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Statut pro udělení ocenění 
 

"TOP VÍNO SLOVÁCKA" 
 

VIII. ročník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj 
Ocenění výrobku z odvětví zemědělství a potravinářství 

 
Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace v 
Uherském Hradišti vydávají Statut - zásady, kterými se stanovují podmínky pro udělení 
ocenění   
 „TOP VÍNO SLOVÁCKA", regionální ocenění výrobku z odvětví zemědělství a 
potravinářství. Ocenění má sloužit k prohloubení obchodních a společenských vztahů mezi 
výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli. 
 
Ochrannou známku spravuje: 
Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradiště IČ 49434438 a  
Zemědělský svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradišti, IČ 00108227 
Svatoplukova 346, 686 76 Uh. Hradiště. 

Část A 

Ocenění „TOP Víno Slovácka“, s právem užívání tohoto označení, uděluje předseda 
představenstva Okresní agrární komory a Zemědělského svazu Uherské Hradiště na základě 
výsledků hodnotitelské komise. Do označení "TOP Víno Slovácka" se přidává  příslušný rok 
vyhlášení výsledků a kraj, nebo region.  

1. Podmínky pro udělení ocenění „TOP  Víno Slovácka “  

1.1 Přihlašovatel může být osoba fyzická nebo právnická (dále 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 přihlášce, část  B své identifikační údaje a závazný počet 
vzorků, v příloze část C - čestné prohlášení. 

1.3 Přijímání přihlášek část B s uvedením počtu vzorků a část C (čestné prohlášení) spolu 
se soutěžními vzorky vín  proběhne na adrese:  

 Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradiště, Svatoplukova 346, 686 76 Uh. 
Hradiště. Každá závazná přihláška bude řádně zaregistrována. Musí splňovat všechny 
náležitosti a přílohy podle bodu 3.4., pokud toto nebude splňovat, bude ze soutěže 
vyřazena. Proti vyřazení nelze podat stížnost ani jiné opravné prostředky. 
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1.4 Ukončení soutěže „TOP Víno Slovácka “ nastává vyhlášením oceněných vín. 

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

1.6 Podmínky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách - www.kis-zvzk.cz . 

2. Specifické podmínky pro udělení ocenění „ TOP Víno Slovácka 2015 “ 

2.1 Přihlašovatel musí splňovat a je povinen dodržovat podmínky zákona č. 321/2004 Sb. o 
vinohradnictví a vinařství, dále podmínky vyhlášky 323/2004 Sb., v platném znění, 
kterou se provádí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství. Tuto 
skutečnost doloží přihlašovatel čestným prohlášením (část C). 

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

ZE SKLIZNĚ ROKU 2014. 

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  
prohlášením. 

2.4  Minimální množství  vyrobeného vína přihlášeného do soutěže je stanoveno na počet 60               
ks lahví o obsahu 0,75 l, anebo odpovídající množství vína (45 litrů) v lahvích jiného 
objemu.  

3. Odpovědnost přihlašovatele  

3.1 Přihlašovatel odpovídá za  to, že  všechny  jím  uvedené  údaje  v  přihlášce  jsou  úplné 
a  pravdivé.  

3.2    Každý vzorek vína je přihlášen na předepsané přihlášce vyplněné ve všech bodech. 
 
3.3 Přihlašovatel předá přihlášku současně s předáním vzorku(ů) vína k hodnocení  

přihlášených vín uvedených v závazné přihlášce (příloha B). Poskytne bezplatně 3 láhve 
o objemu 0,75 l, anebo větší počet lahví o menším objemu než 0,75 l, odpovídající 
množství 2,25 l, do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení 
a návaznou prezentaci soutěžních vzorků. Ve dnech 27. a 28. července 2015, vždy od 
8 do 16 hodin na sběrné místo: Okresní agrární komora, Svatoplukova 346, Uh. 
Hradiště (ulice od parku směrem k nemocnici) a na další sběrná místa, která budou 
upřesněna. 

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

znění 
 
3.5 Součástí přihlášky je chemická analýza. Vína podléhající zatřídění musí být zatříděna 

SZPI, respektive MZE.   
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Je třeba předložit: 
 
 U jakostních vín a VOC  - kopii dokladu o zatřídění vína (rozhodnutí) a analytický 

rozbor. 
 U zemských 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 ocenění předá přihlašovatel pořadateli k prezentační výstavě u  

příležitosti vyhlášení výsledků soutěže, na stejnou adresu stejnou jako v bodě 3.3. Od 
každého oceněného vína  5 lahví/0,75 l  (nebo více lahví menšího objemu odpovídající 
danému množství 3,75 l)  dne 11. srpna 2014 od 8 do 12 hodin.  

