
 

  

Vážená spotřebitelská veřejnosti, 

 

 

pro odbornou veřejnost není žádným tajemstvím, že vinařská obec v našem 

regionu má dlouhodobé a opakované výhrady k činnosti pro nás tak významného 

správního orgánu jakým je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Tomuto orgánu 

je nemalou částí vinařské veřejnosti vytýkán především značně diferencovaný přístup 

k četnosti, průběhu a hodnocení výsledků kontrol jednotlivých subjektů.  

 

Z mnoha rozkladů či podání, které lze kdykoli zpětně ověřit, nepřímo vyplývá 

neochota tohoto orgánu použít u kontrol některých subjektů veškeré dostupné možnosti 

ke zjištění skutečného stavu ověřovaných skutečností, v jiných případech jsou vůči 

kontrolovaným subjektům uplatňovány neodůvodněně rozdílné závěry a sankce co do 

jejich důvodu i výše. U nezanedbatelné části zejména malých a středních vinařů 

převládá oprávněný názor, že prostřednictvím správního orgánu státu si skupina 

„vyvolených“ subjektů reprezentovaných konkrétními osobami upevňuje své postavení 

na trhu či prosazuje jiné zájmy. 

 

Jako příklad k výše uvedenému konstatování lze uvést postup SZPI z nedávného 

období. Pracovníkem SZPI p. Pavelkou byla v závěru minulého roku provedena kontrola 

v Zámeckém vinařství Bzenec s.r.o. (mimo jiné horkým favoritem na ocenění titulem 

Vinař roku 2013).  Předmětem kontroly původu a jakosti byla vína importovaná ze SR od 

společnosti Dufrex s.r.o., Sereď. Ve značné části odebraných vzorků byla prokazatelně 

zjištěna kontaminace tzv. syntetickým glycerínem, jehož přídavek do vín je v EU přísně 

zakázán. Toto zjištění, které se dle odhadů dotýkalo nejméně 500 000 litrů vína - 

vzhledem závažnosti nálezu a objemu kontaminovaných vín - by u převážné části jiných 

subjektů vyvolalo ze strany SZPI velmi rázná opatření. Žádné správní řízení v této věci 

však zahájeno nebylo. Zámecké vinařství Bzenec, s.r.o. – jednoznačně v souvislosti se 

zjištěním uvedeného pracovníka SZPI – následně zahájilo poměrně rozsáhlé stahování 

konkrétních šarží vín ze sítě svých největších odběratelů, jako jsou řetězce Kaufland, 

COOP, Tesco či Makro, což lze i následně bez větších potíží ověřit. Značné množství lahví 

stažených z trhu na základě „vlastního“ rozhodnutí distributora je tak dodnes 

v provozovně společnosti postupně likvidováno. Dokumentace vč. vzorků 

kontaminovaných šarží vín jsou dosud v potřebném rozsahu k dispozici. 

 



 

Prohlášení člena vedení SZPI pana Pavelky je, „…my jsme něco zaslechli, ale 

oficiálně nic nevíme….. „. 

 

Naše tvrzení není náhodné a plyne ze skutečného života.  Jako příklad lze uvést 

případ, který jsme již před šedesáti dny doložili Ministerstvu zemědělství. A SZPI. Vše je 

průkazné a jasné. Jenom záměrná slepota jak ministerstva, tak i SZPI je děsivá.  

 

Je naprosto správné sledovat a dozorovat kvalitu potravinářských výrobků. Je 

naprosto správné, že se dbá o spotřebitele, je naprosto správné a životně důležité, aby 

stát tuto stráž držel a bděl nad ní. Ale jen pouze jako stát a stále stát. Je nutné oprostit 

stát od zhoubného vlivu lože kmotrů a být pro všechny stejným orgánem. 

 

Jsou velmi divné až farizejské vyjádření a tlaky Svazu vinařů a ostatních orgánů – 

padni komu padni, a přitom na zakázku kmotrů jsou státními orgány šikanováni a tvrdě 

sankcionovány tzv. neoblíbené firmy a firmičky určené lóží kmotrů k likvidaci. Jak chce 

ústřední ředitel SZPI pan Klanica komu odůvodnit skutečnost, že jeho spolužáci jsou 

přímo jeho osobou chráněni a tudíž jsou největšími hříšníky v oblasti kvality. Již od 19. 

března t.r. je informováno vedení SZPI o snad největším skandálu v naší novodobé éře. 

