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Zpráva o činnosti spolku Svazu vinařů České republiky za rok 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 2017. 
 
     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. V roce 2017 byl po dlouhém legislativním procesu a 
kompromisních variantách v podobě odkladů některých povinností přijatých 
v Senátu PČR, zákon definitivně schválen podepsán prezidentem republiky a 
následně publikován ve Sbírce zákonů s účinností od 1. 4. 2018. 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 březen 2018 a již 3. měsíce 
funguje v plné platnosti novela, která 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). Velký dík, 
který bych zde chtěl vyjádřit, patří dnes již zesnulému 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 
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pozměňujících návrhů v PS PČR a místopředsedovi ZEV PS PČR Ing. Pavlu 
Kováčikovi, za podporu načtených pozměňujících návrhů.  
 
Průběh ročníku a sklizeň 2017 
 
     Svaz vinařů České republiky provedl dotazníkové šetření na škody 
způsobené jarními mrazy dne 21. 4. 2017 a následně 10. 5. 2017 a na 
základě navrácených dotazníků ze 155 vinařství, které obhospodařují plochu 
4252 ha vinic, zjistil následující údaje: 
 
Absolutní hodnoty: 
1. Celkový počet ha v uvedených v navrácených dotaznících: 4252 ha 
2. Celkový počet ha poškozených vinic: 1174 ha 
3. Procento poškození u pěstitelů, kteří odevzdali dotazník 28 % 
4. Celkový počet nesklizených tun hroznů (desetiletý průměr sklizně 5,2 
t/ha) 6014 tun. 
5. Celková finanční ztráta v neprodaných hroznech (průměrná cena v roce 
2016 18,5 Kč/kg) 112 931 614 Kč 
 
Přepočtené hodnoty na celkovou plochu vinic v ČR: 
6. Celková plocha plodných vinic v ČR: 16810 ha 
7. Přepočtená poškozená plocha (řádek 3) 4640 ha 
8. Přepočtený počet nesklizených tun hroznů v ČR (desetiletý průměr 
sklizně 5,2 t/ha) 24131 tun 
9. Přepočtená finanční ztráta v neprodaných hroznech (prům. cena v r. 2016 
18,5 Kč/kg) 446 437 197 Kč 
 
Přepočtené hodnoty na „nevyrobené a neprodané“ víno: 
10. Přepočtená „neprodukce“ vína z poškozených vinic (z řádku 7): 16,9mil. l 
11. Přepočtená škoda na neprodaném víně (cena 70 Kč/litr): 1,18 mld. Kč 
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K uvedené škodě je nutno připočíst škodu na aktuálních výsadbách vinic v 
roce 2017 a 2-3 letých vinicích, které jsou v současné době neplodné, avšak 
vlivem mrazu dojde k ročnímu odkladu nástupu plodnosti.  
V tomto roce se naplno projevil důsledek špatně nastaveného termínu 
výsadby vinic (30. 4.) v rámci podpor ze SOT s vínem (restrukturalizace vinic, 
NV č. 142/2014 Sb. v platném znění), který chtěl nejen SV ČR opakovaně po 
ministerstvu v legislativě posunout do konce května. Vlivem spěchu s 
výsadbou na toto doplatily zejména ty subjekty, které vysadily vinice 
počátkem dubna. Tyto sazenice vyrašily a komplet pomrzly 21. 4. Následně 
došlo k novému vyrašení sazenic z podoček, avšak tyto také pomrzly při 
mrazu 10.5. Takové sazenice již nemají sílu k dalšímu růstu a z největší 
pravděpodobností zaschnou. 
 
