PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2016
VII. volební období
___________________________________________________________
Pozměňovací návrh poslance
Jiřího Petrů
k vládnímu návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
(sněmovní tisk č. 508).
1.

V části první § 14 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„(1) Alkoholické nápoje, s výjimkou lihovin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího definici a popis lihovin6) (dále jen „lihovina“), lze v rámci příležitostného prodeje
prodávat na ochutnávce vína, ochutnávce částečně zkvašených hroznových moštů, výročním,
farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim
podobné akci; na veřejnosti přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat
alkoholické nápoje obsahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu a víno.
-----6) Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu,
obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 1576/89, v platném znění.“.
2.
V části první § 14 odstavci 2 se za slovo „na“ vkládají slova „veřejnosti přístupné
slavnosti, tradiční,“.

Odůvodnění :
Vládní návrh zcela opomíjí skutečnost, že ochutnávky vína jsou akcemi, které prvoplánovitě mají
za účel umožnit výrobcům vína prezentovat svou produkci na akcích, kde je víno či zkvašené
hroznové mošty odbornou i laickou veřejností degustovány, hodnoceny a porovnávány. Jedná se o
nezbytný proces zvyšující kvalitu, odbornost a obecnou povědomost o kulturní konzumaci tohoto
ušlechtilého alkoholického nápoje. Navíc podporuje uchovávání a rozvoj vinohradnictví a vinařství
jako významné součásti evropského kulturního dědictví, podporuje rozvoj turistiky v oblasti
vinohradnictví a vinařství. Rovněž mnohé odborné studie a publikace nejen v České republice (prof.
Šamánek), ale i v zahraničí jednoznačně podporují přiměřenou konzumaci vína. Nezanedbatelná je i
skutečnost, že při ochutnávkách vína je zapovězeno kouření, což má velký výchovný dopad.
Vládní návrh umožňuje na sportovní akci konzumací jakéhokoliv množství piva, ale zcela
znemožňuje konzumaci, byť jednoho pohárku vína. Podobně nebude možné při jarních a
podzimních venkovních sportovních akcích, při chladném počasí, prodávat teplé vinné nápoje, jako
je svařené víno.
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