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1. Úvod
1.1.

Současná situace

Evropská Unie přiznává výrobě vína zvláštní status („produkt, který byl získán
výhradně nebo částečně fermentací čerstvých hroznů, lisovaných či nikoli anebo
hroznového moštu“), který je daleko obsáhlejší než zákon o ochranných značkách
(zákon EK č. 1493/1999). V dnešní době je ale ukazatelem kvality vína lokalita. Víno
musí pocházet ze specifického regionu a musí být spojené s jasným geografickým
označením nebo apelací. Vína, která nesplňují tuto podmínku, musí nést jiné
označení a jsou často chápána jako obyčejná vína, která lze vyrobit kdekoliv na
světě za velmi přijatelnou cenu. Tradiční výraz pro vína s chráněným označením
původu a vína s chráněným zeměpisným označením musí být používán s odkazem
na zeměpisné oblasti. (Povinné uvedení zeměpisných označení pravidel seznamu
zeměpisných označení a volitelný údaj o druhu geografické oblasti).
Navzdory anebo možná právě kvůli různému původu významu apelací, nedošlo
v systému klasifikací apelací pro víno mezi členskými státy Evropské Unie
k optimální harmonizaci. Jednotlivé státy vyznačují specifické oblasti výroby a určují
pravidla, která se na ně uplatňují. Tato agenda může být spravována ministerskými
úřady, poloprofesními nebo specifickými organizacemi určenými pouze pro tyto
účely.
Apelace z pravidla nese jméno oblasti ve které byly víno vyprodukováno, nicméně i
zde existují jisté výjimky. Například Muscadet ve Francii, Chianti v Itálii nebo Vinho
verde v Portugalsku. Z historie je evidentní, že apelace se může rozkládat i na více
než jedné oblasti, více než jednom státním celku. Příkladem může být Cava ve
Španělsku a Řecku nebo Tokaj v Maďarsku a na Slovensku.
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2.Popis apelačních systémů ve vybraných evropských státech
2.1. Kapitola Francie
Celková rozloha
Vznik apelačního systému
Počet vinařských oblastí
Označení
Vín s označením PDO
Vín s označením PGI
Cílové trhy na export
Hlavní trhy pro import
Poměr vín z apelačního systému

860 000 ha
1935, poslední aktualizace 2006
12
IGP, AOP (Appellation d'Origine
Contrôlée),Vin de France
376
75
UK, USA, DE, BE
IT, ES, AUS
45%

Francouzský systém klasifikace a označování vín má svůj původ až ke konci 19.
století. Na počátku šlo především o snahu majitelů nejstarších vinic
diverzifikovat a zároveň oddělit kvalitní vína od ostatních, právě s jasně
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deklarovaným původem. Již tehdy bylo evidentní, že bude zapotřebí
harmonizace a sjednocení uvnitř apelace a tak jednotlivé oblasti začali se
samosprávou.
Od počátku fungování, až do dnešních dní je jisté, že klíčovým aspektem pro
fungování apelačního systému a systému s geografickým označením je dobrá
informovanost a podvědomí o udělených značkách běžným francouzským
spotřebitelem.

Personální
INAO je jediný institut založený v 30’ letech jako odpověď na nestabilní a
diverzifikovanou kvalitu vín AOC. V současné době zaměstnává na 260 „agentů“
na 23 pobočkách, kteří často v terénu pomáhají výrobcům potravin se získáním
geografického označení, ale i označením BIO či Label Rouge. Od roku 1990
uděluje tato označení nejen vínu, ale i ostatním potravinám (sýr, cider, květiny
aj.) I přestože od roku 1935 víno bylo jediným produktem s označením původu.
Zaměstnanci INAO se rekrutují z různých odvětví a i proto je vhodné tuto
instituci nazvat poloprofesní, jelikož zasahuje jak do sféry administrativní,
výrobní tak i obchodní a akademické.
Stanovy apelace (Cahier de charges) upravují kompletní popis a charakteristiku
specifik dané apelace. Stanovy podléhají souhlasu INAO ale jejich aplikace, tedy
výběr vín je na vinařích samotných. Každý vinař má poté možnost se k zatřízení
odvolat k vyšší instanci, kterou je právě INAO.

Ekonomické
Financování INAO probíhá z 80 % z dotace od Ministerstva 15 % z daní
z exportních cel prodeje a 5 % ze správních poplatků. Dotace od Ministerstva
pokrývá především náklady na zaměstnance, zbytek provoz organizace a
podpůrné aktivity. Tedy jediná zátěž na vinaře z tohoto pohledu je v případě
překročení povolených limitů pro produkci (aplikované od 90’let). Správní
poplatky spojené se založením, zatřiďováním vín a aktualizací stanov jsou poté
hrazeny apelací samotnou.
Francouzská vinařství získávají skrze tuto instituci podporu vín pro export a
marketingovou podporu na národní úrovni. Časté jsou organizace výletů na
veletrhy a stejně tak účast na soutěžích. Právě účast na mezinárodních
soutěžích vyšla po diskuzi s dotazovaným vinařem jako jeden z klíčových
aspektů prodeje vína jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
Legislativní
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Celý systém apelací podléhá legislativě Evropská Komise 607/2009, příloha XII
část A, a nařízení Rady 1234/2007, článek 118u.
Dále je upraven vyhláškou ze dne 26. dubna 2013: povoluje vytváření následujících
služeb „deklarace sklizně“, „SV11“, „SV12“, „deklarace uskladnění“, „OENO“ a
„DOSPROV“ automatizované zpracování s názvem „nCVI“. 2012-655 Vyhláška ze
dne 4. května 2012: o označování a sledovatelnosti vinařských produktů a
specifických enologických postupech. 2010-1327 Vyhláška ze dne 5. listopadu 2010
o postupech pro schvalování subjektů a osvědčení vína nevyužívají AOP (AOC)
nebo IGP a nesou zmínku o odrůdě nebo ročníku.
K založení apelace nebo registrace produktu ke geografickému označení je
zapotřebí jasné vyznačení následujících tří parametrů předložených k posouzení
INAO.
1) Organizační plán a plán řízení (správa apelace, stanovy, založení)
2) Požadavky a specifické kroky k odlišení produktu (od geografie až po etikety)
3) Kontrolní plán (popis a definice kontrolních postupů uvnitř apelace, doložení
spolupráce s externími kontrolory)
Francie zná celkem 2 úrovně apelací a celkem 3 geografická označení, která se liší
mírou striktnosti.
AOC (Appellations d’Origine Controllée) jsou vína s ochranou regionální jedinečnosti,
výroba vín musí splňovat podmínky sklizně, výnosu, odrůd, způsob pěstování révy
vinné a výrobních postupů. Vína s označením AOC se podílejí z cca 50% na celkové
produkci.
IGP (původně VDQS -Vin Délimité de Qualité Superieure) nebo Vin de pays jsou
kvalitní vína s mírnějšími kritérii než u vín s označením AOC. Vína s tímto označením
se používají v 1% z celkového počtu vyprodukovaných vín a slouží jako předstupeň
nebo příprava na vytvoření plně funkční apelace.
Vin de France sdružují původní kategorii Vin de Table (vína stolní).
Apelace s nejdelší historií aplikuje ještě své interní označení, které je schváleno
INAO. Několika úrovňové apelace dávají za cíl výrobcům odlišit vina ještě v rámci
apelací samotných. Příkladem může být Medoc, kde se využívá až 5 úrovní nebo
Bourgogne s třemi úrovněmi. Z rozhovorů se zástupci INAO vyšlo najevo, že toto je
především zájem samotných vinařů odlišit svá vína především za účelem
komercializace jejich vín. Toto rozdělení se rozhoduje na úrovni apelací, zatřídění
probíhá po rozhodnutí v místní komisi. INAO respektuje toto více úrovňové označení
a delimituje jejich geografické vymezení, ale ne nezbytně podporuje jejich rozvoj.

