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Statut soutěže
1. Pořadatel soutěže 
Soutěž je organizována spolkem MLADÍ VINAŘI, z.s. Organizátor má právo na vyloučení 
vzorků, které nesplňují tento statut. 

Hodnocení soutěžních vín proběhne v  Centru excelence Národního vinařského centra ve 
Valticích dne 26. a 27. února 2020.

2. Poslání a cíl soutěže 
Cílem projektu Co chutná mladým? 2020 je celková propagace moravských vín, moravského 
vinařství a vinohradnictví s  důrazem na hodnocení mladých vinařů mladými degustátory 
(věková kategorie degustátorů při hodnocení je omezena věkovou hranicí 40 let).

V každé kategorii bude mimo jiné vyhlášen vítěz z řad mladých vinařů, který víno vyrobil a 
nepřesáhl hranici 35 let věku. Soutěž vín Co chutná mladým? 2020 nebude omezena jen na 
jednu vinařskou podoblast, ale bude se jednat o propagaci všech moravských a českých 
vinařských podoblastí – tedy výstava přesahující svým významem rámec vinařské podoblasti. 
Zároveň budou mít možnost přihlásit svá soutěžní vína také vinaři zahraniční (Rakousko, 
Německo, Slovensko, Maďarsko, aj.), celá soutěž tak poskytne středoevropský rámec 
srovnání.

V soutěži bude vyhlášena cena “Mlaďoch 2020” - cena pro mladého vinaře do 35 let, 
působícího ve vinařství, které svojí roční produkcí nepřesáhne 100 000 litrů vína, kde má 
tento mladý vinař rozhodující vliv na výrobu a výslednou podobu vína a je také majitelem či 
členem statutárního orgánu. Tuto cenu získá nejlépe hodnocená kolekce vín soutěže vyrobené 
vinařem splňujícím tato kritéria. Cílem soutěže tak bude “objevení” mladého talentovaného 
vinaře.

3.  Určení soutěže 
Soutěž je otevřena pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné, která splňují podmínky 
tohoto statutu. 
Soutěž je otevřena všem vínům, která jsou jednoznačně identifikovatelná (výrobce, původ, číslo šarže 
a doplňující údaj o zbytkovém cukru).

4. Termín a místo konání 
Co chutná mladým? 2020 Centrum excelence, Národní vinařské centrum, Valtice:

▪ Hodnocení vín – 26. a 27. února 2020 v 9:00 – 18 hodin, resp. 8 – 14 hodin

▪ Přehlídka vybraných vítězů – v rámci měsíce, kdy bude v určených podnicích prezentace 
vítězů Co chutná mladým? 2020

▪ Předání ocenění – 27. února 2020 v 18:00 hodin v Centru Exelence ve Valticích.



5. Množství láhví a poplatek 
Soutěžící vydá bezplatně 4 ks lahví (o obsahu 0,75 l) do vlastnictví organizátora soutěže 
pro potřeby senzorického posouzení. 
Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného vinařského zákona, včetně uvedení ročníku 
sklizně hroznů. Každá láhev musí být soutěžícím označena tak, aby bylo možno jednoznačně 
identifikovat konkrétního přihlašovatele / výrobce a konkrétní víno. 

Přihlašovatel hradí soutěžní poplatek ve výši 500,- Kč za přihlášený vzorek splatný hotově při předání 
vzorků.

6. Přihláška 
Vína musí být do soutěže přihlášena prostřednictvím formální přihlášky, která je podepsána 
kompetentní osobou za přihlašovatele. Přihláška obsahuje údaje o přihlašovateli, příp. výrobci vín; 
minimálně tyto: název přihlašovatele (v souladu s obchodním rejstříkem, příp. jméno přihlašovatele u 
fyzické osoby, jeho sídlo, IČ, jméno kontaktní osoby, telefon, e-mail), příp. výrobci vín a o 
jednotlivých vínech, zejména obchodní název vína dle etikety (název vína, odrůda, jakostní zařazení, 
ročník), číslo šarže, obsah zbytkového cukru a obsah alkoholu.

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 a SO2. 

U vín zatříděných jako „jakostní“, příp. „VOC“ 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. Pokud výrobce doloží zatřídění před uzávěrkou katalogu, lze označení 
vína po dohodě s organizátorem soutěže opravit dle skutečnosti. 

Nesprávné údaje na přihlášce vylučují příslušné víno ze soutěže. V případě úmyslného nepravdivého 
uvedení údajů budou veškerá vína daného účastníka vyloučena ze soutěže.

