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 § 13, odst. 4) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 321/2004
Sb.“), vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:
Článek I.
V České republice se pro vinařský rok 2022/2023 z důvodu mimořádně nepříznivých
povětrnostních podmínek povoluje zvýšení mezní hodnoty přirozeného obsahu alkoholu dle
přílohy VIII části I písmene A bodu 3 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“).
Mezní hodnoty přirozeného obsahu alkoholu se zvyšují o 0,5 % v obou vinařských oblastech.
Článek II.
Odůvodnění
V České republice se pěstuje réva vinná a vyrábí víno ve vinařské oblasti Čechy (podoblast
mělnická, litoměřická) zařazené podle nařízení č. 1308/2013 do vinařské zóny A, a dále
ve vinařské oblasti Morava (podoblast mikulovská, slovácká, velkopavlovická, znojemská)
zařazené podle téhož nařízení do vinařské zóny B.
V České republice bylo extrémně suché léto, koncem srpna stále neprobíhala v hroznech
intenzivní tvorba cukrů. Počátkem září sice dozrály rané odrůdy do fenologické zralosti,
nicméně s nižším obsahem kyselin i cukrů. Následně přišlo velké množství srážek
(70 – 100 mm), které mošty s nízkou cukernatostí dále zředily. V druhé polovině září došlo
vlivem vlhkého počasí a stále vysokých úhrnů srážek k infekcím šedé hniloby hroznů révy.
Napadeny jsou zejména odrůdy s měkkou slupkou a také odrůdy s hustým hroznem. Z důvodu
předcházení hospodářským škodám je nutné sklidit hrozny i přes jejich nižší cukernatost.

K obdobnému opatření přistoupily i další členské státy EU (sousední Rakousko např. 19. září
t.r.).
Toto opatření se použije výhradně u těch sklizní, kde je nezbytně nutné.
Nadále platí ustanovení § 13 odst. 5 zákona č. 321/2004 Sb. stanovující horní mez celkového
obsahu alkoholu a odst. 1 téhož paragrafu stanovující povinnost oznámit záměr zvyšování
cukernatosti Státní zemědělské a potravinářské inspekci.
Mezní hodnoty přirozeného obsahu alkoholu nesmí překročit:
a) 3,5 % objemových ve vinařské zóně A,
b) 2,5 % objemových ve vinařské zóně 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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