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Statut pro udě lení oceně ní 
 

"TOP VÍNO SLOVÁ CKA" 
 

VI. ročník 2013 - Slovácko, Zlínský kraj 
Oceně ní výrobku z odvě tví země dě lství a potraviná řství 

 
Okresní agrá rní komora pro okres Uh. Hradiš tě  a Země dě lský svaz ČR, územní organizace v 
Uherském Hradiš ti vydávají Statut - zásady, kterými se stanovují podmínky pro udě lení 
oceně ní   
 „TOP VÍNO SLOVÁ CKA", regioná lní oceně ní výrobku z odvě tví země dě lství a 
potraviná řství. Oceně ní má  sloužit k prohloubení obchodních a společenských vztahů mezi 
výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli. 
 
Ochrannou známku spravuje: 
Okresní agrá rní komora pro okres Uh. Hradiš tě  IČ  49434438 a  
Země dě lský svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradiš ti, IČ  00108227 
Svatoplukova 346, 686 76 Uh. Hradiš tě . 

Č ást A 

Oceně ní „TOP Víno Slovácka“ , s právem užívání tohoto označení, udě luje předseda 
představenstva Okresní agrá rní komory a Země dě lského svazu Uherské Hradiš tě  na základě  
výsledků hodnotitelské komise. Do označení "TOP Víno Slovácka" se přidává   příslušný rok 
vyhlá š ení výsledků a kraj, nebo region.  

1. Podmínky pro udě lení oceně ní „ TOP  Víno Slovácka “   

1.1 Přihlašovatel může být osoba fyzická  nebo právnická  (dá le jen „výrobce“ ) se sídlem 
podnikání na území Slovácka ve  Zlínském kraji a přilehlých obcích Blatnice pod 
Svatým Antonínkem a Blatnička. 

1.2 Přihlašovatel dokládá   v přihlá š ce, část  B své identifikační údaje a závazný počet 
vzorků, v příloze část C - čestné prohlá š ení. 

1.3 Přijímání přihlášek část B s uvedením počtu vzorků a část C (čestné prohlá š ení) spolu 
se soutě žními vzorky vín  probě hne na adrese:  

 Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradiště , Svatoplukova 346, 686 76 Uh. 
Hradiště . Každá  závazná  přihlá ška bude ř ádně  zaregistrována. Musí splň ovat vš echny 
ná ležitosti a přílohy podle bodu 3.4., pokud toto nebude splň ovat, bude ze soutě že 
vyřazena. Proti vyřazení nelze podat stížnost ani jiné opravné prostředky. 

mailto:uh@uh.cz


 - 2 - 

Zá sady pro udělení ocenění "TOP Víno Slová cka 2013", Zlínský  kraj 
 

Garant: Karla Malinová , ředitelka OAK a ZSČ R Uh. Hradiš tě 
tel.: 572551219, fax. 572 55129, e-mail: oak-uh@uh.cz 

 - 2 - 

1.4 Ukončení soutě že „TOP Víno Slovácka “  nastává  vyhlá š ením oceně ných vín. 

1.5 Dokumentace se archivuje u OAK UH po dobu 5 let od předání oceně ní. 

1.6 Podmínky soutě že budou zveřejně ny na webových stránkách - www.kis-zvzk.cz . 

2. Specifické podmínky pro udě lení oceně ní „  TOP Víno Slovácka 2013 “  

2.1 Přihlašovatel musí splň ovat a je povinen dodržovat podmínky zákona č. 321/2004 Sb. o 
vinohradnictví a vinařství, dá le podmínky vyhlá šky 323/2004 Sb., v platném zně ní, 
kterou se provádí ně která  ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství. Tuto 
skutečnost doloží přihlašovatel čestným prohlá š ením (část C). 

2.2 Soutě ž je otevřena pro tuzemská  vína jakostní a zemská ,  a to tichá  bílá , tichá  růžová  a 
tichá  červená , vyrobená  z hroznů révy vinné majících původ na území ČR 

ZE SKLIZNĚ  ROKU 2012. 

2.3 Víno bude vyrobeno na území Slovácka ve Zlínském  kraji a přilehlých obcích Blatnice 
pod Svatým Antonínkem a Blatnička. Tuto skutečnost  doloží  žadatel  čestným  
prohlá š ením. 

2.4  Minimá lní množství  vyrobeného vína přihlá š eného do soutě že je stanoveno na počet 60               
ks lahví o obsahu 0,75 l, anebo odpovídající množství vína (45 litrů) v lahvích jiného 
objemu.  

