Statut soutěže vín
Zlatý pohár Česko Slovenska 2022

Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je společnost
Sommelierský Servis s.r.o.,
Poříčí 787/25, 639 00 Brno,
IČ: 04062019, DIČ: CZ 04062019.
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88001.
Prezidentem soutěže je Ing. David Schön.
Odborným garantem soutěže je Tibor Vittek.

Cíle soutěže vín Zlatý pohár Česko Slovenska
Podpořit snahu o vznik a distribuci co nejkvalitnějších vín prostřednictvím odborného a nestranného
zhodnocení vín.
Přispět k těsnějšímu propojení dvou velice podobných a historicky, jazykově a kulturně provázaných
trhů v oblasti výroby a distribuce vína.
Zprostředkovat platformu, kde dochází k setkávání výrobců vín, distributorů vín, odborníků
a spotřebitelů. Vzájemným porovnáním, sdílením názorů, zkušeností a myšlenek přispět k rozvoji
odvětví.
Přispět k rozšíření odbytového trhu pro výrobce a distributory vín a zároveň k větší znalosti vín
tuzemských i našich nejbližších sousedů mezi laickou i odbornou veřejností.

Propagace
Organizátor uveřejní oficiální výsledky soutěže na webových stránkách soutěže
(www.zlatypohar.eu) a formou oficiálního tištěného katalogu. Informace obsahují přehled všech
soutěžních vzorků, dosaženého výsledku a udělených medailí.
Slavnostní vyhlášení a předání pohárů pro vítěze kategorií se uskuteční v Brně. Následně proběhne
ve městě Brně venkovní přehlídka medailových vín pro veřejnost. Ve vybraných městech České
republiky a Slovenska proběhnou degustace oceněných vín soutěže, na kterých bude možné
degustovat nejlépe hodnocená vína ze všech kategorií soutěže.
Pořadatel soutěže má právo na odkoupení až 300 lahví vína, které se účastnilo soutěže, se slevou
minimálně 30% oproti prodejní ceně uvedené v přihlášce.

Termíny
Poslední termín pro přihlášení vzorků

1. 5. 2022

Termín pro odevzdání vzorků

2. 5. 2022 – 15. 5. 2022

Hodnocení

2. – 3. června 2022

Slavnostní vyhlášení a festival

24. – 25. června 2022

Podmínky účasti
Soutěž Zlatý pohár Československa je určena pro vína, která byla vyrobena na území Česká
republiky a Slovenské republiky z hroznů, které byly v těchto dvou zemích vypěstovány. Zúčastnit
se můžou vína, která jsou vyrobena v souladu s vinařskou legislativou v zemi původu daného vína.
Účastnický poplatek za přihlášení jednoho vzorku je 750 Kč / 30 €. Poplatek musí být uhrazen při
předání vzorků nebo bezhotovostním převodem na účet společnosti nejpozději v termínu ukončení
sběru vzorků. Poplatek může být nižší v rámci speciálních nabídek včasného přihlášení.
Bankovní spojení:
Číslo účtu CZK

2500794192/2010

IBAN CZK

CZ3520100000002500794192

Číslo účtu EUR

2500833518/2010

IBAN EUR

IBAN: CZ9220100000002500833518

BIC/SWIFT

FIOBCZPPXXX

Každý vzorek je do soutěže možné přihlásit prostřednictvím online systému VinkoPro na adrese
https://vinko.sk/sutaze/zlaty-pohar-cesko-slovenska-2022. Vytisknutá přihláška musí být odevzdána
společně se vzorky vín ve dvou kopiích. Jednu potvrzenou kopii dostane přihlašující zpět.
Přihláška musí obsahovat následující údaje:
název přihlašovatele (v souladu s obchodním rejstříkem, příp. jméno přihlašovatele u fyzické osoby,
jeho sídlo, IČ, jméno kontaktní osoby, telefon, e-mail),
obchodní název vína,
odrůda,
jakostní zařazení,
ročník sklizně,
geografický původ – země, oblast, podoblast, případně obec a viniční trať,
kategorie,
číslo šarže a její velikost,
evidenční číslo jakosti u jakostních vín,
obsah zbytkového cukru (g/l), titrovatelných kyselin (g/l) a objem alkoholu (%),
objem lahve (l),
cena za lahev.
Každý vzorek prezentuje 6 adjustovaných lahví o objemu a jedna volná etiketa k příslušnému
vzorku. (Etiketu lze v tiskové kvalitě nahrát do přihlašovacího systému.)
Uzavírka přihlášek je 1. 5. 2022.

