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Zpráva o činnosti spolku Svazu vinařů České republiky za rok 2016 
 

K projednání v představenstvu SV ČR dne 23. 2. 2017 

 
     Vážení členové Svazu vinařů České republiky, vážení hosté valné hromady, 
dovolte mi před Vás předstoupit se zprávou představenstva Svazu vinařů 
České republiky za uplynulé období roku 2016. 
 
     Tento rok byl pro vinařství v České republice klíčovým rokem a v tomto 
období vyvrcholila naše činnost v rámci zadaných úkolů předchozího 
volebního (svazového) období, a to zejména v rámci legislativního procesu 
vinařského zákona. Tento proces započal již v roce 2015, kdy ministr 
zemědělství uznal naše argumenty, jejichž pravost potvrdila také odborná 
analýza nezávislé společnosti ERNST & YOUNG a ministerstvo zemědělství se 
začalo zabývat problematikou černého trhu s vínem v ČR. V roce 2016 byl „na 
stůl“ ze strany vlády ČR předložen návrh novely vinařského zákona. 
Legislativní proces byl velmi dlouhý a dovolím si tvrdit, že nebýt Svazu vinařů 
České republiky a jeho neústupnému směrování, které bylo ohraničeno 
mandátem stanoveným valnou hromadou, by byly veškeré snahy o změnu 
naprosto zbytečné. Když jsem začal v roce 2014 a 2015 hovořit o tom, že je 
třeba legislativně upravit prodej sudového vína v ČR a zejména podchytit 
pohyb vína plynoucího do ČR, řada subjektů či jedinců se pouze usmívala a 
v mnoha případech celou situaci zlehčovala, co že to ten prezident, v čele 
Svazu, hodlá za nesmysl prosadit. Dnes je únor 2017 a ve Sbírce zákonů je 
vyhlášená novela zákona pod číslem 26/2017 Sb., která jednak upravuje 
formu dovozu vína do České republiky, řeší jeho evidenci a zejména upravuje 
formu prodeje sudového vína, tedy vína v nádobách nad 20 litrů. K tomu 
zákon obsahuje povinné značení vín logotypem ve formě barevné trikolory 
(vlaječky). Zde musím podoktnout, že vlastní text legislativní úpravy jsme 
velmi podcenili a až do poslední chvíle si neuvědomili, že přijatá úprava 
umožňuje ministrovi zemědělství zneužít vůli zákonodárců prováděcím 
předpisem upravit umístění logotypu na láhvi do podoby „milimetrové tečky 
na dně lahve“. Zákon je účinný od 1. 4. 2017. 
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     Velký dík, který bych zde chtěl vyjádřit, patří senátorovi Ing. Janu Hajdovi 
(ČSSD), bez jehož pomoci, by zákon rozhodně nebyl v podobě jaké je a také 
za zázemí, které nám poskytnul v rámci řady pracovních jednání v Senátu. 
Současně bych chtěl poděkovat předsedovi ZEV PS PČR Ing. Jaroslavu 
Faltýnkovi (ANO), který pomohl podporou důležitých pozměňujících návrhů 
v PS PČR a místopředsedovi ZEV PS PČR Ing. Pavlu Kováčikovi, za podporu 
načtených pozměňujících návrhů.  
 
Sklizeň 2016 
 
     Počátek vegetace roku 2016 postihly jarní mrazy, které ve výsledku snížili 
celou sklizeň o asi 25 %. Po přepočtu jen přes cenu hroznů šlo o snížení 
výnosu o 375 mil Kč a při započtení neprodaného vína v průměrné ceně za 70 
Kč/litr jde o částku asi 1 mld. Kč. K uvedenému je třeba uvést, že v ČR je 
propojištěnost vinic asi 40 % a celkové náklady vydané pojišťovnami na 
pojistné plnění činily asi 135 mil Kč. 
     Svaz vinařů České republiky provedl koncem roku 2016 již 21. výběrové 
šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 176 členských podnicích s celkovou 
plochou 6.025 ha plodných vinic (přes 1/3 plochy plodných vinic ČR), s 29.980 
t sklizených hroznů, z toho bylo 20.211 t hroznů prodáno, a celkem 14.638 t 
tuzemských hroznů bylo nakoupeno a byly zjištěny následující výsledky 
sklizně moštových hroznů v ČR v roce 2016: 

 Průměrný výnos moštových hroznů se pohyboval kolem 5,0 t/ha (o 1,0 
t/ha nižší než v předcházejícím roce, tj. o 17 % nižší, a je o 0,2 t/ha pod 
úrovní desetiletého průměru, který činí 5,2 t/ha). Z hroznů sklizených v 
ČR lze získat asi 565 tisíc hl vína, tedy přibližně 1/4 roční spotřeby vína 
ČR. 