3. Odpově dnost přihlašovatele  

3.1 Přihlašovatel odpovídá  za  to, že  vš echny  jím  uvedené  údaje  v  přihlá š ce  jsou  úplné 
a  pravdivé.  

3.2    Každý vzorek vína je přihlá š en na předepsané přihlá š ce vyplně né ve vš ech bodech. 
 
3.3 Přihlašovatel předá  přihlá šku současně  s předáním vzorku(ů) vína k hodnocení  

přihlá š ených vín uvedených v závazné přihlá š ce (příloha B). Poskytne bezplatně  3 láhve 
o objemu 0,75 l, anebo vě tš í počet lahví o menš ím objemu než 0,75 l, odpovídající 
množství 2,25 l, do vlastnictví organizá tora soutě že pro potřeby senzorického posouzení 
a návaznou prezentaci soutě žních vzorků. Ve dnech 29. a 30. července 2013, vždy od 
8 do 16 hodin na sbě rné místo: Okresní agrá rní komora, Svatoplukova 346, Uh. 
Hradiš tě  (ulice od parku smě rem k nemocnici) a na dalš í sbě rná  místa, která  budou 
upřesně na. 

 
3.4  Každá  láhev musí být soutě žícím označena podle zákona č. 321/2004 Sb. v platném        

zně ní 
 
3.5 Součástí přihlášky je chemická  analýza. Vína podléhající zatřídě ní musí být zatřídě na 

SZPI, respektive MZE.   
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 Je třeba předložit: 
 
 U jakostních vín  - kopii dokladu o zatřídě ní vína (rozhodnutí) a analytický rozbor. 
 U zemský ch vín - kopii dokladu o původu suroviny (výkupní lístek, registrační číslo 

vinice osázené danou odrůdou), z analytického rozboru postačí množství alkoholu, 
cukru a kyseliny.  

 
3.6    Vína jsou osvobozena od účastnického  poplatku 
 
3.7 Víno, které získá  oceně ní předá  přihlašovatel pořadateli k prezentační výstavě  u  

příležitosti vyhlá š ení výsledků soutě že, na stejnou adresu stejnou jako v bodě  3.3. Od 
každého oceně ného vína  5 lahví/0,75 l  (nebo více lahví menš ího objemu odpovídající 
danému množství 3,75 l)  dne 13. srpna 2013 od 8 do 12 hodin.  

 
 
4. Hodnocení vín 
 

4.1 Přihlá š ená  vína posuzuje nezávislá  Hodnotitelská  komise (dá le jen komise). Č leny 
komise,  předsedy komise, odborného vedoucího hodnocení a odborného garanta 
soutě že,  jmenuje předseda představenstva Okresní agrá rní komory Uh. Hradiš tě  z řad 
odborné veřejnosti.   

4.2 Předsedové a členové komisí, vedoucí hodnocení i garant, musí být držiteli platného 
osvě dčení o degustační zkouš ce vyžadované vyhl. 323/2004 Sb., příl. č. 14 v platném 
zně ní,  anebo o meziná rodní zkouš ce OIV či DIN.   

 Předsedové komisí řídí a organizují práci komisí, jejich hodnocení se do výsledků 
započítává . Funkce hodnotitele je čestná  a nezastupitelná . 

 
4.3    Komise, včetně  předsedy jsou v lichém počtu.  
 
4.4 Komise posuzuje přihlá š ené víno 100 bodovým systémem O.I.V (viz bodovací tabulka, 

příloha D). Výsledné bodové hodnocení vzorku je dáno průmě rem hodnocení 
jednotlivých členů a předsedy komise s následujícím klíčem: 

 
- nejvyš š í a nejnižš í hodnocení se škrtá  a počítá  se průmě r ze zbývajících hodnocení 

(tzv. malý průmě r) na dvě  desetinná  místa 
- při shodě  průmě rného hodnocení z tzv. malého průmě ru na 1. či 10.  místě  a 

postupujícím a nepostupujícím místě  do 10-ti TOP vín v jednotlivých kategoriích,  
se rozhoduje dle tzv. velkého průmě ru, kdy do průmě rné známky jsou započítána i 
škrtnutá  hodnocení,  a to na čtyři desetinná  místa 

- při shodě  průmě rného hodnocení z  tzv. velkého průmě ru na 1. či 10. místě  a 
postupujícím a nepostupujícím místě  do 10-ti TOP vín v jednotlivých kategoriích,  
rozhodují o stanovení pořadí vedoucí degustace a garant degustace. 

