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Vyjádření k pozastavenému vínu ve společnosti  
VINIUM a.s. 

 

          V roce 2010 pozastavila Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve společnosti VINIUM a.s. víno 
s odůvodněním, že jde o víno neznámého původu.  Společnost VINIUM a.s. nakoupila hrozny v roce 2009 od 
dodavatelů s řádnými doklady dle zákona a provedla kontrolu na serveru v registru vinic.  Neexistoval a 
stále neexistuje žádný jiný způsob, jak lze s jistotou odhalit případný podvod, pokud by doklady doložené 
dodavatelem neodpovídaly skutečnosti.  

         Největší dodavatel ale reklamaci dodávky odmítnul s odůvodněním, že dodané doklady o původu jsou 
správné, což potvrdila sama SZPI, když toto víno řádně zatřídila a zatřiďovací protokol nikdy nezrušila. 
Zatříděním Státní zemědělská a potravinářská inspekce schvaluje uvedení vína na trh a potvrzuje, že se 
jedná o víno deklarované kvality a vše odpovídá zákonům včetně moravského původu.   Navíc toto víno 
získalo na soutěžích i ocenění. Půl roku po vydání protokolu o zatřídění ta stejná inspekce, který protokol 
vydala, rozporuje moravský původ tohoto vína a dokazuje to jen výpovědí pěstitelů.  

          Protože se jedná o značnou finanční částku, požádala VINIUM a.s. o ověření geografického původu 
chemickou analýzou (izotopickou zkouškou) s tím, že zkoušku zaplatí. SZPI ale zkoušku jako důkaz odmítla 
udělat s absurdním odůvodněním, že smí provádět tyto rozbory pouze pro interní kontrolní účely. VINIUM 
a.s. tedy požádala podruhé v souvislosti s odvoláním proti rozhodnutí a SZPI opětovně odmítla zkoušku 
udělat tentokrát s odůvodněním, že zkouška by nic neprokázala, neboť víno bylo vyrobeno z hroznů z více 
dodávek.    

           Potvrdila se tedy teorie našeho dodavatele, že SZPI nikdy zkoušku původu neudělá, neboť by zkouška 
mohla potvrdit, že se jedná pouze o hrozny z Moravy  a prokázalo by se, že celé jejich rozhodnutí o 
pozastavení  bylo neodůvodněné s důsledkem uhradit škodu.     

          Ústřední inspektorát SZPI zamítl odvolání VINIUM a.s. a potvrdil rozhodnutí. Reakcí VINIUM a.s. bylo 
podání správní žaloby vůči SZPI.  

           Je velmi s podivem, že za celou dobu od pozastavení tohoto vína Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce neudělala postupnou kontrolu deklarovaného původu tak, aby zjistila, kdo spáchal trestný čin 
podvodu a brání se rozboru na izotopy, který by moravský původ vína prokázal nebo vyvrátil. 

           VINIUM a.s. to vnímá jako konkurenční boj s podporou SZPI, s podporou státního úřadu, kdy SZPI 
nemá žádný zájem zjistit pravdu. Navíc tato kauza  roku 2010 byla opětovně medializována před vánoci 
2011, což chápeme jako záměr vyvolat domněnku aktuálního problému.   

           Toto neseriózní jednání společnost VINIUM a.s. velice poškozuje. Ale dosavadní chování SZPI 
nasvědčuje tomu, že  je to pravděpodobně záměr tohoto státního úřadu. Zlikvidovat firmy „neoblíbené“ a 
pomoct tím firmám „oblíbeným“, ve kterých se takové kontroly neprovádí. Bohužel k tomu využívají 
nerovného postavení soukromé firmy vůči státu.  