 Průměrná cukernatost se pohybovala kolem 20,9 °NM (o 0,4 °NM nižší 
než v předcházejícím roce a o 0,6 °NM vyšší než činí desetiletý průměr). 
Stejné a vyšší cukernatosti bylo od vzniku vinařského zákona v roce 
1995 dosaženo jenom v letech 2006, 2011, 2012 a 2015. 
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 Průměrná cena moštových hroznů se pohybovala kolem 18,50 Kč/kg (o 
1,50 Kč/kg meziročně více), průměr jednotlivých sledovaných podniků 
činil 10,00 až 34,80 Kč/kg. V ČR tak byly v roce 2016 sklizeny moštové 
hrozny v hodnotě 1,5 miliardy Kč, což je částka o 200 mil. Kč nižší než v 
roce předcházejícím. 

 Podíl modrých moštových hroznů na celkové sklizni v ČR tvořil 31 %. 
Pěstitelé prodali stejný podíl modrých hroznů a zpracovatelé nakoupili 
33 % modrých hroznů. Přibližně 71 % podniků produkujících červené 
víno připravuje z modrých hroznů také růžové víno. Celkem takto byla 
užita 1/5 modrých hroznů, čili 6,8 % v ČR sklizených moštových hroznů. 
Pro srovnání na Svatomartinské víno bylo ze sklizně 2015 užito 3,2 % 
moštových hroznů. 

V souvislosti s novelou zákona se věci změnili také na obchodu s vínem. 
Není to tak patrné na obchodu s vínem s tradičními státy EU, ale změny 
jsou patrné v rámci obchodu se Slovenskem. Většina obchodu se zde děje 
v sudovém víně, které prakticky jinam nevyvážíme. Je to dlouhodobější 
problém v obchodu vínem: Na obou stranách je obchodováno víno, které 
buď nepochází z daného státu, nebo se jedná jenom o obchod „papírový“ 
pro získání původu vína; případně o obě varianty. Stačí si porovnat ceny 
hroznů v obou státech a ceny obchodovaného sudového vína. Celý 
problém začal v roce 2007 a vyvrcholil v roce 2010, od té doby množství 
takto obchodovaného sudového vína vzájemně vyměňovaného mezi 
Slovenskem a Českem klesá. Asi je nyní vhodná doba k tomu, aby se 
jednotlivými obchodními případy mezi Českem a Slovenskem ve věci 
sudového vína začaly zpětně zabývat příslušné kontrolní orgány. Na obr. 7 
je patrná vzájemná závislost křivky dovozu a vývozu vína v posledních 
letech od vstupu do EU, což jistě nebude jenom náhoda. V roce 2014/2015 
k nám byla ze Slovenska dovezena více než ¼ objemu tamní produkce vína, 
což je samozřejmě nesmysl! Je opravdu na čase, aby se obchodem 
sudovým vínem začal zabývat příslušný státní orgán. 
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Činnost SV ČR v jiných organizací 
 
     Svaz vinařů České republiky je členem Agrární komory ČR, Potravinářské 
komory ČR, zakladatelem Národního vinařského centra, o.p.s. a jeho členové 
jsou aktivní v Radě Vinařského fondu. Prostřednictvím Agrární komory ČR se 
účastní výkonný ředitel pravidelných jednání sdružení COPA/COGECA a jeho 
pracovní skupiny pro víno a prostřednictvím COPA/COGECA je členem 
pracovní skupiny víno pro občanský dialog vytvořené při Komisí EU. Svaz je 
členem Evropské rady vinařských odborníků (CEPV) při AREV – sdružení 
evropských vinařských regionů, jehož členem je Česká republika. Těchto 
zasedání se účastní předseda dozorčí rady společně s výkonným ředitelem. 
V rámci Potravinářské komory se prezident Svazu účastní pracovní skupiny 
Alkohol zodpovědně, kde je řešena umírněná konzumace alkoholických 
nápojů v ČR. V současné době se připravuje členství Svazu v nově vznikajícím 
Sdružení závlahářů, jejichž ustavující schůze bude v březnu a Svaz do sdružení 
vstoupí jako celý subjekt k prosazování zájmu ve věci rozšíření a rekonstrukce 
závlahového systému ve vinařských oblastech. 
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Vinařský fond 
 
