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ROZHODNUTÍ
Ministerstvo zemědělství, odbor rostlinných komodit (dále jen „Ministerstvo“), které je
příslušným orgánem k udělení 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 (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 321/2004 Sb.“), v řízení zahájeném na základě žádosti zapsaného spolku VOC
MODRÉ HORY z. s., se sídlem Němčičky č. p. 176, 691 07 Němčičky, IČ: 22867759 (dále
jen „účastník řízení“) podané dne 29. 1. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě § 23 odst.
7 a 8 zákona č. 321/2004 Sb., ve věci změny povolení přiznávat označení vína originální
certifikace uděleného rozhodnutím č. j. 77614/2011-MZE-17223 a č. j. 89233/2011-MZE17223 ze dne 9. 5. 2011, ve znění rozhodnutí č. j. 33863/2013-MZE-17223, č. j. 33871/2013MZE-17223, č. j. 33873/2013-MZE-17223, č. j. 33875/2013-MZE-17223, č. j. 49778/2015MZE-17223, č. j. 8818/2015-MZE-17223 a č. j. 53617/2015-MZE-17223 rozhodlo t a k t o:
I. Žádosti zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z. s., se sídlem Němčičky č. p. 176,
691 07 Němčičky, IČ: 22867759 ze dne 29. 1. 2016 se vyhovuje v plném rozsahu, pokud
se jedná o:
1. Text přílohy č. 1 (Stanovy zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z. s.) rozhodnutí č. j.
77614/2011-MZE-17223 a č. j. 89233/2011-MZE-17223 ze dne 9. 5. 2011, ve znění
rozhodnutí č. j. 33863/2013-MZE-17223, č. j. 33871/2013-MZE-17223, č. j. 33873/2013MZE-17223, č. j. 33875/2013-MZE-17223, č. j. 49778/2015-MZE-17223, který se nahrazuje
novým zněním uvedeným v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí.

2. Text přílohy č. 6 (Podmínky a pravidla pro udělení označení VOC MODRÉ HORY z. s.)
rozhodnutí č. j. 77614/2011-MZE-17223 a č. j. 89233/2011-MZE-17223 ze dne 9. 5. 2011,
ve znění rozhodnutí č. j. 33863/2013-MZE-17223, č. j. 33871/2013-MZE-17223, č. j.
33873/2013-MZE-17223, č. j. 33875/2013-MZE-17223, č. j. 49778/2015-MZE-17223 a č. j.
53617/2015-MZE-17223, který se nahrazuje novým zněním uvedeným v příloze č. 2 tohoto
rozhodnutí.
3. Text přílohy č. 5 (Jednací řád komise VOC MODRÉ HORY pro zatřiďování vín) rozhodnutí
č. j. 77614/2011-MZE-17223 a č. j. 89233/2011-MZE-17223 ze dne 9. 5. 2011, ve znění
rozhodnutí č. j. 33863/2013-MZE-17223, č. j. 33871/2013-MZE-17223, č. j. 33873/2013MZE-17223, č. j. 33875/2013-MZE-17223, č. j. 49778/2015-MZE-17223 a č. j. 53617/2015MZE-17223, který se nahrazuje novým zněním uvedeným v příloze č. 3 tohoto rozhodnutí.
4. Text přílohy č. 3 (Přihláška za člena zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY) rozhodnutí
č. j. 77614/2011-MZE-17223 a č. j. 89233/2011-MZE-17223 ze dne 9. 5. 2011, ve znění
rozhodnutí č. j. 33863/2013-MZE-17223, č. j. 33871/2013-MZE-17223, č. j. 33873/2013MZE-17223, č. j. 33875/2013-MZE-17223, č. j. 49778/2015-MZE-17223 a č. j. 53617/2015MZE-17223, který se nahrazuje novým zněním uvedeným v příloze č. 4 tohoto rozhodnutí.
5. Text přílohy č. 4 (Seznam registrovaných vinic pro VOC MODRÉ HORY) rozhodnutí č. j.
77614/2011-MZE-17223 a č. j. 89233/2011-MZE-17223 ze dne 9. 5. 2011, ve znění
rozhodnutí č. j. 33863/2013-MZE-17223, č. j. 33871/2013-MZE-17223, č. j. 33873/2013MZE-17223, č. j. 33875/2013-MZE-17223, č. j. 49778/2015-MZE-17223, č. j. 8818/2015MZE-17223 a č. j. 53617/2015-MZE-17223, který se nahrazuje novým zněním uvedeným
v příloze č. 5 tohoto rozhodnutí.
6. Text přílohy č. 2 (Seznam výrobců vín – členů VOC MODRÉ HORY) rozhodnutí č. j.
77614/2011-MZE-17223 a č. j. 89233/2011-MZE-17223 ze dne 9. 5. 2011, ve znění
rozhodnutí č. j. 33863/2013-MZE-17223, č. j. 33871/2013-MZE-17223, č. j. 33873/2013MZE-17223, č. j. 33875/2013-MZE-17223, č. j. 49778/2015-MZE-17223, č. j. 8818/2015MZE-17223 a č. j. 53617/2015-MZE-17223, který se nahrazuje novým zněním uvedeným
v příloze č. 6 tohoto rozhodnutí.
II. Ve všech ostatních dokumentech zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z. s., které jsou
beze změny, je pouze upraven název spolku z původního názvu VOC MODRÉ HORY o. s.
na novou podobu VOC MODRÉ HORY z. s. v souvislosti s nabytím účinnosti zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Přílohy č. 7 až č. 15).

