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Zpráva o činnosti spolku Svazu vinařů České republiky za rok 2020 
 

 
Činnost SV ČR v jiných organizacích 
 
     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 Komisi EU. S ohledem na situaci s COVID-19 proběhla veškerá 
jednání on-line. V roce 2020 proběhlo jednání 4 x a hlavním tématem byla 
SZP od roku 2023 a také kritická situace na trhu s vínem v souvislosti 
s pandemií COVID-19. V souvislosti s obchodní politikou USA bylo žhavým 
tématem zavedení celních bariér na dovoz Evropských vín do USA.  Tato cla 
se podařilo odbourat až v roce 2021. 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 loňském roce 
proběhla řádná valná hromada AREV, a to poprvé kompletně on-line. 
Organizace již byla konsolidována, byl zaměstnán generální ředitel, který 
konsoliduje sídlo organizace v Bruselu. AREV však stále využívá organizace 
poradenství ze strany jiného sdružení Farm Europe. SV ČR je od roku 2018 
členem organizace PIWI International, kde pracuje ve funkci viceprezidenta 
Ing. Jiří Sedlo, CSc., a Ing. František Mádl, který byl spolu s viceprezidentem 
zvolen do představenstva tohoto sdružení. V roce 2020 proběhla změna ve 
vedení sdružení a předsedou byl zvolen Alexander Morandell z regionu Jižní 
Tyrolsko. Jednání v roce 2020 probíhala výhradně on-line. V rámci 
Potravinářské komory se prezident Svazu účastní jednání skupiny pro 
odpovědnou konzumaci alkoholu, kde je řešena jeho umírněná konzumace 
v ČR a zejména současné snahy státu na omezení prodeje a reklamy na 
alkoholické nápoje. Trvá stanovisko dotčených sektorových svazů, které 
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dodaly MZe zásadní argumenty a MZe odeslalo na ministerstvo 
zdravotnictví. Jako zásadní argumenty ministerstvo zemědělství zmiňuje: 
 
1) Jako zásadní vnímáme potřebu dostatečného, důkladného, a hlavně 
efektivního vymáhání stávající předmětné legislativy. 
 
2) Současná právní úprava, tj. zejména zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších 
předpisů, již obsahuje zákaz prodeje a podávání alkoholického nápoje osobě 
mladší 18 let a poskytuje tak ochranu nezletilých v dostatečném rozsahu. 
Stejný zákon zakazuje podávání alkoholických nápojů na sportovních 
utkáních s výjimkou 10o piva, podávání alkoholických nápojů na kulturních 
akcích, které jsou určeny pro děti a mladistvé a vymezuje přísné podmínky 
pro příležitostný prodej alkoholických nápojů (prodej mimo stálé 
provozovny) zejména pro lihoviny. Rovněž tak spatřujeme opatření uvedená 
zejména v § 4 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších 
předpisů, jako dostatečná a vymahatelná. 
 
3) Spotřeba alkoholu v ČR stagnuje, resp. klesá, konkrétně od roku 2009 
poklesla spotřeba alkoholu o 0,65 litru oproti roku 2018 (zdroj: ČSÚ). 
Úroveň spotřeby čistého alkoholu na osobu je podle dat ČSÚ dlouhodobě 
mírně klesající a pohybuje se cca na úrovni 9,9 litrů za rok, zatímco WHO a 
OECD, se kterými pracuje důvodová zpráva, uvádí, že ČR je ve spotřebě 
alkoholu na druhém místě v EU s cca 12-ti litry ročně. Přepočítávání 
spotřeby alkoholu na 1 obyvatele a spojování tohoto indexu se skutečnou 
spotřebou občanů České republiky je nesprávné a zavádějící, protože 
významná část alkoholických nápojů je spotřebovávána cizinci, návštěvníky 
České republiky a kupujícími v příhraničních obchodech s Německem a 
Rakouskem (viz níže). Nevidíme proto jako důvodný záměr ministerstva 
zdravotnictví k zavedení regulace reklamy a propagace alkoholu. 
4) V předložených materiálech Ministerstvo zdravotnictví nikterak 
nedoložilo potřebu regulace reklamy a propagace alkoholu, domníváme se, 
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že by se mělo společně s dalšími zainteresovanými subjekty primárně a s 
větším důrazem zaměřit na problematiku prevence spotřeby alkoholu u 
ohrožených cílových skupin (viz důvodová zpráva str. 3) a dostupnosti 
adiktologických služeb pro tyto skupiny.  
 
