
 Č.j.: 1/8/2012

Jednací řád Komise VOC MIKULOV pro hodnocení vína 

Čl. I. / Úvodní ustanovení

 1/  Občanské Sdružení vydává v souladu se Stanovami sdružení tento Jednací řád, který upravuje postup při 
hodnocení vína podle § 23 Zákona. 

Čl. II. / Komise 

 1/  Hodnocení vína originální certifikace podle § 23 Zákona provádí Komise v užším výběru členů. Členy Komise 
jsou fyzické osoby z řad vinařských odborníků mající platné osvědčení o složení senzorické zkoušky prováděné 
Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (dále jen „SZPI“) nebo senzorické zkoušky podle Mezinárodní 
organizace pro normy (ISO), Deutsches Institut für Normung (DIN) nebo Österreichische Norm (ÖNORM). 
Kopie osvědčení  předají členové Komise při jmenování Sdružení.

 2/  Komise poskytuje podklady pro Rozhodnutí o přiznání označení VOC MIKULOV, které vydává Sdružení.
 3/  Pověřené osoby organizují a zajišťují činnost Komise. Úkony, ke kterým je podle  jednotlivých ustanovení 

tohoto řádu oprávněn či povinen tajemník vykonává v případě jeho nepřítomnosti jiná Pověřená osoba.
 4/  Členy Komise a její Pověřené osoby jmenuje a odvolává Výkonný výbor.
 5/  Pověřené osoby musí před svým jmenováním vyplnit a podepsat dotazník, v němž potvrzují, že souhlasí 

s uvedením svého jména ve zveřejněném jmenném seznamu Pověřených osob Komise.
 6/  Provádí-li Pověřené osoby úkony jednotlivě (např. odběr vzorků aj.), jsou k těmto úkonům vybírány losem. 
 7/  Člen Komise před svým jmenováním musí Sdružení předložit osvědčení o složení senzorických zkoušek 

v oboru vína podle odst. 1. tohoto článku a též i vyplněný a podepsaný dotazník, v němž mj. potvrdí, že 
souhlasí s uvedením svého jména ve zveřejněném jmenném seznamu členů Komise. 

 8/  Členové Komise vykonávají svoji funkci objektivně, nestranně, v souladu s příslušnými platnými předpisy.
 9/  Členovi Komise nenáleží žádná odměna.
 10/  Nedodržování příslušných platných předpisů či neomluvená neúčast na zasedání Komise mohou být důvodem 

pro odvolání člena Komise z funkce.
 11/  Jmenné seznamy členů Komise a Pověřených osob zveřejní Sdružení na svých webových stránkách.

Čl. III. / Podmínky hodnocení

 1/  Členové a Pověřené osoby Komise jsou povinny řídit se při výkonu své činnosti tímto řádem, a platnými  
právními předpisy, zejména Zákonem, Vyhláškou a dále vyhláškou č. 254/2010Sb., kterou stanoví seznam 
vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí. Zákonem č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení 
Komise(ES) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č.479/2008, pokud 
jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí. Nařízení Rady (ES) č. 
491/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských 
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trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), 
nařízení Komise (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č.479/2008 
o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční 
potenciál a kontroly v odvětví vína. Každý člen Komise po svém jmenování obdrží jedno vyhotovení tohoto 
Jednacího řádu, což  potvrdí svým podpisem.

 2/  Za činnost Komise odpovídá tajemník Sdružení.
 3/  Tajemník má povinnost předložit jednou ročně Výkonnému výboru podklady k vyhodnocení činnosti 

jednotlivých členů Komise. Při zjištění závažných nedostatků, zejména s ohledem na nepřijatelné rozdíly ve 
většinovém hodnocení Komise a individuálním hodnocením člena Komise, může být člen z Komise odvolán.

