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Návod pro vinaře a obchodníky s vínem pro 

řešení situací vzniklých přijetím novely 

zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a 

vinařství. 

 

ŽIVOT PO NOVELE 
 

Vytvořili Ing. Tomáš Kubík a Ing. Veronika Částková z Oddělení registru vinic 
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Komiks pro všechny vinaře, vinotékaře  a dovozce vín. 

Tento komiks je sérií krátkých rozhovorů s Všeználkem. Má za úkol osvětlit vinařům a veškerým 

obchodníkům s vínem některé otázky týkající se prodeje sudového (3) , čepovaného (4) a rozlévaného (5) 

vína, zaváděné novelou zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství účinnou od 1. 4. 2017. 

Zabývá se také problematikou dovozu vína. 

Tento komiks je informativního charakteru. Slouží pro orientaci v povinnostech vyplývajících z 

nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a zákona č.321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
Neklade si za cíl detailně ho citovat a chrlit definice. Má být návodem, kde informace hledat a co dělat 

když   . . . ?  

 

Vinař  -  je osoba zabývající se vinařstvím. Pěstuje nebo nakupuje hrozny, vyrábí z nich víno, které 

následně prodává. Sudové víno prodává buď ze sklepa, nebo má vinotéku. 

 

Rozhovor první – Vinař 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to myslíš, 

jakou  další 

provozovnu si 

můžu zřídit? 

Máš více možností. Např. přímo 

ze sklepa, nebo ze své nynější 

vlastní vinotéky, nebo z 

provozovny, kterou si někde 

zřídíš. 

Sudové víno (3) můžeš 

prodávat jen konečnému 

spotřebiteli a jen na 

některých prodejních 

místech. 
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A jak to 

bude 

fungovat? 

Nynější vinotékař, u 

kterého si zřídíš svou 

novou provozovnu, 

bude prodávat tebou 

dodané sudové víno a 

to pod tvým jménem.   

Bude se jednat o provozovnu, 

která bude vedena v 

živnostenském rejstříku a 

navíc ji musíš nahlásit přes 

Portál farmáře (6) do Registru 

vinic (9), jako každou 

provozovnu, ve které se bude 

prodávat sudové víno. 
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Co je obal 

určený pro 

spotřebitele?  

Vysvětlení je obsáhlé. 

Přečti si vysvětlivky. Je 

to tam (1). 

Ano, vinotékař bude pro stát 

v pozici výrobce a ty pro něj 

můžeš službou zpracovávat 

hrozny a vyrábět víno, které 

on pak může prodávat 

spotřebiteli jako sudové. 

Čepované(4) a 

rozlévané(3) víno se 

musí prodávat z obalu 

určeného pro 

spotřebitele(1). Je to 

dost obsáhlé. Přečti si 

vysvětlivky. 

Jaký je rozdíl 

mezi sudovým, 

čepovaným a 

rozlévaným 

vínem? 

Konec 
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Vinotékař   - má vinotéku a prodává víno konečnému spotřebiteli. Část prodeje je sudové víno a 

chtěl by ho prodávat dál.  

Rozhovor druhý – Vinotékař se sudovým vínem vyrobeným v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C  

Nově si budeš muset nechat vyrobit 

víno na zakázku nebo si u tebe vinař 

zřídí vlastní provozovnu „shop in 

shop“ a ty budeš jeho sudové víno 

prodávat pod jeho jménem. 

Na ÚKZÚZ. Víc se 

dozvíš na webu 

vinarskyzakon.cz. 

No a teď můžu sudové 

víno prodávat pod 

vlastní značkou nebo 

ho musím prodávat pod 

jménem vinařství, u 

kterého si ho nechám 

vyrábět? 

No a co když 

chci uvádět 

jen vinaře, u 

kterého 

bylo víno 

vyrobeno? 

AHA!!! A když si 

víno nechám 

vyrobit, musím 

někde něco hlásit? 
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Rozhovor třetí - Vinotékař s čepovaným a rozlévaným vínem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To nechci. To znamená, 

že budu kupovat víno 

pouze v obalu určeném 

spotřebiteli a z tohoto 

obalu ho prodávat?  

Co to je obal 

určený pro 

spotřebitele? 

Vysvětlení je obsáhlé. 

Přečti si vysvětlivky. 

Je to tam (1). 

 

Ano 

Důležité je ještě 

splnit požadavky 

na označování. Je 

to ve vinařském 

zákoně §16 odst. 

7,9. 

Můžeš prodávat víno z 

obalu určeného pro 

spotřebitele(1) jako 

rozlévané(5) nebo 

čepované(4). Koukni na 

další komiks! 

Konec 

Konec 

Potom budeš považovaný za 

stáčírnu, zejména budeš 

muset vést příslušné 

evidenční knihy, budeš 

uveden v označení a budeš 

muset plnit i další požadavky 

zákona 321/2004 Sb. a zákona 

č. 110/1997 Sb. 
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Dovozce  (příjemce)  - dovozce se živí dovozem vína a jeho dalším prodejem vinotékařům a 

obchodníkům. 

Dovozce I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No a co 

teď? 