Jde o 500 000 l kontaminovaného vína syntetickým glycerinem uvedených na trh 

Zámeckým vinařstvím Bzenec. Takže jak padni komu padni, když velkovýroba (12 000 

000 l vína roční produkce) již od počátku prosince 2013 stahuje 500 000 l takto 

kontaminovaného vína z trhu pod pláštíkem ochrany SZPI. Ředitel Zámeckého vinařství 

pan Svoboda je vrcholným představitelem Svazu vinařů ČR. Jak může státní orgán na 

tuto skutečnost mlčet a zpětně útočit na jiné – určené a neoblíbené a de facto zrůdným 

způsobem je šikanovat. Velké vinařské firmy ochráněné SZPI jsou právě tím největším 

nositelem prodeje nekvalitních vín. Jak pan Klanica může v televizi proklamovat 

čestnost, přísnost a tvrdé sankce, když již 180 dnů ví o největší aféře českého vinařství 

a tady mlčí. Jak mohou vrchní představitele Svazu vinařů selektovat a vědomě tolerovat 

nejtěžší a masové klamání spotřebitelské veřejnosti, když na druhé straně vypracovávají 

soubory opatření proti těmto nešvarům. Páni z lóže vinařské se mylně domnívají, že jsou 

všemocí, a že těsným propojením všech orgánů moci s nimi jsou nepostižitelní. Je přímo 

nemravné prohlášení šéfů lóže, že to tak je, nikdo s tím nic neudělá, a tak to taky 

zůstane. Obrovská arogance moci, která jím nepatří a určití členové vedení SZPI se jí 

samozřejmě rádi a ne nezištně účastní a dle příkazů kmotrů konají. 

 

Svaz vinařů v tomto složení by měl být rozpuštěn a na zdravých, nekorupčních 

základech vybudován nový, bez kmotrů tak, aby se stal důstojným obhajovatelem 

zákonů a hlavně oponentem státní moci a plnil funkci, pro kterou je zřízen, aby právě 

eliminoval tvrdost zákonů a přispíval k oprávněné ochraně vinařského stavu. 

 

Bylo by velmi užitečné, aby se využilo nového vedení Hospodářské komory-pod 

vedením pana ing. Dlouhého, ve kterého máme neomezenou důvěru. Hospodářská 

komora by tak zajistila a metodicky vedla odborné cechy a seskupení všech výrobců. 

Věříme, že Hospodářská komora sehraje ozdravnou roli v tomto směru. Stanoví pevná a 

zákonná pravidla všech činností a vyloučí vliv Kmotrů a jejich zhoubnou činnost 

eliminuje. 



 

Je morální zvrhlostí, když se úředníci státní moci nechají vtáhnout do osidel 

mocných kmotrů a stanou se jejich součástí. Je to podkopávání důvěry ve státní orgány, 

je to boření základů a pilířů demokratické společnosti. 

 

 

Je třeba na závěr tohoto velice varujícího materiálu položit si zásadní otázku:  

Do jaké míry je dnešní stav dále takto únosný?! Do jaké míry je možno chápat 

důvěryhodnost státních orgánů – tj. SZPI, Vinný fond, resorty na Ministerstvu 

zemědělství? V této fázi a pod tíhou důkazů, které Vám dokládáme, musíme 

konstatovat, že důvěryhodnost těchto orgánů je na bodě nula, což je katastrofální stav. 

Domníváme se, že je třeba vše řešit od základu- personálně, metodicky, dozorově a i 

šetřením v trestním řízení. Je třeba na likvidaci všech těchto kontaminovaných vín 

zapojit hygienickou službu, dozorovat a přesně doložit jak bylo s tímto produktem 

naloženo!!! Jeden z těchto produktů je na hranici škodlivosti lidskému organismu. 

Ohrožuje zdraví.  

