Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2019
Statut soutěže
1. Poslání a cíl Soutěže
Salon vín – Národní soutěž vín ČR (dále jen „Soutěž“) je finální částí soutěžního systému Národní
soutěže vín. Posláním Soutěže je zvýšit odbornou úroveň a systémově řešit vinařské soutěže
moravských a českých vín na území České republiky.
Cílem je vybrat Šampiona, Vítěze kategorií a ocenit dle tohoto statutu nejlepší vína zlatými a
stříbrnými medailemi Salonu vín ČR prostřednictvím profesního vícekolového soutěžního systému
Národní soutěže vín.

2. Pořadatel Soutěže
Národní vinařské centrum, o.p.s., (dále jen „NVC“) je organizátorem Soutěže a vlastníkem ochranné
známky „Salon vín“ a provozovatelem expozice Salonu vín České republiky.
Svaz vinařů České republiky je odborným garantem systému Národní soutěže vín.

Orgány Soutěže
Svaz vinařů České republiky
•

Určuje obecný systém Národních soutěží v jednotlivých podoblastech a Soutěže.

•

Určuje obecná pravidla pro hodnotící systém.

Správní rada NVC
•

Schvaluje statut soutěže

•

Jmenuje, příp. odvolává členy organizačního výboru. Organizační výbor má 6 členů
s mandátem na 3 roky podle následujícího klíče:

•

o

Ředitel NVC

o

Hlavní sommelier NVC

o

Prezident Svazu vinařů ČR

o

Výkonný ředitel Svazu vinařů ČR

o

Zástupce z řad vinařů - člena Českomoravského svazu vinařských podniků

o

Zástupce z řad vinařů

Rozhoduje případné sporné záležitosti vzniklé z jednání organizačního výboru

Organizační výbor
•

Volí předsedu a místopředsedu organizačního výboru.

•

Je usnášeníschopný, pokud jsou na jednání výboru přítomni min. 4 členové.

•

Rozhoduje prostou většinou svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
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•

Připravuje statut soutěže pro projednání a schválení správní radou NVC.

•

Připravuje organizační plán a podrobnosti hodnocení soutěže.

•

Určuje konkrétní složení degustačních komisí a stanovuje kritéria pro hodnotitele.

•

Schvaluje komunikační strategii Soutěže, kterou mu předkládá ředitel NVC.

Ředitel NVC
Ředitel NVC rozhoduje s plnou zodpovědností o všech záležitostech Soutěže, pokud nejsou tímto
statutem vyhrazeny do působnosti organizačního výboru, správní rady nebo Svazu vinařů ČR.

3. Podmínky účasti
Soutěž je otevřena pro vína vyrobená z hroznů révy vinné s původem v České republice, která splňují
podmínky tohoto statutu. Víno musí být vyrobeno v souladu zákonem č. 321/2004 Sb., v platném
znění (dále jen „vinařský zákon“). Přihlášením vína do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas
s respektováním podmínek tohoto statutu. V případě porušení tohoto statutu ze strany
přihlašovatele je organizátor oprávněn víno ze soutěže bez náhrady vyřadit.
Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit vzorky vín přihlašovatele/výrobce, kterému bylo dle
oficiálního sdělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „SZPI“) na základě
písemného dotazu pravomocně v posledních dvou letech před konáním soutěže prokázáno
opakované porušení vinařského zákona v následujících postupech:
•

Nepovolené enologické postupy (přídavek glycerolu, barviv, vody atd.; nadlimitní etanol
původem z řepného cukru)

•

Uvádění na trh produktů neznámého původu

•

Uvádění na trh produktů nevyhovujícího geografického původu.

Podmínky účasti v oblastních/podoblastních soutěžích systému Národní soutěže vín jsou dány
podmínkami a statuty těchto soutěží v jednotlivých vinařských podoblastech (oblasti), kterými jsou:
•

Národní soutěž vín – znojemská podoblast

•

Národní soutěž vín – mikulovská podoblast

•

Národní soutěž vín – velkopavlovická podoblast

•

Národní soutěž vín – slovácká podoblast

•

Národní soutěž vín – vinařská oblast Čechy.

