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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství, odbor potravinářský (dále jen „Ministerstvo“), které je příslušným
orgánem k udělení a změně povolení přiznávat označení vína originální certifikace podle
§ 23 odst. 2 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.“),
v řízení zahájeném na základě žádosti spolku VOC MODRÉ HORY z.s., se sídlem
Němčičky 176, 691 07 Němčičky, IČ: 22867759, doručené dne 7. 10. 2021, podle § 44 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
ve věci změny v povolení uděleném rozhodnutím č. j. 57280/2021-MZE-18124,
ze dne 4. 11. 2021,

rozhodlo takto:

I. Žádosti spolku VOC MODRÉ HORY z.s., se sídlem Němčičky 176, 691 07 Němčičky,
IČ: 22867759 (dále jen „účastník řízení“), doručené dne 31. 1. 2022, o změnu v povolení
přiznávat označení vína originální certifikace se vyhovuje za těchto podmínek:
1. Účastník řízení se řídí Stanovami zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. (příloha č. 1),
tímto rozhodnutím a zákonem č. 321/2004 Sb.
2. Víno lze na etiketě označit jako VOC MODRÉ HORY. Toto označení je oprávněn používat
pouze člen spolku, který je výrobcem nebo pěstitelem dle § 23 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb.

Každý nový člen je povinen podat vyplněnou Přihlášku za člena zapsaného spolku
VOC MODRÉ HORY (příloha č. 2). Seznam členů spolku VOC MODRÉ HORY je obsahem
dokumentu Seznam výrobců vín - členů VOC MODRÉ HORY z. s. (příloha č. 3).
3. Hrozny pro výrobu vín zatříděných a označených jako VOC MODRÉ HORY musí splňovat
podmínky uvedené v Čl. II dokumentu Podmínky a pravidla pro udělení označení
VOC MODRÉ HORY (příloha č. 4). Vinice musí být uvedeny na Seznamu registrovaných vinic
pro VOC MODRÉ HORY (příloha č. 5). Na těchto vinicích jsou subjekty uvedené v příloze č. 3
vedeny v Registru vinic jako pěstitelé, popř. subjekty dodaly smlouvu o nákupu hroznů
sklizených z vinic uvedených na Seznamu registrovaných vinic pro VOC MODRÉ HORY.
4. Odběr vzorků se provádí v souladu s dokumentem Jednací řád Komise VOC MODRÉ
HORY pro zatřiďování vín (příloha č. 6) postupem uvedeným v dokumentu Postup při odběru
vzorků při zatřiďování vín VOC MODRÉ HORY (příloha č. 7). Odběr vzorků provádí tajemník
na základě dokumentu Seznam Pověřených osob pro odběr vzorků (příloha č. 8) a dokumentu
Žádost o přiznání označení VOC MODRÉ HORY (příloha č. 9).
5. Hodnocení vín provádí degustátoři splňující podmínku uvedenou v Čl. II odst. 1 Jednacího
řádu Komise VOC MODRÉ HORY pro zatřiďování vín, jejichž seznam je uveden v dokumentu
Seznam jmenovaných členů pro hodnocení vína VOC MODRÉ HORY (příloha č. 10).
Degustátoři uvádějí o hodnocených vzorcích vín záznamy do tabulky Záznam hodnocení člena
Komise (příloha č. 11).
6. Účastník řízení je povinen oznámit Ministerstvu termín konání zatříďování přihlášených
vzorků vín nejméně 10 pracovních dnů před hodnocením a to písemně nebo elektronicky.
Účastník řízení je povinen umožnit pověřenému pracovníkovi Ministerstva, Oddělení pro víno,
a pracovníkům dozorového orgánu Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zúčastnit se a kontrolovat správnost
a nestrannost hodnocení vín. Účastník řízení je povinen archivovat veškeré záznamy
o zatříděných vzorcích vín po dobu 10 let.
7. Zatříděná vína musí odpovídat minimálně požadavkům na výrobu jakostního vína.
Hodnocení se provádí na základě dokumentů Smyslové požadavky na jakost vína
VOC MODRÉ HORY (příloha č. 12) a Seznam odchylek, chorob a vad vína pro senzorické
hodnocení v Komisi VOC MODRÉ HORY (příloha č. 13).
8. Účastník řízení zasílá kopie rozhodnutí o zatřídění vín VOC MODRÉ HORY v elektronické
formě Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému se sídlem v Brně
nejpozději ve lhůtě 7 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zatřídění vín VOC MODRÉ HORY
zejména za účelem plnění povinností ČR vůči Evropské unii.
9. Veškeré změny v dokumentech souvisejících s podmínkami stanovenými tímto rozhodnutím
či v jeho přílohách je účastník řízení povinen zaslat Ministerstvu do 30 pracovních dnů od jejich
schválení příslušným výkonným orgánem spolku spolu se žádostí o změnu tohoto rozhodnutí.
Ministerstvo o podané žádosti na provedení příslušné změny rozhodnutí rozhodne v souladu
s platnými právními předpisy ve správním řízení.
10. V případě porušení podmínek stanovených účastníkovi řízení v tomto rozhodnutí stanoví
Ministerstvo lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud nebudou zjištěné nedostatky
ve stanovené lhůtě odstraněny, Ministerstvo povolení odejme.
II. Rozhodnutí č. j. 57280/2021-MZE-18124, ze dne 4. 11. 2021, se tímto rozhodnutím
zrušuje ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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ODŮVODNĚNÍ
Žádost účastníka řízení VOC MODRÉ HORY z.s. o změnu v povolení přiznávat označení vína
originální certifikace MODRÉ HORY ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 321/2004 Sb., byla
Ministerstvu doručena dne 31. 1. 2022. Změna se týkala dokumentů Seznam registrovaných
vinic pro VOC MODRÉ HORY, Podmínky a pravidla pro udělení označení VOC MODRÉ
HORY a Seznam jmenovaných členů pro hodnocení vína VOC MODRÉ HORY. Tyto změny
byly odsouhlaseny valnou hromadou konanou dne 14. 1. 2022.
Ministerstvo prověřilo zaslaný aktualizovaný dokument Seznam registrovaných vinic
pro VOC MODRÉ HORY. Po prověření konstatuje, že dokument byl upraven ve smyslu
aktualizace seznamu vinic a v něm uvedených údajů dle zápisu Valné hromady.
Dokument Seznam jmenovaných členů pro hodnocení vína VOC MODRÉ HORY byl
aktualizován. Do Komise byli přijati noví hodnotitelé Patrik Eliáš, Marek Petrásek, Bronislav
Hejl, Michal Kumšta, Jiří Kunc, Libor Nazarčuk, Jiří Uřičář, Josef Valihrach ml., Ivo Dvořák,
Klára Kollárová a Roman Novotný, kteří splnili podmínku uvedenou v Čl. II odst. 1 Jednacího
řádu Komise VOC MODRÉ HORY pro zatřiďování vín doložením dokladu o složení
požadovaných senzorických zkoušek.
V dokumentu Podmínky a pravidla pro udělení označení VOC MODRÉ HORY byl upraven
čl. II Vybrané odrůdy a podmínky pro výrobu vína, bod 2.2.20, kde byla zpřesněna podmínka
18 měsíců zrání vína od data ověření hroznů nikoli pro uvádění vína na trh, ale pro zatřídění
vína.
Ministerstvo zhodnotilo veškeré důkazy, které mu byly předloženy, podle své úvahy tak,
jak mu to ukládá § 50 odst. 4 správního řádu. Vzhledem k tomu, že účastník řízení splnil
náležitosti stanovené § 23 zákona č. 321/2004 Sb., rozhodlo Ministerstvo tak, že žádosti
vyhovělo a ve výroku č. I tohoto rozhodnutí stanovilo podmínky, za kterých se povolení
uděluje.
V souvislosti s udělením tohoto nového povolení Ministerstvo zrušuje ve výroku č. II
na základě právní jistoty, zpřehlednění a zjednodušení dokumentu své dřívější rozhodnutí
č. j. 57280/2021-MZE-18124, ze dne 4. 11. 2021, které je tímto rozhodnutím plně nahrazeno.
Přílohy výše uvedeného rozhodnutí jsou nahrazeny přílohami tohoto rozhodnutí.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 správního řádu rozklad,
ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k ministru
zemědělství podáním učiněným u Ministerstva zemědělství, Odboru potravinářského,
Těšnov 17, 110 00 Praha 1. Rozklad směřující jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný.
%%%el_podpis%%%
Ing Martin

