
HLAVA II

VINOHRADNICTVÍ

§ 4
Stanovené pěstitelské oblasti

(1) Stanovenou pěstitelskou oblastí pro jakostní víno stanovené pěstitelské oblasti
(dále jen „jakostní víno stanovené oblasti“) je vinařská oblast Morava a vinařská oblast
Čechy.

(2) Vinařská oblast se skládá z vinařských podoblastí. Vinařskou podoblast tvoří
vinařské obce, na jejichž území20) jsou stanoveny viniční tratě nebo jejich části.

(3) Vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě stanoví Ministerstvo zeměděl-
ství (dále jen „ministerstvo“).

(4) Prováděcí právní předpis stanoví seznam
a) vinařských podoblastí v jednotlivých vinařských oblastech,
b) vinařských obcí v jednotlivých vinařských podoblastech,
c) viničních tratí v jednotlivých vinařských obcích, včetně jejich územního vymezení,
d) odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti.

20) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

K hlavě II
1. Hlava II a její § 4 až § 10 jsou věnovány některým z právních podmínek výkonu vino-

hradnictví. Vzhledem k vymezení pojmu vinohradnictví [viz komentář k § 3 písm. g)] je
však nutné zmínit také další právní předpisy, jejichž ustanovení stanoví další povinnosti pro
pěstitele révy. Jde zejména o:
– zákon o oběhu osiva a sadby týkající se podmínek uvádění do oběhu rozmnožovacího

materiálu révy a registrace jejích odrůd;
– zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, týkající se podmínek péče o révu jako rostliny;
– zákon o zemědělství zakotvující zejména ekonomické podmínky pro výkon vinohradnic-

tví jako zemědělské činnosti;
– stavební zákon týkající se podmínek výsadby vinice představující změnu ve využití

území;
a jejich prováděcí právní předpisy.

2. Evropská unie je dle dodatku přílohy XIb nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 rozdělena
na tři vinařské zóny A, B, C, přičemž vinařská zóna C se dále člení na „podzóny“ CIa, CIb,
CII, CIIIa a CIIIb. Definice pojmu „vinařská zóna“ neexistuje, proto je rozdělení nejen
důsledkem zohlednění objektivních kritérií, jakými jsou půdněklimatické podmínky mající
přímý vliv na vinařské produkty, ale také politickým rozhodnutím, neboť neexistují transpa-
rentně daná kritéria pro zařazení jednotlivých vinařských oblastí do těchto zón. Zařazení
vinařské oblasti do dané vinařské zóny pak ovlivňuje používání různých enologických postu-
pů při výrobě, zejména zvyšování cukernatosti a zvyšování a snižování obsahu kyselin.
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Hlavním deklarovaným důvodem pro rozdělení Evropské unie do vinařských zón je snaha
o produkci kvalitních vín.

K odst. 1
3. Stanovenou pěstitelskou oblast definovalo původní nařízení Rady (ES) č. 1493/1999

v příloze VI jako přesně ohraničenou oblast pro pěstování révy nebo soubor těchto oblastí,
na kterých jsou produkována vína se zvláštními znaky jakosti, a jejichž jméno je použito pro
označení jakostního vína s. o. Takovéto vymezení se provádí v každém členském státě pro-
dukujícím víno zejména z důvodu značení a určení a odlišení charakteristiky produkovaných
vín. Stanovenou pěstitelskou oblast charakterizuje její zeměpisný název. Česká republika je
rozdělena na dvě stanovené pěstitelské oblasti, a to vinařskou oblast Morava, která je zařa-
zena do vinařské zóny B, a vinařskou oblast Čechy spadající do zóny A18).

K odst. 2
4. Ustanovení zakotvuje podrobnější územní dělení vinařských oblastí v souladu s čl. 67

nařízení Komise (ES) č. 607/2009 na menší zeměpisné jednotky, které jsou nezanedbatelným
údajem při označování vína z hlediska jeho charakteristiky. Vinařské oblasti jsou členěny na
vinařské podoblasti. Vinařskou oblast Morava tvoří podoblast Znojemská, Velkopavlovická,
Mikulovská a Slovácká a zahrnuje cca 96 % registrovaných vinic v České republice. Vinař-
skou oblast Čechy tvoří podoblast Mělnická a Litoměřická. Každá vinařská podoblast je
vymezena územím vinařských obcí, v rámci kterých jsou stanoveny viniční tratě, případně
části těchto viničních tratí. Vinařská obec je vymezena katastrálním územím obce19) a je
základní jednotkou geografického rozdělení území, na kterém je schváleno pěstování vinné
révy. Viniční tratí se pak rozumí pozemek či pozemky, na kterých se nachází vinice [blíže
viz komentář k § 3 odst. d)].

