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Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sobotní 1029
691 42 Valtice
IČ: 262 84 391, DIČ: CZ 262 84 391

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 
196. Společnost byla zřízena zakládací smlouvou za účelem poskytování obecně prospěšných služeb v ob-
lasti vinařství, vinohradnictví, související gastronomie a vinařského marketingu.

ZaklaDatelé o.p.S.:
 1)  ZO ČSOP ADONIS č. 56/03 – agentura pro trvale udržitelný rozvoj 

se sídlem Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
 2) Památky jižní Moravy o.p.s., se sídlem Česká 187, 692 01 Pavlov
 3) Svaz vinařů České republiky se sídlem Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice

Dnem 24. dubna 2002 byla tato společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností. 

Národní vinařské centrum sídlí v budově „Centrum Excelence“ ve Valticích, která je majetkem Jihomorav-
ského kraje, jehož nákladem byla také budova v roce 2017 rekonstruována a dostavěna. Expozice Salonu vín 
je umístěna v historických sklepích Státního zámku Valtice, které byly zrekonstruovány za přispění Evropské 
unie a Ministerstva zemědělství ČR.

1. VZNIk a poSláNí SpoleČNoStI
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2 1. Vznik a poslání společnosti



Cíl SpoleČNoStI
Cílem společnosti je poskytovat veřejnosti obecně prospěšné služby především v oblasti propagace a pod-
pory vinohradnictví, vinařství a vín s původem ve vinařských oblastech České republiky.

Společnost poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb:

 a)  podpora, propagace a  rozvoj vinařství, vinohradnictví a  související gastronomie, organizace kul-
turně-společenských akcí zaměřených na víno

 b) organizace a prohlubování mezinárodních vztahů v oblasti vinařství a vinohradnictví
 c)  organizace a podpora reklamních a propagačních kampaní a výroba a distribuce reklamních materi-

álů na podporu konzumace vína 
 d)  organizace a podpora prezentačních akcí vín a vinařství na veletrzích, výstavách a podobných akcích 

v ČR i zahraničí
 e) public relations v oblasti vinařství, vinohradnictví a související gastronomie
 f)  organizace Národní soutěže vín a degustační expozice „Salon vín České republiky“, případně dalších 

soutěží vín
 g) organizace školení a seminářů o víně, vinařství a gastronomii
 h)  vzdělávání v oblasti zemědělství, zejména vinařství, vinohradnictví, problematice vína, gastronomie 

a cestovního ruchu včetně marketingu a souvisejících aktivit
 i)  případně další obecně prospěšné služby v souladu s ročním plánem činnosti a rozhodnutími Správní 

rady.

Společnost tyto služby vykonává samostatně nebo ve spolupráci, za financování či podpory Vinařského 
fondu, orgánů státní správy či samosprávy, případně jiných subjektů.

Za účelem dosažení účinnějšího využití majetku vykonává společnost tuto doplňkovou činnost:

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
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Bližší specifikace doplňkových činností:

Společnost vykonává především tyto doplňkové činnosti:
 •  provozování degustační expozice Salonu vín České republiky, včetně nákupu a prodeje vín a souvise-

jícího zboží
 •  provozování maloobchodu a velkoobchodu zbožím zejm. souvisejícím s vínem, vinařstvím a gastro-

nomií; vč. nabídky tohoto zboží na Internetu
 •  organizování a vydávání (popř. překlad) a distribuce odborných tiskovin, brožur a knih z oblasti vi-

nařství, vinohradnictví a související gastronomie
 • pronájem prostor Národního vinařského centra včetně základních služeb
 • případně další činnosti v souladu s ročním plánem činnosti a rozhodnutími Správní rady.
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VINICE – VINAřSKá PODOBlASt VElKOPAVlOVICKá – IluStRAČNí fOtO

ČleNoVé SpráVNí a DoZorČí raDy NároDNího VINařSkého  
CeNtra, o.p.S. (StaV k 31. 12. 2020):

Správní rada:

 • Ing. Martin Půček, předseda Správní rady
 • Mgr. libor Opluštil, místopředseda Správní rady
 • Ing. Jaroslav Machovec
 • Mgr. David Šťastný
 • JuDr. tibor Nyitray
 • Ing. Jakub Šamšula
 • Ing. Ondřej Veselý
 • Ing. františek Drahonský
 • Ctirad Králík
 • Ing. Iva Šantavá
 • Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.
 • Ing. Miloš Vidlář

