
Statut XXVI. ročníku Odborné degustace jihomoravských vín 
v Moravských Budějovicích 

I. Pořadatel 
1. Pořadatelem XXVI. ročníku Odborné degustace jihomoravských vín v Moravských Budějovicích 
(dále jen „soutěž“) je Vinařský spolek Moravské Budějovice se sídlem Purcnerova 62,676 02 Moravské 
Budějovice, IČ: 26531909, www.vsmb.wz.cz, e-mail: vsmb@email.cz (dále jen „pořadatel“). 
2. Kontaktními osobami ve věcech přípravy, zajištění, konání soutěže a poskytování veškerých 
souvisejících informací jsou všichni členové výboru pořadatele. 
3. Kontaktními osobami ve věcech domluvy s příslušnými výrobci vína (dále jen „vystavovatelé“), sběru, 
svozu a předávání vzorků vín k základnímu roztřídění a registraci jsou všichni členové pořadatele. 
 

II. Datum a místo konání soutěže 
Soutěž se uskuteční v prostorách MKS Beseda, Zámecké konírny, 676 02 Moravské Budějovice 
v sobotu dne 7. 5. 2022 od 13.00 hod a v neděli dne 8. 5.2022 od 13.00 hod 
 

III. Poslání a cíl soutěže 
1. Odborně posoudit, porovnat a vyhodnotit vína pocházející především z vinařské oblasti Morava 
na základě zásad senzorického hodnocení pomocí 100 bodové stupnice a podpořit tím snahu o výrobu 
co nejkvalitnějších vín schopných konkurence na trhu s vínem. 
2. Na základě výsledků soutěže a při celkovém počtu přesahujícím 150 hodnocených vzorků zorganizovat 
a uspořádat společenskou, kulturní a osvětovou akci XXVI. ročník Ochutnávky jihomoravských vín 
konané v sobotu dne 21. 5. 2022 a v neděli 22. 5. 2022 v prostorách Zámeckých koníren a přiléhajícímu 
nádvoří, 676 02 Moravské Budějovice (dále jen „veřejná ochutnávka“). 
3. V rámci veřejné ochutnávky umožnit osobní výměnu zkušeností a poznatků z vinohradnicko 
vinařského oboru, posloužit k navázání a prohloubení obchodních a společenských vztahů mezi 
profesionálními a drobnými výrobci vína, pěstiteli vína, obchodníky a spotřebiteli, přispět k podpoře 
výroby a prodeje vína. 
 

IV. Podmínky soutěže a účasti v soutěži 
1. Pořadatel pro soutěž stanovuje těchto 7 základních kategorií vín: 
a) bílá, 
b) červená, 
c) rosé, 
d) klarety, 
e) speciální a likérová /přírodně sladká vína vyrobená z hroznů o zralosti minimálně 27 °NM; dále 
fortifikovaná; kořeněná aj. vína (ledová a slámová, výběry z bobulí, cibéb, botrytické a sauternské, 
tokajská víceputnová, portská, madeira, sherry, malaga, marsala, vermuty, některé aperitivy a digestivy, 
kvevri vína apod.)/, 
f) šumivá a perlivá,  
g) ovocná a jiná. 

2. Poplatek za účast na soutěži pořadatel od vystavovatelů nevybírá. Pro účast na soutěži se nevyžaduje 
certifikát o původu hroznů. 
3. Do soutěže může každý vystavovatel přihlásit přírodní révové víno zařaditelné do příslušných kategorií 
stanovených pořadatelem. Je žádoucí, aby na každé láhvi od vystavovatele byly uvedeny alespoň tyto 
údaje, jimiž je pořadatel při registraci a odborné degustaci vázán: 