Odevzdání vzorků
Vzorky je možné odevzdávat na sběrných místech v České a Slovenské republice v období od
2. 5. 2022 – 15. 5. 2022. Vzorky jsou skladovány ve vhodných podmínkách, aby nedošlo
k možnému znehodnocení kvality vína. Do místa, kde probíhá hodnocení, jsou přepraveny
minimálně 24 hodin předem.
Při převzetí bude zkontrolováno správné vyplnění přihlášky a každému vzorku bude přiděleno
evidenční číslo.
K přihlášce musí být dodána kopie analytického rozboru všech vín, obsahující údaje minimálně
o skutečném a celkovém alkoholu, obsahu cukru (glukóza + fruktóza) a celkovém obsahu kyselin.
Kopii je možné vložit do přihlašovacího systému elektronicky.
K přihlášce musí být dodány také dokumenty prokazující původ vín; u zemských vín kopie
registrace vinice (u vlastních hroznů) nebo kopie nákupního (pořizovacího) dokladu (evidenční
lístek, dodací list atd.). U vín zatříděných jako „jakostní“, příp. „VOC“ nebo „DSC“ kopie rozhodnutí
o zatřídění; lze nahradit také vyplněním evidenčního čísla jakosti u příslušného vína.
Víno musí být na přihlášce (a následně v katalogu soutěže) označeno tak, jak ho lze v době
přihlášení uvádět na trh; tj. nelze uvádět označení přívlastkem, pokud v době přihlášení není řádně
zatříděno na SZPI, příp. sdružením VOC či DSC. Pokud výrobce doloží zatřídění před uzávěrkou
katalogu, lze označení vína po dohodě s organizátorem soutěže opravit dle skutečnosti.

Vyloučení ze soutěže
Z účasti na soutěži budou vyloučena vína takového producenta, kterému bylo dle oficiálního sdělení
Státní zemědělské a potravinářské inspekce ČR nebo Štátna veterinárna a potravinová správa SR
na základě písemného dotazu pravomocně v posledních dvou letech před konáním soutěže
prokázáno opakované porušení vinařského zákona v následujících postupech:

1. Nepovolené enologické postupy
a) Přídavek glycerolu, barviv a dalších nepovolených látek): odkaz na nařízení Komise (ES)
č. 606/2009 - uvedené látky nejsou uvedeny mezi povolenými látkami v příloze I, které lze
použít při výrobě vína.
b) Přídavek vody a ethanolu: odkaz v ustanovení nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013v
platném znění, příloha VIII, část 2, odstavec A, bod 1 a 2.
c) Nadlimitní etanol původem z řepného cukru: odkaz na nařízení EP a ER (EU)
č. 1308/2013 v platném znění, příloha VIII, odstavec A, bod 2 písmene a) a b).

2. Produkty neznámého původu nebo produkty vyrobené z produktů: § 27 odstavec 4,
písmeno b), bod 2 zákona č. 321/2004 Sb. v platném znění

3. Nevyhovující geograficita - porušení ustanovení článku 103 nařízení EP a ER (EU)
č. 1308/2013 v platném znění + neoprávněné užití tradičních výrazů: porušení ustanovení článku
113 nařízení EP a ER (EU) č. 1308/2013
Ze soutěže budou také vyloučena vína v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů
v přihlášce.

Hodnocení vín
Hodnocení vín probíhá v měsíci červnu. Vína se hodnotí 100 bodovým systémem Mezinárodní unie
enologů (ve znění rezoluce OIV z roku 2009) s využitím počítačového systému pro hodnocení vín.
Celkové bodové hodnocení se počítá aritmetickým průměrem bodových ohodnocení všech členů
komise s eliminací krajních hodnot.
V případě rovnosti bodů u hraničních případů pro udělení ocenění se použije propočet bez
eliminace krajních hodnot.

