Malovinaři z pohledu MZE
Pro malovinaře platí Zemědělský zákon a to následovně:
1. Malovinař, který neprodává, nemá žádné povinnosti. -
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2. Malovinař, který prodává část své produkce mimo vlastní spotřeby, musí:
a) mít potvrzení z MěÚ buď SRH nebo OSVČ
b) odeslat výkaz (informaci o velikosti sklizně a výrobě vína)
c) vede jednoduchou evidenci o prodeji (fonnou sešitu apod.)
S tímto souvisí i stanovisko Ministerstva financí a Finančního úřadu a to
následovně podle „Zákona o daních z příjmů".
§ 10 citovaného zákona - ostatní příjmy:
1) Ostatními přijmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku a pokud nejde o
§ 6, až 9 citovaného zákona jsou zejména „Příjmy z příležitostných
činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí včetně z příjmů ze
zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou
provozovány podnikatelem".
2) § 1 O odst. 3 - od daně jsou osvobozeny příjmy podle odst. 1 písm. a) výše
citovaného zákona, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve
zdaňovacím období 30 000,- Kč.

Vinaři podnikatelé
Podnikatelem je ten, kdo nakupuje hrozny a má příjem vyšší než 30 000,- Kč ve
zdaňovacím období. Z pohledu Zemědělského zákona pokud vyrobí 1.000 litrů
a více a prodává tyto produkty, podává na UKZUZ:
- tabulku č. 211 - prohlášení o produkci
- tabulku č. 221 - prohlášení o zásobách
Pokud vinohradník z celé své produkce vyrábí víno, nemusí podávat hlášení
o sklizni, stačí pouze uvést prohlášení o produkci.
Poznámka:
Vinohradník, který prodává moštové hrozny o výměře lOarů a větší podává
pouze hlášení č. 201 - prohlášení o sklizni.
Vinohradník, který obhospodařuje vinice o výměře menší než lOarů nemá
povinnosti.

Daňové

po vinnosti podnikatelů se řídí§ 7, ve kterém se stanoví následující:

odst. 7 - neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení
zajištění a udržení příjmů může uplatnit výdaje s výjimkou uvedenou v § 12 ve
výši: a) 80% z příjmu ze zemědělské výroby do výše 1.600 000,- Kč
Poznámka:
Pokud má vinař-podnikatel příjem 820 000,- Kč, jeho paušál 80 % činí
656 000,- Kč. Ke zdanění zůstává 164 000,- Kč, z čehož daň 15 % činí 24.600,Kč, ale vzhledem ke slevě na daň 24.830,- Kč, neodvádí ani 1 Kč příjmů.

Vinařství - ---
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popř.

výroba a prodej vína, které neslouží pouze k vlastní
spotřebě, může vinař vykonávat pouze za předpokladu, že je držitelem
příslušného oprávnění, a tím může být:
osvědčení zemědělského

podnikatele v souladu se zákonem 252/1997 Sb., o
zemědělství, v rámci něhož podnikatel vypěstované hrozny může dále prodávat
a nebo z nich vyrobí víno, které dále prodává spotřebiteli k další spotřebě.

-

- živnostenské oprávnění vydc111é v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to živnost volná
,,Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"
obor: 7 - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobku, v rámci tohoto
oboru může podnikatel z nakoupených hroznů vyrábět víno a dále ho uvádět do
oběhu, popř. nakupovat víno, které bude upravovat a následně prodávat. V rámci
oboru: 48 - Velkoobchod, maloobchod - podnikatel víno nakupuje a dále
prodává.

V případě, že bude nabízet víno k okamžité spotřebě na provozovně, např.
v rámci" ·pořádé;Ulých degustací či akce „Otevřené sklepy" atp., dále nabídne
zákazníkovi další občerstvení v podobě (sýrů, chleba či jiných krajových
specialit), je povinen být držitelem živnostenského oprávnění v rámci živnosti
řemeslné „Hostinská činnost".

Provozovna - prostor, ve kterém je živnost provozována (nejčastěji v tomto
případě je sklep) musí být předem oznámena a tudíž zaevidována v registru
živnostenských podnikatelů a k danému účelu musí být způsobilá (resp.
zkolaudována).

Vinohradnictví a stavební úřad

1.

Vinař,

který se zúčastňuje náhodných akcí (otevřené sklepy, náhodné
návštěvy ve sklepě) nepracuje na své reklamě, nedělá pravidelné
ochutnávky, nepotřebuje žádné vyjádření stavebního úřadu. - " 1 l ~ ' 14.,,· J ltc,,
Doplnění

ministerstva: Je to pravda, v tomto případě stavební zákon podle
§ 126 zákona č . 183/2006 Sb., stavební zákon, nevyžaduje žádné povolení
ani souhlas stavebního úřadu.

2.

