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Stanovisko 
    
    

k  
návrhu zákona, 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 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

I. Úvod: 
 

Předložený návrh zákona v návaznosti na přímé nařízení Evropské unie implementuje nový 
systém povolení pro výsadbu révy na období do konce roku 2030 v souvislosti s ukončením 
přechodného zákazu výsadby révy na úrovni EU. Současně upravuje sankce za jeho nevyužití a 
upravuje nový systém opětovné výsadby vinice. 

Zároveň upravuje oblast sudového vína s cílem zamezit falšování vína zavedením označení sudů 
a zavedením evidenční povinnosti ve větším rozsahu než doposud. Toto opatření se dotkne více 
než 70 000 pěstitelů révy vinné, výrobců vína a obchodníků, kteří víno nakupují a prodávají.  

V předložené zprávě RIA předkladatel zákona podrobně popisuje situaci ve vinařství v ČR a uvádí 
velmi zajímavé statistické údaje.  

 

II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Předkladatel zákona při regulaci nebalených výrobků z révy vinné, zejména tzv. sudového vína 
vychází z možných 4 variant. Varianta č. 1 je varianta stávajícího stavu a u ostatních variant č. 2 
a č. 3 však chybí bližší údaje a jejich vyhodnocení.   
 
Přijatá varianta 4 je komplexním souborem opatření, který bude mít vliv na státní rozpočet 
v celkem zanedbatelném i když přesně vyčísleném rozsahu – 6,5 mil Kč. 
 
Dopad na soukromý sektor se však ve zprávě pohybuje v rozsahu „desítek až několika stovek 
milionů Kč“, což představuje značný rozptyl v odhadu očekávané potřeby dovybavení chladicími 
zařízeními v provozovnách prodeje „sudového“ vína.  
 
Zásadním dopadem na podnikatelský sektor je změna povinnosti registrace a zavedení knihy 
u každého obchodníka, který prodá více než 1000 l vína za rok místo stávajících 75 000 litrů. 
Tento skok nárůstu byrokratické zátěže není nijak vyčíslen ani podrobněji rozveden. 
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III. Závěr:  
 
Komise požaduje upřesnění dopadů byrokratické zátěže pro obchodníky. Po doplnění těchto 
informací je možné předat materiál do dalšího legislativního procesu. 
 
Komise žádá Ministerstvo zemědělství, aby po dvou letech účinnosti regulace provedlo 
vyhodnocení dopadů regulace a zprávu o jejích dopadech Komisi předložilo  
 

 

Vypracoval: Ing. Jiří Nekovář 
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