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Proti návrhu zákazu prodeje kvalitních sudových vín
Zásadně nesouhlasíme se současným návrhem novelizace vinařského zákona, který
připravuje Ministerstvo zemědělství ČR a který počítá s úplným zákazem prodeje
dovozových sudových vín. Účinnost novelizace by měla vstoupit v platnost od 1. 1. 2016.
Schválení novelizace vinařského zákona v podobě, kterou navrhuje Ministerstvo zemědělství
ČR, by mělo devastující vliv na celý rozvinutý sektor vinařského průmyslu, který se zabývá
prodejem a distribucí sudových vín v celé České republice. Zároveň by tento zákaz ukončil
činnost stávajících vinoték a obchodníků s vínem. Provozovatelé vinoték jsou existenčně
závislí na tržbách z prodeje sudových vín, které tvoří 70 – 80% z celkových příjmů jednotlivých
provozoven. Pouze zbývajících 20 – 30% obratu vinoték tvoří příjmy z prodeje lahvových vín
a doplňkového sortimentu. V případě schválení zákazu prodeje veškerých sudových vín
v registrovaných a legálních provozovnách vinoték by příjmy pouze z prodeje kvalitních
moravských lahvových vín a doplňkového sortimentu nenahradily výpadek tržeb z prodeje
sudových vín a fakticky by znamenaly ukončení jejich činnosti. V případě ukončení činnosti
vinoték by došli o významný distribuční kanál zároveň i producenti moravských lahvových vín.
Ukončení provozu jednotlivých vinoték by mělo zároveň významný sociální dopad na
jejich zaměstnance, kteří by byli propuštěni. V sektoru obchodu s vínem a jeho
distribuce jde o desetitisíce zaměstnanců. V případě provozovatelů vinoték by došlo ke
zmaření jejich dlouholetých provedených investic, které jsou v řádech stovek milionů korun.
Žádáme proto Ministerstvo zemědělství ČR a ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečku,
aby ještě důkladně zvážili veškeré důsledky, které navrhovaná novelizace vinařského
zákona může mít na celý sektor zabývající se prodejem sudového i lahvového vína.
Zároveň požadujeme, aby připravovaná novelizace zákona řešila a zpřísnila podmínky pro
prodej sudových vín na území ČR, ne ale jeho zákazem prodeje.
Za petiční výbor:
Sdružení obchodníků s vínem a vinoték z. s., zastoupeno Ing. Václavem Rusnokem,
předsedou Sdružení obchodníků s vínem a vinoték, se sídlem Údolní 1174, 696 11 Mutěnice
Zastupovat petiční výbor ve smyslu § 3 odst. 3 a § 5 odst. 1 zákona č. 85/1990 Sb., je
oprávněna, kterákoliv osoba z petičního výboru.

