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Dne 16. 3. 2012 proběhlo třetí jednání Rady Vinařského fondu 
v letošním roce. 
Hlavním bodem jednání bylo projednání žádostí o podporu 
podaných v  termínu 1. 1.–15. 2. 2012. Rada se zabývala 
podrobně jednotlivými žádostmi a  vzhledem k  jejich počtu 
přerušila jednání tohoto bodu programu a  rozhodla, že 
v  projednávání bude pokračovat na  mimořádném zasedání 
dne 5. 4. 2012. Informace o  jednotlivých žádostech budou 
následně zveřejněny na webových stránkách Fondu.

Rada dále projednala:

•	Účetní	závěrku	za	rok	2011

•	Informace	o	výběrovém	řízení	na	komunikační	agenturu	
Vinařského	fondu	pro	období	let	2013–15.	Realizace	vý-
běrového	řízení	bude	zadána	společnosti	Gordion	s.r.o.

•	Návrh	 smlouvy	 se	 Středočeským	 krajem	 o	 poskytnutí	
dotace	 Vinařskému	 fondu	 a	 dále	 seznam	 podporova-
ných	aktivit	ve	Středočeském	kraji

•	Návrh	smlouvy	se	společností	Vego	Prag	s.r.o.	na	zajiš-
tění	Dne	vín	z	ČR	v	rámci	veletrhu	Víno&delikatesy

•	Úpravy	vizuálu	pro	kampaň	Růžové	v	roce	2012

  … něco málo z historie Vinařského fondu  
– tentokrát rok 2004 2
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V	minulém	čísle	elektronického	zpravodaje	 jsme	vám	přinesli	
základní	přehled	komunikačních	aktivit	značek	VMVČ,	Růžové	
a	dalších	činností,	nyní	se	budeme	věnovat	dalším	dvěma	kapi-
tolám	rozpočtu,	a	to	žádostem	o	podporu	dle	vyhlášky	a	souvi-
sejícím	projektům	a	dále	kapitole	průzkum	trhu.	

Žádosti o podporu dle vyhlášky č. 97/2006 Sb.
Jak	bylo	uvedeno	v	informacích	o	jednání	Rady	Fondu,	přerušila	
Rada	na	svém	zasedání	dne	16.	3.	projednávání	bodu	programu	
„žádosti	 o	 poskytnutí	 podpory	 podané	 v	 termínu	 1.	1.–15.	2.	
2012“	a	pokračovala	v	něm	na	mimořádném	jednání	dne	5.4.	
Na	tomto	zasedání	pak	rozhodla	o	změně	výši	prostředků	v	jed-
notlivých	kapitolách	a	navýšení	kapitoly	podpory	dle	projektů.	
Přehled	žádostí	včetně	počtu	podpořených	projektů	a	konkrét-
ních	částek	zveřejníme	v	dalším	čísle	zpravodaje.	

Průzkum trhu
V	minulém	roce	jsme	vinaře	informovali	o	chystaném	rozsáh-
lém	průzkumu	trhu	s	vínem	mezi	tuzemskými	spotřebiteli	a	vy-
zvali	jsme	je	k	tomu,	aby	nám	zaslali	otázky	či	oblasti,	které	je	
zajímají	a	které	by	chtěli	do	průzkumu	zařadit.	Obdrželi	 jsme	
několik	námětů,	které	pak	byly	do	příslušných	dotazníků	zařa-
zeny.

Samotný průzkum byl zahájen začátkem roku – proběhly 
hloubkové rozhovory (tzv. focus groups), nyní se připravuje 
dotazníkové šetření. Komplexní průzkum bude hotov do kon-
ce prvního pololetí. Průzkum bude k dispozici všem vinařům 
platícím odvody do Fondu, kteří o něj požádají (vinaře o této 
možnosti budeme včas informovat).