6

Na základě rozhovorů se zástupci vinařů je evidentní, že při rozhodování o určování
stanov jednotlivých apelací (cahier des charges) rozhoduje více faktorů.
V tomto pořadí:
1) Půda a její mikrobiologické složení
2) Práce na vinici
3) Práce ve sklepě
4) Sklizeň (kvalita hroznů)
5) Biologické hodnoty (odrůda)
6) Senzorické prvky vína (během zatřizování)
Z rozhovorů jak s INAO tak zástupci vinařů je evidentní, že apelační systém
v současné podobě je leč byrokratický proces, který je nákladný především pro stát,
ale podpora institucí jako je INAO, která zastřešuje všechny aktivity od pomoci se
založením apelace, udělování i odebírání klasifikací až po marketingovou podporu je
systém, který slouží především k udržení a rozvoji tradice produkce vína ve Francii.
INAO jako instituce se historicky vyvíjela spolu s potřebami vinařů a potažmo zájmem
zákazníků. Dnes není ojedinělé, že tato instituce dohlíží vedle vína i na produkty jako
jsou sýry, ale i květiny, či rukodělné výrobky s jedinečným aspektem. Zároveň tato
instituce zastřešuje agendy, které jsou v jiných zemích rozděleny mezi více institucí
jako je udělování značek BIO (Agriculture Biologic) a Label Rouge (u nás Klasa).
V současné době INAO sdružuje okolo 500 produktů s geografickým označením
z čehož 370 jsou vína.
Vedle výzkumných a publikačních aktivit se v současné době INAO zaměřuje na
podporu stejně nebo podobně zaměřených institucí po celém světě (Rusko,
Japonsko, Alžírsko, USA, aj.).
Kontakty:
Pí. Tatiana Metais, právní a mezinárodní středisko, t.metais@inao.gouv.fr,
+33173303842, inao.gouv.fr
p. Julien Pillot, vedoucí oddělení zemědělských aktivit, +33241874711,
j.pillot@inao.gouv.fr
p. Philippe Mongondry, vědec v oblasti viskozity tekutin a vedoucí studijního oboru
Master Food Identity, p.mongondry@groupe-esa.com, +33 2 41 23 55 55.
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2.2.

Kapitola Itálie
Celková rozloha
Vznik apelačního systému
Počet vinařských oblastí
Označení

Vín s označením PDO
Vín s označením PGI
Cílové trhy na export
Hlavní trhy pro import

694 000 ha
1963
20
DOC (Denominazione di Origine
Controllata) a DOCG
(Denominazione di Origine
Controllata e Garantita)
474
129
USA, Německo, UK, Francie
Francie, Španělsko, USA
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Legislativní
Italský zákon, který spravuje označení vín, se datuje zpět do šedesátých let
dvacátého století a byl inspirován vznikem podobných zákonů ve Francii. První
delaminace apelací proběhla v roce 1963 (DOC a DOCG), s pozdější úpravou v roce
1992, kdy legislativa uznala i volnější formu IGT. Poslední aktualizace vinařského
zákona proběhla v roce 2014 (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
prot. 85456 del 19.11.2014).
Hlavní organizací při správě, schvalování a kontrole je samotné Ministerstvo a
především oddělení pro vinohradnictví. Veškeré zákony jsou na národní úrovni
schváleny po diskuzích a odsouhlasení od regionálních vlád. O kontrolu systému se
stará zvláštní oddělení – generální inspektorát (obdoba Obchodní inspekce u nás),
které kontroluje i ne-potravinové produkty. Z rozhovorů bylo zřejmé, že hlavní roli při
řešení jakýchkoli sporů primárně řeší rada apelace a poté v případě sporů nebo
podezření zasahuje inspekce.
Interprofesní organizace hrají důležitou roli pro valorizaci vín s označením původu.
Sdružení výrobců jsou i zde hlavním zdrojem určování kvality a implementace
standardů. Obchodní komora má na starosti poté především administraci, podporu
prodeje a zastoupení na provinciální úrovni v Itálii, ale i v zahraničí. Obchodní
komora je složená ze zástupců výrobců, obchodníků s vínem, ale i velkých klientů
z oblasti velko i maloobchodu. Má formu neziskové organizace a je financována
výhradně z členských příspěvků, darů a prodeje vstupenek.
Regionální vláda je zodpovědná za správu vinařského katastru a zpracování statistik.
Zodpovídá také za kontrolu a implementaci pravidel v souladu s národními zákony a
zákony EK. V neposlední řadě kontroluje také nové výsadby a limity produkce.
Rozdělení kategorií vín v italském vinařském zákoně je následující:
Vini Varietali, jedinou podmínkou je složení minimálně 85% odrůd (nebo jejich
kombinace) a může pocházet odkudkoli z EU. Podmínkou je neuvádět původ vína.
IGT (Indicazione Geografica Tipica) Tato kategorie vína byla zavedena i z důvodů
množících se podvodů s označením původů, ale zároveň umožnění rozšíření vína a
jeho klasifikace.
DOC (Denominazione di Origine Controllata) toto označení mohou nést pouze
apelace po 5ti letech fungování pod kontrolou IGT. Od této úrovně dále jsou všechny
vzorky podrobeny laboratorním testům a jsou zatřizovány v rámci pravidelných
panelů uvnitř apelace.
DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) Po 10 letech
certifikace jako DOC mohou vybrané vinice z apelace nést označení DOCG, daleko
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větší váha je kladena na práci vinaře. U této kategorie je limitovaný výnos vinice i
prodejní ceny vína. Veškeré označení je garantováno kolky, které vydává
Ministerstvo zemědělství.
Stejně jako ve Francii můžeme zde nalézt více úrovňové apelace, které rozlišují jejich
původ, obsah alkoholu anebo práci ve sklepě. Classico je z pravidla nejstarší část
vinice, Superiore standardně s obsahem alkoholu o 0,5 % vyšším ve srovnání
s ostatními zatříděnými víny v DOC a poté Riserva, které zrálo po určitou minimální
dobu v závislosti na typu vína. V porovnání s Francií ovšem neexistuje rozlišení jako
cru a grand cru. Tato iniciativa byla převzata soukromými spolky, které se vytvořili
okolo největších apelací (Committee of the Grand Crus of Italy a Institute of Quality
Italian Wine—Great Brands). Ačkoli jsou spolky rozdělené a spravují především
marketingové a prodejní aktivity mají i interní kontrolní funkci, kdy panely vytvořené z
vinařů uvnitř apelace rozhodují o udělení těchto “skutečně autentických” vín. V
současné době existuje v Itálii na 180 takovýchto spolku, ve většině případů mají
jasné vymezení na tratě, v několika málo případech (11) na město “village”.
Personální
Na tvorbě a schvalování nové legislativy se podílejí celkem dvě organizace
(FEDERVINI –(Italian federation of industrial producers & exporters of wines, spirits,
liqueurs cordials vinegars) nebo v případě Confederazione Italiana della Vite e del
Vino spravují vlastní Ministerstvem certifikovanou laboratoř a publikují technické,
legislativní a reklamní materiály. Mimo jiné i tato organizace pomáhá novým
zájemcům o získání označení původu u vína a organizují mezinárodní vinařské
veletrhy v Itálii.
Comitato Nazionale Per La Tutela e la Valorizzazione Delle Denominazioni di Origine
e Delle Indicazioni Geografiche Tipiche Del Vino je nejvyšší komise pod patronací
Ministerstva založena v roce 1996. Celkem sdružuje 36 expertů s 5ti letým voleným
mandátem. Tito experti se rekrutují z řad Ministerstva, akademické půdy, obchodních
komor, pěstitelů vina, vinařů, farmářů, zástupců nákupčích a kooperativ, zástupce
unie spotřebitelů a zástupce exportérů vína. Tato komise má nejvyšší exekutivní moc
a rozhoduje o regulacích, úpravách a tvorbě nových zákonů, kontroluje klasifikaci vín
a podporuje výzkum v této oblasti.

