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VYHLÁŠKA

ze dne 21. března 2017

o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zá-
kona 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. 215/2006 Sb., zákona č. 256/2011 Sb. a zákona
č. 26/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4
odst. 4 písm. d), § 6 odst. 4, § 11 odst. 3, § 12
odst. 7, § 14b odst. 2, § 16 odst. 4 a 11, § 17 odst. 1
písm. a) a c), § 17a odst. 2, § 23 odst. 14, § 26
odst. 12, § 26a, § 27 odst. 14, § 28 odst. 8, § 30
odst. 6 a § 37 odst. 10:

§ 1

Seznam odrůd pro výrobu jakostního vína
stanovené oblasti

[K § 4 odst. 4 písm. d) zákona]

(1) Seznam moštových odrůd révy vinné, ze
kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené
oblasti, je tvořen moštovými odrůdami ve Státní od-
růdové knize1) nebo v Odrůdových knihách ostat-
ních zemí Evropské unie.

(2) Názvy některých odrůd podle odstavce 1
lze nahradit synonymy uvedenými v příloze č. 1.

(3) Názvy odrůd podle odstavce 1 lze nahradit
zkratkami. Použití zkratek se týká pouze obalů,
které nejsou určeny pro spotřebitele, evidenčních
knih a průvodních dokladů. Seznam zkratek pro jed-
notlivé odrůdy je stanoven v příloze č. 2.

§ 2

Podrobnější požadavky na výrobu
některých produktů a fyzikální, chemické
a smyslové požadavky na jakost produktů

[K § 11 odst. 3 písm. a) zákona]

(1) Seznam chorob a vad vína týkající se

vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení vína je uveden
v příloze č. 3.

(2) Smyslové požadavky na jakost vína, s výjim-
kou šumivého vína, perlivého vína, likérového ví-
na, aromatizovaného vína, aromatizovaného vinného
nápoje, aromatizovaného vinného koktejlu, odalko-
holizovaného vína a nízkoalkoholického vína, jsou
uvedeny v příloze č. 4.

(3) Smyslové požadavky na jakost perlivého
vína a šumivého vína jsou uvedeny v příloze č. 5.

(4) Smyslové požadavky na jakost likérového
vína jsou uvedeny v příloze č. 6.

(5) Smyslové požadavky na jakost aromatizo-
vaného vína, aromatizovaného vinného nápoje a aro-
matizovaného vinného koktejlu jsou uvedeny v pří-
loze č. 7.

(6) Smyslové požadavky na jakost odalkoholi-
zovaného vína a nízkoalkoholického vína jsou uve-
deny v příloze č. 8.

(7) Fyzikální a chemické požadavky na jakost
vína, s výjimkou aromatizovaného vinného nápoje,
aromatizovaného vinného koktejlu, odalkoholizova-
ného vína a nízkoalkoholického vína, jsou uvedeny
v příloze č. 9.

§ 3

(1) U vína s označením původu vyrobeného
z hroznů révy vinné sklizených v České republice
lze zvýšit celkový obsah alkoholu na 15 % objemo-
vých2).

(2) U jakostních vín s přívlastkem výběr z bo-
bulí nebo ledové víno nesmí obsah těkavých kyselin
překročit 30 miliekvivalentů na litr vína. U jakostních
vín s přívlastkem výběr z cibéb nebo slámové víno
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1) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon
o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

2) Příloha VIII část I bod B odst. 7 písm. b) 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, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.



nesmí obsah těkavých kyselin překročit 35 miliekvi-
valentů na litr vína3).

§ 4

Odstranění vedlejších produktů vznikajících
při zpracování nebo výrobě produktů

[K § 11 odst. 3 písm. b) zákona]

(1) Odstranění vedlejších produktů vznikají-
cích při zpracování nebo výrobě produktů se pro-
vádí

a) jejich prodejem,

b) jejich destilací,

c) jejich likvidací ve vinici, nebo

d) jiným prokazatelným způsobem.

