
STANOVY 
HUSTOPEČSKÉ MĚSTSKÉ VÍNO 2017 

 
 
Město Hustopeče získalo u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze Ochrannou známku na 
název Hustopečské městské víno (dále jen HMV). 
HMV je jedno bílé a jedno červené odrůdové víno, které má právo 12 měsíců od jeho 
vyhlášení tento název užívat.  
Víno musí být se všemi předepsanými doklady do schváleného termínu řádně přihlášeno do 
soutěže o HMV. 
  
Termíny: 

- odevzdání přihlášek do 15. 8. 2017, elektronicky na otrisalova@hustopece.cz nebo 
osobně v kanceláři TIC a SVE v domě U Synků, Dukelské nám. 23, Hustopeče 

- dodat vzorky do kanceláře TIC a SVE je nutné nejpozději do 18. 8. 2017 
- hodnocení přihlášených vzorků proběhne 23. 8. 2017 
- dodání dohodnutého množství lahví do kanceláře TIC a SVE 22. 9. 2017 
- vyhlášení vítězů 7. 10. 2017 v rámci programu Burčákových slavností 2017, vítězná 

vína budou zveřejněna v Hustopečských listech a na webových stránkách města 
 
Přihlášená mohou být vína těchto kategorií: Zemské víno, Jakostní víno s přívlastkem – 
kabinetní víno, pozdní sběr, výběr z hroznů. Jejich výrobci musí splňovat následující 
podmínky: 
 

1. vinařská firma má sídlo v Hustopečích a hrozny byly vypěstovány ve vinicích 
ležících v katastru města Hustopeče nebo v katastrech sousedních 10 obcí,  

 
nebo 

 
2. vinařská firma nemá sídlo v Hustopečích, ale hrozny byly vypěstovány pouze ve 

vinicích ležících v katastru města Hustopeče. 
 
Ke každému vzorku vína, který sestává ze 2 lahví 0,75 l., doloží vinař platný Doklad o 
původu hroznů a platný Chemický rozbor z laboratoře pověřené SZPI a uvede prodejní 
ceníkovou cenu 1 láhve vzorku vína. 
 
 
Odrůdy vín, které mohou vinaři do soutěže přihlásit, jsou: 
 

Veltlínské zelené 
Ryzlink rýnský 
Müller Thurgau 
Ryzlink vlašský 

Frankovka 
André 
Svatovavřinecké 

 
U bílých vín se jedná o vína vyrobená z posledních dvou ročníků sklizně hroznů, u červených 
vín o vína vyrobená z posledních tří sklizní hroznů. 
 
Minimální množství vína, které musí mít vinař k dispozici v době přihlášení vín do soutěže, je 
u bílých vín 500l a u červených vín 400l. 



 
Přípravou a seřazením vzorků pro jejich hodnocení bude pověřen pracovník Marketingu a 
kultury města o.s., dále jen pověřený pracovník. Pověřený pracovník navrhne Radě města 
Hustopeče složení odborné komise. Odbornou komisi vždy jmenuje Rada města Hustopeče. 
Za přítomnosti zástupců Rady města Hustopeče a Vinařské komise vyhlásí odborná komise 
nejlepší bílé a nejlepší červené víno z řádně přihlášených vín. 
Tato dvě vína pak budou nést označení Hustopečské městské víno 2017. 
 
Vítězný vinař prodá za dohodnutou cenu městu Hustopeče sjednané množství lahví vítězného 
vína. Na láhev s těmito víny vítězný vinař nalepí etikety, dá záklopky a ozdobný pásek, tyto 
atributy město Hustopeče nechá vyrobit na své náklady a dodá vítěznému vinaři. Konečná 
nákupní cena stanovená vítězným vinařem za 1 láhev vína pro město Hustopeče (včetně 
nalepení výše uvedených etiket, záklopky a ozdobného pásku) nepřesáhne částku 200,- Kč 
včetně DPH 
 
Hustopečské městské víno může Město Hustopeče poskytnout k prodeji a prezentaci 
hustopečským vinotékám za jeho pořizovací cenu včetně DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Hana Potměšilová 
starostka 

 
 
 
 
 
 
 
Tyto Stanovy byly schváleny Radou města Hustopeče dne  
 
Seznam 10 přilehlých obcí:   Starovičky, Šakvice, Strachotín, Popice,  
     Starovice, Velké Němčice, Křepice, 
     Nikolčice, Kurdějov, Horní Bojanovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Přihláška 
na 6. ročník 

„ Hustopečské městské víno 2017“  
 

 

……………………………………………...………………………… 

Název podniku, jméno statutárního zástupce 

 

……………………………………………...………………………… 

Adresa 

 

Tel.:……………………………………….    

e-mail………………………..…………………..            
 

Poř. 
č. 

Odrůda* Jakostní 
zařazení* 

Ročník
* 

Číslo 
šarže 

Zbytkov
ý cukr 
(g/l) 

Obsah 
alkohol

u 
(%obj.) 

Aktuáln
í 

množst
ví vína 

(l) 

1.           

2.            

3.             

4.            

5.            

6.            

 

 

V…………………….dne…………….            …………………… 

                                                               razítko, podpis 

Přílohy: 
- Dodávka plně adjustovaných vzorků vín (1 vzorek = 2 x 0,75l) 
- Fotokopie rozhodnutí o zatřídění dle vinařského zákona  
- Analytický rozbor vína 
- Registrační poplatek se nevybírá 
 

*Přehlídky se mohou účastnit vína odrůd RV, VZ, RR, MT, SV, AN a FR těchto jakostních zařazení: 
„zemské“, „jakostní víno“, „kabinet“, „pozdní sběr“ a „výběr z hroznů“ . U bílých vín se jedná o vína 
vyrobená z posledních dvou ročníků sklizně hroznů, u červených vín o vína vyrobená z posledních tří 
sklizní hroznů.       