Ekonomické
Správa agendy odboru pro vinohradnictví a její kontrolní orgán jsou plně hrazeny
z veřejného rozpočtu. Příspěvky z prodejů kolků směřují především na podporu
obchodních aktivit. Podpory do marketingu se dostává vinařům především na
národní úrovni od regionálních vlád a poloprofesních organizací.
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Italský systém v porovnání s francouzským je více decentralizovaný s více
zapojenými organizacemi a rozdělenými kompetencemi. Z rozhovorů vyplynulo, že
právě toto několika úrovňové vedení může vést ke komplikacím při schvalování
nových apelací či změnách v nich. I pravděpodobně proto vinaři v Itálii hledají vlastní
způsoby, které jsou alternativou k současnému systému označení. Stejně tak i místní
úřady a správy apelací umožňují rozdílné označení, avšak tomu je pouze u těch
nejvýznamnějších a nejstarších apelací. Snahy centralizovat tato označení neuspěly,
nicméně plánuje se novela vinařského zákona, který by měl dát více zodpovědnosti
Ministerstvu jako nejvyšší instanci. Podpora a rozvoj obchodních aktivit je v režii
obchodní komory pro export.
Kontakty
p. Andrea Bernardi, CoViBio, +393396887801, andrea@covibio.com, covibio.com
p. Nicola Robecchi, We Deliver Taste, + 393338425446, nicola@wedelivertaste.com
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2.3.

Kapitola Slovinsko
Celková rozloha
Vznik apelačního systému
Počet vinařských oblastí
Označení
Vín s označením PDO
Vín s označením PGI
Cílové trhy na export
Hlavní trhy pro import

16,000 ha (70 % bílého vína)
2006
3
PGP, ZGP, PTP
14
3
USA, UK, CR, ČR
Itálie, Makedonie, Německo,
Maďarsko

Centrální a hlavní legislativní mocí je Ministerstvo, které implementuje vinařský
zákon: na Ministerstvu neexistuje konkrétní vinařský odbor, ale tuto problematiku
spravuje „panel expertů“ kteří jsou selektování právě Ministerstvem z řad vinařů,
enologů, akademiků a jiných odborníků. Neexistuje jasně specifikovaný profil
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experta, nicméně musí splnit vstupní zkoušky a poté každé 4 roky absolvovat
srovnávací testy. Tento panel expertů má přímé napojení na celkem 5 laboratoří,
kde se provádí veškeré testování vín.
Na území Slovinska simultánně fungují dvě sdružení vinařů, které se liší dle
velikosti vinice. Združenje držinskih vinogradnikov sdružuje okolo 80ti členů do
33 ha, kdy členský příspěvek je placen za obhospodařený hektar ve 3 úrovních
dle obhospodařované plochy (3h/3-15h/ 15+h) vína s geografickým označením
jsou financována poplatkem za etiketu. Druhé sdružení Vinska družba Slovenije
d.o.o. Obě sdružení mají ředitele a výbor, který je volen na každoroční schůzi.

Legislativní
PGP - priznano geografsko poreklo - „zaručený zeměpisný původ“. Tato
nejpoužívanější apelace původu vína vychází z největší vinařské jednotky země – z
vinařského regionu. Hrozny pro PGP víno musí pocházet z jednoho vinařského
regionu.
ZKGP - zaščiteno in kontrolirano geografsko poreklo - „zaručený a kontrolovaný
zeměpisný původ“. Víno musí vzniknout v jedné oblasti jednoho regionu. ZKGP vína
musí odpovídat jak odrůdou, tak způsobem zpracování specifikám daného regionu.
Apelace ZKGP je udělována vínům vysoké a nejvyšší jakosti. Do této kategorie
spadají všechna vína klasifikovaná dle Germánského systému.
PTP - priznano tradicionalno poimenovanje - u nás by vína byla označena jako
VOC - vína originální certifikace. Tato vína jsou svým zpracováním a vlastnostmi
opravdu výrazně typická pro daný region. Jméno regionu se může objevovat i v
názvu vína.