(2) O množství vedlejších produktů vznikají-
cích při zpracování nebo výrobě produktů provede
výrobce záznam do evidenční knihy podle přílo-
hy č. 16 nebo 22 nebo 23 nebo 24. V případě od-
stranění vedlejších produktů podle odstavce 1
písm. a) nebo b) přiloží doklad prokazující, že došlo
tímto způsobem k odstranění vedlejších produktů.

(3) Minimální obsah alkoholu ve vedlejších
produktech, zejména matolinách a vinných kalech,
musí činit minimálně 5 % z objemu celkového alko-
holu obsaženého v získaném víně.

§ 5

Hodnoty přípustných technologických ztrát
při výrobě produktů

(K § 12 odst. 7 zákona)

(1) Přípustné technologické ztráty při výrobě
produktů (dále jen „normy ztrát“) se vztahují k ma-
nipulovanému množství, přičemž základem je objem
produktu po zkvašení před prvním stáčením z kvas-
ničných kalů.

(2) Normy ztrát při výrobě produktů podle
jednotlivých operací s přihlédnutím k technologii
výroby produktu jsou stanoveny takto:

a) první stáčení

1. bez použití bentonitu do 6,0 %,

2. s použitím bentonitu do 8,0 %,

b) druhé stáčení

1. bez použití bentonitu do 1,5 %,

2. s použitím bentonitu do 2,0 %,

c) školení, přičemž školením se rozumí technolo-
gický postup při výrobě vína vedoucí k odstra-
nění nežádoucích látek a zvýšení jakosti vína,

1. bez použití bentonitu do 0,5 %,

2. s použitím bentonitu do 1,0 %,

d) filtrace do 0,2 %,

e) plnění produktu do obalu o objemu nejvýše
2 litry do 1,0 %,

f) plnění produktu do obalu o objemu nejvýše
60 litrů do 0,5 %,

g) plnění produktu do obalu o objemu nad 60 litrů
do 0,1 %,

h) manipulační ztráty do 0,2 %,

i) skladovací ztráty (odpar) pro dřevěné sudy za
každý měsíc do 0,4 %.

(3) Souhrn norem ztrát z jednotlivých výrob-
ních operací podle odstavce 2 písm. a) až h) nesmí
překročit celkovou povolenou výši ztrát 12,5 %.

(4) Pro samostatné hodnocení jednotlivých
operací se při

a) prvním stáčení produktu vyrobené množství
produktu před prvním stáčením násobí normou
ztrát pro první stáčení,

b) druhém stáčení produktu vyrobené množství
produktu před druhým stáčením násobí nor-
mou ztrát pro druhé stáčení,

c) školení množství školeného produktu násobí
normou ztrát pro školení,

d) filtraci násobí filtrované množství produktu
normou ztrát pro filtraci,

e) plnění produktu násobí množství produktu
předaného k plnění výše uvedenou normou
ztrát pro daný typ plnění,

f) manipulaci bere pro výpočet normy ztrát za zá-
klad objem manipulace při přetáčení, mísení
a dalších činnostech, provedených mimo první
nebo druhé stáčení kalů,

g) skladování bere pro výpočet normy ztrát za zá-
klad počáteční zásoba produktu po druhém stá-
čení.
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3) Příloha I C bod 3 nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení,
která se na ně použijí.



(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují
na produkty vyrobené v rámci výzkumných a šlech-
titelských úkolů a uložené do nádob s obsahem do
60 litrů.

§ 6

Lhůty pro sdělení výsledku rozborů
u nebaleného vína

(K § 14b zákona)

Lhůty pro doručení výsledků rozborů nebale-
ného vína podle § 14b zákona jsou stanoveny v pří-
loze č. 10. Při kombinaci více rozborů platí lhůta
delší. Za skutečnost určující počátek lhůty se pova-
žuje odebrání vzorku nebaleného vína.

§ 7

Podrobnosti týkající se označování produktů

(K § 16 odst. 11 zákona)

(1) Víno s chráněným označením původu nebo
chráněným zeměpisným označením lze označit slo-
vem „barrique“, pokud takové víno zrálo nejméně
6 měsíců v dubovém sudu o objemu větším než
210 litrů a menším než 250 litrů, který nebyl použí-
ván pro výrobu vína déle než 36 měsíců. Toto ozna-
čení lze doplnit údajem o době zrání vína v měsících
nebo rocích.