V	 poněkud	 netradičním	 brzkém	 termínu	 již	 začátkem	 března	
(4.–6.	3.	2012)	 se	 letos	 uskutečnil	 další	 ročník	 prestižního	 ve-
letrhu	 ProWein.	 Na	 předchozí	 úspěšné	 prezentace	 zde	 v	 ně-
meckém	 Düsseldorfu	 navázala	 společná	 expozice	 vinařství	
z	Moravy	a	Čech.	V	rámci	společného	stánku	se	představila	loň-
ská	 sestava	vinařských	firem,	a	 to	BOHEMIA	SEKT	a.s.,	NOVÉ	
VINAŘRSTVÍ,	a.s.,	Templářské	sklepy	Čejkovice,	vinařské	druž-
stvo,	 Vinofol	 s.r.o.	 a	VINSELEKT	MICHLOVSKÝ	 a.s.	 Stejně	 jako	
v	předešlých	letech	doplňoval	prezentaci	vinařských	firem	i	in-
formační	pult	s	propagačními	materiály	o	víně	a	vinařství	v	ČR,	
jehož	chod	zajišťoval	organizátor	veletrhu	–	Národní	vinařské	
centrum.	Vinařský	fond	finančně	pokryl	většinu	nákladů	spoje-
ných	s	prezentací	na	veletrhu.	
Atraktivitu	našeho	stánku	v	mezinárodní	konkurenci	zvyšovaly	
řízené	degustace	vín	 (4	 termíny)	pod	vedením	zkušeného	so-
mmeliera	 Ivo	Dvořáka.	Novinkou	oproti	 loňsku	byly	 přednáš-
ky	o	originálních	odrůdách	vyšlechtěných	v	ČR,	které	doplnily	
téma	obecného	představení	našeho	vinohradnictví	a	vinařství.	

  Ohlédnutí za letošním Proweinem…
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Kapacita	 stánku	 často	 nepostačovala	
zájmu,	a	tak	účastníci	stáli	i	okolo	a	po-
slouchali	 zajímavosti	 o	 vínech	 z	 České	
republiky	 vestoje.	 Mezi	 účastníky	 byli	
nejen	 odborníci,	 ale	 i	 novináři	 píšící	
o	 révě	 vinné	 a	 víně,	 kteří	 připravovali	
článek	o	našem	vinohradnictví	a	vinař-
ství.	O	našich	vínech	si	tak	budou	moci	
přečíst	milovníci	vína	nejen	v	Německu,	
ale	 třeba	 i	 v	Honkongu.	Řízené	degus-
tace	se	zájmem	absolvovali	také	profe-
soři	vyučující	na	vinařských	akademiích,	
kteří	zde	čerpali	poznatky	za	účelem	je-
jich	zařazení	do	výuky.

   … něco málo z historie Vinařského fondu – tentokrát rok 2004

 ɵ  Rok 2004, především jeho začátek, byl ve znamení hektic-
kého podávání žádostí o podporu na výsadby vinic před 
vstupem ČR do EU

 ɵ  Celkem bylo zažádáno o podporu výsadby 1315 ha, sku-
tečně vysazeno pak bylo vysazeno 1283 ha. 479 žadatelů 
obdrželo více než 227 miliónů korun 

 ɵ  Přelomovým datem v existenci Fondu byl 28. květen – 
toho dne začal platit nový vinařský zákon (č. 321/2004 Sb.), 

který snížil výši odvodů za tuzemské víno z 1 Kč/l 
na 0,50 Kč/l, zrušil odvody za dovezené víno a nově defino-
val VF jako marketingovou organizaci sloužicí k podpoře 
a propagaci vína a vinařství

 ɵ  V roce 2004 se na odvodech vybralo 274 036 898 Kč, z toho 
převážnou většinu tvořily odvody za dovezené víno. Ná-
vratná finanční podpora státu činila 230 miliónů korun.