Tradiční výrazy pro vína s chráněným označením původu a vín se zeměpisným
označením (Evropská Komise 607/2009, příloha XII část A, a nařízení Rady
1234/2007, článek 118u)
(A) u vín s označením původu:
- pro tichá vína‚ jakostní vína s chráněným označením původu nebo ‘jakostní víno‚
stejně jako ‘vysoce jakostního vína s chráněným označením původu‚ nebo ‘vynikající
vína so‘;
- pro šumivé víno: ‚jakostní šumivé víno s chráněným označením původu‚nebo
‘jakostní šumivé víno‘ nebo ‚perlivé‘ a premium šumivého vína s chráněným
označením původu‚nebo ‘premium šumivé s chráněným označením původu
vína‚nebo ‘šumivé víno„;
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- vína, pro která je zeměpisná oblast a charakteristiky stanovené zvláštním
právním předpisem: „víno s uznávanými tradičními označeními“ nebo „vino PTP“
nebo „pověsti“;
(B) u vín se zeměpisným označením:
- pro tichá vína: „Regionální víno s uznaným zeměpisným označením“ nebo
„Regionální víno PGO“.
Zeměpisná označení uvedená v pravidlech seznamu zeměpisných označení pro
vína
s
chráněným
označením
původu
a vín
se
zeměpisným
označením (Vinařský zákon. – Oficiální sborník Slovinské republiky, č 105/2006,
článek 39)
Povinné zeměpisné označení pravidel seznamu zeměpisných označení jsou
následující:
- zeměpisná označení z vinařské oblasti, jako je povinné označení oblastní vína a
mošty PTP.
- zeměpisná označení z vinařské oblasti, jako například povinných štítků pro
jakostní vína a PGP, ZGP kvalitních vín a moštů určených k výrobě těchto vín.
Povolené značky jsou z těchto zeměpisných označení:
- zeměpisná označení pro oddělení vína a vinařské oblasti bezprostředně na
jakostní vína a mošty určené k výrobě těchto vín;
- zeměpisná označení z vinařských měst a pozicích vrcholového jakostní vína a
mošty určené k výrobě těchto vín.
Ve Slovinském vinařském zákoně není zmíněna možnost vícestupňového apelačního
systému, ovšem i díky velikosti 3 regionů a 9 sub regionů není toto aplikováno.
Z rozhovorů bylo zřejmé, že místo rozlišení apelací je pro vinaře obecně
prospěšnější využít svou značku s obecným označením PTP, nebo ZGP. Nicméně
existují silné ambice v budoucnu vícestupňové apelace integrovat do vinařského
zákonu a pravděpodobně se tak stane s příští novelou zákona.
Neexistuje žádné omezení v minimální nebo maximální velikosti vinice pro zatřídění
vín.
V tento moment na rozvoj vín s geografickým označením jde pouze 5% finanční
podpory ministerstva zemědělství oproti 95% z celkového rozpočtu na podporu
rozvoje ostatních přívlastkových a stolních vín. Každé zatříděné víno s geografickým
označením má stanovenou minimální a maximální prodejní cenu, kterou si určují
vinaři sami.
Kontakty
p. Bruno Gaberšek, ředitel Združenje držinskih vinogradnikov – vinarjev
Slovenije, +38640566274 zdruzenjedvvs@gmail.com, www.zdvvs.si
p. Dušan Brejc, ředitel, Vinska družba Slovenije d.o.o., +38641728151,
dusanbrejc@vinarskadruzba.si, www.vinarskadruzba.si
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p. Jožef Prus, vinař, Vinska klet Prus, +38641690112, info@vianprus.si
p. Božidar Zajc, vinař. Klet Zaj, +38641621771, bozidar@zajc.si, zajc.si
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2.4. Kapitola Rakousko
Celková rozloha
Vznik apelačního systému
Počet vinařských oblastí
Označení
Vín s označením PDO
Vín s označením PGI
Cílové trhy na export
Hlavní trhy pro import

46 782 ha z toho 28 190 ha s
označeným původem
2001 (Poslední aktualizace 2018)
4 (9 regionů, 25 oblastí)
Qualitätswein and Prädikatswein,
včetně DAC (Districtus Austriae
Controllatus)
26
3
DE, CH, USA
IT, FR, DE, ES
70% poměr bílého vína

Legislativní
Souběžně s pro Rakousko tradičním germánským systémem (který v dnešní době už
téměř vymizel) je aplikovaný systém s označením původu. Tato vína musí být
minimálně na úrovni Austrian Qualitätswein nebo Pradikät. Ovšem každá apelace má
volnost v upřesnění parametrů ve vlastních stanovách vždy v souladu s Evropskou
legislativou. Za účelem posouzení této rešerše se zaměříme na diskuzi o apelačním
systému jeho souběhu se systémem germánským. Každá vinařská oblast má své
vlastní „vinařské grémium“, které poté spolupracuje na zakládání, správě a
vymáhání vinařského zákona spolu s Národní vinařskou komisí.
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S poslední aktualizací vinařského zákona v roce 2009 a jeho harmonizací
s Evropským zákonem z téhož roku je rozdělení vín s označením původu následující:
Víno s označení „Landwein“ pochází celkem z 3 oblastí Weinland (spolkové státy
Niederösterreich, Burgenland a Wien, nebo Vienna), Bergland (spolkové státy
Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol and Vorarlberg) nebo Steirerland (spolkové
státy Steiermark). Kterékoli další specifické označení původu vína nebo označení
původu musí být označeno jinak než „ Landwein“
Víno s označením “Qualitätswein” musí pocházet z jedné nebo cuvée vín z celkem
35 vybraných odrůd a pocházet z jednoho z 25 vinařských regiónů, ze kterých 10
jsou oblasti nesoucí označení DAC. Důvodem pro zavedení tohoto systému bylo
usnadnění orientaci zákazníkům a snazší identifikaci vín k jejich očekáváním. To
mimo jiné bylo i potvrzeno na základě rozhovorů jako jeden z hlavních důvodů pro
souběžnou aplikaci dvou vinařských systémů. Předkladatelem jakýchkoliv změn a
dokumentů o založení apelací je Regionální vinařský výbor, který reprezentuje
jednotlivé vinaře, obchodníky s víny, kooperativy a výrobce šumivých vín. Vše
vychází z podmětů jednotlivý apelací / výrobců. Počet členům Regionálního
vinařského výboru závisí na velikosti oblasti (od 1000 ha – 7 členů po 5000 ha – 21
členů).
Koordinace těchto aktivit je poté konzultována a schválena nebo upravena ve
spolupráci s Národním vinařským výborem. Tento má celkem 27 členů, které
jmenuje ministr. Návrhy členů jsou následující: 9 agrární komora, 9 hospodářská
komora, 2 zástupci Ministerstva a po jednom zástupci jednotlivých spolkových zemí.
V roce 2015 byl od těchto kategorií oddělen sekt a jeho kategorizace spadá
teoreticky pod „qualitätswein“ ale zde je dáno nutné rozdělení do 3 úrovní. Klassik –
Reserve – Grosse Reserve. U posledního zmíněného je možné ještě rozšířit
označení o „vše z jednoho zdroje“, kdy jak sklizeň, tak zpracování se musí nacházet
v bezprostřední blízkosti. Speciální komise kontroluje u každé ze 3 úrovní délku
macerace, způsob sběru, zpracování, obsah cukru ale i datum uvedení na trh.
V rámci jednotlivých DAC existují i jednotlivé úrovně. Ve snaze odlišit jsou
implementovány dvě úrovně apelace “klassik“ a „reserve“, které jsou aplikované pro
výjimečné vinice nebo výjimečné zpracování vína.
Podobně jako u předešlých apelačních systémů v ostatních zemích, větší důraz je
kladen na mikrobiologické složení půdy, práci vinaře a odrůdu. Senzorické
hodnocení vína poté je klasifikováno jako více „variabilní“.
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Personální
Národní vinařská komise se skládá z (Das Nationale Weinkomitee) celkem 18
osob. 9 vinařů a 9 obchodníků s vínem, kteří jsou usnášení schopni při dosažení
75% hlasů. Tyto pozice jsou placené Ministerstvem.
Každá vinařská oblast má své vlastní „vinařské grémium“ V celkem 11ti
regionálních sdruženích působí na 153 expertů. Počet expertů se liší dle
velikosti daného regionu. Sdružení regionálních komisí se skládá z jednotlivých
zástupců DAC a producentů sektu. V závislosti na velikosti apelace má
v zastoupení 7-21 členů a každá apelace má možnost nominovat experty z řad
obchodníků, enologů, pěstitelů a vinařů. Funkce v tomto výboru jsou vykonávány
bez nároku na odměnu.
Pro podporu prodeje funguje od roku 1986 v Rakousku specifická organizace
Österreich Wein Marketing GmbH. Z 50 % je vlastněná dvěma komorami (Obchodní
a Zemědělskou) přidružené k Ministerstvům a čtyřmi vinařskými oblastmi (15% Dolní
Rakousko, 15% Burgenland, 10% Štýrsko, 10% Vídeň). Tato obchodní společnost
provozuje vlastní vinařský institut a z 50 % provozuje Austiran Wine Academy.