(2) Víno vyrobené v České republice z hroznů
sklizených v České republice s chráněným označe-
ním původu lze označit tradičním výrazem

a) „rezerva“, pokud víno, s výjimkou šumivého
a perlivého vína, zrálo nejméně 24 měsíců,
z toho v dřevěném sudu nejméně 12 měsíců
u červeného vína a 6 měsíců u bílého nebo rů-
žového vína a zbytek uvedené doby v lahvích,

b) „klaret“, pokud se jedná o bílé víno vyrobené
z modrých vinných hroznů bez nakvášení,

c) „růžák“ nebo „ryšák“, pokud bylo víno vyro-
beno ze směsi vinných hroznů nebo hrozno-
vého moštu z bílých, případně červených,
a modrých vinných hroznů,

d) „archivní víno“, pokud je víno uváděno do
oběhu nejméně 3 roky po roku sklizně,

e) „mladé víno“, pokud je víno nabízeno ke spo-
třebě konečnému spotřebiteli nejpozději do
konce kalendářního roku, ve kterém proběhla
sklizeň vinných hroznů použitých k výrobě to-
hoto vína,

f) „panenská sklizeň“ nebo „panenské víno“, po-

kud víno pochází z první sklizně vinice; za
první sklizeň vinice se považuje sklizeň usku-
tečněná ve třetím roce po výsadbě vinice,

g) „premium“, pokud jakostní víno s přívlastkem
druhů výběr z hroznů nebo výběr z bobulí
nebo výběr z cibéb bylo vyrobeno z hroznů,
které byly aspoň z 30 % napadeny ušlechtilou
plísní šedou Botrytis cinerea P.,

h) „zrálo na kvasnicích“ nebo „školeno na kvasni-
cích“ anebo „krášleno na kvasnicích“ nebo „sur
lie“, pokud víno při výrobě bylo ponecháno na
kvasnicích po dobu nejméně 6 měsíců.

(3) Víno s chráněným zeměpisným označením
lze označit slovem „labín“, pokud se jedná o víno
vyrobené z modrých vinných hroznů bez nakvášení
ve vinařské oblasti Čechy.

(4) Víno s chráněným označením původu nebo
chráněným zeměpisným označením lze označit
slovy:

a) „zrálo v sudu“, pokud víno zrálo v dřevěném
sudu po dobu nejméně 6 měsíců,

b) „kvašeno v sudu“ a nebo „školeno v sudu“, po-
kud takové víno bylo kvašeno nebo školeno
v sudu typu barrique.

(5) Víno lze označit slovy „botrytický sběr“,
pokud jakostní víno s přívlastkem druhů výběr
z hroznů nebo výběr z bobulí nebo výběr z cibéb
bylo vyrobeno z hroznů, které byly aspoň z 30 %
napadeny ušlechtilou plísní šedou Botrytis cinerea P.

(6) Víno lze označit údajem o barvě vína slovy
„bílé“, „růžové“ nebo „červené“; označení barvy rů-
žové lze nahradit označením „rose“ nebo „rosé“.
Vína s chráněným označením původu nebo vína
s chráněným zeměpisným označením nelze označit
jako „rose“, „rosé“ nebo „růžové“, pokud vznikla
mísením bílého a červeného vína.

(7) Tam, kde je dovoleno v označení vína uvá-
dět název odrůdy, uvede se tento název nebo jeho
synonymum v souladu s ustanovením § 1 odst. 2
nebo podle příloh č. 1 a 11.