(dále jen „nominační soutěže“)
Tyto nominační soutěže Národní soutěže vín jsou pořádány jednotlivými organizátory, určenými
garantem soutěže – Svazem vinařů České republiky.
Na základě nominace z nominačních soutěží, za podmínek definovaných statutem jednotlivých
nominačních soutěží, je výrobce nebo jiný přihlašovatel oprávněný výrobcem přihlásit nominované
víno do hodnocení dvoukolové soutěže podle tohoto statutu.

4. Minimální množství vína
Přihlašovatel vína musí mít od přihlášeného vzorku k dispozici tato minimální množství:
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Jakostní zatřídění

Objem

Víno jakostní; víno šumivé, víno zemské; VOC

750 l

Víno s přívlastkem – kabinetní víno

750 l

Víno s přívlastkem - pozdní sběr

750 l

Víno s přívlastkem – výběr z hroznů

750 l

Víno s přívlastkem - ledové, slámové, výběr z bobulí, výběr z cibéb

100 l

5. Přihláška
Na základě nominace z nominační soutěže smí přihlásit víno výrobce daného vína, případně jiný
přihlašovatel, pokud je odlišný od výrobce (v tomto případě musí přihlašovatel doložit k přihlášce
souhlas výrobce).
Princip „divoké karty“: každý výrobce, který obdržel alespoň jednu nominaci z nominační soutěže,
může přihlásit mimo nominovaných vín ještě jedno víno ze své produkce dle svého uvážení.
Přihláška se vyplňuje elektronicky pomocí on-line přihlašovacího systému na webové stránce
www.elwis.cz. Přihláška obsahuje identifikaci přihlašovatele (případně výrobce vína, pokud je
odlišný od přihlašovatele) a u jednotlivých přihlašovaných vín identifikace minimálně s těmito údaji:
•

obchodní název vína

•

odrůda, resp. cuvée

•

jakostní zařazení podle vinařského zákona

•

ročník sklizně

•

vinařská oblast, podoblast, příp. obec a viniční trať

•

kategorie

•

číslo šarže

•

obsah zbytkového cukru – glukóza + fruktóza (g/l)

•

obsah titrovatelných kyselin (g/l)

•

objem alkoholu (% obj.)

•

bezcukerný extrakt (g/l)

•

velikost šarže (l) – max. dle Rozhodnutí o zatřídění

•

objem láhve (l)

•

cena za láhev (Kč)

•

evidenční číslo jakosti (v případě vín jakostních a jakostních vín s přívlastkem)

Přihlašovatel odevzdá vytištěnou přihlášku, podepsanou kompetentní
výrobce/přihlašovatele, při doručení vzorků. Součástí přihlášky je ke každému vínu:
•

osobou

za

Osvědčení o chemickém rozboru vína z laboratoře akreditované Českým institutem pro
akreditaci, o.p.s. dle zákona o vinohradnictví a vinařství a předpisů EU. Pokud je víno
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zatříděno na SZPI nebo jako Víno originální certifikace (VOC), musí se jednat o chemický
rozbor, který byl dokládán k žádosti o zatřídění.
•

Rozhodnutí o zatřídění vína (lze nahradit vyplněním evidenčního čísla jakosti v přihlášce);
v případě zemských vín doložení původu hroznů (výkupní lístek nebo osvědčení o registraci
vinice od ÚKZÚZ).

•

Aktuální ceník přihlašovaných vín.

6. Kategorizace vín
Vína budou zatříděna a hodnocena podle následujících kategorií:
Kód

Specifikace kategorie

Poznámka

A

Vína bílá suchá a polosuchá (0-12 vč. Vína jsou pro hodnocení seřazena dle
g/l zbytkového cukru)
podoblasti, odrůd, dále dle ročníku (sestupně)
a dále dle obsahu zbytkového cukru
(vzestupně)

B

Vína bílá polosladká (nad 12–45 vč. Vína jsou pro hodnocení seřazena dle
g/l zbytkového cukru)
zbytkového cukru bez ohledu na odrůdu

C

Vína sladká (nad 45 g/l zbytkového Vína jsou pro hodnocení seřazena dle
cukru)
zbytkového cukru bez ohledu na odrůdu

D

Vína růžová a klarety – suchá, Vína jsou pro hodnocení seřazena dle
polosuchá a polosladká (0–45 vč. g/l) zbytkového cukru bez ohledu na odrůdu