Legislativa, SOT s vínem, PRV 
 
     V roce 2020 probíhala intenzivní diskuse nad SOT s vínem, jednak ve věci 
čerpání rozpočtu v letech 2021 a 2022 resp. jaro 2023 a také od roku 2023, 
tedy od nového rozpočtového období v souvislosti s přijetím nové SZP. 
Rozpočet od roku 2021 byl zkrácen ve výši 4 %, na 4,9 mil €/rok. Nový 
program obsahuje zachování podpory na změnu odrůdové skladby a 
zahuštění keřů, nově bude vytvořen program na výměnu drátěnky na 
drátěnku vhodnou na mechanizovanou sklizeň. V rámci investic by měli 
zůstat podporovány stávající stroje a zařízení doplněné o všechny druhy 
filtrů. V souvislosti se změnou financování stávající restrukturalizace na 
systém, „kdo dřív přijde ten bere dotaci v plné sazbě“ je třeba upozornit na 
dokončení projektů v rámci aktuálního programu nejpozději do roku 2023. 
Pokud bude větší požadavek na výsadby právě v roce 2023, může se stát, že 
ti, na které již nezbydou finanční prostředky z roku 2023, nedostanou 
žádnou dotaci. Tato také nebude moci být financována z peněz 
následujícího programu. Proto doporučujeme maximalizovat výsadby na rok 
2021 a 2022. V případě převisu žádostí, budou vyplaceny neuspokojení 
žadatelé právě z rozpočtu z roku 2023. 
MZe také intenzivně pracuje na novém PRV. Dle současných informací lze 
předpokládat, že program bude obsahovat investice do zemědělství i 
zpracovatelského průmyslu tak jako v aktuálním, již vyčerpaném programu. 
SV ČR jednal v roce s MZe ve věci udržení podpory integrované produkce 
v PRV. Tato by měla být zachována, zhruba ve stejných podmínkách jako ve 
stávajícím PRV. Po jednání v první polovině roku 2021 lze předpokládat 
schválení stávajících sazeb z minulého období. Program bude obsahovat 
doplňkové platby, avšak není jisté, zda tyto budou aktivovány z důvodu 
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nejasného spolufinancování ze zdrojů ČR. Do roku 2023 budou moci 
žadatelé podepisovat jednoleté navazující závazky, které jsou kráceny ve 
financích za vypuštění některých povinností. Jedná se povinnost ozelenění 
vinic a introdukce T. pyri a sazba dotace je snížena na 197€ (původně 325€) 
v základním managementu a 550€ (původně 675€) v nadstavbovém 
managementu. Uzavřít nový pětiletý závazek u pěstitelů co dosud v systému 
nebyli, již není možný. 
 
     Svaz se i v loňském roce podílel na pořádání školení IP se zajímavým 
programem. S ohledem na COVID-19 byl nutno zajistit část školení 
prostřednictvím on-line konference ve spojení s čestnými prohlášeními.  
 
     Pozitivní zprávy jsou také z PGRLF, kde se podařilo navýšit minimální 
procento na pojištění trvalých kultur z 25 % na 35 % a také nejvyšší možnou 
z 50 % na 65 %. Sazba podpory pojištění v roce 2020 byla poskytnuta v plné 
výši.  
 
     Trvá práce na novele mysliveckého zákona. Tento stále leží v poslanecké 
sněmovně a čeká se na jeho 3. čtení. Tento vcelku pozitivně reaguje na 
problematiku regulace stavů zvěře. Návrh přidává do novely zmocňující 
ustanovení pro vydání vyhlášky, kde budou stanoveny podrobnosti 
stanovování těchto stavů. Zde bude nutné sledování legislativního procesu 
vyhlášky. 
 
COVID-19 – 2020/2021 
Velká část činnosti proběhla v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19. 
Prakticky od března byla republika zavřená a s tím související podnikání. 
V úvodu pandemie Svaz pomáhal s distribucí desinfekcí a ochranných 
pomůcek. Následovala diskuse nad podpůrnými programy, zejména pak 
program Agricovid. Ve spolupráci s MZe se podařilo vyhlásit 10. kolo výzvy 
PRV a vyčlenit sektor vinohradnictví pod samostatné záměry „m“ a „n“, kam 
ve výsledku putovalo 68 mil Kč. Probíhala neustálá komunikace 
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s ministerstvem zemědělství ve věci odhadů škod, dopadů a dalších 
expertních posouzení. Opatření v rámci ošetřovného umožnilo 
minimalizovat ztráty pro vlastní Svaz, kdy mzda ředitele mohla být hrazena 
ze státních prostředků. Po sečtení škod na přelomu roku můžeme 
konstatovat, že propad prodeje nebyl až tak silný pro celý sektor, čemuž 
také odpovídá nižší čerpání prostředků z agricovidu na úrovni cca do 15 mil 
Kč při cca 80 žádostí. Propad prodeje pro celý sektor se dá odhadnout na 
úroveň 15-20%.  
 