K odst. 3
5. Ustanovení zmocňuje Ministerstvo zemědělství k vydání prováděcího právního předpisu

(viz komentář k odst. 4) k vymezení vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí.
6. Východiskem pro určení vinařských obcí a jimi tvořených vinařských podoblastí byly

především historické souvislosti, dochované historické záznamy či poznatky o pěstování
vinné révy na území České republiky, údaje o půdních a klimatických vlastnostech daného
území. Až do Novely pak bylo v ustanovení zakotveno, že Ministerstvo zemědělství stanoví
vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě na základě geografické polohy, svažitosti,
půdněklimatických vlastností a historických údajů, záznamů a poznatků. Tento taxativní
výčet byl z důvodu přílišné rigidnosti vypuštěn a Ministerstvo zemědělství tak může při sta-
novování vycházet i z dalších aspektů.

7. Stanovení viničních tratí bylo provedeno v letech 1999 a 2000 v souvislosti s harmoni-
zací starého zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství, s právem Evropských spole-
čenství. Ministerstvo zemědělství prostřednictvím pověřeného Oddělení trvalých kultur Ústavu
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18) K důsledkům zařazení do jednotlivých vinařských zón blíže viz komentář k § 12.
19) Katastrálním územím je pro účely evidence nemovitostí dle § 27 písm. h) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru spo-
lečně evidovaný soubor nemovitostí.



koordinovalo vymezování jednotlivých viničních tratí ve vinařských obcích ve spolupráci se
zástupci těchto obcí a vinaři při zohledňování místních poměrů. Viniční tratě byly vybírány
s ohledem na stávající plochy vinic a zároveň na vhodnost podmínek pro pěstování révy z hle-
diska zeměpisné polohy, svažitosti, délky oslunění a půdněklimatických vlastností.20)

K odst. 4
8. Ustanovení konkretizuje a rozšiřuje v předchozím odstavci uvedenou pravomoc Minis-

terstva zemědělství k vydání prováděcího právního předpisu obsahujícího jak seznamy
vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, tak seznam odrůd, ze kterých je
dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti. Seznamy vinařských podoblastí, vinař-
ských obcí a viničních tratí jsou uvedeny ve stejnojmenné vyhlášce č. 254/2010 Sb., kterou
se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí. Vinařské pod-
oblasti jsou rozčleněny podle jednotlivých vinařských oblastí, stejně tak vinařské obce jsou
podčleněny pod vinařské podoblasti, jejichž území tvoří. V případě viničních tratí by měl
prováděcí právní předpis specifikovat, kromě určení vinařské obce, i přesné územní vyme-
zení viniční trati. U přesného územního vymezení jednotlivých viničních tratí odkazuje § 2
odst. 2 vyhlášky na státní mapové dílo se zakreslenými hranicemi jednotlivých viničních
tratí v měřítku minimálně 1 : 5 000, které je uloženo u obce, do jejíhož území vinařská obec
spadá, a Ústavu. Prováděcím ustanovením k písmenu d), tj. pro stanovení seznamu odrůd, ze
kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti, je § 1 prováděcí vyhlášky.
V uvedené vyhlášce však samotný seznam odrůd uveden není. Ustanovení § 1 pouze odka-
zuje na to, že seznam těchto odrůd je vymezen ve Státní odrůdové knize nebo v Odrůdových
knihách ostatních členských států Evropské unie, přičemž tento seznam je omezen pouze na
odrůdy moštové. Jiné než moštové odrůdy druhu Vitis vinifera L. nebo odrůdy pocházející
z křízení druhu Vitis vinifera L. s jinými druhy rodu Vitis21) nemohou být zatříděny pro účely
výroby vína v souladu s čl. 120a odst. 2 nařízení č. 1234/200722). V příloze č. 1 k § 1 odst. 2
prováděcí vyhlášky jsou obsažena pouze synonyma, kterými lze názvy některých odrůd
v odrůdových knihách nahradit.

9. Státní odrůdovou knihu, která představuje úřední seznam odrůd rostlin, které jsou
v České republice zaregistrovány pro uznávání a uvádění do oběhu, vede v souladu se záko-
nem o oběhu osiva a sadby Ústav a každoročně jej zveřejňuje ve Věstníku Ústavu, který je
dostupný také v elektronické podobě na internetových stránkách Ústavu. Kromě výčtu moš-
tových odrůd révy obsahuje Státní odrůdová kniha také seznam odrůd stolních a podnožo-
vých. Do Státní odrůdové knihy se odrůda zapisuje na základě registračního řízení, které pro-
bíhá podle zákona o oběhu osiva a sadby.
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20) Před vstupem České republiky do Evropské unie proběhla také tzv. kategorizace viničních tratí, tj. jejich roz-
dělení do tří jakostních kategorií podle objektivních kritérií, jako jsou např. minimální cukernatost moštu
v dané lokalitě, nadmořská výška, teplota, svažitost pozemku, půdní podmínky, za účelem vyloučit v dlouho-
dobé perspektivě pěstování vinné révy v nejméně vhodných viničních tratích (viniční tratě 3. kategorie) a zvý-
šit koncentraci vinic v nejpříhodnějších lokalitách. Výsledky této kategorizace však nemají žádné právně rele-
vantní důsledky.