… a příště rok 2005
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  Z akcí podpořených Fondem – Ze sklepa do sklepa, Velké Bílovice 2012
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   Pozvánky na akce realizované s podporou Fondu v dubnu 2012

Datum Akce Místo

5.–6. 4. Dny vína – Benedikt Most Most

7. 4. Výstava vín Zaječí

8. 4. XXV. Výstava vín Nížkovice

8. 4. Velikonoční výstava vín Nový Šaldorf-Sedlešovice 

8. 4. Velikonoční výstava vín Ořechov

8. 4. Velikonoční výstava vín Dubňany  

8. 4. Velikonoční výstava vín Rakvice

8. 4. Velikonoční výstava vín Dolní Věstonice

8. 4. 50. místní výstava vína Rohatec

8. 4. XV. Výstava vín Boleradice

8. 4. Velikonoční výstava vín Boršice

12. 4. Vinařství roku – slavnostní vyhlášení Praha

13.–14. 4. Vinařské Litoměřice 2012 Litoměřice

13.–14. 4. kurz Vinařská akademie I – Kadet „C“ Valtice

14. 4. II. oblastní výstava vín Brumovice

14.–15. 4. Festival otevřených sklepů, „Jaro na Podluží“ M. N. Ves, Nový Poddvorov, Prušánky, Hrušky

17.–20. 4. kurz Sommelier 2012/D Valtice

21. 4. Na kole vinohrady Uherskohradišťska 2012 Uherskohradišťsko

20. 4. Degustace archivních vín VO Čechy Mělník

20. 4. konference České a moravské vinařství – 8. rok v EU Hustopeče

21. 4. Z kopca do kopca 2012 Vrbice

21. 4. Nechorský košt vín Prušánky

21. 4. Místní výstava vín Šardice

21. 4. Místní výstava vín Mikulčice

21. 4. Místní výstava vín Ratíškovice

21. 4. 25.místní výstava vín Želešice

21. 4. Jarní otevřené sklepy Moravská Nová Ves Moravská Nová Ves

21. 4. Den otevřených sklepů v Mutěnicích Mutěnice 

21.–22. 4. 8. ročník ochutnávky českých vín ve Slaném Slaný

25.–27. 4. Víno & destiláty Praha

26. 4. Cuvée 2012 Ostrava

28. 4. Výstava vín Blučina

28. 4. XXXIX. Oblastní výstava vín Jaroslavice 2012 Jaroslavice

28. 4. Hrušovanský košt 2012 Hrušovany

28. 4. Regionální výstava vín Velké Bílovice

28. 4. Bohutický košt 2012 Bohutice

28. 4. Po kobylských uličkách za vínem Kobylí

28. 4. Den otevřených sklepů 2012 „Za vínem do Rakvic“ Rakvice

28. 4. Noc otevřených sklepů Velké Němčice a Nosislav Velké Němčice

28.–29. 4. XXXIII. Výstava vín Podluží Josefov
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To se nelíbí jihomoravským vinařům a vino-
hradníkům. Daň z vína by měla jediný efekt: 
lidé by začali jezdit nakupovat levněji do 
zahraničí. Ministr Kalousek přitom vychází z 
obecného tvrzení, že když se z každého 
alkoholického nápoje platí spotřební daň, 
tak proč ne z vína. 
"Není truňk jako truňk, jak říká Kalousek. 
Při výrobě lihoviny přivezete vlakem obrov-
ské nádrže 96procentního lihu a naředíte 
ho s vodou. To stejné u europiva, kde kon-
centrát promícháte s vodou. Žádný z nich 
není tak svázán s pěstováním," míní ředitel 

Vinných sklepů Valtice Marek Šťastný. 
Podle něj vysázení hektaru vinice vyjde na 
milion korun, po čtyřech letech práce se 
vinař dočká teprve první sklizně. 
"Návratnost investice se pohybuje mezi de-
seti až patnácti lety. Až budeme víno vyrá-
bět tak, že přivezeme prášek z jižní Afriky 
nebo Uzbekistánu, naředíme ho vodou a 
prodáme, klidně zvednu ruku pro spotřební 
daň," vysvětluje Šťastný, jehož společnost 
obhospodařuje největší plochu vinic na jižní 
Moravě.  

