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Komoditní zpravodajství 

Cena průmyslových výrobců vína

Průměrná cena průmyslových výrobců vína 
lahvového se v lednu 2015 proti prosinci snížila
u bílého vína o 3,00 Kč/l (o 7,32 %) na 38,00
Kč/l, u červeného vína se cena dostala na 
hodnotu 38,30 Kč/l, klesla tak o 3,00 Kč/l.
Průměrná cena sudového bílého vína, stejně tak 
ani červeného sudového vína nebyla ve sledovaném 
období zjištěna od dostatečného počtu výrobců,
proto nelze stanovit její trend.

Průměrná cena bílého jakostního vína
lahvového podle šetření TISČR SZIF se v lednu 
2015 dostala na úroveň 61,30 Kč/l. Cena 
červeného jakostního lahvového vína tentokrát 
uzavírala na hodnotě 67,40 Kč/l. Průměrná cena 
bílého jakostního sudového vína ve sledovaném 
měsíci dosáhla hodnoty 32,10 Kč/l. Průměrná cena 
červeného jakostního sudového vína se ve 
sledovaném období mírně zvýšila a dosáhla hod-
noty 31,20 Kč/l.

Zahraniční obchod

Vinné hrozny, hroznová šťáva
Za měsíc leden 2015 bylo do České republiky 

dovezeno celkem 2 346 t stolních vinných 
hroznů za průměrnou jednotkovou hodnotu 
43,10 Kč/kg. Od počátku roku 2015 bylo dovezeno
nejvíce hroznů z Jižní Afriky, celkem 930 t za 
43,60 Kč/kg (40 %) hroznů, z Nizozemí 469,1 t 
hroznů za 38,10 Kč/kg (10 %) a z Německa celkem 
307,9 t.
Sušených vinných hroznů bylo ve sledovaném 
období nakoupeno celkem 511 t za 45,70 Kč/kg. 
Rozinky byly dováženy hlavně z Turecka (46 %;

237 t) za 40,60 Kč/kg, dále z USA (19 % - 98,4 t 
za 61,70 Kč/kg).
Hroznové šťávy bylo za leden 2015 dovezeno do 
ČR celkem 53 t za 36,90 Kč/kg. Ze Španělska bylo
dodáno za rok 2014 celkem 44,9 t (85 %) hroznové 
šťávy za 35,10 Kč/kg.

Víno

V období od 1.1. do 31.1.2015 bylo do České 
republiky dovezeno celkem 95 982 hl vína za 
průměrnou jednotkovou cenu 25,00 Kč/l. Podíl 
bílého vína na celkovém dovozu činil 51,1 % 
(49 065 hl za 19,30 Kč/l), podíl červeného vína činil 
12,6 % (12 047 hl za 42,40 Kč/l). Ve sledovaném 
období bylo víno dodáváno převážně ze Španělska 
(31 229 hl za 13,60 Kč/l, tj. 32 %), z Itálie (20 193
hl za 19,50 Kč/l, tj. 21 %) a Slovenska (10 546 hl 
za 22,20 Kč/l, tj. 11 %). Víno bylo dováženo hlavně 
v obalech nad 2 l (64,73 % v objemu 58 979 hl za 
průměrnou cenu 14,00 Kč/l). 

Z České republiky bylo za období 1.1. do 
31.1.2015 vyvezeno celkem 20 821 hl vína za 
průměrnou jednotkovou hodnotu 26,10 Kč/l. Bílé 
víno se na uskutečněném vývozu podílelo 50,9 % 
(10 602 hl za 21,40 Kč/l) a červené 14,6 %
(3 033 hl za 45,10 Kč/l). Hlavním odběratelem vína 
bylo ve sledovaném období (I/2015) tradičně 
Slovensko, kam bylo vyvezeno 18 161 hl (88,1 %) 
za 22,10 Kč/l. 

Podíl objemového množství vyvezeného vína byl 
roven 21,69 % dovezeného vína, ve finančním 
vyjádření 22,65 %.