Procentuální přepočet škod v jednotlivých podoblastech 
 
Z hlediska poškození vinic dle podoblastí můžeme na základě navracených 
dotazníků konstatovat, že ve vinařské podoblasti znojemské (celkem 2895 
ha plodných vinic) dosahují škody 38 %, v podoblasti mikulovské (4515 ha 
plodných vinic) 19 %, velkopavlovické (4632 ha plodných vinic) 29 %, 
slovácké (4157 ha plodných vinic) 34 % škod. Ve vinařské oblasti Čechy (611 
ha), kde je odhad kolem 22 % škod. 
 
Shrnutí: Svaz vinařů ČR konstatuje, že vlivem jarních mrazů, které zasáhly 
celou Českou republiku dne 21. 4. a 10. 5. 2017 byl odhad výnosu hroznů 
ročníku 2017 snížen o 25-30 % a ve finančním vyjádření došlo k celkové 
úhrnné škodě na nesklizených hroznech ve výši 450 mil Kč a potažmo na 
neprodaném víně ročníku 2017 ve výši asi 1,2 mld. Kč. Tato skutečnost bude 
mít vliv na cenu hroznů ročníků 2017, která může narůst na v průměru až 20 
Kč/kg hroznů a také se sníží objem stále nedostatkové domácí suroviny. 
Nejlépe co se mrazů týká, dopadlo mikulovsko, kde jsou průměrné škody do 
výše 20 %, nejhůře je na tom oblast znojemská (38 a slovácká (stejně jako v 
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loňském roce, kde se redukce výnosu přesahuje 30 %. Škody jsou taktéž 
lokální a místy i fatální (80-90 %). 
 
Svaz vinařů České republiky provedl koncem roku 2017 již v pořadí 22. 
výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 148 členských podnicích 
s celkovou plochou 5.883 ha plodných vinic (přes 1/3 plochy plodných vinic 
ČR), s 30.485 t sklizených hroznů, z toho bylo 19.254 t hroznů prodáno, a 
celkem 18.826 t tuzemských hroznů bylo nakoupeno a byly zjištěny 
následující výsledky sklizně moštových hroznů v ČR v roce 2017: 
 

 Průměrný výnos moštových hroznů se pohyboval kolem 5,2 t/ha (o 0,2 
t/ha vyšší než v předcházejícím roce, tj. o 4 % vyšší, a je o 0,1 t/ha vyšší 
než činí desetiletý průměr (5,1 t/ha) přičemž průměrné výnosy 
jednotlivých podniků sledovaného souboru kolísaly od 0,9 t/ha do 11,2 
t/ha.  Z hroznů sklizených v ČR lze získat asi 605 tisíc hl vína, tedy 
přibližně 29 % roční spotřeby vína ČR (obr. 2). Je patrné, že nové výsadby 
vinic před rokem 2004 (vstup do EU) se projevily přibližně 15 až 20 % 
zvýšením roční produkce vína. Výnosem lze ročník 2017 přirovnat 
k ročníku 1998, ale i k minulému ročníku. Během posledních deseti let 
byl výnos v 5 letech nižší a ve 4 letech vyšší. V posledních deseti letech 
klesl desetiletý průměrný výnos z 6,0 t/ha na 5,1 t/ha (obr. 1). Přitom 
například v sousedním Německu je dlouhodobý průměrný výnos hroznů 
dvojnásobný a v Rakousku je asi o 40 % vyšší než u nás. Dlouhodobě 
pokrýváme naši spotřebu vína ani ne z 1/3. 
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Obr. 1: Vývoj průměrného výnosu hroznů v ČR v letech 1984 – 2017 

 
 
Obr. 2: Vývoj roční produkce vína v ČR 
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 Průměrná cukernatost se pohybovala kolem 20,9 °NM (stejně jako 
v předcházejícím roce a o 0,5 °NM vyšší než činí desetiletý průměr), 
průměry sledovaných podniků se pohybovaly od 18,0 do 26,0 °NM. 
Stejné a vyšší cukernatosti byly od vzniku vinařského zákona v roce 1995 
dosaženo jenom v letech 2006, 2011, 2012 a 2015. Zdá se, že dvacetiletý 
trend nárůstu cukernatosti hroznů již dosáhl svého vrcholu, na kterém se 
bude držet, byť i za cenu dřívějšího sběru hroznů. Vývoj cukernatosti a 
výnosu ukazuje obr. 3. 