E

Vína červená suchá (0-4 vč. g/l Vína jsou pro hodnocení seřazena dle
zbytkového cukru)
podoblasti, odrůd, dále dle ročníku (sestupně)
a dále dle obsahu zbytkového cukru
(vzestupně)

F

Vína červená ostatní (nad 4 - 45 vč. Vína jsou pro hodnocení seřazena dle
g/l zbytkového cukru)
zbytkového cukru bez ohledu na odrůdu

G

Jakostní šumivé víno stanovené Vína jsou pro hodnocení seřazena pro
oblasti („sekt s. o.“) dle § 20 odst. 3 hodnocení dle zbytkového cukru bez ohledu
vinařského zákona
na odrůdu.

7. Množství láhví, způsob odběru vzorků a přihlašovací poplatek
Celá šarže přihlašovaného vína musí být před odběrem vzorků naláhvována.
Přihlašovatel doručí bezplatně 6 láhví organizátorovi soutěže pro potřeby senzorického posouzení.
Termíny a místo doručení budou zveřejněny na www.elwis.cz. Láhve musí být označeny etiketou
v souladu s vinařským zákonem. Výrobce/ přihlašovatel je oprávněn láhve odebírané k hodnocení
opatřit svou pečetí.
Šest (6) láhví bude doručeno k hodnocení 1. kola a případné laboratorní analýze. V případě udělení
zlaté medaile přihlašovatel zdarma organizátorovi soutěže v určeném termínu dalších 6 láhví
každého vína, oceněného zlatou medailí.
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Výrobce/přihlašovatel uhradí soutěžní poplatek ve výši 1000,- Kč plus DPH v zákonné výši za každý
přihlášený vzorek na účet organizátora v souladu s fakturou zaslanou organizátorem nebo
v hotovosti při odběru vzorků.

8. Hodnotící systém a podmínky hodnocení
Hodnocení vín v Národní soutěži vín probíhá následovně:
•

Nominační soutěže ve vinařských podoblastech (oblasti) - (viz čl. 3 tohoto Statutu)

•

První kolo, jež je zakončeno výběrem 400 vín za podmínek uvedených v čl. 11, která
postupují k finálnímu hodnocení ve druhém kole

•

Druhé kolo, v němž bude vyhodnocen Šampion a Vítězové kategorií, kteří budou slavnostně
oznámeni veřejnosti. Na základě hodnocení vín ve druhém kole budou rovněž vybrána vína
oceněná „Zlatou medailí Salon vín České republiky“, příp. „Stříbrnou medailí Salonu vín
České republiky“.

Obecné podmínky hodnocení vín v prvním a druhém kole Soutěže:
a) Místnost musí být světlá, dobře větraná o teplotě 20 – 23 °C, zajištěná proti rušivým vlivům.
b) Nalévání a podávání vín musí probíhat tak, aby degustátor neměl možnost jakkoliv poznat
identitu předkládaného vzorku.
c) Degustátor bude mít k dispozici seznam předkládaných vzorků s uvedením evidenčního čísla
vzorku, ročníku a kategorie; u kategorií A a E také odrůdu (platí pouze pro 1. kolo).
Organizátor je povinen zajistit 100% anonymitu vzorků, zejm. z hlediska identifikace
výrobce vína.
d) Kvalitní degustační sklenice o objemu min. 350 ml.
e) Přestávky mezi hodnocením určují vedoucí komisí po konzultaci s předsedou hodnocení a
enologem soutěže
f)

Pořadí vzorků musí odpovídat pravidlům hodnocení. Řazení vín pro hodnocení jednotlivých
kategorií je uvedeno v tabulce bodu 6 tohoto Statutu.