Štěpánek

Digitální podpis:
02.06.2022 13:26

Ing. Martin Štěpánek
ředitel odboru
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Přílohy:
1. Stanovy zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s.
2. Přihláška za člena zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY
3. Seznam výrobců vín - členů VOC MODRÉ HORY z. s.
4. Podmínky a pravidla pro udělení označení VOC MODRÉ HORY
5. Seznam registrovaných vinic pro VOC MODRÉ HORY
6. Jednací řád Komise VOC MODRÉ HORY pro zatřiďování vín
7. Postup při odběru vzorků při zatřiďování vín VOC MODRÉ HORY
8. Seznam Pověřených osob pro odběr vzorků
9. Žádost o přiznání označení VOC MODRÉ HORY
10. Seznam jmenovaných členů pro hodnocení vína VOC MODRÉ HORY
11. Záznam hodnocení člena Komise
12. Smyslové požadavky na jakost vína VOC MODRÉ HORY
13. Seznam odchylek, chorob a vad vína pro senzorické hodnocení v Komisi VOC MODRÉ
HORY
Rozdělovník
Obdrží do datové schránky:
Lukáš Stávek, tajemník VOC MODRÉ HORY, z pověření VOC MODRÉ HORY
Obdrží na vědomí do datové schránky:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
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