TISČR SZIF
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Informace o cenách vína

Ceny průmyslových výrobců vína v ČR
Datum zjištění ceny: leden 2015                Kč/l

Druh

Cena průmyslových výrobců (vážený průměr) Prodané 

množství 

(hl) minimální maximální průměrná změna proti XII/14

Víno bílé         - lahvové 35,93 40,01 38,00 -3,00 118

                      - sudové - - * - 23

                       - tetrapack - - * - 71

Víno červené  - lahvové 36,93 39,25 38,30 -3,00 161

                      - sudové - - * - 13

                       - tetrapack - - * - 340

Jakostní bílé lahvové celkem 55,57 69,06 61,30 -8,40 4 828

z toho: Müller Thurgau 48,20 73,11 55,10 -6,20 603

           Veltlínské zelené 50,00 73,28 54,10 -17,10 925

Jakostní červené lahvové celkem 54,72 93,92 67,40 -40,50 2 183

z toho: Frankovka 52,75 60,37 54,90 -4,60 767

           Svatovavřinecké 50,40 67,92 61,50 5,20 475

Jakostní bílé sudové celkem 30,49 36,06 32,10 1,50 508

z toho: Müller Thurgau 29,80 31,36 30,60 -0,10 136

           Veltlínské zelené 28,40 33,89 30,80 -0,20 22

Jakostní červené sudové celkem 30,70 32,31 31,20 0,60 315

z toho: Frankovka 29,80 31,40 30,80 0,30 86

           Svatovavřinecké 29,80 32,76 31,90 1,40 52

Šumivé 88,90 128,79 114,80 -1,50 2 651

Víno s přívlastkem 67,05 132,00 75,40 5,10 2 025

Poznámka: Cena průmyslových výrobců  - cena, za kterou je víno odebíráno z výrobních podniků, bez dopravy a DPH.
Údaj o prodaném množství vína uvádí množství prodaného vína, ze kterého byly vypočteny ceny průmyslových výrobců. * = méně než 3 údaje
Pramen: TIS ČR SZIF

Průměrná cena lahvového jakostního bílého 
vína celkem se v lednu 2015 proti prosinci snížila 
o 8,40 Kč/l (o 12,1 %) a uzavírala na hodnotě 
61,30 Kč/l. Průměrná cena sledované odrůdy Müller 
Thurgau se snížila o 6,20 Kč/l a uzavírala na hodnotě 
55,10 Kč/l. U odrůdy Veltlínské zelené se průměrná 
cena snížila o 17,10 Kč/l (o 24,0 %) a uzavírala na 
hodnotě 54,10 Kč/l. 

Průměrná cena lahvového jakostního 
červeného vína celkem se v lednu 2015 proti
předchozímu období snížila o 40,50 Kč/l (o -37,5 %) 
a dostala se na 67,40 Kč/l. U odrůdy Frankovka se 
cena snížila na hodnotu 54,90 Kč/l. U odrůdy 
Svatovavřinecké se průměrná cena ale zvýšila 
a uzavřela na hodnotě 61,50 Kč/l. 

Průměrná cena sudového jakostního bílého vína
celkem se v lednu 2015 podle šetření TISČR SZIF mírně

zvýšila a uzavírala na hodnotě 32,50 Kč/l. U sudového 
vína odrůdy Müller Thurgau cena mírně klesla 
a uzavřela na 30,60 Kč/l. Průměrná cena sudového 
vína odrůdy Veltlínské zelené uzavírala na hodnotě 
30,80 Kč/l, cena tedy nepatrně klesla.

U sudového jakostního červeného vína se 
průměrná cena v lednu 2015 proti předchozímu měsíci 
tentokrát zvýšila a dosáhla hodnoty 31,20 Kč/l. 
Průměrná cena sledované odrůdy Frankovka byla 
30,80 Kč/l. Průměrná cena odrůdy Svatovavřinecké 
v tomto období byla stanovena na úrovni 31,90 Kč/l, 
tedy vzrostla proti minulé hodnotě.

Průměrná cena šumivého vína v lednu 2015 podle 
šetření TISČR SZIF uzavírala na hodnotě 114,80 Kč/l. 
Průměrná cena vína s přívlastkem se zvýšila 
a dosáhla hodnoty 75,40 Kč/l. 