a) jméno a adresa vystavovatele /název firmy, sídlo/, 
b) odrůda, 
c) ročník, 
d) jakostní třída /podle cukernatosti vyjádřené ve °NM - víno (stolní), zemské; jakostní; jakostní s 
přívlastkem (kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové víno, slámové 
víno); dále šumivé, perlivé, likérové/, 
e) charakter /postačuje kvalifikovaný odhad podle zbytkového cukru ve víně (suché, polosuché, 
polosladké, sladké)/, 
f) poznámka /např. podle geografického označení, specifického způsobu zpracování, zařazení (MZV, 
ČZV, VOC, tokajské, portské, barrique, klaret, surlie, kvevri, orange apod.)/. 
4. Vystavovatelé se soutěže zúčastňují dobrovolně a bez nároku na úhradu ceny za poskytnuté vzorky 
nebo náklady s tím spojené. Z každého přihlášeného vzorku dodají po 3 láhvích á 0,75 l(u kategorie vín 
speciální a likérová se akceptují lahve i menšího objemu á 0,5 l, 0,375 l, 0,2 l). Příslušné vzorky se po 
převzetí stávají majetkem pořadatele. Pořadatel může do soutěže zařaditi vzorky z veřejně dostupných 
zdrojů. 
5. Vína bez uvedení některých specifických údajů budou při registraci do soutěže nebo při vlastním 
hodnocení posuzována takto: 
a) při absenci „jména a adresy vystavovatele“ budou zařazena pod pojmem „neznámý vinař“, 
b) při absenci „odrůdy“ budou v rámci příslušné kategorie zařazena do „směsí neznačených“, 
c) při absenci „ročníku“ budou chápána jako vína vyrobená v roce „2021“, 
d) při absenci „jakostní třídy“ budou chápána jako vína „jakostní“, a 
e) při absenci „charakteru“ budou chápána jako vína „suchá“. 
6. Každý vystavovatel dává svou dobrovolnou účastí v soutěži svůj výslovný souhlas se zveřejněním 
souborných výsledků soutěže v příslušném tištěném Katalogu vín. 
7. Každý vystavovatel dostane na náklady pořadatele vydaný příslušný Katalog vín a všechna ocenění, 
byla-li udělena. Vystavovatelům, kteří se zúčastní soutěže o nejlepší kolekci vín, je kontaktní osobou 
pořadatele nabídnuta volná VIP vstupenka na veřejnou ochutnávku. 
8. V časovém rozmezí od pondělí dne 9. 5. 2022 do pátku dne 13. 5. 2022 mohou být vystavovatelé za 
účelem dostatečné prezentace při veřejné ochutnávce a reklamy vín na náklady pořadatele požádáni o 
poskytnutí dalších lahví oceněného identického vína, zvláště vítěz hlavní kategorie (šampion ochutnávky) 
minimálně o dalších 10 lahví, vítězové jednotlivých kategorií (nejlepší bílé; červené; rosé; klaret; 
speciální a likérové; šumivé a perlivé; ovocné a jiné) minimálně o dalších 5 lahví a někteří vítězové 
příslušných odrůd (vítěz odrůdy) minimálně o další 3 láhve. 
 

V. Sběr, svoz a registrace vzorků 
1. Sběr a svoz vzorků od vystavovatelů probíhá průběžně od 19. 4. nejpozději do 3. 5. 2022 (včetně) na 
kontaktních místech za předem domluvených podmínek (místo, čas) sjednanými mezi kontaktními 
osobami pořadatele a jednotlivými vystavovateli. 
2. Předávání vzorků u pořadatele proběhne ve středu dne 3 . 5. 2022 v časovém rozmezí 17.00 - 18.00 
hod v Klubovně Vinařského spolku, Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice. 
3. Registrace vzorků probíhá průběžně do čtvrtka 5. 5. 2022 
 
 

VI. Organizace soutěže 
1. Soutěž má ve dnech konání od 13.00 hod předem stanovený podrobný vnitřní časový harmonogram, v 
němž se především uskuteční: 



a) seznámení subjektů soutěže (čl. VII) s organizačními záležitostmi, zásadami chování a odborného 
hodnocení, formou zapisování výsledků do tabulek a způsobem odevzdávání výsledků k elektronickému 
zpracovávání, 
b) losování hodnocených skupin vzorků vín k jednotlivým komisím, přesun příslušných vzorků ke 
komisím, hodnocení „0“ vzorku, hodnocení vzorků vín, elektronické zapisování a zpracovávání výsledků, 
nominování nejlepších vín komisemi na ocenění šampion ochutnávky, 
c) zasedání subkomise, vyřešení sporných otázek, výběr šampiona ochutnávky a potvrzení vítězů 
kategorií popřípadě odrůd vín, vyhlášení výsledků, ukončení soutěže. 
2. Čas konce hodnocení vzorků vín a slavnostní vyhlášení výsledků může být operativně upraven 
závislosti na celkovém počtu hodnocených vzorků a počtu hodnotitelských komisí. 
 

