
V.O.C. MIKULOV, o. s.
K Vápence 69, 692 01 Mikulov, IČ26679931

Č. j. došlého dokumentu: ZPO 13/02
Ze dne: 19.7.2013
Č.j.: RPO 13/01/04
dne 6.8.2013
Vyřizuje: Vojtěch Huserek

Rozhodnutí

Občanské sdružení V.O.C. MIKULOV, o. s. na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství č.j. 144554/2012-MZE-17223,
144629/2012-MZE-17223, 144691/2012-MZE-17223 ze dne 27.8.2012 dále jen „rozhodnutí“ a v souladu s § 23 zákona 321/2004 Sb. o
vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, dále jen
„zákon č. 321/2004 Sb.“, na základě žádosti člena sdružení VINNÉ SKLEPY VALTICE, A.S. , Vinařská 407, 69142, Valtice, IČ 46346783 (dále jen
„účastník řízení“) o přiznání označení vín VOC MIKULOV u vína vyrobeného z vinných hroznů na území vinařské oblasti MORAVA, vinařská
podoblast mikulovská, podané dne 19.7.2013 č.j. ZPO 13/02 rozhodlo takto:

1. Žádosti účastníka řízení, občanského sdružení V.O.C. MIKULOV, o. s. o povolení označovat vína VOC MIKULOV u vín:

kod voc vzorek rok

sklizně

odruda oblast /

podoblast

zatřiďované

množství

číslo

rozboru

datum

rozboru

číslo šarže alkohol

obj.%

cukr 

g/l

kyseliny

 g/l

extrakt 

g/l

13/01/04-13.03 Ryzlink vlašský 2011 Ryzlink vlašský MORAVA/

mikulovská

6900 ks 279/z 1.8.2013 113 11.57 12.3 7.3 20

13/01/04-13.05 Rulandské modré 2012 Rulandské

modré

MORAVA/

mikulovská

2700 ks 280/z 1.8.2013 328 12.09 5.6 5.1 27.5

se vyhovuje.
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2. Žádosti člena  občanského sdružení V.O.C. MIKULOV, o. s. o povolení označovat vína VOC MIKULOV u vín:

kod vzorku vzorek rok

sklizně

odruda oblast /

podoblast

zatřiďované

množství

číslo

rozboru

datum

rozboru

číslo šarže alkohol

obj.%

cukr 

g/l

kyseliny

 g/l

extrakt 

g/l

13.04 Rulandské šedé 2011 Rulandské

šedé

MORAVA/

mikulovská

3250 ks 278/z 1.8.2013 61 11.96 14.6 6.1 20

se zamítá.

Odůvodnění:

Dne 19.7.2013 účastník řízení požádal představenstvo sdružení ve smyslu ustanovení § 23 odst. 9 zákona č. 321/2004 Sb. o zatřídění vín
uvedených ve výroku 1 a 2 tohoto rozhodnutí. Součástí žádosti byly doloženy následující podklady:
1. Žádost o přiznání označení VOC MIKULOV
2. Ověření hroznů
3. Laboratorní výsledky

Přestože žádost obsahovala všechny náležitosti, nesmí být vína, uvedená v bodě 2 výroku tohoto rozhodnutí, označována jako VOC MIKULOV, a
to na základě výsledků hodnocení komise V.O.C. MIKULOV, o. s. pro hodnocení vína (dále jen „Komise“) ze dne 6.8.2013 a v souladu s
rozhodnutím.

Z hodnocení Komise vyplývá, že u vzorků bylo zjištěno:

kod vzorku vzorek vyrazen hodnoceni ano ne důvod vyřazení/zamítnutí 

13.04 Rulandské šedé ne nevyhovuje 2 4
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím představenstva sdružení V.O.C. MIKULOV, o.
s. odvolání.  O odvolání rozhodne občanské sdružení podle Podmínek pro udělení označení VOC MIKULOV a podle § 90 zákona 500/2004 Sb.
správního řádu.

Ing.Petr Marcinčák
Předseda Výkonného výboru

Přílohy:
Žádost
Laboratorní rozbory
Ověření hroznů
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