Ekonomické
Jednotlivé apelace si ve stanovách určují minimální i maximální prodejní cenu.
Finanční podporu provozu a prodeje samotných apelací si v rámci vlastních
stanov rozhodují jednotliví vinaři. Pro marketingové účely jednotlivé oblasti
odvádí poplatek ve výši 50 EUR/ rok / ha, které poté slouží jako fond pro
podporu prodeje. Během rozhovorů bylo identifikováno několik rizik jako
například vysoké zdanění šumivých vín spolu s nutností zahrnovaní odborníků
z oblasti prodeje vín při rozhodování o prodejní ceně vín.
Pro budování individuální značky, ale i vín z Rakouska bylo po rozhovoru
evidentní, že účast na soutěžích je hodnocena pozitivně, a především pro vína
s označením původu je to způsob, jak získat nové zákazníky. Nebylo jasně
identifikováno zda-li jsou preferovány národní nebo mezinárodní soutěže.
Jako hlavní výzvou se zdá být právě roztroušení a kontradikce systému.
Z rozhovorů vyplynulo, že germánský systém je pro většinového zákazníka
komplikovaný. Snahy jej zjednodušit se zavedením 3 kategorií (Steinfeder,
Federpiel a Smaragd) v oblasti Wachau nevedla k rozšíření i proto, že nebyla
aplikována všemi. Pravděpodobně i právě proto se národní komise rozhodla
implementovat Evropské právo v geografickém označení vín. Snahy odlišit
produkci vína od tradičních „wein mit Pradikät“ a upřednostnit právě původ a styl
produkce poté vedly v roce 2001 k implementaci vín s geografickým označením.
Dá se shrnout, že pravděpodobně díky nejvíce striktnímu označení a klasifikací
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vín v Rakousku se podařilo docílit jasného a transparentního označení, které se
stává více srozumitelné pro zákazníky.

2.4.1 Nejmladší DAC – Štýrsko

SÜDSTEIERMARK DAC (Jižní Štýrsko – 2400 ha), VULKANLAND STEIERMARK
DAC (Země vulkánů Štýrsko – 2000 ha), WESTSTEIERMARK DAC (Západní
Štýrsko – 600 ha)

V pondělí 2. července 2018 pozvali zástupci Regionálního vinařského výboru
(Regional Weinkomitee) a Vína Štýrsko (Wein Steiermark) novináře k historické
tiskové konferenci, která uvedla novou éru štýrského vína. Oznámili;, že má Štýrsko
od vinařského roku 2018 nový systém značení původu. Spočívá v členění do tří
štýrských vinařských oblastí DAC: Südsteiermark, Vulkanland Steiermark a
Weststeiermark.
Nový DAC systém prezentoval a komentoval zemský radní Johann Seitinger, Mag.
Wilhelm Klinger (ředitel ÖWM), ekonomický rada Franz Titschenbacher (prezident
Agrární komory Štýrska), Johann Dreisiebner (předseda Regionálního vinařského
výboru Štýrska), Stefan Potzinger (předseda Víno Štýrska) a Ing. Werner
Luttenberger (tajemník Víno Štýrska). V živé diskusi a odpovědích manifestovali před
početnými zástupci médií velký zájem o budoucí plány se štýrským vínem.
„Aby bylo Štýrsko a jeho tři vinařské oblasti v budoucnosti úspěšné, je nutné
poukazovat na jedinečné charakteristické vlastnosti a výjimečnost regionu. Ve
vinařství je původ nejdůležitějším prvkem k odlišení se od konkurence a
k úspěšnému uvádění vína na trh“, tolik Werner Luttenberger k důvodům zavedení
DAC Štýrsko.
Odpovědní činitelé štýrského vinařství táhli v posledních měsících z tohoto důvodu
za jeden provaz a intenzivně dopilovávali vlastní štýrský systém DAC. Výsledkem je
třístupňová pyramida původu, která se člení na vína z oblasti, vína z obce a vína
z tratě. Stefan Potzinger, předseda Víno Štýrska, je překvapen, že „nový systém
původu vyhovuje již stávající kvalitě štýrského vína. Rovněž tak je zajištěno
zrychlování vývoje kvality v budoucnu.“
Spuštění tohoto nového systému naplánoval Regionální vinařský výbor od sklizně
2018.
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PYRAMIDA
Povinná ruční sklizeň! Povolené odrůdy: Ryzlink vlašský, Pinot blanc, Morillon
(Chardonnay), Pinot gris, Ryzlink rýnský, Muškát žlutý, Sauvignon blanc, Tramín a
Schilcher (pouze Západní Štýrsko) a jejich cuvée.