  
Obr. 3: Vývoj cukernatosti a výnosu hroznů v ČR od vzniku vinařského 
zákona 
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výši 0,70 Kč/kg hroznů, tj. 3.640 Kč/ha. Celkové hospodaření však bylo 
většinou v zisku díky dotacím. 
 

 Podíl modrých moštových hroznů na celkové sklizni v ČR tvořil 32,7 %. 
Pěstitelé prodali stejný podíl modrých hroznů a zpracovatelé nakoupili 
31,6 % modrých hroznů. Přibližně 73 % podniků produkujících červené 
víno připravuje z modrých hroznů také růžové víno. Celkem takto bylo 
užita 1/3 modrých hroznů, čili 10,9 % v ČR sklizených moštových hroznů. 
Tím se podíl červeného vína na tuzemské produkci vína ze sklizně 2017 
bude pohybovat kolem 22 %. Je to meziročně výrazný nárůst podílu 
růžového, historicky nejvyšší podíl. Pro srovnání na Svatomartinské víno 
bylo ze sklizně 2017 užito 2,7 % moštových hroznů. 
 

 Průměrný výnos modrých hroznů činil 5,5 t/ha a bílých hroznů 5,1 t/ha, 
jako většinou byl tedy vyšší výnos u modrých hroznů než u bílých, 
výjimkou byl jen rok 2016. Průměrná cukernatost (21,2/20,2 oNM) byla 
vyšší o 1,0 °NM u bílých odrůd, pravidlo posledních letech. Průměrná 
cena modrých hroznů činila 18,10 Kč/kg a bílých hroznů 20,30 Kč/kg. 
Cena hroznů z hlediska trendu rostla těsně před vstupem ČR do EU, pak 
klesala až do roku 2008 a po roce 2009 se začala trvale zvyšovat, v roce 
2013 poprvé poklesla a v roce 2014 se snížila podruhé. V posledních 
letech zase roste, v roce 2017 dosáhla zatím historického maxima. 
S ohledem na barvu hroznů byl vývoj jiný. Modré hrozny dosáhly 
maxima (16,70 Kč/kg) v roce 2003 a pak jejich cena klesala až do roku 
2009 (11,10 Kč/kg), aby nastalo zvyšování ceny na 15,80 Kč/kg a v roce 
2013 její pokles o korunu na kilogram, v roce 2014 o dalších 0,20 Kč/kg. 
V posledních letech se jejich cena již zvyšuje a stejně jako u bílých 
hroznů v roce 2017 dosáhla historického maxima. Cena bílých hroznů  
klesala po vstupu do EU jen do roku 2005 (10,- Kč/kg) a pak se trvale 
zvyšovala na 18,40 Kč/kg v roce 2012, v roce 2013 rovněž klesla o 0,80 
Kč/kg a v roce 2014 dokonce o 1,40 Kč/kg. Od té doby roste. Rozdíl mezi 
cenami bílých a modrých hroznů se od roku 2008 do roku 2013 stále 
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zvyšoval až na 2,80 Kč/kg, v roce 2014 se poprvé snížil na 1,60 Kč/kg a při 
sklizni 2015 dosáhl 1,90 Kč, stejně jako v roce 2016, v roce 2017 činil 
rozdíl 2,20 Kč/kg ve prospěch bílých hroznů. 

 
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.  Svaz se stal v roce 
2017 členem Sdružení závlahářů, jejichž ustavující schůze byla v březnu 
2017 a Svaz do sdružení vstoupil jako celý subjekt k prosazování zájmu ve 
věci rozšíření a rekonstrukce závlahového systému ve vinařských oblastech. 
 