INFORMACE O CENÁCH VÍNA V ČR
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Zahraniční obchod ČR
Dovoz vinných hroznů a hroznové šťávy do České republiky v roce 2015

Druh

leden 2015

celkem
z toho

EU (28)

t Kč/kg t Kč/kg

Vin. hrozny stolní 2 346 43,10 790 43,70

Vin. hrozny moštové - - - -

Vin. hrozny sušené 511 45,70 109 42,70

Hroznová šťáva 53 36,90 53 36,90

Poznámka: ČSÚ je po vyhodnocení celních deklarací průběžně zpětně prováděna úprava údajů dovezeného zboží.
Pramen: Dle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF.

Největší dodavatelé vinných hroznů 
stolních
leden 2015

Největší dodavatelé vinných hroznů 
sušených
leden 2015

Země t Kč/kg Země t Kč/kg

Jižní Afrika 930,0 43,60 Turecko 237,0 40,60

Nizozemsko 469,1 38,10 USA 98,4 61,70

Německo 307,9 52,10 Írán 64,3 40,90

Peru 305,8 44,50 Slovensko 56,1 45,60

Namibie 240,0 39,40 Lotyšsko 22,3 33,20

Pramen: Dle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF.                                                    Pramen: Dle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF.

      

       Dodavatelé hroznové šťávy
        leden 2015

Země t Kč/kg

Španělsko 44,9 35,10

Itálie 6,4 40,30

Německo 1,6 74,00

Slovensko 0,1 48,40

- - -

          Pramen: Dle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF; * = Země a území neuváděné v rámci obchodu uvnitř Společenství

Vývoz vinných hroznů a hroznové šťávy z České republiky v roce 2015

Druh

leden 2015

celkem
z toho

EU (28)

t Kč/kg t Kč/kg

Vin. hrozny stolní 358 47,50 358 47,50

Vin. hrozny moštové - - - -

Vin. hrozny sušené 81 46,40 81 46,40

Hroznová šťáva 44 36,80 44 36,80

Poznámka: ČSÚ je po vyhodnocení celních deklarací průběžně zpětně prováděna úprava údajů dovezeného zboží;
Pramen: Dle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR
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Dovoz vína do České republiky v roce 2015

Druh

leden 2015

celkem
z     t o h o

EU (28)

hl Kč/l hl Kč/l

CELKEM 95 982 25,00 82 722 22,80

z toho: šampaňské 139 400,40 83 668,50

           šumivé 1 074 77,90 1 059 76,60

            perlivé 3 572 20,80 3 572 20,80

         víno bílé 49 065 19,30 48 908 19,20

        víno červené 12 047 42,40 11 790 42,30

          víno ostatní 30 006 26,60 17 230 18,00

          vinný mošt 80 44,20 80 43,70

Poznámka: ČSÚ je po vyhodnocení celních deklarací průběžně zpětně prováděna úprava údajů dovezeného zboží;
Pramen: Dle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF.
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hl Dovoz vína v letech 2012 - 2015

víno bílé víno červené

Dovoz vína do České republiky podle velikosti obalu v roce 2014

prosinec
celkem bílé červené ostatní

hl Kč/l hl Kč/l hl Kč/l hl Kč/l

Láhve do 2 l 32 139 44,50 15 391 34,50 9 068 47,70 7 680 60,60

Obaly nad 2 l 58 979 14,00 36 653 13,40 15 187 12,80 7 139 19,60

Poznámka: ČSÚ je po vyhodnocení celních deklarací průběžně zpětně prováděna úprava údajů dovezeného zboží;
Pramen: Dle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR
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Hlavní dodavatelské země: rok 2014

32%

21%

11%

5%

5%

4%

3%

3%

2%

14%

Dovoz vína celkem: I/2015

Španělsko

Itálie

Slovensko

Maďarsko

Moldávie

Německo

Francie

Chile

Jižní Afrika

ostatní

Pramen: Dle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF. Pozn.: procentický součet v grafech nemusí být vždy 100%, je to vlivem zaokrouhlení
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Dovoz červeného vína: leden 2015