21) Čl. 120a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
22) Zvlášť je zakázáno zatřídění odrůd Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont.



§ 5
Vinice vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti

(1) Vinice ve viničních tratích, které jsou osázené odrůdami révy zapsanými v sezna-
mu odrůd podle § 4 odst. 4 písm. d) (dále jen „odrůda“), se považují za vinice vhodné
pro jakostní víno stanovené oblasti.

(2) Vinicemi vhodnými pro jakostní vína stanovené oblasti nejsou vinice neobdělá-
vané, podnožové nebo určené pro pokusné účely.

(3) Při stanovení seznamu odrůd podle § 4 odst. 4 písm. d) ministerstvo vychází
z dlouhodobých pěstitelských zkušeností a z poznatků ve srovnatelných klimatických
oblastech ostatních členských států Evropské unie.

K odst. 1
1. Ustanovení propojuje územní aspekt vinohradnictví s aspekty druhovými do podoby

vinic vhodných pro jakostní víno stanovené oblasti. Vinicemi vhodnými pro jakostní vína
stanovené oblasti jsou vinice, které se nacházejí ve viničních tratích a současně jsou osáze-
né odrůdami révy, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti (viz
komentář k § 4 odst. 4). 

2. V případě, že by vinice ve viniční trati byla osázena jinou než moštovou odrůdou révy,
pak tato vinice musí být v souladu s čl. 120a odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 vyklu-
čena. Výjimka se týká vinic, které nejsou určeny pro výrobu vína, těmi jsou vinice pro
vědecké a výzkumné účely a podnožové vinice a dále pak vinice, z nichž je produkce urče-
na výhradně ke spotřebě domácnosti vinaře.

K odst. 2
3. Ustanovení vylučuje z pojmu „vinice vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti“ tako-

vé vinice, které, přestože mohou splňovat v předchozím odstavci uvedené podmínky, tj.
nacházejí se ve viničních tratích a jsou osázeny moštovými odrůdami, nelze z určitých důvo-
dů považovat za vhodné pro daný účel – produkci jakostního vína stanovené oblasti.

4. Patří sem vinice neobdělávané, u kterých pěstitel neprovádí pěstební zásahy směřující
k produkci vinných hroznů. U případně sklizených vinných hroznů je předpokládána jejich
kvalitativní nezpůsobilost pro výrobu vína. Navíc se tímto jednáním pěstitel může dopouštět
porušování povinností vyplývajících např. ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolé-
kařské péči, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Již s ohledem na komentář k předchozímu odstavci ustanovení dále uvádí vinice pod-
nožové. Jde o vinice, na kterých je provozováno vinohradnictví spočívající v produkci pod-
nožových řízků nebo řízků, a jsou tudíž osázeny podnožovými odrůdami, nejsou určeny
k výrobě vína.

6. Poslední skupinou vinic, které se nepovažují za vhodné pro jakostní víno stanovené
oblasti, jsou vinice určené pro pokusné účely, např. šlechtitelské, genetické. Tyto vinice
mohou být osázeny zatříděnými moštovými odrůdami, ale také odrůdami nezatříděnými.
Produkty z těchto vinic nelze uvádět do oběhu.
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K odst. 3
7. Ustanovení odkazuje opětovně na výše komentovanou pravomoc Ministerstva země-

dělství stanovit seznam odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblas-
ti, přičemž je doplněno vymezení aspektů, které má ministerstvo při sestavování seznamu
zohledňovat, a to dlouhodobé pěstitelské zkušenosti a poznatky získané z ostatních člen-
ských států Evropské unie, jejichž vinařské oblasti se nacházejí ve srovnatelných klimatic-
kých podmínkách.

8. Vzhledem k tomu, že seznam odrůd pro jakostní víno stanovené oblasti je obsažen ve
Státní odrůdové knize, kterou vede Ústav (viz komentář k § 4 odst. 4), který je přímo podří-
zen ministerstvu, lze dané ustanovení interpretovat tak, že při registraci odrůdy do Státní
odrůdové knihy je Ústav povinen přihlížet i k těmto aspektům.

§ 6
Hektarový výnos

(1) Pěstitel je povinen vést záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektaro-
vých výnosech podle předpisu Evropské unie21) a v souladu s prováděcím právním
předpisem.