(8) Na etiketě lze uvést informace pro spotřebi-
tele týkající se

a) způsobu výroby vína,

b) charakteristických smyslových nebo analytic-
kých vlastností vína,

c) historie vína, jeho výrobce nebo osob, které se
podílely na uvádění vína do oběhu,

Sbírka zákonů č. 88 / 2017Strana 956 Částka 33



d) přírodních nebo technických podmínek, které
dávají základní charakteristické vlastnosti to-
muto vínu,

e) vyzrálosti vína dosažené skladováním vína,

f) doporučení, ke kterému jídlu je vhodné víno
podávat,

g) způsobu, jakým je vhodné víno předložit ke
spotřebě,

h) způsobu skladování vína,

i) označení „víno ze šlechtitelských a výzkumných
ploch“, pokud víno pochází z vinic, kde se pro-
vádí uznávací řízení ke sklizni množitelských
materiálů révy vinné nebo se řeší výzkumný
úkol financovaný grantem z veřejných pro-
středků.

(9) Názvy tradičních výrazů lze nahradit zkrat-
kami. Použití zkratek se týká pouze obalů, které ne-
jsou určeny pro spotřebitele. Seznam zkratek tradič-
ních výrazů je stanoven v příloze č. 2.

§ 8

Zemské víno

[K § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona]

(1) Požadavky na jakost zemského vína vyplý-
vají ze zeměpisného označení:

a) české zemské víno, nebo

b) moravské zemské víno.

(2) Zemské víno lze vyrábět z odrůd, ze kte-
rých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené
oblasti podle § 1 odst. 1, a dále z odrůd uvedených
v příloze č. 11.

§ 9

Rozsah charakteristiky vlastností vína
uvedeného v žádosti o povolení přiznávat

označení vína originální certifikace

(K § 23 odst. 14 zákona)

Charakteristika vína uvedeného v žádosti podle
§ 23 odst. 5 písm. d) zákona musí obsahovat smys-
lové požadavky na jakost vína a chemické a fyzikální
požadavky na jakost vína, a to nejméně v rozsahu
potřebném pro hodnocení jakostního vína stanovené
oblasti podle § 2 tak, aby tato charakteristika vína
definovala odlišnost vína originální certifikace.

§ 10

Způsob odběru, velikost vzorků vína
a přípustné odchylky od výsledků rozboru

z laboratoře

(K § 26 odst. 12 zákona)

(1) Odběr vzorků vína podle § 26 odst. 4 zá-
kona se provádí tak, že se odebere

a) dílčí vzorek A pro potřebu rozboru laboratoře
– jedna láhev o minimálním objemu 1 litr, u vína
již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich celkový
objem činil nejméně 1 litr,

b) dílčí vzorek B pro smyslové hodnocení vína –

jedna láhev o minimálním objemu 0,5 litru,
u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich
celkový objem činil nejméně 0,5 litru,

c) dílčí vzorek C k uložení jako referenční vzorek
u Inspekce k případnému prověření výsledků
rozborů z laboratoře, nebo k ověření identi-
ty zatřiďované šarže vína, nebo jako záložní
vzorek ke smyslovému hodnocení vína v pří-
padě, že by byl dílčí vzorek B nevyhovující po
korku – jedna láhev o minimálním objemu 1 litr,
u vína již nalahvovaného tolik lahví, aby jejich
celkový objem činil nejméně 1 litr.

(2) Předkládané dílčí vzorky vína A, B a C musí
být odebrány takovým způsobem, aby byly repre-
zentativní pro celou šarži vína předkládanou k zatří-
dění.

(3) Hodnoty skutečného obsahu alkoholu, cel-
kového obsahu alkoholu a obsahu bezcukerného
extraktu u vína uváděného do oběhu musí odpovídat
hodnotám zjištěným při zatřídění vína vyrobeného
z vinných hroznů vypěstovaných na území České
republiky. Přípustné jsou následující odchylky, které
zahrnují rozšířené nejistoty stanovení pro použité
referenční metody rozboru u

a) skutečného obsahu alkoholu +/– 0,9 % objemo-
vých, u vína skladovaného v lahvích déle než
3 roky je přípustná odchylka +/– 1,2 % obje-
mových,

b) celkového obsahu alkoholu +/– 0,9 % objemo-
vých, u vína skladovaného v lahvích déle než
3 roky je přípustná odchylka +/– 1,2 % obje-
mových,

c) obsahu bezcukerného extraktu +/– 2,5 g na
litr.
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§ 11