g) Vína se podávají při teplotách: bílé a růžové víno 10 - 12 °C, červené víno 14 - 16 °C, šumivé
víno 6 - 8 °C. Červená vína budou dekantována min. 30 minut před podáváním.
h) Hodnotící archy jednotlivých hodnotitelů (vytištěné z hodnotícího systému a podepsané
degustátory) jsou archivovány po dobu pěti let a je zaručena absolutní objektivita a
nestrannost zpracování výsledků. V případě podezření na možné nesrovnalosti při
vyhodnocování je organizátor schopen na vyžádání předsedy hodnocení nebo některého
z předsedů komisí zpětně dohledat a zkontrolovat hodnotící archy kteréhokoliv hodnotitele.
Hodnocení vín v prvním i druhém kole bude probíhat systémem „kulatých stolů“.
Vína budou hodnocena stobodovým systémem podle standardu OIV (Mezinárodní organizace pro
révu a víno) a Mezinárodní unie enologů z roku 2009.
Konečný výsledek hodnocení jednotlivého vzorku bude stanoven aritmetickým průměrem
hodnocení jednotlivých členů komise s eliminací krajních hodnot. V případě, že by měla dvě či více
vín na hranici postupu z 1. kola či ocenění ve 2. kole stejné bodové hodnocení dle čl. 11 a 12, je dalším
kritériem aritmetický průměr bez eliminace krajních hodnot a popřípadě dále medián. Pokud by i
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poté nebylo o postupujícím či oceněném vínu rozhodnuto, postupují nebo budou oceněna všechna
vína se shodným bodovým hodnocením.

9. Předseda hodnocení, předsedové komisí a členové hodnotících
komisí
Předseda hodnocení, předsedové komisí a členové hodnotících komisí budou jmenováni
organizačním výborem na návrh ředitele NVC v souladu s pravidly pro výběr členů hodnotících
komisí, které stanoví organizační výbor.
Komise pracují za dozoru předsednictva, v jehož čele jsou:
•

Předseda hodnocení, který nehodnotí, ale provádí kontrolu regulérnosti soutěže

•

Enolog soutěže, který kontroluje a odpovídá za deklarované analytické hodnoty včetně
zařazení do kategorií

•

Předsedové komisí, kteří vedou jednotlivé komise, hodnotí a dohlíží na objektivitu a
anonymitu hodnocení příslušné komise a na správnost a úplnost podkladů pro výpočet
výsledného hodnocení jednotlivých vzorků vín.

10. Termín a místo hodnocení
Hodnocení prvního kola se uskuteční ve dnech 19.-22. 11. 2018 v sále budovy „Centrum Excelence“
ve Valticích. Hodnocení 2. kola proběhne ve dnech 5.-6. 12. 2018 v sále budovy „Centrum Excelence“
ve Valticích, které splňuje podmínky hodnocení podle čl. 8 Statutu.

11. Výběr, hodnocení, ocenění vín
Kritéria výběru vín z prvního kola
Z prvního kola postupuje do druhého kola 400 vín podle těchto kritérií:
a) 320 vín celkem z kategorií A a E s limitem 0- 12 resp. 0 – 4 g/l zbytkového cukru, která
budou vybrána dle plochy vinic v jednotlivých vinařských podoblastech (oblasti), a to:
a. 12 nejlépe hodnocených vín z vinařské oblasti Čechy
b. 56 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti znojemské
c. 84 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti mikulovské
d. 88 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti velkopavlovické
e. 80 nejlépe hodnocených vín z vinařské podoblasti slovácké
b) 44 nejvýše hodnocených vín v kategoriích B a F (12 resp. 4 - 45 g/l zb. cukru)
c) 20 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l zb. cukru)
d) 8 nejvýše hodnocená vína v kategorii D (růžová vína a klarety)
e) 8 nejvýše hodnocená vína v kategorii G (sekty s. o.)
Podmínkou postupu do druhého kola je zisk min. 80 bodů. V případě nesplnění minimálního
bodového hodnocení při výběru podle bodů a) až e) budou zbylá vína do celkového počtu 400
vybrána z kategorií A a E podle absolutního zisku bodů bez ohledu na podoblasti/oblast.
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Udělení cen soutěže
Vínům, hodnoceným ve druhém kole, budou udělena následující ocenění:
•

„Šampion Salonu vín – národní soutěže vín ČR“ – bude udělen nejvýše hodnocenému vínu
z vín s limitem 0-12 resp. 0-4 g/l zbytkového cukru z kat. A a E.

•

V každé kategorii dle čl. 6 bude udělen titul „Vítěz kategorie“. Podmínkou udělení titulu
vítěze kategorie je účast min. 5 vín v kategorii (z počtu vín přihlášených v 1. kole). Před
začátkem hodnocení 2. kola stanoví organizační výbor soutěže postup výběru Šampiona a
Vítězů kategorií.