Dozorčí rada:

 • Mgr. Ing. Marek Šťastný, předseda Dozorčí rady
 • Marcela Koňáková
 • Ing. Pavel Vajčner
 • Mgr. Marian Švejda
 • JuDr. Pavel Müller
 • Štěpán Maňák



2. a) INformaCe o ČINNoStI V roCe 2020

Přehled činnosti podle jednotlivých témat činnosti NVC

Salon vín České republiky – Národní soutěž vín a degustační expozice

Soutěž a degustační expozice Salonu vín ČR naplňuje významným způsobem obecně-prospěšný cíl NVC – 
podporu a propagaci vín z Moravy a Čech a edukaci domácích i zahraničních návštěvníků o našich vínech. 
Součástí expozice je také naučná expozice o našem vinařství.

V roce 2020 se konal jubilejní 20. ročník soutěže. Do úvodních kol soutěže, hodnotících vína ve vinařských 
podoblastech Velkopavlovické, Mikulovské, Slovácké a Znojemské a z vinařské oblasti Čechy, se přihlásilo 
rekordních téměř 2 400 vín. Z těchto vín postoupilo 1 479 vín od 202 vinařů do prvního celostátního kola 
soutěže.

Organizace podoblastních soutěží je na základě rozhodnutí Správní rady podporována  Národním vinař-
ským centrem v rámci naší obecně-prospěšné činnosti.

Do druhého – finálového kola postoupilo 400 vín ze 126 vinařských firem, ze kterých porotci vybrali 100 nej-
lepších vín České republiky, která obdržela titul „Zlatá medaile Salonu vín ČR 2020“. Ostatní vína ve finálním 
kole obdržela stříbrnou medaili, za předpokladu bodového hodnocení min. 84 bodů. Zároveň byl dodržen 
limit udělení maximálního počtu medailí ve výši 30 % z počtu vín hodnocených v prvním kole.

Graf vývoje počtu přihlášených vzorků do nominačních kol a do 1. kola Salonu vín – nSv čr
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porota zároveň vybrala absolutního šampiona soutěže, vítěze kategorií a nejlepší kolekci. 

 •  V kategorii bílých suchých a polosuchých vín porota ocenila Rulandské bílé, pozdní sběr, 2017, č. šarže 
7116, Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

 •  V kategorii bílých polosladkých vín porota nejvýše ohodnotila Rulandské šedé, výběr z hroznů, 2017, 
č. šarže 7371, ZNOVíN ZNOJMO, a.s.

 •  Jako nejlepší v kategorii bílých sladkých vín porota ocenila Chardonnay, výběr z hroznů, 2017, č. šarže 
NV265, NOVÉ VINAřStVí, a.s.

 •  V kategorii růžových vín a klaretů uspěla frankovka rosé, pozdní sběr, 2018, č. šarže 76/18, Víno Rak-
vice s.r.o.

 •  Nejvyšší ocenění, tedy titul Šampiona a vítězství v kategorii červených suchých a polosuchých vín 
získaloRulandské modré, výběr z hroznů, 2017, č. šarže 7235, Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

 •  V kategorii jakostních šumivých vín si nejvyšší ocenění vysloužilo víno Chateau Bzenec brut, jakostní 
šumivé víno s.o., 2015, č. šarže 16027C, CHAtEAu BZENEC, spol. s r.o.

 • Cenu za nejlepší kolekci vín získala společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. 
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Nejúspěšnější vinařskou podoblastí na Moravě byla podoblast Mikulovská s 31, dále Velkopavlovická s 24, 
Slovácká s 22 a Znojemská s 18 víny. Vinařská oblast Čechy byla zastoupena 2 víny z Mělnické a 1 vínem 
z litoměřické podoblasti.

