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Výpis ze zápisu jednání představenstva Svazu vinařů České republiky, z.s., konaného dne 1. 2. 2019 

od 9.30 hodin v Centru Excelence při SVIŠ ve Valticích. 

Přítomní: dle prezenční listiny, + hosté 

 

Zapisovatelem určen Ing. Martin Půček, program byl jednomyslně schválen v pozměněné podobě 

jednotlivých bodů. 

Ověřovatel: Ing. Jakub Šamšula 

4. Apelační systém v ČR. 

Prezident shrnul situaci, která v jednáních o apelačním systému v rámci SV ČR proběhla. Byla 

zpracována rešerše apelačních systému jak v tradičních vinařských zemích, tak v zemích, kde se tyto 

systémy nově legislativně zavedly. Byla jmenována pracovní skupina, jejíž vedoucím se stal J. Stávek, 

který ve spolupráci s F. Koudelou, M. Šťastným, M. Mlejnkem, J. Šamšulou a T. Nyitrayem pracovali na 

předkládaném návrhu. Valná hromada v roce 2018 opětovně uložila v úkolech tento systém zpracovat. 

Předpokládá se účast státu v systému formou změny zákona. Za tím účelem byla celá idea ihned 

představena ministrovi zemědělství, poté co byl jmenován. Ministr tuto myšlenku silně podporuje a 

žádá nás o předložení konkrétních kroků tak, aby mohla být tato aktivita předložena do plánu 

legislativních prací. Nyní máme na stole určitý návrh komise představenstva, je třeba tento nyní 

prodiskutovat a rozhodnout se, zda je to cesta, kterou jít dále. Prezident předal slovo F. Koudelovi, 

který systém představil formou prezentace. (příloha č. 1 tohoto zápisu). 

J. Stávek k tomu sdělil, že vše se vyvinulo ve VOC Znojmo, kde dospěli k diskusi inovovat jejich vlastní 

VOC Znojmo za účelem vytvoření vyšší kvalitativní řady vín. V rámci VOC Modré hory tato diskuse 

běžela také a došlo k dohodě, aby se vytvořil jednotný systém pro všechny a jednotlivá VOC tak nešla 

vlastní cestou. Jako základ návrhu byla rešerše vytvořená na Svazu, doplněná o aktuální informace 

z Rakouska. Návrh je udělán tak, aby zahrnul co nejširší skupinu lidí a aby nikdo nemohl ve výsledku 

říci, že se nemohl příprav účastnit.  

Diskuse: 

• M. Mlejnek – je názoru, že je třeba mít jednotný systém v ČR. Štěpení systému v podoblastech 

nesmíme dopustit. Je dobře, že systém navrhuje zachování stávajících VOC. Připravované 

VOCG (vyšší stupeň) do systému zapadnou. Důležitá je široká shoda všech diskutujících.  

• P. Filipovzski – Po 10 letém fungování stávajících VOC je na čem stavět, a je potřeba systém 

posunout dále. Důležitá je skupina, kde bude široké zastoupení vinařů pro diskusi, nutná je 

vážnost a konstruktivnost při jednání.  

• H. Holánek – Aktivně působí u VOC Mikulov, tito a ostatní zástupci by se měli objevit při diskusi 

tak, aby měl systém podporu. Kategorizace v nejvyšším stupni velkých vinic asi nepůjde udělat 

během 5 let. Je třeba si hlavně říci, jak a z čeho vycházet pro kategorizaci vinic. Za sebe i v rámci 

VOC Mikulov je stanovisko podoblast, obec, vinice a možná do systému vložit určitý region. 

Vše je o další diskusi. Následně u kategorizace vinic nespěchat. 

• J. Stávek – doplnil, že oněch 5-10 let je doba, kdy by měla proběhnout diskuse o tom, jak vlastní 

kategorizaci realizovat. Je možné, že zde bude nějaká vinice, která se objeví dříve, ale spíše se 
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jedná o horizont 10-15 let. Pokud jde o zástupce v apelační instituci, tak zcela jistě je třeba, aby 

tam byli zástupci stávajících VOC. Ideálně by bylo zajistit zastoupení 2 zástupců za podoblast. 