Španělsko

Itálie

Francie

Maďarsko

Německo

Slovensko

Řecko

Bulharsko

Rakousko

Jižní Afrika

Přehled dovozu vybraných položek z Maďarska a ze Španělska v období 2013-14

Země Maďarsko Španělsko

KN kód 2204 21 79 2204 21 80 2204 21 79 2204 21 80

období/jednotka hl Kč/l hl Kč/l hl Kč/l hl Kč/l

Celkem 2013 12 123 27,50 8 292 23,70 28 450 23,20 9 831 26,90

duben 167 17,80 139 18,50 1 922 17,10 358 29,60

květen 549 31,60 244 29,80 1 462 25,40 3 089 49,10

červen 1 186 30,20 233 31,70 2 026 23,30 329 34,10

červenec 1 122 23,60 678 16,80 3 244 15,90 1 531 34,80

srpen 1 168 35,70 226 24,40 4 205 15,80 1 721 17,10

září 541 31,70 246 26,40 2 101 17,90 713 23,90

řijen 723 38,00 375 28,10 2 131 21,80 872 20,90

listopad 659 27,90 277 22,70 3 044 17,50 2 679 22,00

prosinec 1 382 25,80 858 21,70 3 676 17,20 1 717 18,30

Celkem 2014 10 622 29,20 5 485 24,50 31 085 19,00 15 912 28,90

leden 2015 807 17,90 559 15,70 2 481 19,30 848 23,50
Poznámka: Položka celního sazebníku: 2204 21 79 - Bílá vína vyráběná v EU, s chráněným zeměpisným označením (ChZO), 2204 21 80 - Vína jiná než bílá, 
vyráběná v EU, s chráněným zeměpisným označením (ChZO);
Pramen: Dle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF.

Země Množství (hl)
Průměrná

jednotková 
hodnota (Kč/l)

Španělsko 31 229 13,60

Itálie 20 193 19,50

Slovensko 10 546 22,20

Maďarsko 5 305 22,80

Moldávie 4 585 26,90

Německo 3 559 41,10

Francie 2 955 87,20

Chile 2 949 66,60

Jižní Afrika 2 275 20,00

Makedonie 1 780 15,50

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR
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Vývoz vína z České republiky v roce 2014

Druh

leden 2015

celkem
z     t o h o

EU (28)

hl Kč/l hl Kč/l

CELKEM 20 821 26,10 20 298 25,60

z toho: šampaňské 21 683,50 21 683,50

           šumivé 154 99,50 139 95,90

            perlivé 26 120,10 23 116,90

         víno bílé 10 602 21,40 10 593 21,20

        víno červené 3 033 45,10 3 021 40,90

          víno ostatní 6 983 21,40 6 500 22,00

          vinný mošt 1 47,60 1 47,60

Poznámka: ČSÚ je po vyhodnocení celních deklarací průběžně zpětně prováděna úprava údajů vyvezeného zboží.
Pramen: Dle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF.
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hl Vývoz vína v letech 2012 - 2014

víno šumivé víno bílé víno červené

Vývoz vína z České republiky podle velikosti obalu v roce 2014

prosinec
celkem bílé červené ostatní

hl Kč/l hl Kč/l hl Kč/l hl Kč/l

Láhve do 2 l 6 364 43,50 2 805 34,30 2 814 45,00 745 72,30

Obaly nad 2 l 14 254 16,60 8 016 17,60 6 135,1 14,90 103,4 42,10

Poznámka: ČSÚ je po vyhodnocení celních deklarací průběžně zpětně prováděna úprava údajů vyvezeného zboží.
Pramen: Dle údajů ČSÚ zpracoval TIS ČR SZIF.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČRZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
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Zahraniční trhy
Ceny průmyslových výrobců vína na Slovensku
Ceny zjištěné za měsíc leden 2015         EUR/ l

