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TISKOVÁ ZPRÁVA 1/2014 

 

Rok ve Vinařství Mutěnice, s.r.o. pod novým vedením 

14. 1. 2014 

Vinařství Mutěnice, s.r.o., působí úspěšně na českém trhu již od roku 1997. V roce 2012 vstoupil do společnosti nový 

majoritní společník TOTAL IMPORT, s.r.o. Tento krok znamenal razantní a zásadní změnu jak v řízení, tak v obchodní 

politice společnosti Vinařství Mutěnice, s.r.o. Nyní po roce působení pod novým vedením společnosti dochází ke shrnutí 

výsledků za uplynulý rok. Tímto by společnost chtěla poděkovat všem zaměstnancům a partnerům za pomoc při 

efektivní implementaci veškerých změn, kterých se podařilo dosáhnout právě ve lhůtě jednoho roku, přičemž rozsahem 

a náročností se tyto změny běžně aplikují v průběhu několika let 

Na začátku celého restrukturalizačního procesu vyvstala otázka, zda Vinařství Mutěnice, s.r.o., vůbec zachovat, anebo 
v rámci optimalizace celého procesu založit nové vinařství bez historie. Společnost si vybrala složitější a riskantnější cestu, 

avšak z dlouhodobého hlediska a s odstupem času očividně správnou. Vinařství Mutěnice, s.r.o., se podařilo uhradit 
veškeré dluhy a závazky vůči věřitelům, partnerům i státním institucím a následně započat s rekonstrukcemi areálu 
spojené s pořízením nových technologií. Došlo sice k nutné redukci zaměstnanců z počtu 120 na 50 osob, ale byly i 

vytvořeny zcela nové personální pozice, které buď doplnily stávající oddělení nebo stály při zrodu zcela nového oddělení 
jako například marketingové, obchodní, výrobní oddělení. Společnost zpracovává hrozny ze stovek hektarů vinic, z nichž 

velká část se nachází ve vinařské oblasti Slovácké a Velkopavlovické. Díky vysoké poptávce po víně společnost také 
vykupuje hrozny od významných evropských pěstitelů.  To, že se společnost vydala správným směrem, potvrzuje i 
implementace certifikovaného systému HACCP a ISO. Výrobky společnosti jsou v nabídce významných českých i 

slovenských obchodních řetězců jako například Makro Cash and Carry ČR, s.r.o., Tesco Stores ČR a.s., Globus, spol. s. r. o., 
Spar ČOS s. r. o., Penny Market, s.r.o. v České republice a Billa s.r.o. na Slovensku. Nově společnost zavedla položku 

ovocného vína, zřídila se podniková prodejna v místě sídla společnosti, k dispozici je nově produktový katalog a veškeré 
informace jsou k dispozici na nových webových stránkách společnosti. Společnost zlepšuje kvalitu vín. Důkazem toho jsou i 

výsledky kontrol. V roce 2013 provedla SZPI ve Vinařství Mutěnice, s.r.o., celkem 11 kontrol, odebrala a analyzovala 50 
vzorků, přičemž pouze u 5 vzorků byly zjištěny mírné nedostatky, které byly ihned odstraněny. Následně byla nastavena i 

interní opatření ve společnosti, aby se situace nemohly opakovat. Kromě SZPI provádí kontroly například obchodní řetězec 
Makro Cash and Carry ČR, s.r.o., který provádí vlastní interní kontroly odebraných vzorků, jejíž výsledky jsou pro 

společnost taktéž vyhovující.  

Do budoucna společnost i nadále plánuje opravy areálu a s tím související rozšíření skladové kapacity o dva miliony litrů. I 
nadále bude společnost dbát na kvalitu výrobků, a proto má v plánu zmodernizovat i laboratoř. V novém roce společnost 

plánuje aktivní účast na veletrzích Vinex 2014 v Brně a Víno a delikatesy 2014 v Praze. 
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