Nejúspěšnějšími odrůdami se staly Ryzlink rýnský s 20 zastoupeními, Rulandské modré s 9 zastoupeními, 
Ryzlink vlašský s 8 zastoupeními, frankovka a Rulandské bílé s 6 zastoupeními, Chardonnay, Rulandské 
šedé a Veltlínské zelené s 5 zastoupeními, tramín červený se 4 zastoupeními a André a Cabernet Sauvignon 
se 3 zastoupeními.

rozložení zlatých medailí Salonu vín 2020 dle Slovního označení zbytkového cukru

Výroční zpráVa za rok 2020

8 2. informace dle zákona o obecně prospěšných společnostech

BRut
2% POlOSlADKÉ

8%

POlOSuCHÉ
16%

SlADKÉ
5%

SuCHÉ
69%

Záštitu nad Salonem vín – národní soutěží vín 2020 převzal prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, 
ministr zemědělství Ing. Miroslav toman, CSc. a hejtman Jihomoravského kraje JuDr. Bohumil Šimek. Soutěž 
i degustační expozice Salonu vín 2020 byla podpořena Vinařským fondem.

Slavnostní předání diplomů a ocenění Salonu vín – NSV 2020 proběhlo v jízdárně státního zámku ve Valti-
cích dne 5. února 2020; od 6. února byla expozice Salonu vín otevřena pro veřejnost.

Stejně jako ostatní činnosti NVC, provoz expozice Salonu vín zásadním způsobem ovlivnila pandemie co-
vid-19 a nařízení vlády ČR k uzavření provozoven a omezení činnosti.

Expozice Salonu vín byla uzavřena 13. 3. 2020, poté otevřena 12. 5. pro prodej celých láhví a od 26. 5. i pro 
degustace při dodržení předepsaných hygienických opatření. Kvůli podzimní vlně pandemie byla expo-
zice opět uzavřena od 22. 10. 2020. Znovu otevřena byla 3. 12. 2020 a pro ročník 2020 definitivně uzavřena 
18. 12. 2020.



V průběhu otevírací doby degustační expozice Salonu vín 2020 absolvovalo některý z degustačních pro-
gramů 12 040 osob, což je 54 % počtu z předchozího roku. Pokles byl způsoben uzavřením expozice vzhle-
dem k nařízení vlády a i v období, kdy bylo otevřeno, byla návštěvnost poznamenána pandemií covid-19.

Podařilo se zásadním způsobem navýšit distribuci vín přes e-shop NVC. Pro zvýšení atraktivity nabídky 
e-shopu byly vytvořeny speciální akční nabídky „vinařských bedýnek“ a zapojili jsme se také do kampaně 
„to si vypijeme“. Stejně tak byl prodej na e-shopu podpořen nabídkou drobných dárků dle počtu objed-
naných kartonů vín.

Přes velké navýšení on-line prodej ale samozřejmě nemohl pokrýt celkový výpadek tržeb z prodeje vín 
a vstupného v expozici Salonu vín.

Nad rámec vín kolekce vín se zlatou medailí Salonu vín ČR 2020 byly v degustační expozici prezentovány vy-
brané vzorky vín ze stříbrné kolekce Salonu vín ČR 2020; v dalším období byla představena vybraná mladá 
růžová vína a vína ze soutěže grand Prix Vinex 2020.

Stejně jako v minulých letech probíhalo návštěvnické hlasování pro vína a vinařství v Salonu vín ČR. V ex-
pozici Salonu vín je spuštěna Wifi síť, která spolu s úpravou webových stránek pro smartphony umožňuje 
zobrazovat detailní informace o vínech v expozici Salonu vín na tabletech a smartphonech. Kromě české 
verze je k dispozici také anglická verze.

Pokračovalo zapojení do projektu top výletní cíle jižní Moravy.

OtEVíRáNí ExPOZICE SAlONu VíN ROČNíKu 2020 - JíZDáRNA ZáMKu VE VAltICíCH – IluStRAČNí fOtO
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Od května do srpna 2020 probíhaly nominační soutěže sytému Národní soutěže vín pro výběr do Salonu 
vín – NSV 2021. Soutěže probíhaly v úzké spolupráci mezi organizátory v podoblastech, Národním vinařským 
centrem a Svazem vinařů ČR. Organizace podoblastních kol Národní soutěže vín byla významně podpořena 
z prostředků NVC v rámci obecně-prospěšné činnosti.

