
Kritéria pro výběr vystavujících vinařství 

  

1. Prezentace pouze vlastních vín z vinic v ČR:    ano / ne 

Pokud ne, prosím napište, jaká vína budete prezentovat:           

     

2. Osobní účast zástupce vinařství na veletrhu - 1 den “služba” na společném stánku 
(kooperativní společná prezentace):              ano / ne 

 

 

3. Komunikace v AJ – na místě a potenciálně při další komunikaci se zájemci:    ano / ne        
  

 

4. Webová prezentace, případně další online/offline nástroje v AJ mutaci:           ano / ne 

Pokud se jedná o jinou než webovou prezentaci, prosím napište jakou:   

            

 

5. Účast v Národních soutěžích / popř. jiné světově významné hodnocení:   ano / ne 

Na Národní soutěže postačí ano / ne, pokud jiné hodnocení, vypište jaké:    

 

            

6. Aktivní zájem o exportní politiku, podpořený vlastními zahraničními aktivitami:  ano / ne 

Napište prosím stručně vaše aktivity v zahraničí:      

 

  



       

Čestné prohlášení 

Já, níže podepsaná/ý (žadatel či pověřená osoba) 

Příjmení, jméno, titul / Firma  ………………………………………………………… 

Rodné číslo / IČO ……………………………………………………………………………. 

Adresa  ……………………………………………………………………………………………. 

           …………………………………………………………………………………………….. 

Prohlašuji, že jsem se v průběhu dvou let před konáním akce nedopustil/a trestného činu, 
přestupku nebo správního deliktu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání. 
Prohlašuji, že se subjekt nedopustil falšování produktu, tj.: 

·       při výrobě produktu nepoužil nepřípustné enologické postupy, které jsou v rozporu s 
přílohami k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. 3. 
2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené 
enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, 
minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění 
složek OIV. Pokud jsou v těchto přílohách stanoveny limity, jejich překročení se 
nepovažuje za falšování produktu. 

·       nepřidal vodu nebo alkohol podle Přílohy VIII části II odstavce A bodu 1 nebo 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 
922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 

č. 1234/2007, v platném znění, nebo 

·       neporušil článek 103 nebo 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1308/2013, v platném znění. 

 Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom/a důsledků při uvedení 
nepravdivých údajů. 

   

V ……………………………………  dne  ………………………. 

    

……………………………………………………………... 

Podpis žadatele či pověřené osoby 

 

 