Náležitosti a doba platnosti průvodního dokladu
pro přepravu vinařského produktu, která se

uskutečňuje výlučně na území České republiky

(K § 27 odst. 14 zákona)

(1) Osoba, která má sídlo nebo bydliště na cel-
ním území Evropské unie a přepravuje nebo nechává
přepravovat vinařský produkt pouze na území
České republiky (dále jen „přepravce“), může při
této přepravě místo průvodních dokladů podle
čl. 24 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 436/20094)
použít průvodní doklad, který obsahuje tyto údaje:

a) obchodní firmu anebo jméno nebo název, ad-
resu sídla nebo bydliště a identifikační číslo oso-
by, která má sídlo nebo bydliště na celním
území Evropské unie a odesílá nebo nechává
odeslat vinařský produkt (dále jen „odesílatel“),

b) adresu místa odeslání, pokud se liší od adresy
podle písmene a),

c) obchodní firmu anebo jméno nebo název, ad-
resu sídla nebo bydliště a identifikační číslo oso-
by, která má sídlo nebo bydliště na celním
území Evropské unie a které je odesílán vinař-
ský produkt (dále jen „příjemce“), pokud jde
o osobu odlišnou od odesílatele,

d) adresu cílového místa dodání vinařského pro-
duktu, pokud jde o adresu odlišnou od adresy
podle písmene c), popřípadě od adresy podle
písmene a),

e) obchodní firmu anebo jméno nebo název, ad-
resu sídla nebo bydliště a identifikační číslo oso-
by přepravce vinařského produktu, pokud jde
o osobu odlišnou od odesílatele nebo příjemce,

f) datum zahájení přepravy vinařského produktu,

g) datum ukončení přepravy vinařského produktu,
pokud je odlišné od data podle písmene f),

h) číslo průvodního dokladu, které jednoznačně

odlišuje jednotlivé přepravy vinařských pro-
duktů příslušného odesílatele,

i) označení druhu vinařského produktu podle
části XII přílohy I nebo části II přílohy VII na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013,

j) identifikaci vinařského produktu, která spočívá
v označení

1. moštové odrůdy nebo uvedení tradičního vý-
razu, jde-li o víno v obalu určeném pro spo-
třebitele, označeném údaji podle čl. 118 a 119
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013 a opatřeném jednorázo-
vým uzávěrem, pokud je toto víno některým
z těchto údajů označeno, nebo

2. kódu vinařské oblasti a kódu operace při
zpracování vína podle části B bodu 1.4 pří-
lohy VI nařízení Komise (ES) č. 436/2009
a dále, pokud je toto víno některým z těchto
údajů označeno, v označení ročníku sklizně,
moštové odrůdy nebo v uvedení tradičního
výrazu, jde-li o jiné víno než podle bodu 1,

k) označení šarže5),

l) jednoznačné identifikační údaje stáčírny nebo
výrobce, pokud jsou odlišné od údajů o odesíla-
teli podle písmene a),

m) množství přepravovaného vinařského produktu
podle části C přílohy VI nařízení Komise (ES)
č. 436/2009 v

1. objemových jednotkách, pokud jde o neba-
lený vinařský produkt,

2. počtu balení a jejich objemu, pokud jde o ba-
lený vinařský produkt, nebo

3. hmotnostních jednotkách, pokud jde o vinné
hrozny čerstvé, jiné než stolní, a

n) osvědčení o chráněném označení původu, chrá-
něném zeměpisném označení nebo osvědčení
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4) Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní
doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.
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, (ES) č. 1037/
/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, pro-
dukční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.

5) Příloha V nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.
§ 3 písm. j) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



vín s označením roku sklizně nebo moštové
odrůdy podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie6), nejde-li o víno vyrobené na
území České republiky, které v celé fázi distri-
buce nepřekročilo hranice tohoto území.

(2) Údaje podle odstavce 1 písm. l) a n) se ne-
vyžadují v případě přepravy vinařského produktu
v obalu určeném pro spotřebitele, který je označen
údaji podle čl. 118 a 119 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 a je opatřen
jednorázovým uzávěrem.