 
4.5 Vína budou předkládána anonymně , pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku. 

Jednotlivé vzorky jsou sestaveny podle odrůd a obsahu zbytkového cukru.  
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4.6 Kategorie : 
 
 1. kategorie             vína do 4 g /l    zbytkového cukru. 
 2. kategorie             vína od 4,1 g/l do 12 g/l   zbytkového cukru 
 3. kategorie             vína od 12,1 g/l do 45 g/l zbytkového cukru   
         4. kategorie             vína od 45,1 g/l a více g/l zbytkového cukru  
  
4.7 Hodnocení probě hne ve dnech 6. a 7. srpna 2013 v prostorách Střední školy 

průmyslové a hotelové (SŠPH) v Uh. Hradiš ti, Kollá rova 617, Uh. Hradiš tě .  
 
4.8 Vyhlá š ení výsledků a prezentace bude probíhat veřejně , na významné vinařské akci ve  

Zlínském kraji, dne 24. srpna 2013 v Polešovicích. 

5. Udě lení oceně ní „ TOP Víno Slovácka 2013 “  

5.1      Bude  oceně no  10 vín, která  obdrží nejvyš š í počet bodů v jednotlivých kategoriích (viz 
bod 4.5.), podle klíče uvedeného v příloze statutu. 

5.2 Celkem udě lená  oceně ní nepřesáhnou 30 % celkového počtu soutě žních vzorků 

5.3 Oceně ní "TOP Víno Slovácka 2013" bude udě leno pouze v případě , že soutě žící  víno 
dosáhne nejméně  80 bodů. 

5.4 Přihlašovatel oceně ných vín obdrží certifiká t „TOP Víno Slovácka 2013", viz příloha E, 
s právem užívat toto označení, dá le obdrží na počet přihlá š ených lahví (s možností 
použití) medaili ve formě  samolepky s logem soutě že, které má  registraci ochranné 
známky.  

5.5 Vítě zné víno má  předpoklad, že bude využíváno v rámci propagace Zlínského kraje.  

5.6 Na podávání a vyřizování přihlá š ek se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  

5.7 Na udě lení oceně ní není právní ná rok.  
5.8 Certifiká t se vyhotovuje v jednom vyhotovení. 
5.9 Na Certifiká t se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

 
6. Podmínky užívání oceně ní „ TOP Víno Slovácka 2013" 
 
6.1 Držitel oceně ní:  
 
a) Je povinen plnit podmínky Zásad pro udě lení oceně ní „TOP Víno Slovácka". 
 
b) Akceptuje zveřejň ování údajů OAK Uh. Hradiš tě  a jejích partnerů vyplývajících z 

oceně ní v rozsahu: obchodní jméno (jméno a příjmení), adresa sídla společnosti a název 
a  druh oceně ného výrobku.  

 
c) Využívá  udě lené oceně ní způsobem, který nevede k jeho znevažování a zavazuje se 

dodržovat pravidla pro jeho používání.  
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7. Zvláštní ustanovení 
 
7.1 Pořadatel si vyhrazuje právo na tisk a distribuci medailí (samolepek) s logem výstavy 

pro vína oceně ná  "TOP Víno Slovácka". 
 
7.2  Pořadatel vydá  na požádání přihlašovatele medaile (samolepky), v počtu dle  množství 

lahví přihlá š eného a oceně ného vína uvedeného na přihlá š ce, za cenu stanovenou 
pořadatelem. 

 
7.3 Bude udě lena Cena za kolekci vín. Kolekci tvoří nejméně  5 vzorků jednoho 

přihlašovatele. Pro udě lení Ceny za kolekci vín se vychází z průmě ru bodového 
hodnocení pě ti přihlá š ených vín. Při vyš š ím počtu přihlá š ených vín, více než 5, je 
počítán průmě r bodového hodnocení z pě ti nejvýš e hodnocených vín jednoho 
přihlašovatele.   

 
 
8. Závě rečná ustanovení 
 
8.1      OAK UH může provést zpřesně ní a změ nu tě chto zásad. 
8.2      Platné zásady budou zveřejně ny na webových stránkách www.kis-zvzk.cz 
8.3  Zveřejně ní výsledku soutě že bude po předání oceně ní  na  www.kis-zvzk.cz 
 
9. Příloha statutu   
 
9.1   Klíč k vyhodnocení vín k bodu 5.1. 
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