Pokud víno nese označení pouze STEIERMARK, nejedná se o DAC. U těchto vín se
nesmí používat název viniční trati. Je to prý z toho důvodu, aby tzv. “traťová vína”
nebyla deklasovaná stejně jako třeba někde ve Wachau nebo Kamptalu, kde
například označení “Heiligenstein” může nést jak víno DAC, tak i “obyčejné”
přívlastkové víno z této oblasti. Takto se mohou označovat všechny odrůdy, které
jsou povolené pro výrobu jakostního vína ve Štýrsku. Vína mohou být i sladší a může
se například jednat take o mechanizované sklizně. Jedná se tedy o jakýsi nultý
stupeň nebo základní supeň, který nese název podoblasti, ale ne ta tři důležitá
písmena DAC.
Gebietsweine (vína z oblastí)
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U vín by měla být zaručena rozmanitost oblastí. Myšleno, že se jedná buď o DAC
Südsteiermark, DAC Vulkandland nebo DAC Weststeiermark. ozmanitost oblastí. Na
trhu mohou být od 1. března roku následujícího po sklizni. Výjimkou je Ryzlink
vlašský a Schilcher (Západní Štýrsko), ty se uvádí již od 1. prosince. Zbytkový cukr
max. 4,0 g/l, odrůdy Ryzlink rýnský a Tramín musí splňovat označení „suché“.

Ortsweine (vína z obcí)
Místní speciality. Na trhu mohou být od 1. května roku následujícího po sklizni.
Výjimkou je Schilcher (Západní Štýrsko), ten od 1. února. Zbytkový cukr max. 4,0 g/l,
odrůdy Ryzlink rýnský a Tramín musí splňovat označení „suché“. Klöcher Traminer
také „polosuché“ a od cukernatosti pro přívlastková vína bez omezení zbytkového
cukru. Je vypsán seznam katastrálních území pro jednotlivá DAC.

Riedenweine (vína z tratí)
Výraz a potenciál nejlepších tratí. Na trhu od 1. května roku následujícího po sklizni.
Výjimkou je Schilcher (Západní Štýrsko), od 1. února. Zbytkový cukr max. 4,0 g/l,
odrůdy Ryzlink rýnský, Muškát žlutý a Tramín musí splňovat označení „suché“. Z
jedné vinice by víno z jedné odrůdy mělo mít jenom jednu šarži, ať nemůže být
zaměněno.
Do blízkého budoucna se uvažuje už o rozšíření špičky pyramidy na Grose Lage a
Erste Lage. Někteří zastávají názor, že ty nejlepší polohy by měly být pouze nejlepší
male parcely z jedné vinice. Druzí zastávají názor, že to není vhodné pro marketing.

O DAC Štýrska (5000 ha) se starají 3 stálí zaměstnanci. Sdružení má jednoho
presidenta a jednoho viceprezidenta.

Kontakty
p. Jozef Pleil, president svazu vinařů, +43(2245)2407, weingut@pleil.at
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2.5.

Kapitola Německo
Celková rozloha

102 450 ha (z.r.2015)

Vznik apelačního systému

Poslední aktualizace 2009

Počet vinařských oblastí
Označení

13
QbA (Qualitätswein bestimmter
Anbaugebiete) a 'Prädikatswein'
('QmP' nebo Qualitätswein mit
Prädikat)
14
26
Nizozemí, Velká Británie, Švédsko,
USA, Belgie
Itálie, Španělsko, Francie, JAR

Vín s označením PDO
Vín s označením PGI
Cílové trhy na export
Hlavní trhy pro import
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Systém ochrany geografického označení u vín je zaveden nařízením č.479/2008
z 28. dubna 2008. Poté vinařský zákon prošel restrukturalizací v roce 2009.
Nový zákon o určení vína s označením původu, je postavený na původním
rozložení vinařských oblastí (13 - PDO) a vznikly vína s označením chráněného
původu ve 26 podoblastech (PGI).

Legislativní
V německém vinařském zákoně se nepamatuje na víceúrovňový apelační
systém. Argumentem pro jeho nevyužití je dle zástupce Německého svazu
vinařů již tak komplikovaná situace pro zákazníky. Platí tedy, že „zemská“ vína
z pravidla nesou označení PGI (Deutsher Landwein) a označení „kvalitní víno
ze specifického regionu Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA) ovšem
toto označení není dále specifikováno.
Pravděpodobně největší organizací zastřešující cca 200 nejprestižnějších vinařů
Německa (0,4 % z celkových 48 000 vinařů) je organizace VDP (Verband
Deutscher Prädikats- und Qualitätsweinguter). VDP není zakotveno v německém
vinařském zákoně, jde o soukromou iniciativu. Jedná se o podobné rozdělení vinic
jako v Rakouské oblasti Wachau, nicméně VDP aplikuje striktní stanovy a vlastní
klasifikaci na všechny německé oblasti. V situaci, kdy apelace téměř přesně kopírují
se dá říct, že tato organizace hájí zájmy vinařů s produkcí s označeným původem,
nicméně dle slov ředitelky této organizace je věrohodnější a pochopitelnější pro
obyčejného zákazníka následovat současný germánský systém, který organizace
zavedla už v roce 1910.
V roce 2017 vyprodukovalo VDP 34 milionů lahví vína. Vína jsou dělena do čtyř
kategorií na základní Gutswein (základní; pochází z vinic z regionu vinařství –
splňuje požadavky VDP; 75 hl/ha), Ortswein (z tradičních vinic, z typických odrůd,
omezení výnosu; 75 hl/ha), Erste Lage (prvotřídní, dlouhými lety prověřené vinice,
tradiční odrůdy; 60 hl/ha), Grosse Lage (vrchol pyramidy, pouze vybrané parcely,
tradiční odrůdy přizpůsobené místu; výnos 50 hl/ha).
Při dotazu, zdali existuje jednotný systém pro stanovy a jaké důležitosti se klade
jednotlivým faktorům bylo opět evidentní, že rozdílnost jednotlivých oblastí toto
neumožňuje. Nicméně preference při tvorbě a správě apelaci je obecně kladena na
tyto hodnoty v pořadí: složení půdy, klimatické podmínky, typografie vinice, hustota
osázení, odrůda, vinifikace, využití agrotechnologií.
První instancí kontroly je v každé apelaci výbor, který se stará o kontrolu kvality
celé apelace a její správu. V nerozhodné situaci mezi členy apelace často
využívají možnost posouzení sporů nezávislým hodnotitelem, kterým bývá
univerzita nebo nezávislá agentura. Nicméně i Ministerstvo zemědělství jako
poslední instance spolupracuje s externími dodavateli jako jsou vybraní
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enologové, univerzity a odborníci. Exekutivní rozhodnutí je ovšem vždy na
výboru pro vinařské hospodářství konkrétního spolkového státu.
Dodatky a úpravy ve stanovách jednotlivých apelací může podat jednotlivec,
nicméně při změnách v apelacích je nezbytné aby konkrétní apelaci
zastupovalo, a souhlasilo se změnami minimálně 66% vinařů a 66% pěstitelů
hroznů. Společně poté mohou podat žádost o vytvoření nové apelace. Toto je
především komplikované u větších oblastí, které za absence kontrolního článku /
komise, jako je tomu na příkladu Rakouska, změny aplikují velice pomalu anebo
s jistou kontroverzí. V srpnu roku 2017 ovšem spolková vláda schválila zásadní
změnu zákona a to s cílem dát více pravomocí pro rozhodování regionům. To
bude mít zásadní dopad i na rozhodování o tvorbě/zániku apelací stejně tak jako
podporu prodeje především na vnitrostátním trhu. V budoucnu budou postupně
vytvořeny regionální komise, které budou mít na starost problematiku produkce
vín s označeným původem. Tyto komise budou pravděpodobně součástí již
existujících regionálních institucí sdružených pro svazem vinařů.
Neexistuje zde omezení minimální nebo maximální velikosti apelací stejně tak
jako není stanoven limit odrůd nebo prodejní ceny. Jako argument toto
zdůvodňující, zástupce svazu vinařů podtrhl rozmanitost jednotlivých oblastí.
V současné době systém vín s označením původu více méně kopíruje počet
oblastí. Z 13 oblastí existuje 14 PDO vín a tímto téměř 85 % všech vín
vyrobených spadá pod klasifikaci vín s označením původu. Nicméně je velice
běžná praxe, že se označení PDO neuvádí na etiketě jelikož je zde již zmíněná
oblast a stejně tak převažuje názor, že zákazník se více orientuje v původním
systému rozdělení dle oblastí než označení původu.