 
Spolupráce s Jihomoravským krajem 
 
     V roce 2020 pokračovala spolupráce s JMK v oblasti finanční podpory. 
S ohledem na krizi kolem COVID-19 byla podpora krácena a Svaz tak nemohl 
podpořit aktivity jednotlivých spolků v podoblastech. Svaz také v roce 2020 
provozoval systém zapůjčení 10 chladících vitrín, které jsou k dispozici 
široké veřejnosti k zapůjčení za symbolický poplatek 500 Kč/den, resp. 800 
Kč víkend. S ohledem na nemožnost konání akcí v roce 2020 a dále, však 
nemohly být tyto vitríny využívány. K dispozici byly také 4 kusy 
teleskopických ohřívacích hříbků, které jsou k dispozici pro zapůjčení za 
cenu 800 Kč/ den, včetně 10 kg plné PB láhve. Kolegové z JMK se pravidelně 
účastní akcí pořádaných Svazem (Soutěž v řezu, Oenoforum, Vinařský 
jarmark, Vinařství roku, apod.).  
Jihomoravský kraj vstoupil do velké propagační akce Concour Mondial de 
Bruxelles, který byl v roce 2020 pořádán v Brně. Původní termín v květnu 
byl následně 2x posunut, až na termín zářijový a projekt byl realizován 
s určitými omezeními, zejména v rámci možností cestování ze 3. zemí. 
Celkové byl však mediální dopad vyhodnocen jako velmi pozitivní a stejně 
tak hodnocení akce ze strany degustátorů a zejména organizátorů, 
společnosti Vinopres.  
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Partnerský program Svazu 
 
     V roce 2020 jsme i s omezeními rozvíjeli náš partnerský program, a i díky 
němu se dále rozšiřují svazové aktivity. Již v únoru 2020 se konalo 
mistrovství ČR v řezu révy vinné, tentokráte na Šlechtitelské stanici ve 
Velkých Pavlovicích. Odbornou část soutěže podpořily tematické přednášky 
dvou předních pedagogů a praktiků z MENDELu. Na hosty tradičně čekalo 
bohaté občerstvení i prezentace vín.  
Z důvodu COVID-19 nebylo možné realizovat již tradiční akci Kázání ve vinici 
a tato byla přesunuta do dalších let.  
S ohledem na rozvolnění se podařilo realizovat Oenoforum 2020 
v minimalizované podobě ve Valticích v NVC. Zpestřením našich aktivit bylo 
také tenisové mistrovství vinařů, které SV ČR pořádal ve Znojmě 7. 8. 2020.  
      
     V roce 2020 a následně 2021 proběhla realizace projektu Vinařství roku 
2020 pod konceptem a za plné produkce Svazu, avšak s omezeným 
vyhlášením pouze za účasti vítězných vinařství v Brně ve společnosti Hošek 
motors. 
     Dále se nám také podařilo posunout systém Národní soutěže vín 
v jednotlivých podoblastech. Za přispění Národního vinařského centra, 
o.p.s. partnerů Svazu a Svazu vlastního se podařilo u všech moravských 
podoblastí přesunout a dále více profesionalizovat hodnocení v NVC ve 
Valticích. Podařilo se podpořit jednotlivá sdružení souhrnem financí i aktivit. 
SV ČR se podařilo zajisti hlavní cenu v podobě barriquového sudu na víno. 
Jednotný design tiskovin, jeho jednotná produkce umožnila zlevnit celý 
systém publikace katalogů, diplomů apod. 
 
Marketingové a PR aktivity Svazu  
 
     Pokračovalo vydávání časopisu Vinařský obzoru svým 114. ročníkem. 
Jsme přesvědčeni, že kolegové z redakční rady a redakce drží odborný i 
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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. Tak materiálně nebo oborovou či 
odbornou garancí. Chtěl bych tímto poděkovat všem hlavním partnerům 
Svazu, a to jmenovitě společnostem, Ford Motor Company, s.r.o a BS 
vinařské potřeby, Vinařský ráj, Pemag, Korunní, Ahold a také ostatním 
partnerům za spolupráci v roce 2020. Věřím, že vzájemná synergie při této 
spolupráci napomáhá oběma smluvním stranám.  
 