Kteří to budou je na vinařích, aby se v rámci podoblasti domluvili na osobách, které budou 

přenášet názory. Je třeba dát pozor na velké množství lidí, kdy by už diskuse byla 

problematická.  

• L. Musil (DR SV ČR) – pokud to převedeme do znojemské podoblasti, tak sice VOC Znojmo 

existuje, ale bude potřeba toto provést také na dolnokounicku. Tedy založit VOC nové, nebo 

stávající rozšířit.  

• C. Králík (DR SV ČR) – Je třeba zvážit zapojení dalších spolků v CZ (konkrétně VA, apod.). V CZ 

existuje velká odrůdová skladba a je potřeba toto brát v potaz při omezování pěstování odrůd 

v jednotlivých VOC resp. VOCG.  

• F. Mádl (DR SV ČR) – Principiálně je uvedený návrh cestou a je dobře, že se věc tímto způsobem 

podchytne. Aktuálně založili s M. Michlovským a L. Dvořáčkem další spolek Velká vína velkých 

vinic, který řeší problematiku shora, kategorizace vinic (3. stupeň), obdobu VDP v Německu. 

Osobně vidí 4 stupně v celém systému. Je třeba diskuse jakým způsobem do systému 

implementovat klasifikaci vinic. 

• L. Oulehla – souhlasí s návrhem. Dotázal se, jak to s podmínkou být členem VOC. Je třeba buď 

vstoupit do stávajícího VOC, resp. vytvořit své nové VOC.  

• M. Šťastný – jsou 2 roviny. Nejdůležitější bude vytvořit vlastní organizační strukturu. U 

kategorizace vinic bude diskuse velmi široká a dlouhá. Ještě teď není na mnoha polohách 

dokončena ani restrukturalizace vinic a jsou zde pěstovány odrůdy, které tam byly z minulosti. 

Bude velmi důležité stanovit konkrétní odrůdy na konkrétní polohy. Ať již na základě výsledků 

vín, nebo určitého systému pokusů. Vlastní strukturu je třeba udělat jasnou, přehlednou, a ne 

moc složitou.  

• P. Vajčner – líbí se mu celý návrh, souhlasí se 3 stupňovým členěním. Je to jasné a přehledné a 

vhodné je také návrh na VOCG vína. Je moc důležité zapojit do diskuse MZe, SZPI i ÚKZÚZ. Byl 

by nerad, aby se měnily názvy stávajících VOC. Ale toto bude určitě podrobeno diskusi. 

• J. Šamšula – návrh se mu líbí, důležité je, že se chce utvářet systém centrálně pro celou CZ. 

Vedle toho bude stále funkční systém germánský, kde není třeba nic měnit. Osobně vidí vše 

jako pyramidu, která začíná na VOC „podoblast“, VOCG a nad tím pak klasifikovanou vinici. 

Návrh zavádí to, že stávající VOC a nová VOCG stojí vedle sebe, což je marketingově špatně 

uchopitelné.  

• O. Beránek – ideově vidí návrh pozitivně. V rámci přípravy a diskuse je stále třeba myslet na 

to, abychom systém nezkomplikovali sami. Tedy nový systém, aby byl co nejjednodušší a 

přehledný.  

• J. Svoboda – líbí se mu kostra systému, je to široké a ze zákona. Je velmi dobře, že bude také 

široká konference, kde se budou moci vyjádřit přítomní. Klíčové bude, jak se podaří vše 

vydiskutovat v podoblastech. Tady bude zásadní, jak se zde lidé domluví. Domnívá se, že onen 

3. stupeň bude ve výsledku třeba rozčlenit na 2 (ve výsledku 4 stupně).  

• F. Koudela – shrnul diskusi s tím, že vidí poměrně širokou shodu a směr. Kdyby byl promítnut 

již připravený konkrétní návrh systému, řada z diskutujících by již našla odpověď na své dotazy. 

Např. zmíněná odrůdovost.  
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Následně prezident provedl rekapitulaci diskuse a představenstvo postupně svými usneseními 

projednalo jednotlivé body z celé prezentace.  