Legislativa, SOT s vínem, PRV 
 
     V roce 2017 začala příprava nového období SOT s vínem (podpora na 
restrukturalizaci vinic a investice). Koncem roku vyvstal problém s vinicemi, 
které již jsou vyklučeny, ale nebudou osázeny v rámci projektů do 30. 4. 
2018. Svaz začal tuto problematiku s MZe a SZIFem řešit a výsledkem je 
návrh nového programu podpor a návrh novely nařízení vlády, kde se bude 
vytvářet nový titul restrukturalizace bez klučení, kde bude možno využít 
vyklučenou (zkontrolovanou plochu) pro následnou výsadbu s dotací ze SOT 
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s vínem. Po dolouhých jednáních se také podařilo posunout termín podání 
oznámení na 31. 5. daného roku. 
Koncem roku byla také otevřena vyhláška o viničních tratích, kde se upravují 
či doplňují některé viniční trati. Byly zde pokusy o vytvoření nových 
vinařských obcí mimo oblasti, kde se pěstuje réva, avšak MZe přijalo 
stanovisko Svazu, které říká, že je třeba nejprve pěstování v těchto obcích 
vyzkoušet a pak následně zde vinařskou obec stanovit. 
 
Svaz se i v loňském roce podílel na pořádání školení IP 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 v roce 2017 podařilo rozdělit v rámci 1 
% nové výsadby, plochu ve výši 148 ha. V rámci žádostí v roce 2018 pak 
poptávka převýšila nabídku a pěstitelé podali žádosti na 225 ha vinic. Zde 
bude tedy muset dojít k poměrnému krácení u všech způsobilých žadatelů. 
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. 2018). 
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). V pátém kole výzvy byla 
úspěšných další řada vinohradnických a vinařských firem. Novinkou tohoto 
kola byla také podpora nákupu sazenic na novou výsadbu (1 %) ve spojení 
s již dříve podporovanou obnovou či výstavbou opěrné konstrukce. 
Pozitivní zprávy jsou také z PGRLF, kde se podařilo navýšit minimální 
procento na pojištění trvalých kultur z 25 % na 35 % a také nejvyšší možnou 
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z 50 % na 65 %. Nutno dodat, že v rámci historie tohoto titulu byla vždy tato 
nejvyšší možná sazba vždy využita. V rámci financování byl pak rozšířen titul 
bezúročného úvěru na nákup sazenic révy vinné. 
Svaz také monitoroval v roce 2017 přípravu novely Nařízení komise č. 
436/2009. Tato nařízení již byla publikována pod čísly 273/2018 a 274/2018. 
 
  
Apelační systém v ČR 
 
V roce 2017 byla dokončena rešerše systémů VOC v Evropě. Představenstvo 
problematiku diskutovalo a uzavřelo diskusi s tím, jmenovat přípravný 
výbor, který by měl připravit návrh toho, jak postupovat v jednotlivých 
krocích (Přípravný výbor, jeho složení, volba, apod., vlastní VOC, jak by 
mohlo vypadat, apod., co by mělo být charakterizováno). Tento tým nemusí 
být jen se členů představenstva. Představenstvo následně vyjmenovalo 
osoby: T. Nyitray, J. Stávek;  F. Koudela, M. Šťastný, J. Šamšula, M. Mlejnek 
Tento výbor by měl v horizontu cca 1 roku připravit základní informaci 
včetně etap.  
 