     V loňském roce proběhlo jmenování nových členů Rady VF, a to na 
uvolněná místa po vypršených mandátech. Dne 5. 4. 2016 vyzvalo MZe 
některé vinařské spolky k podání návrhů osob na obsazení uvolňujících 7 míst 
členů RVF. Po společném projednání iniciovaném SV ČR, sestavilo níže 
uvedených 11 profesních vinařských spolků společnou kandidátní listinu, 
kterou pak v samostatných návrzích každý spolek sám za sebe podal ministru 
zemědělství k rozhodnutí: 
     Svaz vinařů ČR, zastupující 182 členů a dalších 24 vinařských sdružení a 
spolků; Sdružení vinařů Mikulovské podoblasti zastupující 36 členů; VOC 
Znojmo zastupující 19 členů; Aliance vinařů V8 zastupující 6 členů; VOC 
Mikulov zastupující 12 členů; VOC Mělník zastupující 4 členy; Cech českých 
vinařů zastupující 97 členů; Vinařská unie ČR zastupující 10 členů; Mikulečtí 
vinaři zastupující 35 členů; Sdružení slováckých vinařů zastupující 21 členů;  
MORAVÍN, svaz moravských vinařů zastupující 220 členů, celkem 666 
členských subjektů  
Navrženi byli: 
1. Ondřej Beránek – prezident Vinařské unie ČR,  
2. Lubomír Dvořáček – vinař, člen sdružení Mikulečtí vinaři 
3. Hynek Holánek – vinař, předseda MORAVÍNU – svazu moravských vinařů 
4. Jaroslav Javornický – vinařství SPIELBERG CZ 
5. František Koudela – předseda VOC Znojmo, ředitel Znojemské besedy 
6. David Šťastný – vinař, ředitel pro marketing a strategii společnosti 
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, 
7. Tibor Nyitray – prezident Svazu vinařů České republiky 
 
Ministr zemědělství pan Marian Jurečka (KDU-ČSL), dne 8. 11. 2016 rozhodl 
o jmenování do funkce člena Rady VF takto:  
     Na návrh Vinařské asociace ČR (42 členů, zastoupena předsedou Josefem 
Valihrachem (KDU-ČSL), vinařem, členem zemědělské komise KDU-ČSL), 
jmenoval následující osoby: Luboš Bárta - sommelier a publicista; Jiří Maděřič 
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- vinař, místopředseda VA ČR; Petr Marek - obchodník vínem, místopředseda 
VA ČR; Libor Průdek - vinař, člen výboru VA ČR. 
     Z kandidátů navržených výše uvedenými 11 spolky (666 členů) 
zastoupených jednotlivými statutárními osobami, jmenoval ministr 
zemědělství tyto osoby: 
Ondřej Beránek - prezident Vinařské unie ČR, Jaroslav Javornický - vinařství 
SPIELBERG CZ, Tibor Nyitray - prezident SV ČR. 
Dne 16. 11. 2016 byl krajským zastupitelstvím JMK do rady VF z řad 
zastupitelů zvolen nový hejtman JMK pan Bohumil Šimek (ANO), kterého 
následně ministr zemědělství jmenoval. Rada Vinařského fondu na svém 
prvním zasedání v novém složení v souladu se zavedenou tradicí zvolila 
předsedou Rady VF hejtmana JMK Bohumila Šimka a do funkce 
místopředsedy rady VF zvolila pana Davida Filipa, vedoucího oddělení pro 
víno MZe.  
     Dne 21. 10. 2016 uplynulo funkční období členům rady VF: Liána 
Hrabálková, Miroslav Hrabal, Hynek Holánek, Jaroslav Javornický, Pavel 
Vajčner, Ondřej Beránek, Tibor Nyitray a již dříve skončili Petr Marcinčák, 
Martin Prudel (MZe). Mailem ze dne 27. 10. 2016 jsem poprosil pana 
ministra, aby poděkoval končícím členům rady VF. Není mi známo, že by tak 
učinil a proto bych chtěl jménem SV ČR, všech vinařů a jménem svým 
poděkovat všem končícím členům Rady VF za jejich obětavou a náročnou 
práci. Výkonem této funkce byli pověřeni ministrem zemědělství. Jako bývalý 
místopředseda Rady VF mám za to, že končící členové svoji veřejnou funkci 
vykonávali na úkor svých občanských povolání, s plným nasazením, poctivě, 
svědomitě, zodpovědně  a kvalitně. Pracovali, bez nároku na odměnu a na 
vlastní náklady čtyři roky. Vzhledem k rozsahu projednávaných materiálů 
museli trávit při přípravě na zasedání i spoustu svého času mimo 
zasedání. Často, bohužel, museli čelit opakovaným bezdůvodným 
nevybíravým mediálním útokům. Stejné poděkování samozřejmě patří i 
členům Rady VF, kteří budou ve svých funkcích pokračovat nadále. 
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    Speciální poděkování za podporu vinařů ze strany JMK patří bývalému 
hejtmanovi JMK a předsedovi Rady VF panu Michalovi Haškovi (ČSSD), jehož 
mandát uplynul dne 2. 12. 2016. 
 