Vyplněním a předáním přihlášky souhlasí přihlašovatel se zpracováním a publikací údajů o výrobci a 
vínu v katalogu výstavy a odborném tisku.

7. Odběr vzorků 
Odběr vzorků probíhá ve dnech od 5. do 12. 2. 2020 ve Vinařském ráji v Čejkovicích.   Kontaktní 
osoba ing. Roman Bílek (tel.: +420 723 424 442). Uzávěrka přihlášek prostřednictvím systému Elwis 
bude 10. 2. 2020. Dalším sběrným místem v témže týdnu bude ve Chvalovicích u Znojma ve vinařství 
Simenon, a to pouze po telefonické domluvě s majitelem vinařství, Lukášem Kovalským (tel.:737 439 
155).

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

I. 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 etanolu: 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).



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

III. 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. 1308/2013Poznámka: Ten, kdo uvádí do oběhu vína  označena jako vína s CHOP (jakostní 
odrůdová vína, vína s  přívlastkem, VOC…), nebo s CHZO  (české nebo moravské zemské víno) 
tuzemské provenience, a přitom se zjistí, že se nejednalo o tuzemská vína, tak porušuje ustanovení 
článku 118 v odst. 1  nařízení Rady ES č. 1234/2007. 

9.  Ředitel soutěže a enolog 

▪ Libor Nazarčuk, ředitele soutěže, který odpovídá za řádný a standardům odpovídající průběh 
organizace soutěže. Ředitelem soutěže může být pouze člověk, který úspěšně složil 
degustátorskou zkoušku dle platnou v ČR a má zkušenosti s  organizací národních nebo 
mezinárodních soutěží vín. Ředitelem soutěže řeší také případné spory a nejasnosti vzniklé při 
hodnocení.

▪  Petr Hloušek, enolog soutěže, který je podřízen řediteli a který odpovídá zejm. za správné 
označení a kategorizaci soutěžních vzorků.

10.Hodnotící komise 
Členy komise jmenuje organizátor z řad členů sdružení Mladí vinaři, popřípadě dolpní degustátory do 
40 let věku. Předpokladem účasti v komisi jsou přiměřené zkušenosti s hodnocením vín. Nevhodné a 
neslušné chování či zjevná podnapilost degustátora může být důvodem k nepřipuštění k hodnocení, 
popř. k vyloučení z hodnocení. Komise se skládají nejméně z 5 členů. 

Hodnocení každé komise řídí předseda komise. Předseda musí mít platné senzorické zkoušky 
vykonané v ČR nebo degustátorské zkoušky podle evropských norem ISO a DIN. Hodnocení 
předsedy komise se započítává do celkového hodnocení.

11.Podmínky hodnocení 
Podmínky pro hodnocení vín:

a) Místnost světlá, dobře větraná o teplotě 18-22 °C, zajištěná proti vedlejším vlivům

b) Nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost jakkoliv poznat 
identitu předkládaného vzorku

c) Degustátor má k  dispozici seznam předkládaných vzorků s  uvedením evidenčního čísla 
vzorku, ročníku a odrůdy (kategorie)

d) Degustační sklenice odpovídají typu podle pravidel O.I.V., nebo podobné degustační sklenice 
na stopce o objemu min. 20 cl.

e) Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení – vína jsou seřazena podle kategorie/ 
odrůdy a dále podle ročníku (sestupně) a podle obsahu zbytkového cukru (vzestupně)

f) Vína se podávají v teplotách: bílé a růžové víno 10 - 12 °C, červené vín 14 - 16 °C, šumivé 
víno 8 - 10 °C  

g) Výsledky hodnocení jsou archivovány po dobu tří let a je zaručena absolutní objektivita a 
nestrannost zpracování výsledků. V  případě podezření na možné nesrovnalosti při 
vyhodnocování je organizátor schopen na vyžádání vedoucího hodnocení, nebo některého 
z předsedů komisí zpětně dohledat a zkontrolovat hodnotící lístky kteréhokoliv vzorku.

12. Hodnotící systém 
Vína, která splnila všechny podmínky tohoto statutu, budou ohodnocena stobodovým systémem 
mezinárodní unie enologů. K  zaznamenání hodnocení bude využit systém ELWIS zajištěný 
pronájmem a technickou podporou Národního vinařského centra.