Spolupráce s Jihomoravským krajem 
 
     V roce 2017 se podařilo otevřít a uvěst do provozu Centrum Excelence 
v prostorách SVIŠ ve Valticích. Chtěl bych panu hejtmanovi tímto 
poděkovat, za navázání na spolupráci v rámci bývalého zastupitelstva ve 
smyslu podpory vinařství v JMK. V prostorách je již od podzimu 2017 sídlo 
Národního vinařského centra, o.p.s. Pokračuje také spolupráce s JMK 
v oblasti finanční podpory. Díky této jsme mohli v rámci partnerského 
programu přesunout do podoblastí celkem 405 tis. Kč. Svaz také za podpory 
JMK nakoupil celkem 10 chladících vitrín, které jsou k dispozici široké 
veřejnosti k zapůjčení za symbolický poplatek 500 Kč/den, resp. 800 Kč 
víkend. Kolegové z JMK se pravidelně účastní akcí pořádaných Svazem 
(Soutěž v řezu, Oenoforum, Kázání ve vinici, Vinařství roku, apod.).  
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Za podpory JMK byl také vytvořen model vinařské uniformy, která se již od 
června 2017 začala rozšiřovat mezi vinaře. V současné době je předáno, 
resp. ve výrobě 45 obleků. Cena byla stanovena na výsledných 16054 Kč. 
Podpora Svazu je pro nečleny 2000 Kč, pro členy 4000,- Kč. 
 
Partnerský program Svazu 
 
     Rozvíjeli jsme také náš partnerský program a i díky němu se dále rozšiřují 
svazové aktivity. Ty však ani v roce 2017 nezůstaly statické a doznaly změn, 
které, jak věříme, podpořily smysl a kvalitu těchto aktivit. Již v únoru 2017 
se konalo mistrovství ČR v řezu révy vinné, tentokráte ve Valticích ve 
společnosti Chateau Valtice. Odbornou část soutěže opět 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 2018 (23. 2.), pokračoval 
v nastavených trendech a putoval směrem k vítězům loňského kola, do 
společnosti Vinofrukt Dolní Dunajovice.  
     Desátý jubilejní ročník významného mezinárodního podniku Oenoforum 
2017hostil slavkovský zámek, kde byla jak konference tak i vlastní soutěž 
obsazena rekordním počtem účastníků, resp. vín. Více na 
www.oenoforum.cz.  
    V loňském roce se podařilo opět posunout v rámci kvality akci Vinařský 
jarmark, která se konala opět v prostorách společnosti Vinselekt 
Michlovský, a.s. v Rakvicích za účasti asi 300 návštěvníků. Součástí 
odpoledního programu byla také odborná degustace vín z různých sudů 
(projekt doc. Michlovského). 
     V roce 2017 a následně 2018 proběhla realizace projektu Vinařství roku 
2017 pod jiným konceptem a za plné produkce Svazu, s vyhlášením v Brně 
na výstavišti v pavilonu A3 rotundě.  
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Marketingové aktivity Svazu  
 
     Pokračuje vydávání Vinařský obzoru svým 111. ročníkem. Jsme 
přesvědčeni, že kolegové z redakční rady a redakce drží odborný i grafický 
standard let předchozích a VO bude stále důstojným 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 tenisového 
mistrovství vinařů, které SV ČR pořádal ve Kurdějově. Jeho organizace je 
plánována také na rok 2018, ve Znojmě 10.8. 
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 2017. 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 67 
fyzických osob a 95 právnických osob, které dohromady hospodaří na ploše 
4947 ha vinic a za předešlé sledované období uvedli do oběhu 532 tis. hl 
vína. Členem Svazu je také 29 spolků vinařů ve vinařských obcích a 
zájmových spolků zabývajících se pěstováním révy a výrobou vína. Tyto 
spolky mají za členy 930 fyzických osob a 230 právnických osob což 
dohromady činí 1160 subjektů, které obhospodařují plochu 11000 ha vinic a 
v roce 2016 uvedli do oběhu 1,7 mil hl vína jednotlivých subjektů. Svaz 
sdružuje také 18 čestných členů. Celkem Svaz vinařů ČR zastupuje 1340 
subjektů. 
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     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. 
 
     Vážení členové, chtěl bych Vám tímto poděkovat za spolupráci v roce 
2017. 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 
 
 
 
Valtice, 9. 3. 2018 
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