 4/  Pověřené osoby zajišťují administrativní úkony, přípravu vzorků pro hodnocení Komisí apod.
 5/  Pověřené osoby nesmí provádět senzorické hodnocení vín, pokud toto hodnocení administrativně 

připravovaly.
 6/  Hodnocení Komise probíhá na určeném místě v určený den za těchto podmínek:
  –  ve světlé, dobře větrané místnosti o teplotě 18–22 °C, zajištěné proti vnějším vlivům;
  –  každý hodnotící člen Komise má k dispozici samostatný degustační stůl chráněný proti rušivým vlivům;
  –  nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby člen Komise neměl možnost jakkoliv poznat identitu 

předkládaného vzorku;
  –  člen Komise má k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením pouze evidenčního čísla vzorku, 

ročníku a odrůdy (kategorie);
  –  degustační sklenice odpovídají typu podle pravidel O.I.V., nebo podobné nebroušené a nepotištěné 

degustační sklenice na stopce o objemu min. 20 cl.;
  –  Komise hodnotí v době mezi 9.00 až 14.30 hod., přestávky mezi hodnocením určuje předseda Komise;
  –  pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení: vína jsou seřazena podle kategorie/odrůdy a dále 

podle ročníku (sestupně) a podle obsahu zbytkového cukru (vzestupně);
  –  vína se podávají při teplotách 10–12 °C;
  –  každý hodnotící člen Komise vypisuje záznam hodnocení do schváleného tiskopisu;
  –  záznamy o hodnocení vín jsou archivovány Sdružením po dobu deseti let; 
  –  Sdružení garantuje absolutní objektivitu a nestrannost zpracování výsledků. V případě podezření na možné 

nesrovnalosti při vyhodnocování je Sdružení schopno na vyžádání zpětně dohledat a zkontrolovat hodnotící 
lístky kteréhokoliv vzorku.

 7/  Datum a místo zasedání Komise, stejně jako datum a místo odběru vzorků, určí na základě obdržených žádostí 
o přiznání označení VOC MIKULOV Výkonný výbor. Hodnocení vín se provádí podle počtu přihlášených 
vzorků, minimálně jednou za čtvrtletí. 

Čl. IV. / Laboratorní rozbory

 1/  Rozbory vína provádějí ve smyslu § 26 odst. 4 písm. b) Zákona akreditované laboratoře akreditovanými 
metodami stanovenými pro rozbory vína právními předpisy. 

 2/  V případě, že výsledky laboratorního rozboru vína ve sledovaných znacích nebudou odpovídat požadavkům 
stanoveným závaznými předpisy Evropských společenství nebo požadavkům stanovených v Zákoně 
a Podmínkách, nebude toto víno předloženo k hodnocení a k přiznání označení VOC MIKULOV a Žádost 
o přiznání označení VOC MIKULOV bude zamítnuta. O způsobu dalšího nakládání s tímto vínem rozhoduje 
jeho výrobce.

 3/  Výsledky laboratorních rozborů uvedené v protokolu o zkoušce (alkohol skutečný, bezcukerný extrakt, těkavé 
kyseliny, volný SO2, veškerý SO2, cukr, alkohol celkový, celkový extrakt,), které jsou  vydávány akreditovanou 
laboratoří, mohou být kontrolovány SZPI. 

 4/  Ke kontrole výsledků rozborů vín bude v souladu s  § 12 odst. 1 písm. c) Vyhlášky použit dílčí vzorek C.
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Čl. V. / Způsob hodnocení

 1/  Hodnocení vín provádí Komise v užším, zpravidla sedmičlenném výběru jejích členů na jednotlivých 
zasedáních, která svolává tajemník Sdružení. Zasedání Komise se koná v degustační místnosti. 

 2/  Užší výběr členů Komise je ustanoven náhodným způsobem na základě losování. Ze seznamu všech členů 
Komise je vylosováno 7 členů. Vylosovaní členové Komise jsou telefonicky vyzváni k účasti na zasedání 
Komise. Nepotvrdí-li účast na zasedání Komise prvních 7 vylosovaných členů, jsou jednotlivě oslovováni další 
vylosovaní členové Komise tak dlouho, až je počet sedmi členů naplněn. Losování provádí tajemník Sdružení 
a 2 zástupci z Výkonného výboru. O celém průběhu losování provede tajemník záznam.

 3/  Pokud se vylosovaný člen Komise, přestože potvrdil účast na zasedání, nebude moci  zasedání zúčastnit, 
musí svoji neúčast řádně odůvodnit a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost sdělit tajemníkovi Sdružení, 
nejpozději 1 pracovní den před zasedáním Komise, aby mohla být Komise doplněna způsobem popsaným 
v odstavci 2. tohoto článku.