Víno

Ceny průmyslových výrobců vína
Prodané 
množství 

(hl)
min. max. průměr průměr V.meziměsíční meziroční

leden 2015 prosinec % %

Víno bílé b.z.o. - lahvové 0,90 2,37 1,13 1,17 -2,9 4,4 5 382,72

                - sudové 0,51 1,45 0,61 0,75 -18,6 -5,8 6 941,33

Víno červené b.z.o. - lahvové 0,90 2,64 1,18 1,20 -1,8 4,7 3 849,84

                             - sudové 0,59 1,84 0,74 0,91 -19,2 -16,8 2 423,06

Víno s ch.z.o. bílé - lahvové 1,60 2,03 1,67 1,41 17,8 0,5 77,07

                       - sudové 0,80 1,16 0,94 0,92 1,4 6,4 167,48

Víno ch.z.o. červené - lahvové 1,58 2,14 1,65 1,62 1,5 -2,2 41,69

                              - sudové 0,90 1,23 1,10 1,10 -0,3 18,3 33,51

Víno s ch.o.p. bílé - lahvové 1,35 8,66 2,71 2,91 -6,9 4,3 5 619,40

Jakostní víno bílé lahvové 1,17 6,46 2,27 2,27 0,3 5,6 4 762,98

       z toho Veltlínské zelené 1,10 4,61 2,03 2,20 -7,8 -2,2 973,65

Ryzlink vlašský 0,80 4,70 1,89 2,04 -7,1 -3,2 919,14

Víno s přívlastkem bílé 1,99 10,46 5,16 5,79 -10,9 -2,6 856,42

Víno s ch.o.p. bílé - sudové 0,70 1,56 0,78 0,81 -3,5 3,8 2 903,47

Tokajská vína celkem 9,88 20,44 13,58 10,48 29,6 -6,8 6,26

Tokajské samorodné 5,74 10,10 7,09 6,18 14,7 3,6 2,16

Tokajské putnové 14,01 22,00 17,00 15,58 9,1 -5,3 4,10

Víno s ch.o.p. červené - lahvové 1,43 11,29 2,83 3,04 -6,8 9,6 3 631,04

Jakostní víno červ. lahvové 1,28 9,47 2,40 2,48 -3,4 11,7 2 945,45

z toho Frankovka 1,05 5,68 2,17 2,37 -8,6 2,4 1 398,42

- Svatovařinecké 1,35 4,66 2,21 2,33 -5,1 1,0 550,52

Jakostní víno červ.s přívl.-lahv. 2,09 12,19 4,69 5,61 -16,4 -7,1 685,59

Poznámka: ceny jsou uváděny  v EUR/l, bez DPH, spotřební daně a dopravy; * = méně než 3 údaje; přepočet na € konverzním kurzem 1 EUR = 30,126 SKK;
b.z.o. = bez zeměpisného označení, s ch.z.o. = s chráněným zeměpisným označením, s ch. o. p. = s chráněným označením původu 

Pramen: ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska; 

Prodané množství vína, odbytové ceny v Maďarsku
Období zjištění ceny: 8. - 9. týden 2015                               HUF/hl; hl

Kvalita Druh MJ 8.t. 2015 9.t. 2015
9.t. 2015/  9.t. 

2014 (%)
9.t. 2015/ 8.t. 

2015 (%)

Stolní víno
bílé

hl 1 356,30 2 027,52 59,67 149,49

HUF/hl 20 478,18 23 991,10 123,25 117,15

červené        

a rosé

hl 510,68 1 133,37 36,23 221,93

HUF/hl 25 340,27 26 699,68 114,78 105,36

Víno z určené 
oblasti

bílé
hl 5 584,69 4 124,15 195,76 73,85

HUF/hl 19 641,14 21 662,41 68,30 110,29

červené        

a rosé

hl 4 374,85 3 489,11 182,22 79,75

HUF/hl 24 675,55 26 991,73 83,43 109,39
Poznámka: ceny vína bez DPH a nákladů na balení 
Pramen: AKII, Agrárgazdasági Kutat és Informatikai Intézet

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
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Střední týdenní odbytové ceny stolního vína a vín s označením původu z Itálie
Datum zjištění ceny: 10.2. 2015                  EUR/hgdo*