(3) U vinařského produktu pocházejícího ze
třetích zemí propuštěného do celního režimu vol-
ného oběhu obsahuje průvodní doklad vedle nále-
žitostí podle odstavce 1 také číslo dokladu VI 1
vystaveného podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie7) nebo referenční číslo rovnocenného
dokladu schváleného příslušnými orgány země pů-
vodu za podmínek stanovených v přímo použitel-
ném předpisu Evropské unie8), který byl při pře-
pravě přiložen.

(4) Průvodní doklad má listinnou formu a ob-
sahuje jméno, příjmení a podpis osoby, která jej vy-
stavuje, je-li odesílatelem fyzická osoba, popřípadě
jméno, příjmení a podpis osoby nebo osob, které
jednají za odesílatele, je-li jím právnická osoba.

(5) Za průvodní doklad se považuje daňový do-
klad, dodací list nebo jiný doklad, pokud splňují ná-
ležitosti podle odstavců 1 až 4.

(6) Průvodní doklad vystavený podle této vy-
hlášky lze použít pouze pro jednu přepravu vinař-
ského produktu, a to nejpozději do konce třetího
dne ode dne zahájení přepravy.

(7) Názvy tradičních výrazů lze v průvodním
dokladu nahradit zkratkami. Seznam zkratek tradič-
ních výrazů je stanoven v příloze č. 2.

§ 12

Registr vinic

(K § 28 odst. 8 zákona)

(1) Registr vede Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský (dále jen „Ústav“).

(2) Údaje zapisované podle § 11, 28 a 29 zákona
do Registru se předávají Ústavu prostřednictvím in-
ternetových stránek ministerstva nebo písemně
Ústavu, podle vzorů zveřejněných ministerstvem
na jeho internetových stránkách.

(3) Údaje zapisované podle § 14a a § 16b
odst. 3 zákona do Registru se předávají Ústavu pro-
střednictvím internetových stránek ministerstva po-
dle vzorů zveřejněných ministerstvem na jeho inter-
netových stránkách.

§ 13

Evidenční knihy

[K § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 písm. c)
a § 30 odst. 6 zákona]

(1) Evidenční knihy tvoří evidence vedená na
vzorech uvedených v odstavcích 2 až 11. Tato evi-
dence může být rozdělena do několika evidenčních
knih. Evidenční knihy se vedou v pevné vazbě nebo
v elektronické podobě a listy v nich musí být prů-
běžně číslovány. Pokud jsou evidenční knihy vedeny
v pevné vazbě, záznamy musí být provedeny ne-
vratně a nesmazatelně. Je-li provedena oprava zá-
znamu, tak pouze takovým způsobem, že je vidi-
telný i původní záznam a je uveden podpis osoby,
která opravu provedla. V případě, že jsou evidenční
knihy vedeny v elektronické podobě, musí použitý
program zabezpečit, aby každý záznam byl prove-
den nevratně s uvedením jména osoby, která záznam
provedla. Je-li provedena oprava záznamu, tak pouze
takovým způsobem, že je viditelný i původní zá-
znam a je uvedeno jméno osoby, která opravu pro-
vedla.

(2) Každá evidenční kniha musí být označena
identifikačními údaji v rozsahu

a) u fyzických osob jméno, příjmení, trvalý pobyt
a místo podnikání, liší-li se od trvalého pobytu,
identifikační číslo osoby nebo rodné číslo,

b) u právnických osob obchodní firma nebo název,
sídlo, identifikační číslo osoby.