Hodnocení finále Salonu vín – Národní soutěže vín pro rok 2021 proběhlo ve dnech 24. a 25. listopadu 2020.
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HODNOCENí fINálE SAlONu VíN – NáRODNí SOutěŽE VíN – IluStRAČNí fOtO

Vzdělávací činnost o víně pro laickou i odbornou veřejnost

Vzdělávací činnost o  víně je jednou z  klíčových aktivit NVC v  rámci obecně-prospěšné činnosti. Počtem 
kurzů a proškolených účastníků je NVC jednou z největších institucí v oblasti školení a seminářů o víně. 
V roce 2020 počet pořádaných vzdělávacích akcí negativně ovlivnil koronavirus (pokles počtu akcí o 40 %). 
Na jaře muselo být zrušeno několik vypsaných a několik již i obsazených kurzů (např. Úvod do degustace 
vína, Snoubení vína a pokrmů a praktická část Moderního vinaře), z nichž se většinu podařilo zrealizovat 
v náhradních termínech. Další vzdělávací akce bylo možné uskutečnit už jen v proluce protiepidemických 
opatření v období od června do září. Navzdory všem komplikacím jsme v  tomto roce připravili a zorga-
nizovali i několik novinek, např. Vinohradnické školení nejen pro malopěstitele, Zrání a finalizace vín, Jak 
hodnotit a  popisovat víno a  výše uvedené Snoubení vína a  pokrmů. uskutečnila se i  dvě nová školení 
z  cyklu vzdělávání degustátorů o  zahraničních vínech – Piemonte a  zahraniční apelace. V průběhu roku 
byly využívány i naše kombinované vzdělávací programy, resp. vzhledem k situaci jejich e-learningové části 
(Sommelier junior, Moderní vinař, Vinařský marketing a PR ve vinařství). Přehled všech školení a seminářů 
uspořádaných v Centru Excelence ve Valticích v roce 2020 viz tabulka.

Cyklus školení Úvod do degustace vína a Degustace vína – věda i umění probíhal s podporou Vinařského 
fondu.



přehleD kurZů a školeNí pořáDaNýCh NVC V roCe 2020

kurz lektor počet kurzů počet účastníků

Úvod do degustace vína prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. 4 106

degustace vína – věda i umění prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. 2 28

výcvik a výběr specializovaných expertů 
posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín 
podle čSn iSo 8586 – školení

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D., 
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., 
Ing. Radek Sotolář

1 31

výcvik a výběr specializovaných expertů 
posuzovatelů pro senzorickou analýzu vín 
podle čSn iSo 8586 – zkouška

prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
2 55

proškolování degustátorů prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. 2 59

školení zahraniční vína – piemonte Michal Šetka 1 34

školení zahraniční vína – apelace Michal Šetka 1 32

vinohradnické školení nejen pro  
malopěstitele

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. 1 38

zrání a finalizace vín Karel Novotný 1 45

jak hodnotit a popisovat víno Karel Novotný 1 25

Snoubení vín a pokrmů Ing. Kamil Prokeš, Ph.D. 1 22

celkem  17 475
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KuRZ „SNOuBENí VíN A POKRMů“ – IluStRAČNí fOtO
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KuRZ „SNOuBENí VíN A POKRMů“ – IluStRAČNí fOtO

Distribuce materiálů o značce Vína z moravy / vína z Čech, provoz e-shopu NVC

NVC provozovalo v rámci své webové stránky systém e-shopu, který používá jak k distribuci knih, somme-
lierských potřeb, tak k distribuci propagačních tiskovin o víně a vinařské turistice a POS materiálů vino-
tékám, vinařům i milovníkům vín. V roce 2020 bylo vyřízeno přes systém e-shopu celkem 1720 objednávek 
(celkový počet jak objednávek zboží, tak i např. zasílaných propagačních materiálů). Mimo to NVC zajišťuje 
skladování a výdej materiálů Vinařského fondu.

Správa webové stránky www.vinazmoravyvinazcech.cz

Národní vinařské centrum mimo své webové stránky spolupracuje také na administraci národní webové 
stránky moravských a českých vín www.vinazmoravyvinazcech.cz – v oblasti schvalování a editace vinař-
ských akcí, aktualit a databáze vinařství, vinoték atd.

