
OZNAČENÍ PŮVODU VÍNA – CHOP, CHZO, VOC; CHRÁNĚNÉ 

TRADIČNÍ VÝRAZY 

Legislativa 

• NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013, kterým se 

stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty 

• Hlava II – pravidla týkající se uvádění na trh a organizaci producentů; Oddíl 2 – 

Označení původu, zeměpisná označení a tradiční výrazy v odvětví vína 

Chráněné zeměpisné označení – CHZO 

• označení odkazující na region, konkrétní místo nebo ve výjimečných a řádně 

odůvodněných případech na zemi 

• výrobek má určitou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti, jež lze přičíst tomuto 

zeměpisnému původu, 

• nejméně 85 % hroznů použitých na jeho výrobu pochází výlučně z této zeměpisné 

oblasti 

• jeho výroba probíhá v této zeměpisné oblasti  

 

Chráněné označení původu – CHOP 

• název regionu, konkrétního místa nebo ve výjimečných a řádně odůvodněných 

případech země 

•  jakost a vlastnosti výrobku jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným 

prostředím zahrnujícím přírodní a lidské činitele 

• hrozny, ze kterých se daný výrobek vyrábí, pocházejí výlučně z této zeměpisné 

oblasti 

• výroba probíhá v této zeměpisné oblasti  

Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení může použít každý hospodářský 

subjekt, který uvádí na trh víno, jež bylo vyrobeno v souladu s příslušnou specifikací výrobku. 

 



 

 

 

Ukázka vín se značkou CHZO 



 

 

 

 

 



 

 

 

Ukázka vín se značkou CHOP  

 

 

  



 

Chráněné tradiční výrazy 

• „Tradičním výrazem“ se rozumí výraz tradičně pro označení: 

o skutečnosti, že výrobek nese chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné 

označení  

o výroby nebo způsobu zrání nebo jakosti, barvy, místa nebo zvláštní události 

spojených s historií výrobku s chráněným označením původu nebo chráněným 

zeměpisným označením. 

• Chráněný tradiční výraz lze použít pouze pro výrobek, který byl vyroben v souladu s 

definicí výše uvedenou. 

• Tradiční výrazy jsou chráněny proti neoprávněnému používání. 

• Tradiční výrazy jsou chráněny pouze v jazyce a pro druhy výrobků z révy vinné, které 

byly uvedeny v žádosti, proti: 

o jakémukoli zneužití chráněného výrazu, a to i tehdy, je-li doprovázen výrazy 

jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ 

nebo podobnými výrazy 

o jakémukoli jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o povaze, 

charakteristice nebo základních vlastnostech produktu uvedenému na vnitřním 

nebo vnějším obalu, na reklamním materiálu nebo v dokumentech týkajících se 

daného výrobku; 

o všem ostatním praktikám, které mohou uvést spotřebitele v omyl zejména tím, 

že vyvolávají zdání, že se na víno vztahuje chráněný tradiční výraz. 

• Tradiční výrazy nesmějí v Unii zdruhovět. 

Legislativa 

• NAŘÍZENÍ KOMISE v přenesené pravomoci (EU) 33/2019, kterým se doplňuje 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013, pokud jde 

o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví 

vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a 

označování a obchodní úpravu; 

• PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 34/2019, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1308/2013, 



pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů 

v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, 

zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol 

 

• Chráněná označení pro víno dle nařízení (EU) č. 1308/2013 jsou evidovány v databázi 

E-Bacchus spravované Evropskou komisí 

Databáze E-Bacchus: https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-

bacchus/index.cfm?language=CS 

 

• Registr zeměpisných označení EU pro potraviny: 

Databáze eAmbrosia: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-

quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/  

Příklad chráněných výrazů pro Českou republiku 
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• ZÁKON č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství 

Požadavky kladené na výrobu vín originální certifikace 

1) Víno originální certifikace lze vyrábět za těchto podmínek: 

a) musí být vyrobeno na stejném nebo menším území, než je vinařská oblast, 

b) výrobce musí být členem sdružení, které je oprávněné přiznávat označení vína 

originální certifikace podle tohoto zákona, 

c) víno odpovídá alespoň jakostním požadavkům pro jakostní víno podle tohoto zákona, 

d) víno splňuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení přiznávat označení vína 

originální certifikace; v ostatním musí víno splňovat požadavky stanovené tímto 

zákonem pro jednotlivé druhy vín. 

2) Povolení přiznávat označení vína originální certifikace (dále jen "povolení") uděluje 

ministerstvo. Ministerstvo též rozhoduje o žádosti o změnu povolení ve lhůtě podle odstavce 7. 

3) Víno originální certifikace se na etiketě označí slovním údajem "víno originální certifikace" 

nebo zkratkou "V. O. C.", případně "VOC". Toto označení je oprávněn používat jen výrobce 

podle odstavce 1 písm. b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad: Pravidla zařazení a označení vína jako VOC Znojmo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad: Označení VOC Znojmo na hrdlu láhve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad: Loga některých spolků VOC 


