Statut pro udě lení oceně ní
"TOP VÍ NO SLOVÁ CKA"
III. ročník 2010 - Slová cko, 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 Č R, územní organizace v
Uherském Hradiš ti vydá vají Statut - zá sady, kterými se stanovují podmínky pro udě lení
oceně ní
„TOP VÍ NO 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:
Okresníagrá rní komora pro okres Uh. Hradiš tě IČ O 49434438 a
Země dě lský svaz Č R, územní organizace v Uherském Hradiš ti, IČ O 00108227
Svatoplukova 346, 686 76 Uh. Hradiš tě .

Č ást A
Oceně ní „TOP Víno Slová cka“ , s prá vem užívá ní tohoto označení, udě lují předsedové
představenstev Okresní agrá rní komory a Země dě lského svazu Uherské Hradiš tě na zá kladě
výsledků hodnotitelské komise. Do označení "TOP Víno Slová cka" se přidá vá přísluš ný rok
vyhlá š enívýsledků a kraj, nebo region.

1. Podmínky pro udě lení oceně ní„ TOP Víno Slová
cka “
1.1

Přihlaš ovatel může být osoba fyzická nebo prá vnická (dá le jen „výrobce“ ) se sídlem
podniká ní na území Slová cka ve Zlínském kraji a přilehlých obcích Blatnice pod
Svatým Antonínkem a Blatnička.

1.2

Přihlaš ovatel doklá dá v přihlá š ce, čá st B své identifikační údaje a zá vazný počet
vzorků, v příloze čá st C - čestné prohlá š ení.

1.3

Přijímání přihlášek část B s uvedením počtu vzorků a čá st C (čestné prohlá š ení) spolu
se soutě žními vzorky vín probě hne ve dnech od 4. do 5. srpna 2010 na adrese:
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Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradiště , Svatoplukova 346, 686 76 Uh.
Hradiště . Každá zá vazná přihlá š ka bude řá dně zaregistrová na. 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.
1.4

Ukončení soutě že „TOP Víno Slová cka “ nastá vá vyhlá š ením oceně ných vín.

1.5

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

1.6

Podmínky soutě že budou zveřejně ny na webových strá nká ch - www.kis-zvzk.cz .

2. Specifické podmínky pro udě leníoceně ní„ TOP Víno Slovácka 2010 “
2.1

Přihlaš ovatel musí splň ovat podmínky zá kona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a
vinařství, dá le podmínky vyhlá š ky 323/2004 Sb., v platném zně ní, kterou se prová dí
ně která ustanovení zá kona o vinohradnictví a vinařství.

2.2

Přihlaš ovatel předložíseznam vín dle odrůdového složení v přihlá š ce B tě chto Zá sad.

2.3

Soutě ž je otevřena pro tuzemská odrůdová vína, včetně zemských vín, mimo vín
stolních, š umivých a perlivých, vyrobená z hroznů révy vinné majících původ na území
Č R,
ZE SKLIZNĚ ROKU 2009.

2.4

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

3. Odpově dnost přihlašovatele
3.1

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

3.2

Přihlaš ovatel je povinen dodržovat podmínky zá kona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a
vinařství, dá le podmínky vyhlá š ky 323/2004 Sb., v platném zně ní, kterou se prová dí
ně která ustanovení zá kona o vinohradnictví a vinařství. Tuto skutečnost doloží
přihlaš ovatel čestným prohlá š ením (čá st C).

3.3

Přihlaš ovatel předá komisi k hodnocení vzorky přihlá š ených vín uvedených v zá vazné
přihlá š ce ( příloha B) ve dnech 4. a 5. srpna 2010, vždy od 8 do 16 hodin. Na
adresu: Okresní agrá rní komora, Svatoplukova 346, Uh.Hradiš tě (ulice od parku smě rem
k nemocnici) a na dalš ísbě rná místa, která budou upřesně na.
Od každé přihlá š ené odrůdy 3 adjustované lá hve/0,75l, (řá dně označené - celé jméno a
adresa přihlaš ovatele, číslo š arže, označení vína, ročník vína, jakostní zařazení.

3.4. 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 osá zené danou odrůdou), z analytického rozboru postačí množství alkoholu,
cukru a kyseliny.
3.5

Víno, které získá oceně ní předá přihlaš ovatel 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 dne 19. srpna 2010 od 8 do 12 hodin.

4. Hodnocení vín
4.1

Přihlá š ená vína posuzuje nezá vislá Komise. Hodnotitelskou komisi (dá le Komise)
jmenuje předseda představenstva Okresní agrá rní komory Uh. Hradiš tě .