Součástí stránek jsou aktuality, adresáře vinařství, vinoték a vinných sklepů (v adresáři aktuálně 1611 zá-
znamů), oblíbený kalendář vinařských akcí v ČR (940 akcí za rok 2020) a další obsáhlé informace. tato stránka 
je ve vlastnictví Vinařského fondu a spravována za podpory Vinařského fondu.

projekt realizace rozvoje a podpory vinařské turistiky na moravě a v Čechách 2021 

NVC realizovalo v roce 2020 zakázku s názvem „Realizace rozvoje a podpory vinařské turistiky na Moravě 
a v Čechách 2021“, jejímž zadavatelem byl Vinařský fond, a spočívala ve výrobě propagačních materiálů 
Edice Krajem vína 2021–2022. tisk materiálů realizuje Vinařský fond individuálně.  



přehled hlavních aktivit zakázky:

 •  Výroba Průvodce Krajem vína – to nejlepší z vinařské turistiky v České republice 2021–2022, tištěný 
náklad 13 000 ks

 •  Výroba Průvodce land of Wine – the best from the wine tourism in the Czech Republic 2021–2022, 
5 000 ks

 •  Výroba Kalendáře vinařských akcí pro rok 2021 (Celá ČR), 15 000 ks 

 •  Výroba map 2021–2022 – vinařská oblast Morava 25 000 ks, vinařská oblast Morava AJ 7 000 ks, vinař-
ská oblast Čechy 8 000 ks, vinařská podoblast Mikulovská 22 000 ks, Slovácká 16 000 ks, Velkopavlo-
vická 15 000 ks, Znojemská 14 000 ks

Dále byly v rámci projektu podpory a propagace vinařské turistiky na jižní Moravě a v Čechách realizovány 
následující doprovodné aktivity na základě objednávek Vinařského fondu:

 •  Byl realizován závoz edice Krajem vína do 33 turistických informačních center na jižní Moravě

 •  Proběhla distribuce materiálů na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno, Holiday World Praha 
a Slovakiatour Bratislava. Účast na dalších veletrzích byla znemožněna omezeními související s pan-
demií covid-19.

Národní vinařské centrum na své náklady realizovalo tyto další aktivity projektu:

Distribuce materiálů edice Krajem vína na nominační výstavě vín Mikulovské vinařské podoblasti – v rámci 
obecně prospěšné činnosti.

Byl dokončen jedenáctý ročník projektu certifikace objektů vinařské turistiky. Na  konci roku 2020 jsme 
na 148 adresách registrovali 257 zařízení certifikovaných v kategorii vinařství (80), vinný sklep (86), vinotéka 
(33), restaurace (17) a vinařské ubytování (41). V roce 2020 bylo nově certifikováno na 5 adresách 8 zařízení 
v kategorii vinařství (3), vinný sklep (2), vinotéka (1), restaurace (1) a ubytování (1).
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PENZION PAStuŠKA – IluStRAČNí fOtO
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propagace moravských a českých vín v zahraničí

V roce 2020 NVC pokračovalo za podpory Vinařského fondu v zajišťování společné účasti vín z ČR na pres-
tižních zahraničních soutěžích vín. Celkem bylo za rok 2020 zasláno 1406 vzorků od 247 firem na 11 soutěží.

Další aktivity na podporu moravských a českých vín ve spolupráci s Vinařským fondem

 •  NVC se podílelo na  projektu propagace mladých vín pod značkou „Svatomartinské“ – zajišťovalo 
zejména hodnocení vín, komunikaci s vinaři, distribuci propagačních materiálů a spolupráci na P.R. 
aktivitách. Hodnoceno bylo 343 vín.

 •  Pokračovala spolupráce s komunikačními agenturami Vf – spolupráce a přípravy tiskových materi-
álů, spolupráce na public relations a další aktivity.

projekty vzdělávání z prostředků eu

   V  roce 2020 pokračovala realizace kombinovaných vzdělávacích programů z  minulých let, připra-
vených s podporou Eu: „Sommelier junior – následné vzdělávání“, „Moderní vinař – vzdělávání pro 
úspěch na současném trhu“ a „Public relations ve vinařství - vzdělávání pro získání konkurenční vý-
hody“, přičemž vzhledem k omezením souvisejícím s covid-19 mohly být využívány jen e-learningové 
části bez navazujících praktických dvoudenních školení.

Concours mondial de Bruxelles / BrNo / 2020

Mezinárodní soutěž vín Concours Mondial de Bruxelles se poprvé konala v roce 1994. V prvních letech hod-
nocení probíhalo v Bruselu, v roce 2006 začalo být místo hodnocení putovní mezi významnými vinařskými 
regiony Evropy. uskutečnilo se např. v Plovdivu (Bulharsko), v Jesolu (Itálie), guimares (Portugalsko), luxem-
burku (lucembursko), Bratislavě (Slovensko), Aiglé (Švýcarsko) a dalších zemích. Česká republika se účastní 
soutěže od samého počátku v roce 1994.