 
 
4. Hodnocení vín 
 

4.1 Přihlášená vína posuzuje nezávislá Hodnotitelská komise (dále jen komise). Členy 
komise,  předsedy komise, odborného vedoucího hodnocení a odborného garanta 
soutěže,  jmenuje předseda představenstva Okresní agrární komory Uh. Hradiště z řad 
odborné veřejnosti.   

4.2 Předsedové a členové komisí, vedoucí hodnocení i garant, musí být držiteli platného 
osvědčení o degustační zkoušce vyžadované vyhl. 323/2004 Sb., příl. č. 14 v platném 
znění,  anebo o mezinárodní zkoušce 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 přihlášené víno 100 bodovým systémem O.I.V (viz bodovací tabulka, 

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

 
- nejvyšší a nejnižší hodnocení se škrtá a počítá se průměr ze zbývajících hodnocení 

(tzv. malý průměr) na dvě desetinná místa 
- při shodě průměrného hodnocení z tzv. malého průměru na 1. či 10.  místě a 

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

- při shodě průměrného hodnocení z  tzv. velkého průměru 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 proběhne ve dnech 4. a 5. srpna 2015 v prostorách Střední školy 

průmyslové a hotelové (SŠPH) v Uh. Hradišti, Kollárova 617, Uh. Hradiště.  
 
4.8 Vyhlášení výsledků a prezentace bude probíhat veřejně, na významné vinařské akci ve  

Zlínském kraji, dne 22. srpna 2015 v Polešovicích. 

5. Udělení ocenění „TOP Víno Slovácka 2015 “ 

5.1      Bude  oceněno  10 vín, která obdrží nejvyšší počet bodů v jednotlivých kategoriích (viz 
bod 4.5.), podle klíče uvedeného v příloze statutu. 

5.2 Celkem udělená ocenění nepřesáhnou 30 % celkového počtu soutěžních vzorků 

5.3 Ocenění "TOP Víno Slovácka 2015" bude uděleno pouze v případě, že soutěžící  víno 
dosáhne nejméně 80 bodů. 

5.4 Přihlašovatel oceněných vín obdrží certifikát „TOP Víno Slovácka 2015", viz příloha E, 
s právem užívat toto označení, dále obdrží na počet přihlášených lahví (s možností 
použití) medaili ve formě samolepky s logem soutěže, které má registraci ochranné 
známky.  

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

5.6 Na podávání a vyřizování přihlášek se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  

5.7 Na udělení ocenění není právní nárok.  
5.8 Certifikát se vyhotovuje v jednom vyhotovení. 
5.9 Na Certifikát se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 

 
6. Podmínky užívání ocenění „TOP Víno Slovácka 2015" 
 
6.1 Držitel ocenění:  
 
a) Je povinen plnit podmínky Zásad pro udělení ocenění „TOP Víno Slovácka". 
 
b) Akceptuje zveřejňování údajů OAK Uh. Hradiště a jejích partnerů vyplývajících z 

ocenění v rozsahu: obchodní jméno (jméno a příjmení), adresa sídla společnosti a název 
a  druh oceněného výrobku.  

 
c) Využívá udělené ocenění 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 oceněná "TOP Víno Slovácka". 
 
7.2  Pořadatel vydá na požádání přihlašovatele medaile (samolepky), v počtu dle  množství 

lahví přihlášeného a oceněného vína uvedeného na přihlášce, za cenu stanovenou 
pořadatelem. 

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

přihlašovatele. Pro udělení Ceny za kolekci vín se vychází z průměru bodového 
hodnocení pěti přihlášených vín. Při vyšším počtu přihlášených vín, více než 5, je 
počítán průměr bodového hodnocení z pěti nejvýše hodnocených vín jednoho 
přihlašovatele.   

 
 
8. Závěrečná ustanovení 
 
8.1      OAK UH může provést zpřesnění a změnu těchto zásad. 
8.2      Platné zásady budou zveřejněny na webových stránkách www.kis-zvzk.cz 
8.3  Zveřejnění výsledku soutěže bude po předání ocenění  na  www.kis-zvzk.cz 
 
9. Příloha statutu   
 
9.1   Klíč k vyhodnocení vín k bodu 5.1. 

http://www.kis-zvzk.cz/