Ocenění Zlatou medailí Salonu vín ČR
Ve druhém kole získá 100 vín ocenění Zlatá medaile Salonu vín ČR 2019 podle těchto kritérií:
a) 80 vín celkem v kategoriích A a E (bílá a červená vína 0-12 resp. 0-4 g/l zbytkového cukru),
která budou dále vybrána podle plochy vinic v jednotlivých vinařských podoblastech
(oblasti), a to:
a. 3 nejvýše hodnocená vína z vinařské oblasti Čechy
b. 14 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti znojemské
c. 21 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti mikulovské
d. 22 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti velkopavlovické
e. 20 nejvýše hodnocených vín z vinařské podoblasti slovácké
b) 11 nejvýše hodnocených vín v kategoriích B a F (12 resp. 4 - 45 g/l zb. cukru)
c) 5 nejvýše hodnocených vín v kategorii C (nad 45 g/l zb. cukru)
d) 2 nejvýše hodnocené víno v kategorii D (růžová vína a klarety)
e) 2 nejvýše hodnocená vína v kategorii G (sekty s. o.)
Podmínkou pro získání zlaté medaile je hodnocení min. 84 bodů ve druhém kole. V případě
nesplnění minimálního bodového hodnocení při výběru podle bodů a) až e) budou zlatou medailí
oceněna vína do celkového počtu 100 vybrána z kategorií A a E podle absolutního hodnocení bez
ohledu na podoblasti/oblast.
Počet vín, oceněných zlatou medailí, je omezen na 10 vín od jednoho přihlašovatele. V případě
přesáhnutí tohoto limitu si může přihlašovatel vybrat 10 svých vín, oceněných zlatou medailí.
Ostatní vína budou oceněna stříbrnou medailí za předpokladu splnění minimálního bodového
hodnocení uvedeného v předchozím bodu.
Vína, která budou oceněna zlatou medailí Salonu vín ČR, budou celoročně prezentována ve stálé
degustační expozici Salonu vín ČR na zámku ve Valticích.

Ocenění Stříbrnou medailí Salonu vín ČR
Ostatní vína, která postoupila do druhé kola soutěže a zároveň nezískala zlatou medaili, budou
oceněna stříbrnou medailí Salonu vín ČR 2019. Podmínkou pro udělení stříbrné medaile je bodové
hodnocení ve druhém kole min. 84 bodů. Celkový počet udělených medailí je limitován na
maximálně 30% z počtu vín přihlášených v prvním kole. Limitace je v rámci kategorií. V případě, že
hranice 30% připadne na více vín se stejným bodovým hodnocením, bude medaile
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udělena všem vínům na této bodové hranici. Vybraná vína, oceněná stříbrnou medailí Salonu vín,
budou dle uvážení organizátora prezentována ve formě krátkodobých prezentací v degustační
expozici Salonu vín, příp. na jiných prezentačních akcích.

Nejlepší kolekce
Bude udělena „Cena za nejlepší kolekci“. Cenu za nejlepší kolekci obdrží přihlašovatel/výrobce, který
získá nejvíce vín s oceněním „Zlatá medaile Salonu vín ČR“. V případě shody je dalším kritériem
počet udělených Stříbrných medailí Salonu vín ČR, příp. průměr bodového hodnocení vín daného
výrobce ve druhém kole soutěže

12. Označování oceněných vín
Organizátor vydá přihlašovateli diplom-certifikát, osvědčující získání titulu „Šampion Salonu vín –
národní soutěže vín 2019“ a „Vítěz kategorie 2019“. Přihlašovatel má právo označit láhve příslušné
šarže takto oceněného vína, a to pouze ve formě samolepicích známek „Šampion Salonu vín ČR
2019“, „Zlatá medaile Salonu vín ČR 2019“ a „Stříbrná medaile Salonu vín ČR 2019“, které si může
zakoupit od organizátora Soutěže v množství odpovídajícím velikosti šarže deklarované na
přihlášce.
Přihlašovatel/výrobce vína má právo využívat udělené ocenění pro svou propagaci a propagaci
oceněného vína. Přihlašovatel/výrobce musí přitom dodržovat obecné podmínky vinařského zákona
a zabránit zneužití či klamavému označení (např. užívat udělené ocenění v souvislosti s jinými víny,
než kterým bylo uděleno).