Víno/ období 2014-11-04 2014-12-01 2014-12-02 2014-12-03 2014-12-04

Stolní víno bílé 3,49 3,49 3,49 3,43 3,43

Stolní víno červené 4,17 4,17 4,16 4,16 4,16

Víno/ období 2015-01-01 2015-01-02 2015-01-03 2015-01-04 2015-01-05

Stolní víno bílé 3,43 3,43 3,43 3,43 3,42

Stolní víno červené 4,15 4,15 4,14 4,16 4,14

Pramen: ISMEA; http://www.ismeaservizi.it; pozn. Hgdo = Ettogrado, tj. jednotka vyjadřující hektolitr a stupeň alkoholu

Obchodní odbytové ceny stolních vinných hroznů z dovozu na Slovensku 
Datum zjištění ceny: 6. týden 2015            EUR/kg

Druh min. (€/kg) max. (€/kg)
Průměr (€/kg)

6.týden 2015 4.týden 2015

Vinné hrozny bílé 1,75 2,70 2,21 2,25

Vinné hrozny modré - - - -

Vinné hrozny červené 2,09 2,85 2,47 2,43
Pramen: ATIS, Agrárne trhové informácie Slovenska; novější data nebyla k dispozici

Přehled cen stolních vinných hroznů v Chorvatsku
Datum zjištění ceny: od 2.3.2015 do 8.3.2015  (za 10. týden 2015)                                      HRK/kg

město: Metković Osijek Rijeka Split Zagreb Chorvatsko Chorvatsko*

Druh ovoce OOC stolních hroznů na regionálních trzích Chorvatska 

Stolní hrozny bílé

min. - 20,00 22,00 20,00 25,00 20,00 20,00

max. - 24,00 22,00 24,00 25,00 25,00 27,00

prům. - 22,67 22,00 21,33 25,00 22,67 23,11

Stolní hrozny 
červené

min. - 20,00 22,00 20,00 25,00 20,00 20,00

max. - 24,00 22,00 24,00 25,00 25,00 28,00

prům. - 22,00 22,00 22,00 25,00 22,86 23,80

Poznámka: Chorvatsko* = údaj z předchozího týdne.
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Pramen: Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi - Tržište voća i povrća

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
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Obchodní ceny dovezených vinných hroznů stolních do Polska
Datum zjištění ceny: 10.3.2015 -12.3.2015                                   PLN/kg

Město, datum
Bronisze Kalisz Lublin Poznań Sandomierz Łódź

12.3.2015 12.3.2015 10.3.2015 11.3.2015 10.3.2015 12.3.2015

Typ ceny Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max

Vinné hrozny 9,00 11,00 10,00 10,00 8,00 11,00 10,00 11,43 9,00 11,00 10,00 12,22

Pramen: Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw swieżych; pozn. * = data z předchozího období

Vývoj spotřebitelských cen podle ČSÚ
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Průměrné spotřebitelské ceny cena Kč/l

pozn.: *od ledna 2015 – změna reprezentanta, jakostní víno bílé a červené, balení 0,75 l; v lahvi

Sudové víno z Moravy? Většinou stejně není moravské
Znáte odrůdu vína Cserszegi füszeres? Že ne? 

Možná se pletete a znáte ji velmi dobře, jenom o tom

nevíte. Je to jedna z maďarských odrůd, která se u nás 

běžně vydává za populární a nedostatkovou 

tuzemskou odrůdu Pálava. Falšování stáčených vín 

u nás dospělo do obludných rozměrů. Stát proto 

zvažuje, že prodej sudových vín zpřísní. Jak, to se 

teprve řeší. Podle prezidenta Svazu vinařů ČR Tibora 

Nyitraye ale zisky z pančování vína končí v kapsách 

mafiánů. 

Ministerstvo zemědělství v jedné z variant vino-

hradnického zákona navrhlo, že by sudové víno mohli 

prodávat jen vinaři. Souhlasil by Svaz vinařů s tak 

tvrdým zásahem do trhu?