 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že jakákoli snaha o nápravu či korektní komunikaci 

ze strany malých a středních vinařů s centrálním orgánem státní správy nemá za 

současného stavu mnoho šancí na úspěch. A to zejména proto, že příčiny kritizovaného 

stavu nejsou legislativního či systémového rázu, ale spočívají v personálních vazbách 

mezi „vinařskou lobby“ a konkrétními úředníky státního orgánu. 

 

 

Je až dojemné, jakým způsobem vystupuje Svaz vinařů s prohlášením ke zlepšení 

kvality vín a zamezení černého trhu s vínem. Vypracovává soubory opatření pro 

odstranění nešvarů trhu s vínem. Je přímo fascinující, jak tito pánové dbají o rozvoj 

dobrých až přímo přátelských vztahů se státními orgány na všech stupních. Jsou 

strůjcem návrhu obrovské tvrdosti vůči každému výrobci a vynalézají stále tvrdší 

podmínky v rukou státních orgánů s jediným cílem, a to – ovládat a manipulovat tyto 

orgány. 

 

Jelikož Svaz vinařů ČR ovládá a řídí skupinka tzv. lóže kmotrů, tak se Svaz vinařů 

stává jejich nástrojem moci a represe vůči všem výrobcům a tzv. neoblíbeným firmám. 

Snaha a činnost těchto pánů je prohloubit vliv na všechny orgány státní moci. Tyto 

paralyzovat svým velmi přátelským přístupem a až přemrštěnou ochotou spolupracovat 

a zároveň ovládat tyto orgány, viz SZPI. SZPI je dnes pod vlivem lóže kmotrů a tito to 

pak zneužívají a jsou kryti nečinností SZPI u jejich firem. 

 

V této fázi je ze strany „lóže Kmotrů“ přistoupeno ke generálnímu útoku na 

sudové a stáčené vína. Jejich cíl není a nebyla péče o spotřebu a kvalitu, ale ovládnutí 

veškerého nákupu vín z dovozu a vytvořit monopol moci nad celým trhem. Proto ty stálé 

a nepochopitelné útoky. Je naprosto zřejmé, že tak jak lóže kmotrů ovládla veškeré 



laboratoře pro rozbory vín, tak se chystá a nebo je již propojena na GŘ cel a i tuto 

složku si již podmaňuje. Příklad ze Bzence-Zámeckých sklepů, je varujícím mezníkem, a 

jestli státní orgány z toho nevyvodí řádné změny včetně personálních-tak ať je Bůh 

milostiv k této zemi. 

 

 

Veškeré podstatné informace dokládáme a jejich zdroj je přímo ze SZPI, ČOI, GŘ-

cel ČR a ostatních státních orgánů. 

 

Je přitom mnoho faktů, které jsou přímo žalovatelné 

 

- zneužívání pravomoci veřejného činitele 

 

- 500 000 l vína kontaminovaného syntetickým glycerínem je tajně likvidováno a 

dále prodáváno. U všech jiných – než u kmotrů – je povinnost protokolární 

likvidace, a to buď prodejen, do pálenic nebo dodáním na čističku odpadních vod. 

Ani jedno ani druhé se zde nekoná a dál je vědomě ohrožováno zdraví zákazníků 

 

- neplnění povinností státním orgánem, který má vše ověřit, zajistit a likvidaci 

dozorovat 

 

- nečinnost orgánů hygienické služby …… 

 

 

Smyslem našeho sdělení pochopitelně není nic neřešící záměr kohokoli z dotčených 

bezdůvodně očernit či jinak poškodit. Chceme pouze dosáhnout stavu, který ze strany 

státu zaručí všem výrobcům a distributorům – bez ohledu na jejich velikost, formu, 

pozici na trhu či personální zastoupení – rovné podmínky.  

 

          

         Za malé a střední vinaře 

         Oldřich Kuchař 

         Pod vinohrady 1180 

         Bzenec  696 81 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Víno Mikulov prodávalo víno se syntetickým přídavkem 

Inspekce nařídila stáhnout 500 lahví vína Müller Thurgau. Výrobce tvrdí, že byl podveden 
dodavatelem. 

Ilustrační snímek. | Foto: 
Isifa/Thinkstock  
Brno - Ve víně Müller Thurgau od Vína Mikulov našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
(SZPI) syntetický glycerol, jehož přidávání do vína je zakázané, ač není při běžné míře konzumace 
zdraví nebezpečný. 