Konání této soutěže v  jednotlivých vinařských zemích a  regionech je velkou reklamou a mediálním pří-
nosem pro vinaře a vína pořádajícího regionu. Proto se Národní vinařské centrum již delší dobu zajímalo 
o možnosti pořádání této soutěže u nás.

První konkrétní nabídka padla v roce 2016 a od té doby Národní vinařské centrum zkoumalo možnosti po-
řádání této soutěže v ČR, konkrétně v Brně, jako centru našeho hlavního vinařského regionu – jižní Moravy. 
Vlastní hodnocení proběhlo v areálu brněnského výstaviště.

toto úsilí bylo korunováno v roce 2020, kdy se tato soutěž u nás uskutečnila. Hlavním pořadatelem byl Jiho-
moravský kraj a Vinařský fond.  Národní vinařské centrum bylo spolu se Svazem vinařů a dalšími jedním ze 
spolupořadatelů a podílelo se např. na komunikaci s vinaři, sběru a zatřídění vzorků vín z ČR a SR, spolupráci 
na přípravě, hodnocení atd. Vytvořilo mimo jiné oficiální webovou stránku akce www.cmb-brno2020.cz. Me-
zinárodní degustátoři navštívili také expozici Salonu vín ČR jako jeden z cílů poznávacích výletů do regionu.

Původně se soutěž měla konat na začátku května, ale vzhledem k epidemii covid-19 byla odložena na termín 
4.–6. září 2020. Vinařští odborníci rozdělení do 51 porot každý den hodnotili v dopoledních hodinách až 50 
vín. Vzorky byly zařazeny do skupin s přihlédnutím ke kritériím, jako je např. původ, odrůda, obsah alkoholu 
nebo zbytkového cukru. Soutěže se zúčastnilo 8 500 vín ze 46 zemí světa. Česká republika přihlásila téměř 
370 vzorků vín (třikrát více než v roce 2019), čímž se posunula na páté místo za francii, Španělsko, Itálii 
a Portugalsko.
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Další informace

 •  Od roku 2011 NVC organizuje mezinárodní soutěž vín gRAND PRIx VINEx. Spolupořadateli jsou Ve-
letrhy Brno a Svaz vinařů ČR. Ročníku soutěže 2020 se zúčastnilo rekordních 728 vzorků vín od 114 
přihlašovatelů z 9 vinařských zemí. Nejvíce vín bylo samozřejmě z České republiky, ale zastoupení 
měla také vína ze Slovenska, Rakouska, Německa, francie, Jihoafrické republiky, Itálie, Maďarska 
a Makedonie. Vzhledem k opatřením souvisejícím s pandemií covid-19 se v roce 2020 neuskutečnila 
tradiční veřejná prezentace. Předání diplomů a ocenění soutěže proběhlo v sídle Jihomoravského 
kraje. K prezentaci soutěže slouží oficiální webová stránka www.grand-prix-vinex.cz.

 •  Úspěšně pokračoval provoz systému NVC pro hodnocení vín na počítačích (ElWIS – Electronic Wine 
System). Systém se skládá z on-line aplikace pro přihlašování vín a dále z vlastního hodnoticího sys-
tému - originálního software, serveru a celkem 50 netbooků pro hodnotitele. tento systém význam-
ným způsobem přispěl ke zvýšení úrovně hodnocení soutěží vín v ČR a stal se prakticky standardem 
při hodnocení prestižních soutěží vín v ČR, konaných v  NVC i mimo něj. Je poskytován pouze za přímé 
náklady. Vzhledem k tomu, že jádro systému bylo z roku 2010 a již nesplňovalo aktuálně technické 
a bezpečnostní softwarové požadavky, byla v roce 2020 kompletně znovu naprogramována regist-
rační část a významně upravena část hodnoticí. Rozvoj software i nákup nové techniky je realizován 
v rámci obecně-prospěšné činnosti NVC.
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PřEDáVáNí OCENěNí gRAND PRIx VINEx 2020 – BuDOVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – IluStRAČNí fOtO
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 •  Byl vydán nový nástěnný kalendář s kresbami hroznů a listů odrůd révy, který navazoval na úspěš-
nou řadu kalendářů vydanou v minulých letech. tématem pro rok 2020 byly „Méně známé odrůdy IV“, 
např. Savilon, Kofranka, florianka a další.