Soutěžní kategorie
A. Šumivá a perlivá vína
a. Šumivá vína – sekty vyrobené klasickou metodou nebo metodou Charmat.
b. Perlivá vína – vína sycená oxidem uhličitým.
B. Bílá vína
a. Suchá – bílá vína s maximálně 4 gramy zbytkového cukru na litr, případně až 9
gramy zbytkového cukru na litr, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu
kyselin přepočítaného na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně.
b. Polosuchá - bílá vína s maximálně 12 gramy zbytkového cukru na litr, případně až
18 gramy zbytkového cukru na litr, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového
obsahu kyselin přepočítaného na kyselinu vinnou je 10 gramů nebo méně.
c. Polosladká – bílá vína s minimálně 12,1 a maximálně 45 gramy zbytkového cukru na
litr.
C. Růžová vína a klarety – růžová vína a klarety do 45 gramů zbytkového cukru na litr.
D. Červená vína
a. Suchá – červené vína s maximálně 4 gramy zbytkového cukru na litr.
b. Ostatní – červená vína s nejméně 4 gramy zbytkového cukru na litr.
E. Sladká vína – vína se zbytkovým cukrem nad 45 gramů zbytkového cukru na litr.
F. Organická vína – vína splňující kritéria EU pro organická vína
G. Archivní vína – bílá vína ročníku 2016 a starší a červená vína ročníku 2015 a starší.
Jedno víno je možné přihlásit pouze do jedné kategorie.
Do soutěže je možné přihlásit pouze víno, kterého má přihlašovatel k dispozici nejméně 500 lahví
(kategorie A – D), případně 100 lahví (kategorie E – G).

Složení hodnotící komise
Hodnotící komise je složena z uznávaných hodnotitelů vín z České a Slovenské republiky
i zahraničí. Degustátoři musí být držiteli degustátorských zkoušek dle ISO 8586-2, případně
rovnocenných. Funkce degustátora a předsedy komise je čestná a nezastupitelná.

Průběh hodnocení
Vzorky jsou seřazeny podle kategorie, odrůdy, ročníku (sestupně) a obsahu zbytkového cukru
(vzestupně). Za seřazení vzorků pro hodnocení odpovídá odborný garant soutěže.
Tichá vína jsou otevírána takto:
Bílá a růžová vína – cca 30 minut předem
Červená, organická a archivní vína – cca 45 minut předem

Vinař může v přihlášce uvést požadavek na otevření vína ve větším předstihu. Požadovanou dobu
je možné uvést po hodinách. Minimální požadavek je 1 hodina, maximální je 24 hodin.
Každý den začíná hodnocením tzv. „nultého vzorku“.
Maximální počet hodnocených vzorků připadajících na každou komisi je maximálně 50. Výjimku
z tohoto pravidla může v odůvodněných případech povolit garant soutěže. Hodnotí se v ucelených
sériích po cca 15 vzorcích, po kterých následuje přestávka. Během přestávky bude degustátorům
mimo prostor, kde probíhá hodnocení, k dispozici takové lehké občerstvení, aby nemělo negativní
vliv na citlivost chuťových buněk degustátorů.
Mezi jednotlivými sériemi je dostatečný časový rozestup. Každá komise tak může svou sérii hodnotit
individuálně dlouho podle svých potřeb kvalitního zodpovědného zhodnocení.
Pro hodnocení vín jsou zajištěny čisté, světlé prostory bez vnějšího rušení (hluk, zápach), s denním
světlem nebo dostatečným umělým osvětlením.
Degustátor musí mít k dispozici:
•
•
•
•
•
•
•

vlastní stůl pro hodnocení
min. 3 kvalitní degustační sklenice na víno o objemu minimálně 350 ml.
sklenici na vodu + neutrální neperlivou vodu
poznámkový list a tužku
bílé ubrousky
nádobu na odlévání (plivátko)
neutralizační pečivo (nejlépe bílá veka)

Vína budu degustátorům předkládána při těchto teplotách (měřeno v lahvi):
•
•
•
•

sekty: 8 - 10 °C
bílá, růžová vína a klarety: 10 - 12 °C
sladká vína 10 - 14 °C
červená vína: 15 - 18 °C

