nejúčinnější) varianty – úplný zákaz prodeje, až po částečné řešení problému –
upravení podmínek prodeje sudového vína tak, aby byly všeobecně přijatelné odbornou vinařskou
veřejností. Nabízejí se následující varianty řešení (seřazeno od nejstriktnější):
1. Úplný zákaz prodeje čepovaného vína
Z pohledu kontrolní činnosti se jedná o nejjednodušší a nejefektivnější řešení v oblasti falšování
sudových vín. Lze však očekávat velký nesouhlas vinařů, mj. by to mělo dopad i na slušné prodejce
sudových vín.
Odborná vinařská veřejnost vyslovila (spíše) nesouhlas s tímto opatřením.
Navrhované řešení: novelizace zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Povolení prodeje čepovaného vína pouze „pod víchou“, tj. přímo ze sklepa a pouze víno
vlastní výroby
Tímto opatřením by se zjednodušila kontrolní činnost v oblasti sudových vín – odpadla by nejvíce
problematická prodejní místa, tj. obchody s druhotným prodejem vín (zejm. trafiky, ovoce a zeleniny,
výčepní místa v supermarketech, tržiště apod.). Podobný model funguje v Rakousku.
Odborná vinařská veřejnost nevyslovila jednotný souhlas s tímto opatřením, částečná podpora
však existuje (např. SV ČR souhlasí).
Navrhované řešení: novelizace zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zpřísnění podmínek prodeje čepovaného vína
Tímto opatřením by se zpřísnily aktuální požadavky při prodeji sudového vína, a to zejména
s ohledem na hygienické podmínky prodeje (dodržení teplotních limitů, zajištění ochranné atmosféry
pro udržení kvalitativních parametrů vín apod.) a požadavky na úplné a řádné označování vín
v nádobách o objemu větším než 2 l, resp. 10 l.
U této varianty existuje obecný souhlas odborné vinařské veřejnosti se zpřísněním podmínek, je
však potřeba dále projednat konkrétní (zpřísněná) opatření.
Navrhované řešení: 1. novelizace zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 2. novelizace navazující vyhlášky.

Stanovisko představenstva SV ČR – schvaluje kombinaci bodu 2 a 3: ANO: 11, NE: 0, ZDRŽEL: 0
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