Personální
Na národní úrovni funguje jako poradní orgán pro Ministerstvo zemědělství sbor
25 členů, který se schází dvakrát ročně a řeší exekutivní procesy spojené i
s německým apelačním systémem. Během rozhovorů vyplynulo, že díky velkému
počtu členů a rozdílnosti v povaze jednotlivých oblastí je zapotřebí nastavit
častější setkání a rozdělení do „akčních“ skupin pro jednotlivá témata. Na těchto
schůzích probíhá i volba nových členů za odcházející, kteří jsou po navrhnutí
voleni. Skladba této komise je ze zástupců spolkového ministerstva, zástupců
vlády jednotlivých států a profesních organizací (ECO wine, VDP, predikat wine
association, aj.), které zastupují zájmy jednotlivých vinařů a pěstitelů révy.
Ekonomické
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Podpora prodeje je především zajišťována Německým vinařským fondem a to na
národní úrovni mezinárodní účast na veletrzích a soutěžích je zprostředkování
jednotlivými spolkovými vládami dle jednotlivých regionů. Pro účely exportu je
spíše využíváno profesních organizací jako VDP či Eco wine, nicméně spolková
vláda skrze Vinařský fond podporuje vinaře na národním trhu při výstavách,
komunikaci a správě. Dle zástupce vinařského fondu neexistuje oddělený
rozpočet pro vína s označením původu.
Svaz vinařů funguje na bázi „zastřešující“ organizace, která sdružuje jednotlivé
svazy dle oblasti. Jsou to právě oblastní svazy, které přijímají poplatky na
správu provozu a poté se spolupodílí na financování „národního“ svazu vinařů.

Kontakty
pán Christinan Schwörer, generální sekretář Německého svazu vinařů
+49 228 9493 2515, schwoerer@dwv-online.de, www.dwv-online.de
paní Hilke Nagel, ředitelka pro VDP.Die Pradikätsweinguter
+49 (0) 173 9215916, h.nagel@vdp.de, www.vdp.de
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3. Závěr
Za účelem vyhodnocení této rešerše budeme používat termín „Apelační výbor“. I
přestože taková společnost / organizace zatím neexistuje, existuje předpoklad,
že v budoucnu by právě takovýto orgán mohl spravovat agendu geografického
označení vína.
Z rozhovorů a dostupné literatury je zřejmě že neexistuje jednotné řešení
aplikace pro tvorbu, správu a podporu vín s geografickým označením. Co na
druhou stranu je evidentní, že evoluce a vývoj legislativy stejně tak jako
vzdělávání zákazníků vyžaduje soustavnou práci a podporu konkrétního směru.
Na příkladu sytému z Francie nebo Itálie můžeme usoudit, že přímá správa pod
patronací Ministerstva za vytvoření poloprofesní organizace vede k lepší
organizaci aktivit společných právě s apelacemi a jejich kontrolou. Na druhou
stranu podpora prodeje a marketingových aktivit se jeví jako více efektivní,
pokud je řešena na apelační úrovni nebo skrze obchodní komory.
Ve všech zemích studie je nejvyšší instancí Ministerstvo anebo spolková vláda,
ale na příkladu Rakouska a Německa je evidentní velký význam komise, která
plní funkci odborné prostředníka a má i vlastní pravomoci exekutivně zasahovat
do tvorby a správy apelací.
Odpovědi na otázky, která vyvstaly během zadávání rešerše
„ V jakých oblastech by měl Apelační výbor hájit zájmy jednotlivých
VOC?“ Je odpověď celkem jednoznačná. Výbor by měl sloužit jako první
záchytný bod pro konzultace při zavádění nových apelací, jejich správě,
kontrole, ale i vymáhání práva / stanov jednotlivých apelací. V případě Itálie
nebo Slovinska, kontrolní orgány ne nezbytně zasahují do stanov jednotlivých
apelací. Rozhodování o ceně, práci na vinici, práci ve sklepě, s etiketami,
senzorickými prvky a prodejnímu objemu je ponechána ke kontrole samotnými
apelacemi. Změny do katastru, volbě a selekce odrůd případně koordinaci
obchodních aktivit pro export je řešena vyšší instancí (výborem anebo
Ministerstvem přímo). Organizace INAO nebo Národní výbor v Rakousku a
Německu slouží jako prostředník nebo mediátor mezi ministerstvem a
samotnými apelacemi, kdy financování chodu (především mezd a podpory do
marketingu) těchto organizací je placeno z veřejných zdrojů z vetší části (70-80
%) kdy samotné apelace přispívají na chod buďto přímo (výpočtem z hektaru,
nebo okolkovaných lahví) a zbytek z daní uvalených na export vína či překročení
produkce (Francie).
Zásadní ovšem u těchto organizací je vyváženost při rozhodování. Z pravidla
mají formu neziskových organizací a skládají se z kombinace „expertů“
z různých sfér výzkumu, výroby, administrativy a prodeje vína. V případě Itálie a
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Francie se jedná o funkce, které jsou buďto plně nebo částečně placené, u
národního výboru v Rakousku také. U ostatních výboru a zastupitelů jednotlivých
apelací se shodně ve všech 4 zemích jedná o dobrovolné funkce, které jsou
vykonávány v mnoha případech samotnými vinaři.
Z příkladů Rakouska a Slovinska je evidentní, že díky kratší historii produkce vín
s geografickým označením je stále mnoho možností, jak systém ovlivnit,
nicméně jako dobrou cestou se zdá vytvoření centrálního výboru, který sdružuje
různé profese a expertízy. Zastoupení jednotlivých apelací se odvíjí od velikosti
jejich vinic (nebo produkce). Na příkladně Slovinska je evidentní, že nezájem ze
strany zákazníků je reflektován i do stejně nebo dokonce nižší prodejní ceny vín
s geografickým označením. I to je pravděpodobně jeden z důvodů, proč
neexistuje žádné spojení mezi vinaři a celé řízení apelačního systému je v rukou
Ministerstva a operativní rozhodnutí u samotných vinařů. V případě Rakouska
pomohla snahy o implementaci vín sjednotit až Evropská komise po inspiraci od
francouzského apelačního systému.
Na trzích jako Rakousko nebo Slovinsko je evidentní, že účast a potažmo
úspěch na hodnocených soutěžích hraje menší roli, než v zemích jako je Francie
a Itálie. Je evidentní, že budovaní značky v těchto zemích právě skrze soutěže
je více ceněno mezi zákazníky než na trzích v prvních dvou zmíněných zemích.
U zohledňování parametrů pro posouzení vinic, potažmo tvorbě stanov
jednotlivých apelací je za nejzásadnější považována práce na vinici a sklepě,
poté odrůda a senzorické vlastnosti vína. Na mladších trzích jako je Slovinsko je
upřednostněno pořadí práce na vinici a ve sklepě a senzorické vlastnosti vína a
odrůda jako poslední.
Během rozhovorů bylo několikrát zmíněno i řešení kdy ne příliš rozšířené
označení více úrovňového systému pravděpodobně pomáhá zákazníkům ke
snazší orientaci a vzbuzení důvěry, které se promítá i do ceny produktů.
V porovnání s Itálii nebo Francií toto více úrovňové označení má pravděpodobně
již vybudovanou značku, a tudíž se stalo srozumitelnější svým dlouhodobým
užíváním. U zemí jako Rakousko a potažmo Slovinsko, kde systém není
rozpoznán mezi zákazníky ani na základní úrovni, naopak rozdělení vinic do více
úrovní působí zmatečně a nesetkává se s očekávaným pochopením. To samé se
dá ovšem aplikovat i na označování vína jako takového. Z příkladů trhů, kde je
souběžný jak germánský, tak románský systém je evidentní, že zákazník se
v této oblasti neorientuje a je pro něj spíše zmatečné jeho rozdělení. Proto je i
v případě Rakouska (potažmo i Německa) evidentní posun od komplikovanějšího
systému ke zjednodušení právě na bázi zpětné vazby od zákazníků.
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4. Přílohy
4.1.