Legislativa, SOT s vínem, PRV 
 
     Kromě běžné agendy byly stěžejními oblastmi činnosti připomínkové 
práce spojené s tvorbou důležitých právních předpisů ovlivňujících život 
vinohradníků a vinařů. Především je funkční program integrované produkce 
révy vinné. Tento dotační titul je od roku 2015 do roku 2020 dotován částkou 
cca 850 mil. Kč. V loňském roce se podařila drobná úprava legislativy a 
metodické příručky a v letošním roce pak odstranění povinnosti odeslat na 
SZIF osvědčení o absolvování školení IP. Tato školení jsou pro letošní rok opět 
naplánována se zajímavým programem. Podařilo se také spojit již tradiční 
konferenci VINOENVI pořádanou Ekovínem pod hlavičku školení IP. 
Podrobnosti o dalších termínech jsou uvedeny na webu www.skoleniip.cz. 
      V rámci výsadby nových vinic se podařilo vyčerpat celou plochu v rámci 1 
% nové výsadby, tedy v ČR přibude dalších 175 ha nových vinic. V tomto 
ohledu bych chtěl poděkovat kolegům z ÚKZÚZ za práci na tomto úspěchu. 
Od 1. 1. 2016 není možné převést výsadbová práva na jiný subjekt a tato musí 
vykonat aktuální držitel. Zde bych chtěl upozornit na výsadbová práva, která 
budou převedena na povolení na opětovnou výsadbu. Jejich platnost může 
být delší, ale možnost čerpat restrukturalizaci vinic v rámci SOT s vínem bude 
nejpozději ve finančním roce 2018 (výsadba do 30. 4. 2019). Podrobnosti o 
tom, jak naložit se stávajícími právy a možnostmi dotačních prostředků na 
restrukturalizaci vinic, jsou na webu SV ČR. 
 
     Spokojení můžeme být s programem rozvoje venkova, a to konkrétně s 
podopatřením Modernizace zemědělských podniků (4.1.1) a Zpracování a 
uvádění na trh zemědělských produktů (4.2.1). Ve třetím kole výzvy byla 
úspěšných další řada vinohradnických a vinařských firem. Dotace na stroje a 
zařízení do vinic, od nůžek na řez až po samochodné sklízecí kombajny, jsme 
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tu v minulosti neměli a toto 3. kolo zcela jistě pomohlo. Je nutné z tohoto 
místa poděkovat Agrární komoře ČR, jmenovitě prezidentu Tomanovi a 
viceprezidentu Hlaváčkovi, bez kterých by vinohradnictví nebylo 
preferovanou komoditou v tomto programu. Nově v tomto kole mohli využít 
žadatelé také preferenční body podnikům ze seznamu suchem ohrožených 
oblastí. Problém je nyní v rámci opatření 4.1.2., kde vypadly preferenční body 
za produkci CHOP a CHZO vín u žadatele. Tyto body budeme požadovat vrátit 
zpět. 
     Úkolem zůstává vyjednat podporu pro výsadbu nových vinic (1 %) na 
úrovni rozšíření dotačního programu 4.1.1. nikoliv pouze na výstavbu 
drátěnky, ale tento titul rozšířit o další financovatelná kritéria. 
  