(Mladá fronta Dnes, 3.2.) 

VINAŘSKÉ ZAJÍMAVOSTI 
VE ZKRATCE 
 

Kutnohorští vinaři včera popáté lisovali 
slámové víno. To letošní je výjimečné – je 
nejsladší a je to první bio slámové víno v 
Česku. Pěstitelé na vinicích totiž 
nepoužívají žádnou chemii. Lisovali 
svatovavřinecké, které sbírali 22. října. 
Sklidili ho 900 kilogramů, poté tři měsíce 
leželo na slámě a scvrklo se na 350 
kilogramů. 

(Mladá fronta Dnes, 4.2.) 
 

Šampionem mezinárodní soutěže vín 
Grand prix Vinex 2012 se stalo Ruland-
ské šedé 2010 slámové víno z vinařství 
Znovín Znojmo, a.s. Loňské vítězství v 
kategorii Nejlépe hodnocená kolekce obhá-
jilo Vinařství Josef Valihrach, s.r.o.   

(ČTK, 13.2.) 
 

Experti z členských států Evropské unie 
odsouhlasili legislativu definující biovíno, 
ekologičtí vinaři tak budou moci deklarovat 
svá vína jako biovína a používat logo 
Evropské unie. Dosud definice biovína 
neexistovala.  

(Mediafax, 14.2.) 
 

Jednomu z největších moravských 
producentů vína Znovínu Znojmo klesly 
loňské tržby meziročně o 4,6 procenta na 
269 milionů korun. Čistý zisk se podle 
neauditovaných výsledků snížil z 19 milionů 
v roce 2010 na 4,5 milionu korun.  

(Euro.cz, 15.2.) 
 

Pěstitelé vína sklidili loni dvakrát tolik 
hroznů než při katastrofální neúrodě v roce 
2010. Na zhruba 16 tisících hektarech plo-
dících vinic nasbírali přes 91 tisíc tun hroz-
nů. Vyplývá to z dat, které zveřejnil Český 
statistický úřad. 

(E15, 16.2.) 
 

Laboratoř Zámeckého vinařství Bzenec 
získala Osvědčení o akreditaci od 
Českého institutu pro akreditaci k provádění 
analytických rozborů vín. Nyní je tam 
možné provést zkoušky stanovení: obsahu 
skutečného alkoholu, těkavých kyselin, 
cukrů, volného a veškerého oxidu siřičitého, 
celkových kyselin, hustoty a relativní 
hustoty.  

(Hodonínský deník, 17.2.) 
 

Předseda Svazu vinařů ČR Jiří Sedlo re-
zignoval tento týden na svou funkci. Svaz 
dočasně povede jeho místopředseda pro 
Moravu Josef Svoboda, ředitel společnosti 
Habánské sklepy. Podle Sedla je "hlavním 
problémem vinařů nejednotnost a upřed-
nostňování krátkodobých parciálních cílů 
jednotlivců, kteří v některých případech ani 
nejednají v zájmu vinařů". Nově zvolené 
představenstvo Svazu vinařů ČR chce do 
poloviny září svolat mimořádnou valnou 
hromadu, na níž by mělo vybrat nového 
předsedu. 

(Právo, 24.2.) 

  
Daň nás zničí, strachují se vinaři a píšou petici 
Říkají mu tiché víno, nešumí ani není perlivé. A má nulovou spotřební daň. To platilo 
doposud. Teď vláda plánuje, že po lihu a pivu zavede spotřební daň i z vína. Protlaču-
je ji ministr financí Miroslav Kalousek, aby dal do pořádku nesrovnalosti v daňovém 
systému. 