(3) Evidenci o hmotnosti a cukernatosti

a) sklizených vinných hroznů a záznamy o vini-
cích a na nich dosažených hektarových výno-
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6) Čl. 31 a příloha IXa písm. A) a B) nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.
7) Čl. 43 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
8) Čl. 45 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.



sech vede pěstitel na vzoru uvedeném v přílo-
ze č. 12,

b) nakoupených vinných hroznů nebo hrozno-
vého moštu vede osoba uvedená v § 30 odst. 1
zákona na vzoru uvedeném v příloze č. 13. Vý-
kup vinných hroznů provádí osoba uvedená
v § 30 odst. 1 zákona na výkupním lístku, jehož
vzor je uveden v příloze č. 14; výkupní lístek
může být nahrazen i jiným dokladem, zejména
vážním lístkem nebo dodacím listem, pokud
tento doklad má veškeré náležitosti a údaje ob-
sažené ve výkupním lístku; výkupní lístek nebo
doklad jej nahrazující uchová osoba uvedená
v § 30 odst. 1 zákona,

c) prodaných vinných hroznů nebo hroznového
moštu vede pěstitel na vzoru uvedeném v přílo-
ze č. 15,

d) zpracovaných vinných hroznů nebo hrozno-
vého moštu a množství vyrobeného vína s čle-
něním podle jakostních tříd vede výrobce na
vzoru uvedeném v příloze č. 16.

(4) Evidenci o hmotnosti nakoupeného a zpra-
covaného cukru vede výrobce na vzoru uvedeném
v příloze č. 17.

(5) Evidenci o nakoupeném a zpracovaném
množství zahuštěného hroznového moštu, rektifiko-
vaného moštového koncentrátu, látek používaných
k přikyselení, látek používaných k odkyselení a alko-
holu získaného z vína vede výrobce na vzoru uvede-
ném v příloze č. 18.

(6) Evidenci o výrobě a užití alkoholických ná-
pojů vyrobených z výluhu matolin vede výrobce na
vzoru uvedeném v příloze č. 19.

(7) Evidenci o výrobě a užití alkoholických ná-
pojů vyrobených ze zředěných vinných kalů vede
výrobce na vzoru uvedeném v příloze č. 20.

(8) Evidenci o zásobách vína vede osoba uve-
dená v § 30 odst. 1 zákona na vzoru uvedeném v pří-
loze č. 21, a to pro každý kalendářní měsíc samo-
statně. V případě vín v balení určeném spotřebiteli
může obchodník vést evidenci o zásobách vína pro-
střednictvím účetního programu, přičemž musejí být
evidovány všechny údaje uvedené na vzoru v přílo-
ze č. 21, s výjimkou údajů vlastní spotřeba a techno-
logické ztráty.

(9) Kontrola produkce podle § 11 odst. 2
písm. e) zákona musí být prováděna takovým způ-
sobem, aby bylo vyloučeno uvedení zdravotně zá-

vadného produktu do oběhu. Osoba uvedená v § 30
odst. 1 zákona vede evidenci o zásobách produktu,
způsobech ošetřování a přídavcích jiných látek než
vína k produktu, před uvedením produktu do oběhu,
na vzoru stanoveném v příloze č. 22. Evidence o zá-
sobách produktu, způsobech ošetřování a přídavcích
jiných látek než vína k produktu se vede podle jed-
notlivých nádob. Označení nádoby se provede tak,
aby bylo nesmazatelné a na dané provozovně jedi-
nečné.

(10) Výrobce, jehož výroba produktů za vinař-
ský rok nepřesáhne 500 hl vína, není povinen vést
evidenci způsobem podle ustanovení odstavce 9
věty třetí. Tento výrobce vede evidenci o zásobách
produktu, způsobech ošetřování a přídavcích jiných
látek než vína k produktu na vzoru uvedeném v pří-
loze č. 22 nebo souhrnně pro všechny své produkty
na jednom formuláři podle vzoru stanoveného v pří-
loze č. 23 nebo 24.

(11) Evidenční knihy při prodeji sudového vína
vede osoba uvedená v § 30 odst. 1 zákona podle
vzoru uvedeného v příloze č. 25. Záznamy o nasklad-
nění vína se provedou nejpozději první pracovní den
následující po dni, kdy bylo víno naskladněno. Zá-
znamy o zásobách vína na počátku měsíce se pro-
vedou nejpozději třetí pracovní den daného měsíce.
Záznamy o zásobách vína na konci daného měsíce se
provedou nejpozději třetí pracovní den následujícího
měsíce.