13. Kategorizace vín 
A) Bílá vína suchá s obsahem zbytkového cukru do 9 g/l vč. (dle zákona o vinohradnictví a 

vinařství)

B) Rosé vína suchá s obsahem zbytkového cukru do 9 g/l vč. (dle zákona o vinohradnictví a 
vinařství)

C) Červená vína suchá s obsahem zbytkového cukru do 9 g/l vč. (dle zákona o vinohradnictví a 
vinařství)

Přihlášená vína se řadí a hodnotí podle odrůd, které dále tvoří samostatné podkategorie pro 
hodnocení a uvedení v katalogu výstavy. Pro vytvoření samostatné kategorie z dané odrůdy je 
nutný minimální počet 5 vzorků uvedené odrůdy. V případě nižšího počtu vzorků jsou 
zařazena tato vína do podkategorie „bílá (rosé, červená) vína ostatní“ v této kategorii.

D) Naturální vína - suchá vína s obsahem redukujících cukrů max. 4 g/l, obsah veškeré SO2 max. 
66,6 mg/l, u vín se toleruje jemný závoj (kal), na doporučení je možné víno dekantovat (toto 
doporučení je nutné uvést v přihlášce).

14.Ocenění 
Organizátor bude udělovat ocenění dle následujících kritérií:

Minimální počet bodů pro získání ocenění je 85 bodů, přičemž ocenění může získat max 30% vzorků.

Všichni výrobci, kteří získají pro svá soutěžní vína ocenění, obdrží od pořadatele při slavnostním 
vyhlašování mj. cedulku s označením „Tady chutná mladým 2020“, kterou budou mít právo označit 
svoji provozovnu (výrobnu, sklep, atd.). Další ceny pro vítěze poskytne genreální partner soutěže, 
společnost Vinařský ráj, dodavatel potřeb pro vinaře a další partneři soutěže. 

Vinaři s oceněným vínem si budou moci zakoupit na své náklady také nálepku s logem soutěže, kterou 
budou moci opatřit lahve svých vín oceněných v soutěži Co chutná mladým 2020.

15.Udělení zvláštních ocenění 
V každé kategorii A – D bude udělen vítěz kategorie na základě hodnocení speciální komise, která 
bude vybírat i šampiona soutěže a také vítěz kategorie mladého vinaře (výrobce do 35 let věku).  

“Mlaďoch 2020” - cena pro mladého vinaře do 35 let, působícího ve vinařství, které svojí roční 
produkcí nepřesáhne 100 000 litrů vína, kde má tento mladý vinař rozhodující vliv na výrobu a 
výslednou podobu vína a je také majitele či členem statutárního orgánu.  Tuto cenu získá nejlépe 
hodnocená kolekce vín soutěže vyrobená vinařem splňujícím tato kritéria. Cílem soutěže tak bude 
“objevení” mladého talentovaného vinaře.

Vinaři s titulem Mlaďoch 2020 bude nabídnuto roční přidružené členství ve spolku Mladí vinaři s 
možností si poté zažádat o členství řádné.

16.Šampion 
Absolutní vítěz – „Šampion“ bude vybrán speciální komisí, sestavenou z  předsedů jednotlivých 
komisí z vítězů jednotlivých kategorií A, B, C, D. Stejným způsobem bude vybrán také absolutní vítěz 
mladého vinaře (výrobce do 35 let).

Do této komise postoupí vždy minimálně dvě vína z každé komise a to tak, že jedno z nim musí být od 
mladého vinaře dle tohoto statutu. Každá kategorie (A, B, C, D) musí být ve speciální komisi 
zastoupena minimálně dvěma vzorky vín.

17.Nejlepší kolekce vín 
Nejlepší kolekce vín bude vybrána podle nejlepšího průměrného hodnocení vzorků jednotlivých 
soutěžících. Pro vyhodnocování nejlepší kolekce vín se berou v úvahu pouze soutěžící, kteří přihlásili 
4 a více vzorků a přihlásili svá vína minimálně ve dvou kategoriích. Průměr bude stanoven ze čtyř 
nejlépe hodnocených vín od jednoho přihlašovatele.         


	Co chutná mladým?
	Statut soutěže
	Pořadatel soutěže
	Poslání a cíl soutěže
	Určení soutěže
	Termín a místo konání
	Množství láhví a poplatek
	Přihláška
	Odběr vzorků
	Vyloučení ze soutěže
	Ředitel soutěže a enolog
	Hodnotící komise
	Podmínky hodnocení
	Hodnotící systém
	Kategorizace vín
	Ocenění
	Udělení zvláštních ocenění
	Šampion
	Nejlepší kolekce vín