Výrobce tak musel stáhnout z trhu dvě šarže, na konci minulého týdne to bylo podle mluvčího 
inspekce Pavla Kopřivy téměř 500 litrových lahví.Výrobce uvedl, že se stal obětí podvodu. Lahve totiž 
plnil slovenský dodavatel. 

Spotřebitel nemá šanci 

Přidání syntetického glycerolu nemá běžný spotřebitel šanci poznat. Nesyntetický totiž vzniká při 
kvašení a dodává vínu hladkost a plnost. Přidávání syntetického glycerolu do vína je častým 
prohřeškem a Svaz vinařů volá po větších trestech pro ty, kdo se podvodů při výrobě a prodeji vína 
dopouštějí. 

"Víno pro výrobu těchto šarží jsme zakoupili od našeho dlouhodobého slovenského dodavatele, 
kterému jsme plně důvěřovali. Ten je smluvně vázán dodávat pouze víno vyrobené povolenými 
vinařskými postupy," uvedl Ondřej Beránek, jednatel společnosti Bohemia Sekt, pod kterou Víno 
Mikulov patří. 

Nedostatek vlastních hroznů 

Podle Beránka musí vinařství kvůli nedostatku hroznů z vlastních vinic a moravských hroznů od 
místních smluvních dodavatelů část vín nakupovat v zahraničí. 

"Nechceme dále podstupovat podobné riziko. Proto pořídíme do naší akreditované laboratoře 
speciální přístroj, který umožní podobnou situaci vlastní zpřísněnou vstupní kontrolou již předem 
vyloučit," uvedl Beránek. 

Výrobce podporuje i snahu vinařů zřídit komerční laboratoř, kde by mohli dělat testy všichni vinaři. 
Inspekce každoročně odhalí na trhu řadu pančovaných vín pocházejících ze zahraničí. 

Autor: ČTK 

Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/vino-mikulov-prodavalo-vino-se-syntetickym-

pridavkem/r~bbd58d94f6ed11e3bc4e002590604f2e/ 

http://zpravy.aktualne.cz/bile-vino/r~i:photo:507575/r~bbd58d94f6ed11e3bc4e002590604f2e/
http://zpravy.aktualne.cz/bile-vino/r~i:photo:507575/r~bbd58d94f6ed11e3bc4e002590604f2e/
http://najisto.centrum.cz/1941366/vino-mikulov-sro/
http://www.aktualne.cz/wiki/ekonomika/statni-zemedelska-a-potravinarska-inspekce/r~i:wiki:3031/
http://zpravy.aktualne.cz/vino/l~i:keyword:372/
http://zpravy.aktualne.cz/hroznove-vino/l~i:keyword:31647/
http://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/vino-mikulov-prodavalo-vino-se-syntetickym-pridavkem/r~bbd58d94f6ed11e3bc4e002590604f2e/
http://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/vino-mikulov-prodavalo-vino-se-syntetickym-pridavkem/r~bbd58d94f6ed11e3bc4e002590604f2e/


 

MW zkoušky, slovensko-mikulovský glycerol a 
explozivní Coravin  

Pro zítřejší IN Magazín Hospodářských novin jsem připravoval krátký 
článek o vinných školeních a certifikacích, v mezičase se objevil přehled 
letošních otázek z teoretické i praktické části, včetně seznamu 
naslepo degustovaných vín. Takže pokud si chcete udělat obrázek o 
obtížnosti a stylu zkoušky, máte možnost. Některé kladené otázky jsou 
rozhodně zajímavé a hodné zamyšlení („Může být vinařský průmysl vůbec 
kdy sociálně zodpovědný?“) i bez nutnosti odpovědět na ně delším textem 
za méně než pětačtyřicet minut :o) Dovolil bych si tvrdit, že třeba poznat 
čtyři ryzlinky bych asi zvládl, ale poslat je přesně do konkrétních míst 
původu… to už je jiná hra. V praktických vinných testech je tam kupa 

klasických lahví, ale i několik slušných zákeřností. Prostě pěkně připraveno. Zkoušku minulý 
týden dělal i jeden studen z ČR, tak mu můžete držet palce, první český MW by mohl 
domácímu trhu prospět. 