Samozřejmě by taková restrikce pro naše vinaře vyrábějící 

víno z hroznů sklizených v ČR byla dost omezující. Proto 

navrhujeme, aby se do budoucna jako „sudové víno" mohlo 

prodávat víno vyrobené naším producentem,  z hroznů 

domácího původu, přičemž by se takové víno mohlo prodávat 

(rozlévat)  u vinaře ve vinařství, v jeho vinotéce, ale taky ve 

vinotéce nebo gastrozařízení, které uzavře s výrobcem 

smlouvu  o prodeji takového vína. Stane se certifikovaným 

prodejcem konkrétního vinaře nebo prodejců. Vinař tuto 

skutečnost nahlásí zemědělské inspekci  a oba, tedy vinař 

i prodejce, budou společně garantovat kvalitu a poctivost 

prodávaného sudového vína.

Sudové víno se nejvíce pančuje. Ze 471 kontrol loni 

inspekce falšování zjistila ve třetině případů. Přesto, 

nestačilo by, kdyby se počet inspektorů zvýšil 

 a zmnožily by se kontroly?

Víte, v poslední době se udává, že tady existuje 

15 000 vinoték. K tomu musíme připočíst další prodejní místa 

čepovaného vína, jako například trafiky, květinářství, herny, 

večerky, která nelze označovat jako vinotéky. Dohromady to 

odhaduji zhruba na 20 až 30 tisíc míst. K tomu si přidejme 

zhruba tisíc vinařů, kamenné obchody a velkoobchody. Jak 

velká by měla být armáda kontrolorů? Menší Asociace vinařů 

ale tvrdí, že pokud by se omezily „sudovky", bude to 

znamenat existenční problémy právě pro menší producenty.

Takový argument byste nevzal?

Ne, s tímto argumentem nemůžu souhlasit. V současné době 

se menší producenti  v konkurenci na černo prodávaných 

levných vín ze zahraničí nemůžou se svým sudovým vínem 

uplatnit téměř vůbec. Navíc hrozí, že do KEG sudu s jejich 

označením bude nepoctivým prodejcem nalito jiné, třeba 

i pančované víno,  a důsledky odhalení pak padnou i na jeho 

hlavu. V zásadě se naše sudové víno prodává pouze 

v zavedených vinotékách, s jejichž provozovateli mají malí 

vinaři dlouhodobé vztahy a vzájemně si důvěřují. Věřím, že 

poptávka po našem víně bude i po zavedení navrhovaných 

opatření.

Nejenom ve vinotékách, ale  i trafikách někdy vidíme 

nápis „víno dovezené z Moravy", případně jméno 

moravské firmy, která je distributorem. To ale >> 

AKTUALITY
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neznamená, že to víno „vyrostlo" na Moravě. Neměla 

by matoucí formulace „dovezené  z Moravy" zmizet?

To jste narazil na obrovský a možná i jeden z hlavních 

problémů. Postupem času prodejci rozvinuli marketingovou 

strategii, která spočívá když ne v klamání, tak zcela jistě 

v matení spotřebitele. Uvedu klasický případ. Přijde zákazník 

do místa, kde se prodává rozlévané víno. Všude vidí nápisy 

Sudové víno z Moravy, Rozlévané víno  z Moravy, reklamní 

nápisy se jménem vinaře nebo vinařství, často obsahující 

i jméno známé vinařské obce. Zeptá se, jaké sudové, 

stáčené neboli rozlévané víno se nabízí. 

První odpovědí je, že je to víno  z Moravy. 

Když je zákazník dále zvědavý, zeptá se, 

od jakého producenta z Moravy. Tady se 

mu dostane třeba i pravdivé infor-

mace. Jenže zde většinou dotazování končí 

a zákazník, v domnění, že se dostává víno 

moravské, provede nákup.

A koupí „cizinu"

Bohužel se většinou jedná  o to nejlevnější víno 

ze zahraničí, často na černo dovezené a na 

černo, tedy bez řádných dokladů, prodávané. Po prvních dvou 

odpovědích zákazníka už nenapadne, že by víno přivezené 

z Moravy, od konkrétního vinaře, nebo vinařství nemělo být 

moravské. Většinou je informace o původu vína umístěná na 

malém papírku, někde mimo zorný úhel nebo dohlednou 

vzdálenost zákazníka.