Vína musí být podávána tak, aby degustátor neměl žádnou možnost odhalit identitu vína.
a) vzorky se nalévají z originální láhve, která je úplně zakrytá (vč. hrdla a dna láhve), nebo
b) vzorky jsou podávány již nalité ve sklenicích (každý vzorek čistá sklenice), nebo
c) vzorky jsou nalévány ve skleněných karafách
Vzorky musí být přehledně označeny číslem vzorku umístěným buď na zakryté láhvi, karafě nebo
na podnosu se sklenicemi.
Degustátor má k dispozici seznam vzorků, který obsahuje číslo vzorku, kategorii dle statutu, ročník,
případně odrůdu a údaj o zrání v sudu.
Předseda dbá na to, aby žádný ze členů komise (vč. jeho samého) v průběhu hodnocení
neovlivňoval ostatní členy komise (vč. neverbálních komunikace).
Případná diskuse je možná až po ohodnocení vzorku všemi hodnotiteli a řídí ji předseda komise.
Na konci hodnocení podepisuje každý hodnotitel tabulku s jeho hodnoceními. Výsledky jsou
zpracovány v elektronickém systému a vytištěny. Všechny dokumenty jsou archivovány po dobu
nejméně 5 let.

Vyhodnocení soutěže a ocenění
Víno s nejvyšším bodovým ziskem v každé kategorii získává ocenění „vítěz kategorie“.
3 vína s nejvyšším bodovým ziskem původem z České republiky a 3 vína s nejvyšším bodovým
ziskem původem ze Slovenské republiky se zúčastní finálového rozstřelu. Finálová komise zhodnotí
tato vína a víno s nejvyšším bodovým ziskem se stane absolutním vítězem a „šampionem soutěže.
Podmínkou pro udělení titulu vítěz kategorie je účast minimálně 10 soutěžících vzorků v kategorii.
V případě rovnosti bodů při způsobu výpočtu s eliminací krajních hodnot se pro stanovení pořadí
použije výpočet bodů bez eliminace krajních hodnot.
Jednotlivá ocenění vín (kategorie, šampion, …) budou přihlašovatelům vín předána na slavnostním
vyhlášení.

Ocenění nejlepších vinařství a udělení Zlatého poháru
Ocenění kvality * až *** obdrží vinařství, jehož nejlépe hodnocených 6 vín získá dohromady:
•
•
•

pro *** součet 522 a více bodů
pro ** součet 516 - 522 bodů
pro * součet 510 – 517 bodů

Vinařstvím, která dosáhnou hvězdičkového ocenění je vystaven diplom s příslušným počtem hvězd.
Vinařství s nejvyšším součtem bodů 6 jeho nejlépe hodnocených vín získává ocenění vítěze
„Zlatého poháru Česko Slovenska“. Mezi těmito 6 víny můžou být maximálně 2 vína z kategorie E,
případně G a F, pokud se jedná o vína se zbytkovým cukrem nad 45 gramů zbytkového cukru na
litr. Tento titul má ve svém držení po jeden rok až do příštího vyhlášení výsledků nového ročníku.
Vína, která dosáhnou vysokého bodového ohodnocení, obdrží medailové ocenění. Minimální
bodové hranice pro udělení medailí:
•
•
•

Velká zlatá medaile – od 92 bodů
Zlatá medaile – od 88 bodů
Stříbrná medaile – od 85 bodů

Vínům oceněných medailí je vystaven diplom – certifikát. Diplom obsahuje jednoznačnou specifikaci
výrobce, příp. přihlašovatele, uděleného ocenění a vína, vč. čísla šarže.

Ostatní ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo na výrobu a distribuci samolepek a jiných propagačních materiálů
s logem a slovním označením „Zlatý pohár Česko Slovenska“. Pořadatel na požádání dodá medaile
sloužící pro označení oceněných vín v maximálním množství odpovídajícímu velikosti šarže
uvedené v přihlášce. Vydání medaile je zpoplatněno dle ceníku pořadatele.
Informace na obalu vína ohledně umístění v této soutěži mimo schválené a pořadatelem
distribuované materiály jsou považovány za porušení statutu soutěže. Svévolné označování vín
logem nebo značením „Zlatý pohár Česko Slovenska“ je považováno za porušení statutu soutěže,
nekalou prodejní praktiku a zásah do práv pořadatele.
V souvislosti s událostmi ohledně výskytu nového typu koronaviru SARS-Cov-2 si organizátor
vyhrazuje právo na změnu termínu či případné zrušení akcí plánovaných pro širokou veřejnost.