Dotazník pro vinaře

Legislative
1.
Who is deciding about the creation of appellation. Public body or professional
committee?
2.
If professional committee, who are the members of this comity (eg. Enolog,
sales, sommelier, winemaker etc. )
3.
To what extent does public body / ministry have a say in creation of
appellations?
4.
Do you feel that you interests are represented sufficiently by this body.
5.
Are you using multilevel appellation system (like cru, grand cru in France) Who
is selecting the vineyards and based on which criteria. Are there empiric
(measurable) data for this.
6.
Are there restrictions for producers penalties if they did not follow the Cahier
des charges? How is deciding on these penalties.
7.
The wine listing (if the wine has the characteristics of the appellation or not) is
done by the wine makers themselves or is it done by another committee, public
body?

Operational
8.
Should the highest level of wine classification liked to specific wineyard or
selected by the true wine quality.
9.
Do you think it is important to track the meteorological statistics and evaluate
them. If necessary change the Cahier des Charges?
10.
Are there any limitations in minimum or maximum size of vineyards in your
region?
11.
What style of production you have and and to what extent is ecologic/
biodynamic production is important for you?
12.
In your region which is the effective and well functioning appellation system
according to your opinion?
a. Do you take inspiration from abroad?
13.
On how much percent do you think the quality of wine is influenced by:
a. Soil structure
b. Climate conditions
c. Typography of the vineyards
d. Density of trees
e. Grape variety
f. Vinification
g. Agrotechnology on the vineyard
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Marketing
14.
Who is taking care of marketing of your IGP/AOP wines?
15.
Do you feel wine production in IGP/AOP more as a philosophy/ style of
production or marketing tool? What is the proportion between these two?
16.
Does participation to wine competitions play important role to you?
17.
How much space do you give to marketing of AOP or IGP wines. (If multiply
production styles are applied)
Economic
1.
Do you finance the AOP, IGP certification / marketing institutions? If so how?
2.
Is your certified AOP/IGP wine more easily / more difficult to sell
a. Can you estimate the proportion?
3.
What is the price range for certified AOP/IGP wines?
4.
Within the appellation are there minimum or maximum prices set?
5.
Do you sell your wines yourself
6.
Do you distribute to abroad markets? If so, which?

4.2.

Dotazník pro instituce

Legislativní
18.
Who is deciding about the creation of appellation. Public body or professional
committee?
19.
If professional committee, who are the members of this comity (eg. Enolog,
sales, sommelier, winemaker etc. )
20.
To what extent does public body / ministry have a say in creation of
appellations?
21.
How do the producers have the right to influence the operations of your
institution:
22.
Are members of your institution elected or appointed?
23.
Are you using multilevel appellation system (like cru, grand cru in France) Who
is selecting the vineyards and based on which criteria. Are there empiric
(measurable) data for this.
24.
Are there restrictions for producers penalties if they did not follow the Cahier
des charges? How is deciding on these penalties.
25.
The wine listing (if the wine has the characteristics of the appellation or not) is
done by the wine makers themselves or is it done by another committee, public
body?
Operational
26.
Should the highest level of wine classification liked to specific wineyard or
selected by the true wine quality.
27.
Do you think it is important to track the meteorological statistics and evaluate
them. If necessary change the Cahier des Charges?
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28.
Are there any limitations in minimum or maximum size of vineyards in your
region?
29.
What style of production you have and and to what extent is ecologic/
biodynamic production is important for you?
30.
In your region which is the effective and well functioning appellation system
according to your opinion?
a. Do you take inspiration from abroad?
31.
On how much percent do you think the quality of wine is influenced by:
a. Soil structure
b. Climate conditions
c. Typography of the vineyards
d. Density of trees
e. Grape variety
f. Vinification
g. Agrotechnology on the vineyard
Marketing
32.
Who is taking care of marketing of your IGP/AOP wines?
33.
Do you have a national campaign stratégy or do you keep it decentralised,
delgeta on other institutions alternatively what portion of AOP wines marketing is
done by producers themselves?
34.
Are you financially supporting these campaigns or with other means?
35.
Are you using AOP wines as a marketing tool in your communication?
36.
Do you feel wine production in IGP/AOP more as a philosophy/ style of
production or marketing tool? What is the proportion between these two?
37.
Does participation to wine competitions play important role to you?
38.
How much space do you give to marketing of AOP or IGP wines. (If multiply
production styles are applied)
Economic
7.
How is your institution financed?
8.
From national statistics are your certified AOP/IGP wine more easily / more
difficult to sell
a. Can you estimate the proportion?
9.
Within the appellation are there minimum or maximum prices set?
10.
Do you help producers with sales?
11.
What are the major export markets for you?
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