 4/  Při zahájení zasedání Komise předkládá tajemník členům Komise návrh na předsedu Komise, který řídí 
hodnocení vín. O tomto návrhu hlasují členové Komise a rozhodnou prostou většinou hlasů. 

 5/  Tajemník sestaví degustační pořadí vín podle aromatičnosti odrůd, zbytkového cukru, alkoholu, kyselin 
a ročníku do schváleného formuláře a pověří příslušnou osobu k nalévání vzorků. Předseda Komise je 
odpovědný za distribuci a sběr hodnotitelských formulářů. 

 6/  Předseda Komise vyhotoví a podepíše zápis o jednání Komise, který je součástí dokumentace k jednotlivým 
zasedáním Komise. V zápisu bude uvedeno číslo Komise, datum a čas hodnocení, seznam přítomných členů 
Komise, počet hodnocených vín,  průběh hodnocení a jeho výsledek.

 7/  Komise je usnášeníschopná při účasti nejméně 5 členů.
 8/  Při rovnosti hlasů se bude hlas předsedy Komise počítat dvakrát.
 9/  Předseda hodnotící Komise se aktivně podílí na hodnocení Komise. 
 10/  Identifikační údaje žadatele musí být členům Komise utajeny. Za dodržení tohoto utajení odpovídá tajemník 

Sdružení.
 11/  Každý člen Komise obdrží před začátkem hodnocení schválený formulář „Záznam hodnocení člena Komise 

VOC MIKULOV“(dokument č.j. 1/14/2012), který obsahuje pouze údaje  potřebné k hodnocení vína (číslo 
pořadové vzorku, odrůda, ročník, souhlas „V“ (vyhovuje) či nesouhlas „N“ (nevyhovuje) udělení/neudělení 
povolení označení VOC MIKULOV a důvod nezařazení. 

 12/  Člen Komise hodnotí víno individuálně a objektivně tak, aby nerušil a neovlivňoval ostatní členy Komise. 
 13/  Hodnocení anonymně předkládaných vzorků vína je prováděno ve sledovaných znacích dle schválených 

Smyslových požadavků na jakost vína VOC MIKULOV . Na požádání je členu Komise poskytnuta zátka 
hodnoceného vzorku, pokud předložení zátky neohrozí zachování anonymity žadatele.

 14/  Člen Komise uvede v případě nevyhovujícího hodnocení do kolonky Důvod pro nezařazení v jednotlivých 
znacích číslo odpovídající zjištěnému nedostatku podle schváleného Seznamu odchylek, chorob a vad vína pro 
senzorické hodnocení v Komisi VOC MIKULOV.

 15/  Jestliže  se rozhodne hodnotící člen Komise některý záznam ve formuláři následně změnit,  škrtnout nebo 
přepsat, musí tuto opravu označit slovem „opravil“ a připojit svůj podpis. Formulář po skončení hlasování 
hodnotící člen Komise podepíše a předá jej tajemníkovi Sdružení k dalšímu zpracování.

 16/  V odůvodněných případech může člen Komise požádat předsedu Komise o předložení vzorku k opakovanému  
hodnocení.

 17/  Při hodnocení jsou členům Komise poskytovány eliminační prostředky.
 18/  Komise na jednom zasedání může  hodnotit nejvýše 40 vzorků.
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Čl. VI. / Vyhodnocení výsledků hodnocení

 1/  Po skončení hodnocení všech vín Komisí provede tajemník Sdružení vyhodnocení výsledků podle údajů 
uvedených ve formulářích jednotlivých členů Komise. Většina hlasů „V“ (vyhovuje) znamená, že vínu bylo 
Komisí uděleno povolení označení VOC MIKULOV. Většina hlasů „N“ (nevyhovuje) znamená, že vínu nebylo 
Komisí uděleno povolení označení VOC MIKULOV. 

 2/  Formuláře se archivují po dobu deseti let a jsou považovány za důvěrné.
 3/  Tajemník zpracovává podklady pro Rozhodnutí a za výsledek zpracování odpovídá. 
 4/  Výsledky hodnocení vyhlásí tajemník Sdružení na zasedání Komise ústně a žadateli budou oznámeny  

písemně Rozhodnutím. 

Mikulov, 20. 4. 2012

Ing. Petr Marcinčák
Předseda výkonného výboru
V.O.C. MIKULOV, o.s.
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