
Co přináší novela zákona o vinohradnictví a vinařství  (Zpravodaj VF/6/2011) 
 

Dne 1. 9. 2011 nabyla ú�innosti novela �. 256/2011 Sb., kterou se m�ní zákon �. 321/2004 Sb., 
o vinohradnictví a vina�ství (dále jen „zákon“). 
Tato novela mimo jiné zavádí n�která nová pravidla pro odvodovou povinnost do Vina�ského fondu za 
víno poprvé uvedené do ob�hu. Zcela nov� je defi nován pojem „víno poprvé uvedené do ob�hu“ a 
splatnost odvodu za víno. 
V § 3 zákona, který vymezuje základní pojmy zákona, je uvedena: Pro ú�ely tohoto zákona se dále 
rozumí: víny poprvé uvedenými do ob�hu pro ú�ely odvodu do Vina�ského fondu vína výrobce uvedená 
v prohlášení o produkci, jejichž množství je sníženo o 10 % technologických ztrát. 
Výše odvodu za víno poprvé uvedené do ob�hu (0,50 K� každého litru všech druh� vín vyrobených na 
území �R) z�stává zachována. Stejn� tak se stále odvodová povinnost nevztahuje na ty výrobce, kte�í 
uvedou v kalendá�ním roce do ob�hu víno v množství menším než 1 000 litr�. Ustanovení § 35 odst. 2 
zákona zcela nov� defi nuje splatnost odvod� do Vina�ského fondu, a to takto: 
U odvod� podle odst. 1 písm. a), tj. za víno poprvé uvedené do ob�hu, je dnem splatnosti dvacátý pátý 
den m�síce po skon�ení �tvrtletí. Základem pro stanovení výše odvodu za víno poprvé uvedené do ob�hu 
za p�íslušný kalendá�ní rok je objem vyrobeného vína celkem vykázaný v Prohlášení o produkci podle 
§ 29 odst. 2 ke dni 31. 12. p�edchozího kalendá�ního roku. Odvod za víno se provede na ú�et Fondu 
�tvrtletn� ve výši jedné �tvrtiny. V p�ípad�, že výrobce uvedl v roce, který p�edchází kalendá�nímu roku, 
ve kterém má odvodovou povinnost, do ob�hu mén� jak 20 000 litr� vína, provede se odvod jednorázov�; 
dnem splatnosti je 25. 1. následujícího kalendá�ního roku. 
Podle p�echodných ustanovení novely zákona výrobce odvede do 25. 1. 2012 do Vina�ského fondu odvod 
ve výši 0,50 K� z každého litru vína vyrobeného na území �R, z n�hož dosud nebyl odvod do tohoto 
fondu proveden, s výjimkou vín vyrobených z hrozn� révy vinné sklizených v roce 2011. Pro ú�ely odvodu 
do Fondu se z množství vína, které tvo�í základ odvodu podle tohoto odstavce, ode�tou technologické 
ztráty ve výši 10 %. 
Z novely tedy vyplývá: 
Nadále se pro odvodovou povinnost bude vycházet pouze z množství vína uvedeného v prohlášení 
o produkci. Pro odvody v letošním roce platí: 
odvody za III. �tvrtletí splatné dne 25. 10. 2011 odvede výrobce vína odvod výši � objemu vyrobeného 
vína vykázaného v Prohlášení o produkci za kalendá�ní rok 2010 sníženého o 10 % technologických ztrát. 
Odvod za IV. �tvrtletí letošního roku splatný do 25. 1. 2012 se odvede stejn� jako za III. �tvrtletí a podle 
p�echodných ustanovení novely se doplatí ty odvody, které ješt� nebyly Fondu v minulých letech 
uhrazeny. 
Pro odvody po�ínaje rokem 2012 platí: 
pro o výši odvod� bude rozhodný objem vyrobeného vína vykázaného v Prohlášení o produkci za rok 
2011 snížený o 10 % technologických ztrát. Novela zachovává �tvrtletní splatnost odvod� s tím, že 
v každém �tvrtletí se zaplatí odvod ve výši � vykázaného objemu vína. Stejný princip se bude uplat�ovat 
vždy pro další rok. Výrobci, kte�í vykázali v prohlášení za p�edcházející rok více jak 1 000 litr� a mén� jak 
20 000 litr� vína, zaplatí odvod podle vykázané výše jednorázov� k 25. 1. následujícího roku. 
Povinnost vypo�ítat výši odvodu a sd�lit Fondu na výkazu jeho výši a rozhodné údaje z�stává nadále 
zachována. 
Odvodová povinnost do Vina�ského fondu z plochy vinic z�stává beze zm�ny. 
 
P�ípadné dotazy sm��ujte na telefon 541 652 473–4 nebo pište na info@vinarskyfond.cz. 
 