Usnesení  

1. Představenstvo Svazu schvaluje schvaluje předložený návrh řešení rozvoje Apelačního 

systému ČR 

2. Představenstvo Svazu schvaluje způsoby dosažení cílů, a to následujícím postupem: 

a. Rozšířit Přípravný výbor  

b. Zajistit prohlášení členů Přípravného výboru 

c. Získat pověření Přípravného výboru od Ministerstva zemědělství (poradní komise 

ministra, apod) 

d. Prezentovat návrhy vinařům v rámci konference „Apelace CZ“ pořádané pod MZe 

e. Podat návrhy k implementaci návrhu do zákona 

3. Představenstvo Svazu schvaluje rozšíření přípravného výboru o zástupce z institucí MZe, 

ÚKZÚZ, SZPI, Asociace someliérů ČR a o 2 zástupce z každé vinařské podoblasti a 1 z vinařské 

oblasti Čechy. 

4. Představenstvo Svazu schvaluje transformovat stávající apelační systém v ČR na třístupňový 

systém, kdy vedle sebe budou fungovat stávající VOC a nově navržené VOCG a definovat 

metody a parametry vedoucí k nalezení vrcholu apelační pyramidy = třetího stupně – „Grand 

cru“, „Velké vinice“,  „První trati“ apod. 

5. Představenstvo SV ČR ukládá přípravnému výboru vytvořit podrobný návrh národní apelační 

instituce a podoblastních apelačních institucí a dále ukládá navrhnout podrobný návrh 

členění apelačního systému v ČR. 

Hlasování: 

Ano: 10; Zdržel: 0, Ne: 0 

 

Zapsal: Martin Půček 5.2.2019 

 

Ověřil: J. Šamšula, v.r. (elektronicky mailem). 

 

Za správnost: JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů České republiky 
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Návrh řešení rozvoje 
Apelačního systému ČR 
1.2.2019

Valtice 

František Koudela
Jan Stávek

Příloha č. 1 k zápisu z jednání představenstva SV ČR, ze dne 1.2.2019



1. Vytvoření Přípravného výboru 

• Na základě usnesení představenstva SV ČR ze dne 17. 12. 2017 
byl ustanoven Přípravný výbor ve složení T. Nyitray, J. Stávek, F. 
Koudela, M. Šťastný, J. Šamšula, M. Mlejnek

• Přípravný výbor navrhujeme své rozšíření o zástupce těchto 
institucí:

• Ministerstvo zemědělství 

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

• Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

• Asociace sommelierů ČR 

• VOC – dva zvoleni zástupci z každé podoblasti (nutná 
domluva více VOC spolků, případně jiných spolkuů v jedné 
podoblasti)  



2. Poslání Přípravného výboru 

a) Vytvoření konceptu „Apelační instituce“

b) Členění Apelačního systému ČR



a) Vytvoření konceptu „Apelační instituce“



• Formu (spolek apod.)

• Náplň činnosti

• Kompetence (mj. určování viničních 
tratí/obcí)

• Personální obsazení

• Financování  

• Členění instituce 

Koncept „Apelační instituce“
bude řešit následující: 



• Zachování stávajících VOC beze změn = první 
stupeň 

• Vytvoření druhého stupně „VOCG (Vína 
Originální Certifikace Garantovaná)“

• Definovat metody a parametry vedoucí k 
nalezení vrcholu apelační pyramidy = třetího 
stupně – „Grand cru“, „Velké vinice“,  „První 
trati“ 

b) Členění Apelačního systému ČR



Způsob dosažení cíle 

1. Schválení návrhu řešení rozvoje Apelačního 
systému ČR představenstvem SV ČR

2. Rozšíření Přípravného výboru

3. Schválení dokumentu Prohlášení členů 
Přípravného výboru

4. Získání pověření Přípravného výboru od 
Ministerstva zemědělství

5. Prezentace návrhu vinařům v rámci konference 
Apelace pořádané pod MZe

6. Implementace do zákona 



Organizační zajištění 

1. Zapisovatel/ka Přípravného výboru 

2. Právní servis k dispozici ke konzultacím a 
průběžnému zpracování podkladů 

3. Financování Přípravného výboru a jeho 
činnosti. Dotace z VF ČR do 15. 2. 2019 ?






		2019-02-05T09:32:00+0100
	Martin Půček