Spolupráce s Jihomoravským krajem 
 
     V roce 2016 proběhly volby do zastupitelstva JMK. Hejtmanem byl 
následně na ustavující schůzi zvolen JUDr. Bohumil Šimek (ANO), se kterým 
jsme ihned navázali dialog. Chtěl bych panu hejtmanovi tímto poděkovat, za 
navázání na spolupráci v rámci bývalého zastupitelstva ve smyslu podpory 
vinařství v JMK. V letošním roce se naše spolupráce významně prohloubí, díky 
čemuž bude ve Valticích v prostorách Střední vinařské školy dobudováno 
vzdělávací centrum „Excelence“. V jeho prostorách bude sídlo Národního 
vinařského centra, o.p.s. Podrobnosti se nyní dojednávají na úrovni JMK 
(potažmo SViŠ Valtice) a NVC, o.p.s. v rámci jednání o nájemní smlouvě. JMK 
v roce 2016 poskytnul SViŠ Valtice dotaci 16 mil Kč určenou na pokusné 
plochy nových systémů výsadeb vinic a protimrazových opatření. V současné 
době je třeba dohlédnout na vlastní realizaci projektu tak, aby byl celý projekt 
úspěšný. 
 
Partnerský program Svazu 
 
     Rozvíjeli jsme také náš partnerský program a i díky němu se dále rozšiřují 
svazové aktivity. Ty však ani v roce 2016 nezůstaly statické a doznaly změn, 
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které, jak věříme, podpořily smysl a kvalitu těchto aktivit. Již v únoru 2016 se 
mistrovství ČR v řezu révy vinné za vydatného deště přesunulo do Čejkovic. 
Odbornou část soutěže podpořily tematické přednášky dvou předních 
pedagogů a praktiků z rakouského Klosterneuburgu. Na hosty tradičně čekalo 
bohaté občerstvení i prezentace čejkovických vín. Stejně tak již proběhnuvší 
ročník 2017 (10. 2.), pokračoval v nastavených trendech a putoval směrem 
k vítězům loňského kola, do společnosti Chateau Valtice.  
     Desátý jubilejní ročník významného mezinárodního podniku Oenoforum 
2016 se navrátil do místa zrodu, Lednice, a to v závěru dubna 2016. 
Enologicky byl důraz posunut na starší než roční vína, která ale zůstala 
posuzována v samostatné kategorii. Tak, aby ani mladá vína nezůstala 
stranou, byla nově vytvořena kategorie společně s Championem mladých vín. 
V roce 2017 pokračujeme v putování s touto soutěží a setkáme se ve dnech 
21. – 23. 6. 2017 na zámku ve Slavkově u Brna. Více na www.oenoforum.cz.  
    V loňském roce se podařilo opět posunout v rámci kvality akci Kázání ve 
vinici, která proběhla v červnu ve vinici v Přítlukách. Domníváme se, že jde o 
krok správným směrem a i do budoucna bychom chtěli tuto akci rozvíjet. 
     V roce 2016 proběhla realizace projektu Vinařství roku 2015. Po 
vyhodnocení dosavadních ročníků jsme přistoupili k vzájemné dohodě na 
ukončení smluvního vztahu se stávajícím partnerem, firmou LOCOMOTION, 
s.r.o. a připravujeme celý nový koncept soutěže. Proto bude v roce 2017 
tento termín prozatím posunut na podzim tohoto roku a dle domluvy a 
spolupráce s partnery realizován. 
     Podařilo se nám také udržet program podpory podoblastních spolků a 
sdružení. V rámci Svazové podpory jsme zde rozdělili celkem 449 tis. Kč (bez 
DPH). 
 
