Ministerstvo zemědělství
Odbor potravinářský

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství – odbor potravinářský (dále jen „Ministerstvo“) jako příslušný správní úřad
podle § 15 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále v souladu s § 12 odst. 10 zákona
č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, vydává opatření obecné
povahy, kterým se stanoví:
Článek I.
V České republice se z důvodu mimořádných povětrnostních podmínek povoluje pro vinařský rok
2019/2020 výjimka vyplývající z přílohy VIII části I písmena C bodu 6 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 (dále jen „nařízení č. 1308/2013“),
spočívající v přikyselování výrobků podle přílohy VIII části I písmena C bodu 1 tohoto nařízení a to
za podmínek uvedených v příloze VIII části I písmenu C bodech 2 a 3 tohoto nařízení. Povoluje se i
opakované přikyselování.
Článek II.
Odůvodnění

V České republice se pěstuje réva vinná a vyrábí víno ve vinařské oblasti Čechy (podoblast mělnická,
litoměřická) – vinařská zóna A, a dále ve vinařské oblasti Morava (podoblast mikulovská, slovácká,
velkopavlovická, znojemská) - vinařská zóna B.
V letošním roce začalo rašení révy v obvyklém termínu, kolem 10. dubna. S ohledem
na nepřítomnost klimatického jara vyrašila réva do klasického letního počasí, které nebylo přerušeno
žádnou chladnou periodou až do konce srpna, kdy dozrály první nejranější odrůdy
do své konzumní, resp. sběrové zralosti. V současné době se tak letošní ročník projevuje poměrně
rychlým poklesem kyselin a zvyšujícím se pH v hroznech, důsledkem čehož hrozí zhoršení kvality vína.
Vysoké pH totiž působí negativně na aromatický charakter vína, zejména díky podpoře negativních
mikroorganismů.
Výjimka povolení přikyselování, včetně opakovaného přikyselování, vyplývá z přílohy VIII části I
písmena C bodu 6 nařízení č. 1308/2013. V letech s mimořádnými povětrnostními podmínkami
mohou členské státy povolit přikyselování u čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu, částečně

zkvašeného hroznového moštu, mladého vína v procesu kvašení a vína za podmínek uvedených
v příloze VIII části I písmenu C bodech 2 a 3 nařízení č. 1308/2013.
Povolení výjimky přikyselování se předkládá z důvodu umožnění řízení co nejvyšší kvality vín a zvýšení
jejich konkurenceschopnosti. Této možnosti již využilo např. sousední Rakousko (ze stejné vinařské
zóny B).
Článek III.
Poučení
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatření obecné povahy vydal (tj. na úřední desce Ministerstva). Proti opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit
v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.
Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne nabytí jeho právní moci.
Článek IV.
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce Ministerstva (§ 173
odst. 1 správního řádu).
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