O neutěšeném stavu domácího trhu s vínem, především pokud jde o různé dovozy tvářící se 
na první pohled jako vína z ČR, tu píšu celkem pravidelně až roky. Momentálně v síti 
kontrolorů skončilo Víno Mikulov, prohřeškem byla přítomnost syntetického glycerolu ve 
víně, které do svých lahví nakoupili na Slovensku (překvapivě ovšem případ není, snad jen 
prozatím, vidět v Potravinách na pranýři). Pokud jste pili jejich Müller Thurgau v litrovce, 
byl v něm i nečekaný bonus. Zábavné je to i v kombinaci s titulkem jejich webové 
prezentace: „Víno Mikulov - Moravian Wine Perfection“. K článku se okamžitě objevil 
komentář v tomto znění: „Ondra Beránek zapomněl říct, že slovenská firma, která dodala do 
Vína Mikulov, resp. do Bohemia sektu víno se jmenuje DUFREX, s.r.o. Prodávají víno s 
glycerolem i do Zámeckého vinařství Bzenec a do Znovínu Znojmo. Ti mají ale štěstí, protože 
glycerol ve víně se jim daří díky Klanicovi ututlat. Lidí dávajte si pozor na všechna slovenská 
vína, které prodávají výše uvedená "moravska" vinařství. Toho vína se samozřejmě 
nedovezlo pár tisíc litrů, ale desítky…“. Podobných věcí člověk vždycky slyší hromady už kdo 
ví jak dlouho, ale fakt se nic nemění. Komentář byl navíc přidán pod jménem František 
Drahonský, což je výrobní ředitel dotčeného vinařství. Ale podepsat se můžete klidně jako 
Obama, že jo :o) Jinak k tématu jsem se tu rozepisoval v článcích Síň legální hanby, 
Sudovková „pálava“ aneb víte co pijete? (ještě v době, kdy to nebylo populární :o), 
Kristovy rány čerstvě rozkvašené, Důvěra v přeprodejce stáčených vín, Podvody, 
podvůdky a „jen“ prohřešky proti etice a dalších.  

Nedávno jsem tu psal o zařízení Coravin, které slouží k postupnému odsávání vína z lahve 
bez nutnosti vytáhnout korek. Po natlakování lahve ochranným plynem došle v několika 
případech k jejímu prasknutí, někdo se snad dokonce pořezal. Coravin přestal výrobek 
prodávat a doporučil ho nepoužívat, alespoň do té doby, než dodají „nápravný balíček“, 
který bude sestávat z neoprenového obalu na láhev. No není to lehké, podnikat v oboru 
zásadních inovací pro konzumenty vína :o) 

Zdroj: http://www.jizni-svah.cz/2014/06/mw-zkousky-slovensko-mikulovsky.html 

 

http://www.jizni-svah.cz/2014/06/mw-zkousky-slovensko-mikulovsky.html
http://www.jizni-svah.cz/2014/06/mw-zkousky-slovensko-mikulovsky.html
http://www.wine-searcher.com/docs/mini_exam_2014.pdf
http://www.wine-searcher.com/docs/mini_exam_2014.pdf
http://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/vino-mikulov-stahuje-tisice-lahvi-z-prodeje-kvuli-glycerolu-20140606.html
http://www.potravinynapranyri.cz/Search.aspx?ext=y&sbranch=81
http://www.jizni-svah.cz/2012/03/sin-legalni-hanby.html
http://www.jizni-svah.cz/2013/07/sudovkova-palava-aneb-vite-co-pijete.html
http://www.jizni-svah.cz/2013/09/kristovy-rany-cerstve-rozkvasene.html
http://www.jizni-svah.cz/2013/01/duvera-v-preprodejce-stacenych-vin.html
http://www.jizni-svah.cz/2011/07/podvody-podvudky-jen-prohresky-proti.html
http://www.jizni-svah.cz/2011/07/podvody-podvudky-jen-prohresky-proti.html
http://www.jizni-svah.cz/2014/03/jehla-korkem-hi-tech-promena-vody-ve.html
http://www.coravin.com/safety-notice
http://www.jizni-svah.cz/2014/06/mw-zkousky-slovensko-mikulovsky.html


 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 
 



 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 







 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























































 