11. den 

Protože jsi v pozici 

příjemce nebaleného vína, 

tak ho musíš nejpozději do 

12 hodin po příchodu do 

prvního místa dodání 

ohlásit prostřednictvím 

Registru. (9). 

A jak? 

Pomocí Portálu farmáře. 

Přístupové heslo je třeba si s 

předstihem zřídit v pracovních 

dnech na SZIF(7). Poté již všechna 

hlášení probíhají elektronicky. 

A co je to obal 

určený pro 

spotřebitele? 

Konec AHA 

Konečně můžu 

prodávat!! Teď víno 

naplním do sudů a 

prodám ho do nejbližší 

vinotéky. 

A co mám s vínem 

dělat, když jej 

nehodlám prodat ve 

svých provozovnách 

jako víno sudové? 
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Dovozce II. 

 

 

 

Protože jsi v pozici 

příjemce nebaleného 

vína, tak ho musíš 

nejpozději do 12 hodin po 

příchodu do prvního 

místa dodání ohlásit 

prostřednicím Registru. 

A jak? 

Pomocí Portálu farmáře. 

Přístupové heslo je třeba si s 

předstihem zřídit v pracovních 

dnech na SZIF(7). Poté již 

všechna hlášení probíhají 

elektronicky. 

 

No a co 

potom? 

Potom musíš 10 dní 

čekat, jestli ti dovezené 

nebalené víno nepřijede 

zkontrolovat SZPI (8). 

V tomto případě toto 

víno  můžeš naplnit do obalů 

určených pro spotřebitele a 

prodat ho dál. Nebo můžeš 

toto nebalené víno prodat 

dalšímu subjektu, který jej 

může také naplnit do obalů 

určených konečnému 

spotřebiteli. 

 

A co je to obal 

určený pro 

spotřebitele? 

Vysvětlení je obsáhlé. 

Přečti si vysvětlivky. Je 

to tam(1). 

 

Super! 11. den 

Konec 

Dovezl jsem víno ze 

zahraničí a chci ho 

prodat konečnému 

spotřebiteli. 

Ano to můžeš! 

Konečně můžu prodávat. 

Teď víno naplním do sudů a 

prodám ho konečnému 

spotřebiteli ve svých 

provozovnách jako víno 

sudové. 

Víno se mi 

nepodařilo 

prodat. 
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Vysvětlivky: 

1 -  Obal určený pro spotřebitele – jednorázový nebo bez výměny jednorázového uzávěru znovu 

nenaplnitelný obal o maximálním objemu 20 litrů, který v místě prodeje tvoří spolu s jeho obsahem 

prodejní jednotku pro spotřebitele, a jsou na něm nebo na etiketě k němu připojené uvedeny údaje 

podle předpisů Evropské unie, tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. 

2 - Výrobce – je fyzická nebo právnická osoba. Která vyrábí z vinných hroznů, rmutu, moštu nebo 

z mladého vína v procesu kvašení produkt tím, že jej zpracovává, včetně jeho zpracování pro jiného 

výrobce, nebo nechává zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu. 

3 - Sudové víno – víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2204 nebo 

2205, s výjimkou moštu, určené k prodeji spotřebiteli nebo prodávané spotřebiteli z jiného obalu než 

z obalu určeného pro spotřebitele. 

4 - Čepované víno -  víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje nebo jako 

zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele z jednorázového obalu určeného pro spotřebitele 

s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným výčepním ventilem. 

5 - Rozlévané víno – víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě prodeje z obalu 

určeného pro spotřebitele o maximálním objemu 5 litrů. 

6 - Portál farmáře – online aplikace sloužící zemědělcům při plnění jejich zákonných povinností  

7 - SZIF  -  Statní zemědělský intervenční fond, zřizuje přístup na Portál farmáře 

8 - SZPI – Státní zemědělská a potravinářská inspekce, kontroluje dovozy vína nahlášené do 12 hodin 

po přivezení. Na místě musí nahlášené víno posečkat nejméně 10 dní! 

9 – Registr vinic – Registr vinic obsahuje seznam registrovaných vinic a údaje o nich, včetně údajů o 

pěstitelích; údaje o hodnocených a zatříděných vínech, provedených kontrolách pěstitelů, výrobků a 

osob uvádějících produkty do oběhu, údaje o produktech a evidenční knihy obchodních 

zprostředkovatelů; seznam provozoven výrobců vína nebo příjemců nebaleného vína, v nichž je sudové 

víno prodáváno spotřebiteli; množství nebaleného vína, vinných hroznů čerstvých, jiných než stolní 

hrozny, moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a rmutu spolu s dalšími údaji podle § 14a; 

evidenční knihy podle § 30 odst. 3; údaje podle předpisů Evropské unie. Vedením registru vinic je 

pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

 
 
 

Veškeré informace o novele vinařské zákona jsou na www.vinarskyzakon.cz 
 

 

Datum: 23. února 2017 

 

Revidoval: Ing. Rostislav Gruna, M.A. David Filip, Mgr. Petr Čejka, Ing. Bronislav Pavelka 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/
http://www.szif.cz/cs
http://www.szpi.gov.cz/
http://www.szpi.gov.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/
http://www.ukzuz.cz/