VII. Subjekty soutěže 
1. Vedoucí soutěže - řídí soutěž po organizační stránce, dbá na dodržování časového harmonogramu a 
zásad soutěže, vyhlašuje výsledky soutěže. Je určen výborem pořadatele. 
2. Vedoucí degustace - nejvyšší odborný garant výsledků soutěže, řídí činnost subkomise, má konečné 
slovo ve věci případného vyřazení hodnoceného vzorku a v otázce případného sporného hodnocení 
vzorků, které může korigovat. Je určen výborem pořadatele. 
3. Předsedové komisí - řídí činnost komise, v případě rozdílného názoru v komisi mají konečné slovo 
nebo jsou oprávněni přivolat ke konzultaci vedoucího degustace, hodnotí v rámci komise příslušné 
vzorky z vylosovaného souboru vín. Jsou vybráni výborem pořadatele z řad odborně nejzkušenějších 
členů pořadatele. 
4. Členové komisí - řídí se pokyny příslušných předsedů komise, hodnotí v rámci komise příslušné vzorky 
z vylosovaného souboru vín. Jsou členy pořadatele a k jednotlivým předsedům komisí jsou přiřazeni 
výborem. Členy komisí mohou být i zástupci vystavovatele.  
5. Subkomise - složena z vedoucího degustace a ze všech předsedů komisí. Po opětovném posouzení 
vybírá rozstřelem z příslušných nominovaných vín celkového šampiona ochutnávky a eventuálně ze 
stejně nejvýše hodnocených příslušných vín nejlepší vína kategorie, odrůdy nebo člena Vinařského 
spolku Moravské Budějovice. 
6. Komise - složena z předsedy komise a členů komise, hodnotí vylosovaný soubor vín. Na základě 
zpětné sjetiny svého hodnocení potvrzuje nebo v případě stejně nejvýše hodnocených vín v rámci 
odrůdy opětovným posouzením rozhoduje o vítězi hodnocených odrůd, nominuje subkomisi kandidáty 
na šampiona ochutnávky. 
 

VIII. Hodnocení vín 
1. Vzorky vín jsou hodnoceny v rámci komise anonymně (bez znalosti vystavovatele) pouze pod jejich 
pořadovým číslem uvedeným na příslušné láhvi a dostupnou charakteristikou uvedenou v degustačním 
seznamu a to podle 100 bodového mezinárodního systému za pomoci podrobně rozčleněné senzorické 
tabulky. 
2. Počet jednotlivých hodnotících komisí určí pořadatel nejpozději v pátek dne 6. 5. 2022 v 19.00 hod v 
závislosti na konečném množství dodaných vzorků k hodnocení tak, aby jejich počet připadajících v 
průměru na jednu komisi byl co nejvíce vyrovnaný a zároveň nepřesáhl maximální počet 50 vzorků. V 
případě nutnosti a prospěšnosti, což je především zájem o zabezpečení co největší objektivity hodnocení 
vín, je pořadatel oprávněn přednostně dbát na vyváženost komise možnou změnou člena komise v jejím 
složení. 
3. Komise a subkomise pracují „u kulatého“ stolu. Funkce a postavení všech degustátorů (vedoucího 
degustace, předsedů komisí, členů komisí a členů subkomise) jsou výrazem členských práva povinností 



vyplývajících ze stanov pořadatele a s tím spojené a vyžadované zvýšené míry odpovědnosti za odborné, 
nestranné a objektivní hodnocení příslušných vzorků vín.  
4. Celkové hodnocení vína vyplývá z konsensuálního hodnocení komise nebo v případě rozdílných 
názorů z výsledků aritmetického průměru obdržených bodů od všech členů komise zaokrouhleném na 
celé body. Do elektronického zpracování výsledků hodnocení každého vzorku je komisí předáno jedno 
konečné hodnocení. 
5. V degustačním seznamu je uvedena dostupná charakteristika hodnoceného vína (č. vzorku, odrůda, 
ročník, jakostní třída, charakter a poznámka), podle níž si komise stanoví pořadí pro hodnocení 
jednotlivých odrůd a vzorků. Obdobně postupuje i subkomise. V degustačním seznamu se neuvádí 
identita vystavovatele. 
6. Výsledky ohodnocených vzorků se průběžně zadávají do elektronické databáze. Příslušná ocenění 
náleží nejvýše ohodnoceným vzorkům vín podle stanovených kritérií pro udělování ocenění (čl. IX. 
statutu). 
7. Do rozstřelu o celkového šampiona ochutnávky postupují vína nominovaná jednotlivými komisemi s 
nejvyšším dosaženým počtem bodů z řad nejlépe hodnocených vzorků napříč kategoriemi a odrůdami. 
8. Výběr šampiona ochutnávky eventuálně nejlepšího vína kategorie, odrůdy nebo člena Vinařského 
spolku Moravské Budějovice se po senzorickém hodnocení subkomise provede za pomoci zvláštního 
rozstřelového hodnotícího formuláře. Vítězem se stane víno s nejnižším součtem rozstřelových umístění. 
Při jejich shodě rozhoduje větší počet vyšších umístění v rozstřelu. 
9. Výsledky hodnocení vzorků vín ze strany subkomise se zohlední v konečné verzi elektronické 
databáze. 
10. Pořadatel se zavazuje, že v případě nehodnocení (vyřazení) vzorku komisí nezveřejní identifikační 
údaje vystavovatele v příslušném Katalogu vín. Vystavovatel vyřazeného vzorku bude o rozhodnutí 
vyřazení informován. 
 