13. Kontrolní laboratorní analýza
Organizátor si vyhrazuje právo provést v průběhu a po hodnocení prvního kola kontrolní laboratorní
analýzu podle následujících pravidel:
Organizátor je oprávněn provést u všech vín, hodnocených v 1. kole kontrolní laboratorní analýzu a
vyřadit z postupu do 2. kola vína, u kterých kontrolní laboratorní analýza prokáže více zb. cukru
(glukóza + fruktóza), než 3 g/l oproti rozboru dodaného přihlašovatelem.
Zároveň nesmí hodnota zb. cukru (glukóza + fruktóza) překročit hranici kategorie, ve které je víno
přihlášeno.
K výše uvedeným hodnotám se připočítává tolerance měřící metody laboratoře.
Organizátor provede u všech vín, navržených na oceněných zlatou medailí Salonu vín 2017,
laboratorní analýzu referenčního vzorku z hodnocení ve 2. kole.
Organizátor na základě rozhodnutí organizačního výboru, příp. Správní rady, vyhrazuje právo
kontrolní laboratorní analýzy vín dodaných do degustační expozice Salonu vín ČR a srovnání
s hodnotami rozboru, dodaného výrobcem/ přihlašovatelem k přihlášce, příp. s rozborem
referenčního vzorku z hodnocení 2. kola, který organizátor archivuje.
V případě, že rozdíl některé z analytických hodnot přesáhne přípustnou odchylku hodnotící metody,
rozhodne Správní rada NVC o dalším postupu a případném vyřazení vína z degustační expozice
Salonu vín ČR. V případě závažného či opakovaného porušení statutu soutěže má Správní rada NVC
právo vyloučit přihlašovatele/ výrobce pro příští roční soutěže.
Rozhodnou laboratoří pro účely kontrolní laboratorní analýzy podle tohoto bodu je laboratoř Střední
vinařské školy Valtice. V případě návrhu na vyřazení vína z důvodu nesouladu s podmínkami v tomto
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bodě má přihlašovatel právo na odvolání. V případě odvolání se provede nová laboratorní analýza
další láhve z vín, odebraných k hodnocení. Rozhodnou laboratoří v případě odvolání je laboratoř
firmy BS Vinařské potřeby Velké Bílovice. V případě odvolání nese náklady na rozbor výrobce, resp.
přihlašovatel vína, který odvolání podal.

14. Podmínky nákupu vín do degustační expozice
Přihlašovatel, jehož víno bude oceněnou zlatou medailí Salonu vín, se zavazuje poskytnout pro
potřeby veřejné degustační expozice Salonu vín České republiky v Národním vinařském centru na
státním zámku ve Valticích níže uvedené množství vína:
Kategorie

Počet láhví

A, B, D

720 láhví

E, F

600 láhví

C

240 láhví

G

500 láhví

V případě vína oceněného titulem „Šampion“ je počet stanoven na 900 láhví.
Přihlašovatel bude deklarovat nabídnutou obvyklou prodejní cenu na přihlášce. Pro účely prodeje
v degustační expozici bude poskytnuta sleva -30% z obvyklé ceny. Ostatní podmínky prodeje budou
upraveny v kupní smlouvě, která bude uzavřena po zařazení příslušného vína do kolekce Salonu vín
ČR 2019.
Přihlašovatel se dále zavazuje rezervovat do 31. října roku 2019 množství vín dle výše uvedené
tabulky.
Součástí nabídky k prodeji v Salonu vín ČR je propagace výrobce a celého českého a moravského
vinařství. Propagace výrobce a vína bude zejména v bezplatném uložení oceněného vína
v prezentačním boxu s kompletními informacemi o víně, uvedení údajů o víně a výrobci v katalogu
Salonu vín ČR 2019 a na internetových stránkách Národního vinařského centra. Významná je i
přednostní nabídka vín oceněných vín do prezentačních a informačních kolekcí na veřejných akcích
Národního vinařského centra, o.p.s., v tuzemsku i zahraničí.
Případný další nákup vína nad úroveň danou Statutem bude proveden v cenách po jednání
s přihlašovatelem/výrobcem.

Schváleno správní radou Národního vinařského centra, o.p.s., dne 6.9.2018
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