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
VOC MODRÉ HORY z. s.
se sídlem Němčičky č. p. 176, 691 07 Němčičky
IČ: 22867759

ODŮVODNĚNÍ
Dne 29. 1. 2016 oznámil účastník řízení Ministerstvu ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2
zákona č. 321/2004 Sb., změnu v povolení přiznávat označení vína originální certifikace
VOC MODRÉ HORY v uvádění názvu spolku z původního názvu VOC MODRÉ HORY o. s.
na novou podobu VOC MODRÉ HORY z. s. na základě usnesení Krajského soudu v Brně
ze dne 1. ledna 2014. Ministerstvo po prozkoumání všech zaslaných podkladů konstatuje,
že byly zaslány nové dokumenty, ve kterých již byla tato změna promítnuta. Všechny tyto
dokumenty byly schváleny valnými hromadami ze dne 20. 9. 2015 a 14. 3. 2016.
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Současně s oznámením o přechodu na novou právní formu byly provedeny změny
v dokumentu Stanovy zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z. s. (Příloha č. 1 tohoto
rozhodnutí) v čl. 1, kde byla změněna adresa zapsaného spolku a upraven čl. 4 odst. 2
týkající se pravomocí valné hromady.
V dokumentu Podmínky a pravidla pro udělení označení VOC MODRÉ HORY z. s. (Příloha
č. 2 tohoto rozhodnutí) byl upraven odst. 2.2.11, kde se omezila výroba vín pouze na vína
suchá a odst. 2.2.12 a to tak, že byl upraven obsah skutečného alkoholu.
V dokumentu Jednací řád komise VOC MODRÉ HORY pro zatřiďování vín (Příloha č. 3
tohoto rozhodnutí) došlo ke změně v čl. III odst. 5, kdy byla zrušena podmínka,
že se hodnocení vín nesmí zúčastnit výrobce zatřiďovaného vína. Nyní se může hodnocení
zúčastnit maximálně jeden degustátor zastupující daného výrobce zatřiďovaného vína.
V dokumentu Přihláška za člena zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY (Příloha č. 4 tohoto
rozhodnutí) byla přidána povinnost při vstupu nového člena uhradit poplatek 5 000,- Kč
zpětně za každý rok od vzniku spolku na základě schválení valnou hromadou.
V dokumentu Seznam výrobců vín – členů VOC MODRÉ HORY (Příloha č. 6 tohoto
rozhodnutí) byl zařazen nově přijatý člen Milan Turek, bydliště Vrchlického 6952, 765 02
Otrokovice, IČ: 105 646 41. Ministerstvo si vyžádalo další podklady a to ve smyslu dodržení
§ 16 odst. 10 zákona č. 321/2004 Sb., od Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Vinařského fondu. Na základě
zaslaných podkladů bylo zjištěno, že výše uvedený nově přijatý člen spolku splňuje
podmínky stanovené v § 16 odst. 10 zákona č. 321/2004 Sb., tj. je řádně registrovaným
výrobcem vína, v posledních 5 letech mu nebyla pravomocně uložena sankce za správní
delikt týkající se vinohradnictví a vinařství vyšší než 10 000 Kč a ani s ním nebylo zahájeno
správní řízení týkající se evidence vinohradnictví a vinařství a řádně plní odvody do
Vinařského fondu.
V dokumentu Seznam registrovaných vinic pro VOC MODRÉ HORY (Příloha č. 5 tohoto
rozhodnutí) byly nově přidány vinice reg. č. 703061/0544 a 703061/0561 stávajícího člena
Ing. Jana Stávka, Ph. D. V případě nově zapsaného člena Milana Turka bude aktualizace
seznamu vinic provedena až po předložení žádosti spolku o zařazení vinic Milana Turka
do Seznamu registrovaných vinic pro VOC MODRÉ HORY. Do té doby bude Milan Turek
veden jako aktivní člen, nemůže však vyrábět víno označované jako VOC MODRÉ HORY.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 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 rostlinných
komodit, Těšnov 17, 110 00 Praha 1. Rozklad směřující jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustný.

Ing. Zdeněk Trnka
ředitel odboru rostlinných komodit
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Přílohy:
1. Podmínky a pravidla pro udělení označení VOC MODRÉ HORY z. s.
2. Stanovy zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z. s.
3. Jednací řád komise VOC MODRÉ HORY pro zatřiďování vín
4. Přihláška za člena zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY
5. Seznam registrovaných vinic pro VOC MODRÉ HORY
6. Seznam výrobců vín - členů VOC MODRÉ HORY
7. Akreditované laboratoře pro analýzu vzorků zatřiďovaných jako VOC MODRÉ HORY
8. Smyslové požadavky na jakost vína VOC MODRÉ HORY
9. Seznam odchylek, chorob a vad vína pro senzorické hodnocení v Komisi VOC MODRÉ
HORY
10. Žádost o přiznání označení VOC MODRÉ HORY
11. Postup při odběru vzorků při zatřiďování vín VOC MODRÉ HORY
12. Seznam pověřených osob pro odběr vzorků
13. Seznam jmenovaných členů pro hodnocení vína VOC MODRÉ HORY
14. Záznam hodnocení člena komise
15. Seznam dokumentů VOC MODRÉ HORY
Rozdělovník
Obdrží do datové schránky:
VOC MODRÉ HORY z. s., zastoupené Pavlou Škrabalovou
Obdrží na vědomí do datové schránky:
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Vypraveno dne
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Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 24.10.2016
Vyznačení doložky právní moci provedl dne 24.10.2016: Bublíková Lenka