IX. Udělování ocenění 
1. Na základě výsledků soutěže jsou udělována tato ocenění: 
a) Zlatá medaile - každý vzorek, který od komise obdržel minimálně 85 bodů včetně (diplom -formát A4; 
samolepky s nápisem „Zlatá medaile“- 1 arch), 
b) Vítěz odrůdy - vzorek s nejvyšším bodovým oceněním v rámci příslušné odrůdy. Vyhodnocuje se za 
splnění podmínky minimálního počtu 5 zastoupených vzorků v odrůdě, v případě více vzorků se stejným 
nejvyšším bodovým hodnocením rozhoduje jejich vzájemné opětovné posouzení komisí nebo rozstřel 
učiněný subkomisí, pokud příslušnou odrůdu hodnotilo více komisí (diplom formát A4; samolepky s 
nápisem „Vítěz odrůdy“- 3 archy), 
c) Nejlepší bílé/červené/rosé/klaret/speciální a likérové/šumivé a perlivé/ovocné a jiné víno - 
vzorek s nejvyšším bodovým oceněním v rámci příslušné kategorie nebo vzorek s druhým nejvyšším 
bodovým oceněním v rámci té kategorie, z níž vzejde šampion ochutnávky. Vyhodnocuje se za splnění 
podmínky minimálního počtu 15 zastoupených vzorků v kategorii, v případě více vzorků se stejným 
nejvyšším bodovým hodnocením rozhoduje po jejich vzájemném opětovném senzorickém posouzení 
rozstřel učiněný subkomisí (diplom - formát A4; ocenění; samolepky s nápisem „Nejlepší <ozn. příslušné 
kategorie>“- 5 archů), 
d) Šampion ochutnávky - vzorek s nejvyšším bodovým oceněním v rámci všech kategorií. Vyhodnocuje 
se ze souboru vín nominovaných jednotlivými komisemi podle stanovených kritérií pro hodnocení vín (čl. 
VIII. statutu) opětovným posouzením a rozstřelem učiněným subkomisí (diplom - formát A3; ocenění; 
samolepky s nápisem „Šampion ochutnávky“- 10 archů), 



e) Nejlepší kolekce vín - soubor s nejvyšším aritmetickým bodovým průměrem zaokrouhleným na jedno 
desetinné místo vypočítaný z prvních pěti nejlépe hodnocených vzorků vín od jednoho vystavovatele 
(ocenění za 1. místo; diplom za 1., 2. a 3. místo - formát A4),  
f) Nejlepší víno člena Vinařského spolku Moravské Budějovice - vzorek s nejvyšším bodovým oceněním 
napříč odrůdami a kategoriemi vystavovatele, který je zároveň člen Vinařského spolku Moravské 
Budějovice. V případě více vzorků se stejným nejvyšším bodovým hodnocením rozhoduje rozstřel 
učiněný subkomisí (putovní pohár propůjčený na 1 rok). 
2. Souběh ocenění se nevylučuje. 
3. Vystavovatelé nebo jejich průkazní zástupci mohou všechna udělená ocenění z rukou pořadatele 
převzít osobně v sobotu dne 21. 5. 2022 od 14.00 hod v rámci veřejné ochutnávky. Nepřevzatá ocenění 
budou na náklady pořadatele osobně předána nebo poštovní službou doručena vystavovatelům v 
nejbližším možném termínu po konání veřejné ochutnávky. 
 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Statut soutěže je závazný pro pořadatele a všechny vystavovatele. 
2. Statut soutěže je zveřejněn na webových stránkách pořadatele. www.vsmb.wz.cz. Na základě 
projeveného zájmu se vystavovatelům při svozu osobně předkládá k nahlédnutí v tištěné podobě nebo 
je zaslán ve formátu „pdf“ elektronickou formou prostřednictvím přílohy e-mailu. 
3. Statut soutěže byl schválen výborem pořadatele ve čtvrtek dne 10. 3. 2022. 
4. Statut soutěže podepisuje statutární zástupce pořadatele, vedoucí soutěže a vedoucí degustace. 
 
 
 
Ing. Stanislav Šťáva v.r.      Michal Dobeš v.r. 
předseda Vinařského spolku Moravské Budějovice    člen výboru Vinařského spolku Moravské Budějovice 

vedoucí soutěže       vedoucí degustace 

 