Marketingové aktivity Svazu  
 
     Vinařský obzor oslavil svůj 110. ročník, což jsme připomenuli obálkou na 
čísle 12/2016. Jsme přesvědčeni, že kolegové z redakční rady a redakce drží 
odborný i grafický standard let předchozích a VO bude stále důstojným 
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komunikačním kanálem pro profesionály i „hobby vinaře“. Platformu 
informací a aktualit evropského i tuzemského legislativního rázu v rámci 
vinařství a vinohradnictví vám i nadále budeme zasílat prostřednictvím 
Vinařského věstníku. Krom realizace dalších „produktů“, jako je Národní 
soutěž vín, Vinařský jarmark a velká konference při Oenoforu, bude Svaz 
vinařů ČR i letos podporovat ušlechtilou aktivitu spřízněných organizací a 
našich členů. A to jak přímou finanční podporou, tak materiálně nebo 
oborovou či odbornou garancí. Zpestřením našich aktivit bylo také první 
tenisového mistrovství vinařů, které SV ČR pořádal ve Znojmě. Jeho 
organizace je plánována také na tok 2017. 
Chtěl bych tímto poděkovat všem hlavním partnerům Svazu, a to jmenovitě 
společnostem, Ford Motor Company, s.r.o a BS vinařské potřeby a také 
ostatním partnerům za spolupráci v roce 2016. Věřím, že vzájemná synergie 
při této spolupráci napomáhá oběma smluvním stranám.  
 
Fakta o SV ČR 
      
     Svaz vinařů ČR nyní zastupuje subjekty, které můžeme rozdělit na 66 
fyzických osob a 96 právnických osob, které dohromady hospodaří na ploše 
4970 ha vinic a za předešlé sledované období uvedli do oběhu 505 tis. hl vína. 
Členem Svazu je také 25 spolků vinařů ve vinařských obcích a zájmových 
spolků zabývajících se pěstováním révy a výrobou vína. Tyto spolky mají za 
členy 904 fyzických osob a 221 právnických osob což dohromady činí 1125 
subjektů, které obhospodařují plochu 10997 ha vinic a v roce 2016 uvedli do 
oběhu 1,6 mil hl vína jednotlivých subjektů. Svaz sdružuje také 18 čestných 
členů. Celkem Svaz vinařů ČR zastupuje 1305 subjektů. 
     Představenstvo Svazu zasedalo od minulé valné hromady a s ohledem na 
dlouhou proceduru novely zákona celkem 3 krát. Redakční rada časopisu se 
sešla za uplynulé období na svých 3 zasedáních a redakce časopisu zasedá 
pravidelně každý měsíc, před vydáním konkrétního čísla. 
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     Vážení členové, chtěl bych Vám tímto poděkovat za spolupráci v roce 
2016. Jsem přesvědčen, že neustálou mravenčí prací, zpracováváním 
stanovisek Svazu k různým, vinařství v ČR, dotýkajícím se tématům, fyzickou 
účastí na jednáních, diskusí se státní správou, partnery a odbornou 
veřejností, je Svaz vinařů České republiky největší platforma sdružující zájmy 
pro produkci konkurenceschopných a na trhu žádaných moravských a 
českých vín. Domnívám se, že se nám vždy v minulosti vyplatilo opřít svá 
tvrzení o výpočty podložené argumenty, které se nepodařilo nikomu 
zpochybnit, a že tyto argumenty nakonec posunuly naše snažení směrem, 
kterým bylo představenstvo potažmo prezident Svazu zavázán. Jak jste si 
mohli všimnout, jsem otevřen všem aktivitám v rámci věcné diskuse, včetně 
diskuse ostré a nepříjemné, ale odmítám se podílet na diskusi, která je 
založena na lžích a zkresleních celé situace. Věřím, že platforma 
představenstva Svazu, která zahrnuje malé producenty hroznů, malé 
producenty vína, jejich druhou stranu, tedy ty velké, tak zástupce malých či 
velkých spolků je ideálním nástrojem na formulaci stanovisek Svazu, jako 
partnera ministerstva zemědělství, či jiných vládních nebo nevládních 
organizací.  
 
 
jménem představenstva Svazu vinařů České republiky 

 
JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu 
 
 
 
 
 
 
Hustopeče, 23. 2. 2017 
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