PřEDáVáNí OCENěNí gRAND PRIx VINEx 2020 – BuDOVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – IluStRAČNí fOtO

Odrůdy révy vinné
v České republice

kalendář 2020
Vydalo © Národní vinařské centrum, o.p.s., Valtice. Autor kreseb © Jiří Grbavčic.
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Kofranka
Nově vyšlechtěná moravská odrůda typově připomínající vína odrůd Fratava a Frankovka. Barva vína zaujme svou intenzitou 

a tmavě rubínově červeným odstínem. Aromatika je hodně výrazná, vůně připomíná sušené švestky, višně a lesní plody, chuť je plná, 

extraktivní, s výraznější tříslovinou. To vše lze ještě doplnit a podpořit dalšími nuancemi získanými zráním v dubových sudech. Silně 

aromatickou chuť a vůni Kofranky je vhodné kombinovat s výraznými pokrmy ze zvěřiny, z hovězího a skopového masa.
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 •  V rámci obecně-prospěšné činnosti NVC byla stávající naučná brožura „Odrůdy révy vinné“ vydána 
v anglické mutaci tohoto materiálu. Byl také vydán aktualizovaný dotisk výukového materiálu „Aro-
matický kruh bílého a červeného vína“ a oblíbené materiály pro vinaře a vinotéky – visačky k ozna-
čování vín a samolepky k označení míst s prodejem moravských a českých vín. tyto materiály jsou 
k dispozici zájemcům zdarma.
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 •  V  rámci obecně-prospěšné činnosti – vzdělávání v  oblasti zemědělství a  zejména vinařství – byl 
financován studijní materiál „Vinařství ve světě“ (autor Ing. Jiří Sedlo, CSc.) a publikován v on-line 
podobě na webových stránkách NVC.
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2. B) INformaCe o lIDSkýCh ZDrojíCh
Zaměstnanci NVC (stav k 31. 12. 2020)
 •  Ing. Pavel Krška, ředitel
 •  Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier
 •  Ing. Šárka Nádvorníková, projektová manažerka
 •  Ing. Petr gondáš, projektový manažer
 •  Dana theimerová, účetní
 •  lenka luňáková, samostatná asistenka 
 •  Jana Michalicová, manažerka provozu degustační expozice
 •  Barbora Šestáková, zástupkyně manažerky provozu degustační expozice
 •  Iveta Brachtlová, asistentka manažera provozu degustační expozice (částečný úvazek)
 •  Vojtěch Matoušek, sommelier 
 •  Rudolf Rástočný, sommelier (částečný úvazek)
 •  Ctibor Janík, sommelier (částečný úvazek)
 •  Jana Duží, uklízečka (částečný úvazek)

2. C) přehleD roZSahu příjmů (VýNoSů) V ČleNěNí poDle ZDrojů
provozní dotace:                                       
 •  Vinařský fond: 466 tis. Kč
 •  Dotace celkem: 1 002 tis. Kč

Vlastní příjmy: 
 •  tržby z prodeje služeb: 13 050 tis. Kč
 •  tržby za prodané zboží: 9 998 tis. Kč
 •  Ostatní výnosy: 118 tis. Kč
 •  Výnosy celkem: 24 168 tis. Kč

2. D) INformaCe o StaVu foNDů o.p.S. k roZVahoVému DNI
Nerozdělený zisk z minulých let:  7 330 tis. Kč

2. e)  INformaCe o StaVu majetku a ZáVaZků o.p.S.  
k roZVahoVému DNI

 •  Dlouhodobý majetek celkem: 914 tis. Kč
 •  Krátkodobý majetek celkem: 12 810 tis. Kč
 •  Krátkodobé závazky celkem: 3 246 tis. Kč

2. f)  INformaCe o CelkoVém oBjemu NáklaDů V ČleNěNí Na NáklaDy 
VyNaložeNé pro plNěNí oBeCNě-proSpěšNýCh SlužeB, pro 
plNěNí DoplňkoVýCh ČINNoStí a Na VlaStNí ČINNoSt o.p.S.