4.2

Předsedové a členové komisí musí být držiteli platného osvě dčení o degustační zkouš ce
vyžadované vyhl. 323/2004 Sb., příl. č. 14 v platném zně ní.
Předsedové komisí řídí a organizují prá ci komisí, jejich hodnocení se do výsledků
započítá vá . Funkce hodnotitele je čestná a nezastupitelná .

4.3

Komise posuzuje přihlá š ené víno 100 bodovým systémem O.I.V (viz bodovací tabulka,
příloha D). Na zá kladě tohoto hodnocení navrhuje Komise oceně ní jednotlivých vín. Při
shodnosti dosažených bodů rozhodují o stanovení pořadí předsedové komisí a vedoucí
degustace hlasová ním. Při rovnosti hlasů rozhoduje vedoucí degustace.

4.4. Vína budou předklá dá na anonymně , pouze s uvedením evidenčního čísla vzorku,
kategorie a ročníku.
4.5. Kategorie :
1.Suchá vína
2.Polosuchá vína
3.Polosladká a sladká vína

do 4 g /l
zbytkového cukru.
od 4 g/l do 12 g/l zbytkového cukru
od 12 g/l a více g/l zbytkového cukru

Kategorie jsou určeny pro vína tichá bílá , růžová a červená .
4.6. Hodnocení probě hne ve dnech 12. a 13. srpna 2010 v prostorá ch Střední š koly
průmyslové a hotelové (SŠPH) v Uh. Hradiš ti, Kollá rova 617, Uh. Hradiš tě .
4.7

Vyhodnocení a prezentace bude probíhat veřejně , na významné vinařské akci ve
Zlínském kraji, dne 4. zá ří2010 v Poleš ovicích.

5. Udě lení oceně ní„ TOP Víno Slovácka 2010 “
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.
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5.2

Celkem udě lená oceně ní nepřesá hnou 30 % celkového počtu soutě žních vzorků

5.3

Oceně ní "TOP Víno Slová cka 2010" bude udě leno pouze v případě , že soutě žící víno
dosá hne nejméně 80 bodů.

5.4

Přihlaš ovatel oceně ných vín obdrží certifiká t „TOP Víno Slová cka 2010", viz příloha E,
s prá vem 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
zná mky.

5.5

Vítě zné víno má předpoklad, že bude využívá no v rá mci propagace Zlínského kraje.

5.6

Na podá vá ní a vyřizová ní přihlá š ek se nevztahují obecné předpisy o sprá vním řízení.

5.7
5.8
5.9

Na udě lení oceně ní není prá vní ná rok.
Certifiká t se vyhotovuje v jednom vyhotovení.
Na Certifiká t se nevztahují obecné předpisy o sprá vním řízení.

6. Podmínky užíváníoceně ní„ TOP Víno Slovácka 2010"
6.1
a)

b)
c)

d)

Držitel oceně ní:
Přihlaš ovatel dodržuje podmínky zá kona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství,
dá le podmínky vyhlá š ky 323/2004 Sb., kterou se prová dí ně která ustanovení zá kona o
vinohradnictví a vinařství.
Je povinen plnit podmínky Zá sad pro udě lení oceně ní „TOP Víno Slová cka".
Akceptuje zveřejň ová ní údajů OAK Uh. Hradiš tě a jejích partnerů vyplývajících z
oceně ní v rozsahu: obchodní jméno (jméno a příjmení), adresa sídla společnosti a ná zev
a druh oceně ného výrobku.
Využívá udě lené oceně ní způsobem, který nevede k jeho znevažová ní a zavazuje se
dodržovat pravidla pro jeho používá ní.

7. Zvláštní ustanovení
7.1. Pořadatel si vyhrazuje prá vo na tisk a distribuci medailí (samolepek) s logem výstavy
pro vína oceně ná "TOP Víno Slová cka".
7.2. Pořadatel vydá na požá dá ní přihlaš ovatele medaile (samolepky), v počtu dle množství
lahví přihlá š eného a oceně ného vína uvedeného na přihlá š ce, za cenu stanovenou
pořadatelem.

8. Závě rečnáustanovení
8.1 OAK UH může provést zpřesně ní a změ nu tě chto zá sad.
8.2 Platné zá sady budou zveřejně ny na webových strá nká ch www.kis-zvzk.cz
8.3 Zveřejně ní výsledku soutě že bude na www.kis-zvzk.cz

9. Příloha statutu
9.1. Klíčk vyhodnocení vín k bodu 5.1.
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