Pod jménem Autentisté vystupuje již několik 
let skupina vinařství z různých míst Moravy, 
letos počet členů sdružení dosáhl sedmi. 
Právě jejich produkce je jedním z nejvýraz-
nějších příkladů poctivých, tradičních, příro-
du respektujících a místo původu ve sklen-
ce odrážejících vín. Cílem Autentistů je při-
pravovat vína hodnověrná, bez nadbyteč-
ných technických manipulací a ve sklepě 
dodávaných látek (kvasinek, enzymů, tani-

nů či speciálních bakterií). Zakládají si na 
zdravých, ručně sbíraných hroznech z vinic, 
které obhospodařují ekologicky - bez herbi-
cidů, pesticidů nebo syntetických hnojiv. 
Nejde ale jen o finální produkt pro trh, filo-
zofií tohoto sdružení je udržovat v živé pa-
měti tradiční postupy, neopouštět či obno-
vovat historické svažité viniční trati a předat 
dalším generacím zdravou krajinu. 

(Hospodářské noviny, 9.2.) 

Autentisté jsou vinaři, kteří mají osobitá vína bez zbytečných 
zásahů a manipulací. Seznamte se 
Víte, kdo jsou Autentisté? Nejedná se o žádnou sektu, ale o vinaře, kteří chtějí vyrá-
bět hodnověrná vína bez zbytečných manipulací a ve sklepě přidávaných látek. K do-
držování tradičních postupů se zavázali podpisem charty.  

Vždy poslední pátek v únoru odhalí historic-
ké sklepy na zámku Valtice to nejlepší, co 
vydaly vinice, sklepy a vinařský um a cit. Již 
po dvanácté se letos objeví na lahvích zná-
mý emblém s letopočtem 2012, kterým má 
právo ozdobit sto nejlepších vín České re-
publiky. 
Podobně jako v zahraničí se i u nás vytvoři-
la tradice vinařských soutěží. Například Val-
tické vinné trhy se loni konaly již po čtyřia-
čtyřicáté. A vinaři si úspěchů na této pře-
hlídce opravdu cení. Ale zejména v posled-
ních deseti letech vznikla přehršle různých 
soutěží majících často velice honosné ná-
zvy, ale pouze lokální dosah s minimální 
vypovídací hodnotu. 
Stále výrazněji se na přelomu tisíciletí zača-
la prosazovat myšlenka o vrcholové soutě-
ži.Bylo štěstí, že v Národním vinařském 
centru se sešli nadšenci, kteří dokázali pře-
svědčit vinaře, že taková vrcholová soutěž 
má smysl. Podporu našli i u Vinařského 
fondu, a tak během několika let se stal val-
tický Salon vín synonymem nejvyšší kvality. 
Záštitu nad Salonem vín – Národní soutěží 

vín 2012 převzal stejně jako loni prezident 
České republiky Václav Klaus. "Záštita pre-
zidenta republiky vyzdvihuje prestiž soutěže 
jako nejvyšší soutěže vín v ČR," sdělil ředi-
tel Národního vinařského centra Pavel Krš-
ka. 

(E15, 14.2.) 

Výkladní skříň našeho vinařství 
Salon slibuje něco mimořádného, kam stojí za to se probojovat. Svůj měli a mají 
umělci, vědci, myslitelé. Každoročně mají svůj salon i čeští a moravští vinaři.  

únor 2012  
Napsali o víně 

© Vinařský fond, 2012. Jakékoliv náměty k obsahu Elektronického zpravodaje VF zasílejte na adresu zpravodaj@vinarskyfond.cz.  
Připomínky k činnosti Vinařského fondu můžete zasílat na info@vinarskyfond.cz. 
Pokud si přejete nadále odebírat Elektronický zpravodaj VF, registrujte se na stránkách www.vinarskyfond.cz.  
Na těchto stránkách naleznete také další informace o struktuře a činnosti Vinařského fondu.
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