Rozdělení nákladů – viz finanční část – Náklady a výnosy dle středisek

Výše nákladů na mzdu ředitele v roce 2020
 •  Hrubá mzda: 839 717 Kč
 •  Sociální a zdravotní pojištění: 300 420 Kč
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3.  fINaNČNí ČáSt – ShrNutí roZVahy a VýkaZu 
ZISků a Ztráty

roZVaha Za úČetNí rok 2020

aktiva (v tis. kč) Na začátku úč. období Na konci úč. období

dlouhodobý majetek celkem 1 460 914

krátkodobý majetek celkem 11 953 12 810

aktiva celkem 13 413 13 724

pasiva (v tis. kč) Na začátku úč. období Na konci úč. období

Vlastní zdroje celkem 9 233 9 278

cizí zdroje celkem 4 180 4 446

pasiva celkem 13 413 13 724

VýkaZ ZISku a Ztráty

Náklady (v tis. kč) Celkem

spotřebované nákupy celkem 16 062

změna stavu zásob vlastní činnosti - 233

osobní náklady celkem 7 208

daně a poplatky celkem 5

ostatní náklady celkem 142

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 846

daň z příjmů 93

náklady celkem 24 123

Náklady celkem 28 595

Výnosy (v tis. kč) Celkem

tržba za vlastní výkony a za zboží celkem 23 048

aktivace celkem 0

ostatní výnosy celkem 86

tržby z prodeje majetku 32

provozní dotace celkem 1 002

Výnosy celkem 24 168

Výsledek hospodaření před zdaněním 138

Daň 93

Výsledek hospodaření po zdanění 45



NáklaDy a VýNoSy Dle StřeDISek (V tIS. kČ)

Střediska Náklady celkem Výnosy celkem hospodářský výsledek

neziskové = hlavní 6 862 8 563 1 701

komerční 11 786 15 501 3 715

režijní 5 382 104 -5 278

Celkem 24 030 24 168 138

 •  Po přepočtu režijních nákladů a výnosů koeficientem nákladů z hospodářského výsledku celkem 45 
tis. Kč,  připadá ztráta 318 tis. Kč na hlavní činnost a zisk 363 tis. Kč na hospodářskou činnost. 

 •  Další náležitosti výroční zprávy dle § 21 zákona o obecně prospěšných společnostech jsou uvedeny 
v plném znění roční účetní závěrky (rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce), která je přílohou 
této výroční zprávy.

StruČNé ZhoDNoCeNí úČetNí ZáVěrky
 •  Celkové náklady v r. 2020 ve výši 24 123 tis. Kč se snížily oproti r. 2019 o 15,64  %

 •  (Náklady r. 2019  celkem 28 595 tis. Kč)  

 •  Celkové výnosy v r. 2020 ve výši 24 168 tis. Kč se snížily oproti r. 2019 o15,80  %   

 •  (Výnosy r. 2019 celkem 28 704 tis. Kč – hospodářský výsledek ve výši  109 tis. Kč) 

 •  Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2020:  45 tis. Kč

 •  Přes nepříznivý vliv pandemie Covid-19 se podařilo udržet hospodaření v kladných číslech. Podílel 
se na tom mimo jiné významný nárůst prodeje vín prostřednictvím e-shopu, nárůst počtu vzorků 
na pořádané soutěže (grand Prix Vínex a Salon vín – národní soutěž vín) a samozřejmě také státní 
programy k ekonomické podpoře společností postižených pandemií Covid-19

 •  Na rok 2021 je rozpočet nákladů plánován ve výši 25 mil. Kč a výnosů ve výši 25 mil. Kč.  
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4. Výrok auDItora k úČetNí ZáVěrCe

Výroční zpráVa za rok 2020

24 4. Výrok auditora k účetní záVěrce



Výroční zpráVa za rok 2020

25 4. Výrok auditora k účetní záVěrce



Výroční zpráVa za rok 2020

26 4. Výrok auditora k účetní záVěrce



Výroční zpráVa za rok 2020

27 4. Výrok auditora k účetní záVěrce



Výroční zpráVa za rok 2020

28 4. Výrok auditora k účetní záVěrce



Výroční zpráVa za rok 2020

29 5. účetní záVěrka za rok 2020

5. úČetNí ZáVěrka Za rok 2020
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