Vinař,

který dělá pravidelné ochutnávky, používá reklamu a propagaci,
musí mít zajištěno sociální zařízení a stanovisko požárníků.
Doplnění

ministerstva: Je to pravda, v tomto případě se již jedná o
podnikatelskou činnost, kde návštěvníci předpokládají splnění požadavků
plynoucí z hygienických předpisů a požárních předpisů o ochraně přírody
a krajiny, což lze ošetřit jen změnou užívání stavby dle výše citovaného
ustanovení (pokud stavba byla již k takovému účelu povolena a
zkolaudována, samozřejmě již nové povolení o změně užívání stavby
nepotřebuje) . V některých případech dle jednotlivých území to mohou být
i jiné předpisy- například památková péče apod.
3.

Vinař,

který provozuje živnost, má ubytování, vaří, dělá pravidelné
ochutnávky vín a prodej vína, musí mít stanovisko stavebního úřadu,
týkající se hygieny, požárních předpisů.

Doplnění

ministerstva: V tomto případě opět jednoznačně je potřeba
povolení změny užívání stavby, které musí být podloženo závaznými
stanovisky dotčených orgánů - prioritně hygiena a hasiči, ostatní dle
konkrétních případů (památkáři, ochrana ovzduší - při změně vytápění
... ) K jednotlivým případům je poté vhodná konzultace s příslušným
stavebním úřadem.

Vyjádření

k dodržování hygienických požadavků při výrobě a nabízení vína

Obecně

Výroba vína je výrobou potraviny, pokud je víno určeno k lidské konzumaci, a
jedná se tedy o potravinářský podnik. V tomto případě platí požadavky nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004
o hygieně potravin, jako minimální požadavky k zajištění výroby bezpečné
potraviny. Nicméně zde stanovené požadavky jsou dostatečně flexibilní, aby
mohly být aplikovány v jakémkoliv typu potravinářského podniku, a tedy i při
výrobě vína. Totéž platí i pro nabízení vína spotřebiteli, ať již vína baleného
nebo rozlévaného.
KHS výrobu vína nedozorují, v evidenci OOVZ by tyto provozovny byly pouze
v případě, že by bylo šetřeno podezření na, nebo vznik, alimentární onemocnění.~
Stejně tak KHS nedozorují tzv. ,,vinné sklípky", tedy prostory, které slouží ke
zpracování, skladování a také nabídce nebo konzumaci vína. V tomto případě je
nutné podotknout, že se v naprosté většině jedná o soukromé objekty, a je
otázkou, zda se jedná o objekty skutečně využívané k podnikatelské činnosti.
Konkrétně

a) nepravidelná nebo náhodná činnost, např. ojedinělé posezení ve sklípku i
s nabídkou občerstvení, občasné pořádání ochutnávek vína (,,koštu")
s podáním občerstvení, pohoštění při návštěvě sklepa
Není nutný souhlas nebo jakékoliv vyjádření ze strany KHS, v tomto
případě se právní předpisy na hygienu potravin nepoužijí, i když logicky
základní hygienická pravidla dodržována být musí tak, aby nedošlo ke
vzniku alimentárního onemocnění. Navíc ve většině případů se jedná o
soukromé akce.
b) pravidelná činnost, např. pravidelná posezení ve sklípku s ochutnávkou
vína a podáváním občerstvení, pravidelné pořádání ochutnávek vína,
pravidelné návštěvy vinného sklepa
V takovém případě se aplikují již předpisy na hygienu potravin, a
v případě, že situace vyžaduje stanovisko stavebního úřadu (změna
užívání stavby, povolení užívání, povolené nové stavby) bude KHS
dotčeným orgánem státní správy a bude vydávat stanovisko z hlediska
splnění požadavků Qedná se o činnost epidemiologicky závažnou).
Nicméně, vždy se posuzuje konkrétní situace a konkrétní obsah žádosti, a
stávající hygienické předpisy umožňují nalézt vždy nejvhodnější řešení.
Nicméně hygienické zázemí v tomto případě zajištěno být musí.

c) provozování pravidelné činnosti ve smyslu provozování živnosti, např.
pravidelný prodej vína, nabídka stravovacích služeb nebo poskytování
ubytování, případně dalších služeb
V tomto případě musí být případný prostor, kde dochází k činnosti,
zkolaudovaný k danému účelu užívání, a v tomto případě bude vždy KHS
dotčeným orgánem státní správy, a budou brány v úvahu hygienické
předpisy v oblasti bezpečnosti potravin, a dále i požadavky stanovené
k ochraně veřejného zdraví zákonem č. 258/2000 Sb.
d)

pořádání

kulturních akcí spojovaných s vínem
Jedná-li se o jednorázovou akci, není nutný souhlas KHS, ale logicky je
nutné zajistit v rozsahu odpovídajícímu akci hygienické zázemí.
V případě pravidelných akcí je vhodné realizaci hygienického zázemí
konzultovat s příslušnou KHS.