(12) Evidenční knihy při prodeji sudového vína
podle vzoru uvedeného v příloze č. 25 se vedou od
počátku vinařského roku tehdy, pokud v předcháze-
jícím vinařském roce bylo prodáno více než 1 000 l
sudového vína spotřebiteli, přičemž vinařský rok po-
číná dnem 1. 8. a končí 31. 7. následujícího roku.
V případě, že evidenční knihy nejsou vedeny od po-
čátku vinařského roku z důvodu, že v předcházejícím
vinařském roce nebylo prodáno více než 1 000 l su-
dového vína spotřebiteli, začne se vést evidenční
kniha dle vzoru uvedeného v příloze č. 25 v průběhu
probíhajícího vinařského roku, a to od počátku mě-
síce následujícího po měsíci, v němž bylo dosaženo
prodeje 1 000 l sudového vína spotřebiteli souhrnně
za probíhající vinařský rok.

(13) V případě, že jsou evidenční knihy vedeny
v elektronické podobě, nahradí se u příloh č. 12, 15,
16 a 19 až 22 nebo 23 nebo 24 podpis uvedením
jména osoby odpovědné za vedení evidence.

(14) Názvy tradičních výrazů lze v evidenčních
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knihách nahradit zkratkami. Seznam zkratek tradič-
ních výrazů je stanoven v příloze č. 2.

§ 14

Paušální částky nákladů na certifikaci vína
a ověření souladu se specifikacemi

(K § 17a odst. 2, § 26a a § 37 odst. 10 zákona)

Výše paušální částky nákladů na certifikaci vína
bez chráněného označení původu, chráněného země-
pisného označení nebo tradičního výrazu s názvem
odrůdy nebo označením ročníku je 500 Kč na jed-
noho inspektora za každou započatou hodinu vý-
konu činnosti. Shodná výše paušální částky nákladů
je určena za každou započatou hodinu výkonu čin-
nosti jednoho inspektora při ověřování souladu se
specifikacemi chráněného označení původu nebo
chráněného zeměpisného označení.

§ 15

Použití logotypu na obalu
určeném pro spotřebitele

(K § 16 odst. 4 zákona)

(1) Logotyp se uvede na obalu určeném pro
spotřebitele podle § 16 odst. 4 zákona v barevném
provedení na bílém podkladu v souladu s přílohou
č. 26.

(2) V případě obalů určených pro spotřebitele
typu lahev se uvede na horní části uzávěru nebo
na etiketě v hlavním zorném poli9). Výška loga je
12–16 mm.

(3) V případě obalů určených pro spotřebitele,
s výjimkou lahví, se uvede spolu s povinným údajem
o provenienci10). Výška loga je 12–16 mm.

(2) Vzor logotypu je uveden v příloze č. 26.

§ 16

Přechodné ustanovení

Povinnost výrobců vést evidenční knihy podle

§ 13 této vyhlášky, se nevztahuje na výrobce, který
již příslušnou evidenci vede v evidenčních knihách
podle vyhlášky č. 323/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a to do konce vinařského roku 2016/2017,
tedy do 31. 7. 2017.

§ 17

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-
tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vi-
nařství.

2. Vyhláška č. 437/2005 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství.

3. Vyhláška č. 28/2010 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství,
ve znění vyhlášky č. 437/2005 Sb.

4. Vyhláška č. 305/2012 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství,
ve znění pozdějších předpisů.

§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2017.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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9) Čl. 2 odst. 2 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.
10) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.

Sbírka zákonů č. 88 / 2017Částka 33 Strana 975



Sbírka zákonů č. 88 / 2017Strana 976 Částka 33
P
ří

lo
h

a
č.

12
k

vy
h

lá
šc

e
č.

88
/2

01
7

Sb
.



Sbírka zákonů č. 88 / 2017Částka 33 Strana 977
P
ří

lo
h

a
č.

13
k

vy
h

lá
šc

e
č.

88
/2

01
7

Sb
.



Příloha č. 14 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 17 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 18 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 19 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 20 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Příloha č. 26 k vyhlášce č. 88/2017 Sb.
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Sbírka zákonů 2017

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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