 
 
Situace ze sklizně 2020 
 
Svaz vinařů České republiky provedl koncem roku 2020 již v pořadí 25. 
výběrové šetření ke sklizni hroznů, tedy již celé čtvrtstoletí mapuje data o 
sklizni hroznů v ČR. Tentokráte proběhlo zjišťování v 67 členských podnicích 
s celkovou plochou 4 036 ha plodných vinic (téměř 25 % plochy plodných 
vinic ČR), s 23 730 t sklizených hroznů, z toho bylo 13 661 t hroznů prodáno, 
a celkem 26.248 t tuzemských hroznů bylo nakoupeno a byly zjištěny 
následující výsledky sklizně moštových hroznů v ČR v roce 2020: Průměrný 
výnos moštových hroznů se pohyboval kolem 5,9 t/ha, a byl tedy o 1,0 t/ha 
vyšší než v předcházejícím roce, tj. o 20 %, a o 0,5 t/ha (9 %) vyšší než činí 
desetiletý průměr (5,4 t/ha). Průměrná cukernatost se pohybovala kolem 
19,9°NM (o 1,0°NM níže než minulý rok a byla o 0,8°NM nižší oproti 
desetiletému průměru), průměry sledovaných podniků se pohybovaly od 
18,0 do 23,8 °NM. Průměrná cena moštových hroznů se pohybovala kolem 
17,20 Kč/kg (byla opět meziročně nižší, tentokrát jenom o 0,40 Kč/kg), 
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průměr jednotlivých sledovaných podniků činil 13,00 až 25,00 Kč/kg. V ČR 
tak byly v roce 2020 sklizeny moštové hrozny v hodnotě přes 1,66 miliardy 
Kč, což je částka o 160 milionů Kč vyšší než v roce předcházejícím. Podíl 
modrých moštových hroznů na celkové sklizni tvořil 26 %, na prodeji 25 % a 
na nákupu 27 %. Přibližně 83 % podniků produkujících červené víno 
připravuje z modrých hroznů také růžové víno. Celkem takto bylo užito 31 % 
modrých hroznů, čili 9 % v ČR sklizených moštových hroznů. Tím se podíl 
červeného vína na tuzemské produkci vína ze sklizně 2020 bude pohybovat 
kolem 17 %. 
 
Fakta o SV ČR 
      
Svaz vinařů ČR nyní zastupuje subjekty, které můžeme rozdělit na 63 
fyzických osob a 95 právnických osob, které dohromady hospodaří na ploše 
4.946ha vinic a za předešlé sledované období uvedli do oběhu 489.416hl 
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 926 fyzických osob a 197 právnických osob což 
dohromady činí 1123 subjektů. Svaz sdružuje také 16 čestných členů. 
Celkem Svaz vinařů ČR zastupuje 1297 subjektů.      
 
     Představenstvo Svazu zasedalo od minulé valné hromady celkem 7krát. 
Redakční rada časopisu se sešla za uplynulé období na svém 1 zasedání a 
redakce časopisu zasedá pravidelně každý měsíc, před vydáním konkrétního 
čísla.  
    V období od poslední valné hromady bylo pro nezaplacení členských 
příspěvků nebo na vlastní žádost ukončeno členství u 5 členů (Ing. Zděněk 
Forman, Nové Bránice, Ing. Karel Otáhal, Hustopeče, František Polehňa, 
Blatnice pod sv. Ant. Compo, spol. s r.o., Vinařství pod Hradem. Za nové 
členy se přihlásili a představenstvem byli přijati členové: Gottwald David, 
Zlechov, Lubomír Maťák, Velké Bílovice, Marek Ševčík, Troskotovice, Petr 
Vydařelý, Čejkovice, Art Wine Mikulov, s.r.o., Ježovské vinohrady, s.r.o. 
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S&K Label, spol. s r.o. Veritas spol. s r.o., Víno Šílová, s.r.o., Vinařství Veselí 
nad Moravou, s.r.o. 
 
     Svaz vinařů České republiky, z. s. má nyní 3 kmenové zaměstnance, a to 
prezidenta svazu (JUDr. Tibor Nyitray) na smlouvu o výkonu funkce, resp. 
dohodu o pracovní činnosti do 31.7.2021, výkonného ředitele (Ing. Martina 
Půčka a asistentku vedení – účetní Markétu Novákovou) na pracovní 
smlouvu a dále pak smluvně spolupracuje s externími subjekty na základě 
smlouvy o dílo (PhDr. Martin Chlad, Ing. Lenka Křivánková a Ing. Jiří Sedlo, 
CSc.).  
 
 
 
 
Jménem představenstva Svazu vinařů České republiky 

 
JUDr. Tibor Nyitray, prezident Svazu 
 
 
 
Velké Bílovice, 29. 7. 2021 
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