Stává se tak obětí velké cílené manipulace a je ochoten 

zaplatit za víno více, než by byl zaplatil, kdyby věděl, že se 

jedná o víno ze zahraničí. Viděl jste někde, že by na 

vinotéce či jiném prodejním místě byl nápis: Stáčená vína 

ze zahraničí?

Neviděl, tedy možná jednou. A přitom většina dnes prodávaných 

čepovaných vín je pravým původem z Moldavska, Makedonie, 

Srbska,  v lepším případě ze Španělska, Maďarska a Itálie. Čest 

výjimkám u solidních prodejců.

Platí plán, že začnete víno označovat českou vlajkou?

Ano, jednoduché odlišení našich vín chceme vyřešit návrhem 

povinného použití záklopky na hrdle lahve v národních barvách. 

Podobně jako v Rakousku. Zákazník  v obchodě bude na první 

pohled vidět a vědět, zda kupuje víno českého původu. Podle 

průzkumu provedeného pro Vinařský fond většina zákazníků 

vyhledává naše víno. Je smutné, že i vinaři a vinařství zvučných 

jmen se snížili k takovému jednání a stali se  z nich překupníci 

laciných vín nízké nebo základní kvality a zneužívají oblíbenost 

našich vín.

Kdo je dnes takovým nejtypičtějším „pančérem" vína? Jsou 

to spíše jednotlivci, nebo firmy?

Vzhledem k odhadovanému objemu černého vína kolem 

100 milionů litrů se dá čekat, že se jedná o organizovaná 

mafiánská seskupení. Obáváme se, že po trablech v lihu se nám ta 

stejná skupina přesunula i s kapitálem do našeho segmentu. 

Odhalili jsme, že není vůbec složité dovézt na naše území jakékoli 

prodatelné množství vína na černo, bez vědomí úřadů. O zalátání 

této systémové chyby teď jednáme 

s ministerstvem financí. Doufáme, že 

pan ministr Babiš dostojí svým slibům 

o řádném hospodaření státu 

a vytáhne z černé díry i odhadovaných 

2,5 miliardy korun daňových úniků.

Kde berou surovinu, třeba na 

falšování Pálavy?

Na naši Pálavu jsme obzvlášť citliví 

a mezi lidmi je velmi oblíbená, proto 

se taky stává častou obětí falšování. 

Za Pálavu se vydávají třeba maďarská 

odrůda Cserszegi füszeres, balkánská Tamjanika nebo i jiné uměle 

upravené a domíchané víno. Markantní je to zejména u Pálavy 

údajně ze Slovenska. Registrují tam 54 hektarů této odrůdy 

 a z nich je většina vína zařazena do lahvovaného. Přitom se nabízí 

v mnohých výčepech  a vinotékách. Kde se asi vzala?

S falšováním vína se určitě musely vypořádat i jiné 

vinařské země. Jak?

Dobrým vzorem je Rakousko, které prošlo velkou očistou po 

skandálu v 80. letech minulého století. Tehdy se objevila ve víně 

látka jinak používaná do nemrznoucí směsi  v autě, takzvaný 

diethylenglykol. Po totálním rozpadu rakouského vinařství se 

podařilo za pár let vybudovat skvěle fungující systém, který 

garantuje zákazníkům poctivost výroby a prodeje vína.  V Rakousku 

je jakékoli pančování, falšování nebo prodej v rozporu s předpisy 

nemilosrdně tvrdě trestán jak finančně, tak vězením pro pachatele. 

A u nás? Dle kontrol je třetina testovaných vzorků označena za 

falešné, nebo pančované. Je-li to tradiční vrcholek ledovce, tak 

nám pomáhej Bůh! Jenomže nevím  o žádném trestním stíhání 

pachatelů takových podvodů.

Pramen:  www.svcr.cz

Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost od 12.3.2015

1 BGN – 13,964 Kč 1 EUR – 27,305 Kč 1 HRK – 3,571 Kč
100 HUF  –  8,994 Kč  1 PLN – 6,601 Kč
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