(2) Mají-li být vinné hrozny použity k výrobě jakostního vína stanovené oblasti,
nesmí hektarový výnos21a) vinice, na níž byly hrozny révy vinné vypěstovány, překročit
14 tun na jeden hektar. Je-li v jedné vinici vysázeno více odrůd, platí uvedený hektaro-
vý výnos pro každou odrůdu zvlášť.

(3) Pokud bude překročen hektarový výnos podle odstavce 2, lze hrozny révy vinné
použít pouze pro výrobu vína bez označení odrůdy, ročníku, bez označení tradičním
výrazem104), bez chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označe-
ní, nebo uvést do oběhu pouze jako hrozny révy vinné určené pro výrobu vína bez ozna-
čení odrůdy, ročníku, bez označení tradičním výrazem, chráněného označení původu
nebo chráněného zeměpisného označení.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a vzor vedení záznamů o vinicích a na
nich dosažených hektarových výnosech.

21) Nařízení Rady (EHS) č. 2392/1986.
21a)Čl. 55 odst. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Příloha VI písm. I, bod 1. nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
104)Čl. 118u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

Čl. 29 až 48 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

K § 6
1. Hektarový výnos je blíže vymezen v základních pojmech v § 3. Ustanovení tohoto para-

grafu rozvádějí právní povinnosti a důsledky související se stanovením hektarového výnosu.

K odst. 1
2. Ustanovení stanoví povinnost všem pěstitelům vinné révy vést jako součást evidenční

knihy (viz komentář k § 30) záznamy o osázené viniční ploše a hektarových výnosech na ní
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dosažených. Důvodem je mj. kontrola jedné z podmínek produkce jakostních vín stanovené
oblasti (viz dále). Pojem osázená viniční plocha není v žádném právním předpisu obecně defi-
nován s výjimkou čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, který však vymezuje pojem osáze-
ná plocha pouze pro účely opatření restrukturalizace a přeměny vinic, zelené sklizně a klučení,
a to vnějším obvodem plochy osázené révovými keři, k níž je přidána nárazníková zóna o šířce
odpovídající polovině vzdálenosti mezi řádky. Současně je nutné vycházet z prováděcí vyhláš-
ky, podle které je pěstitel do příslušného formuláře v příloze č. 23 povinen uvést pouze tzv. plo-
chu plodných vinic, tj. plochu vinic osázených moštovými odrůdami, které jsou starší čtyř let.

K odst. 2
3. Důraz na kvalitu finálního produktu, vína, vedl k nutnosti stanovit maximální hektaro-

vý výnos z vinice pěstitele. Vyrábět jakostní víno stanovené oblasti je tak možné pouze z vin-
ných hroznů, které byly vypěstovány na vinici, na které nebyl překročen maximální hekta-
rový výnos. Maximální výše hektarového výnosu byla stanovena, na základě průměrných
hektarových výnosů z předchozích let, s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a s ohle-
dem na konkurenceschopnost odvětví a udržení jakosti produktu, na 14 tun na 1 hektar. Tato
hodnota se vztahuje k jedné vinici jednoho pěstitele. V případě, že je vinice osázena více
odrůdami, vztahuje se tato hodnota vždy k ploše osázené jednotlivou odrůdou.

K odst. 3
4. Odstavec stanoví další důsledky překročení hektarového výnosu pro pěstitele, kromě

v předchozím odstavci uvedené nemožnosti použít vinné hrozny k výrobě jakostního vína
stanovené oblasti. Vinné hrozny sklizené na vinici, na které došlo k překročení maximální-
ho hektarového výnosu, nelze použít pro výrobu vína, které by bylo označeno názvem odrů-
dy, ročníku nebo tradičním výrazem, chráněným označením původu nebo chráněným země-
pisným označením (blíže viz komentář k § 16), a nelze je uvést do oběhu s určením pro výro-
bu vín, která by měla být takto označena. Z uvedeného plyne, že při překročení hektarového
výnosu mohou být sklizené vinné hrozny použity pouze k výrobě vína, které bude uváděno
do oběhu bez označení odrůdy a ročníku, příp. k jiným účelům. 

K odst. 4
5. Způsob a formulář pro vedení záznamů o vinicích a na nich dosažených hektarových

výnosech jsou obsaženy v příloze č. 23 Prováděcí vyhlášky. Ustanovení se zde rozchází
v terminologii s odstavcem prvním, kde se hovoří o záznamech o osázené viniční ploše.
Z formuláře lze dovodit, že záznamy se týkají pouze těch vinic, které jsou plodné a osázené
pouze moštovými odrůdami určenými k získání produktu (viz komentář k odst. 1).

Vinohradnictví § 6
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