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TISKOVÁ ZPRÁVA 1/2013 

 

Jak je to s kvalitou vín 

28. 11. 2013 

 

V roce 2013 provedla SZPI ve Vinařství Mutěnice, s.r.o. celkem 11 kontrol, odebrala a analyzovala 50 vzorků. 

Souhrnně bylo Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) vydáno 22 posudků a dle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, Nařízení Komise (ES) č. 607/2009, Nařízení Komise (ES) č. 606/2009, Nařízení 

Rady (ES) č. 1234/2007 byla provedena kontrola, zda vína neobsahují přidanou vodu, syntetický glycerol, 

nadlimitní množství kyseliny citronové a dále byl zjišťován původ etanolu a správné označení vín. U 90 % 

odebraných vzorků jsou výsledky vyhovující a u zbylých 10 % se sice jednalo o nevyhovující výsledky, ale nejednalo 

se o vážná překročení a nápravná opatření byla okamžitě sjednána. 

Přičemž u 5 z 50 vzorků byly zjištěny nedostatky, což představuje z celkového počtu 50 odebraných vzorků pouze  

10 % nevyhovujících. Z toho u 3 vzorků byl ve víně zjištěn překročený limit pro obsah kyseliny citronové. Kyselina 

citronová je ve víně přirozeně obsažena, ale její obsah nesmí přesáhnout 1 g /l. Přesto, že překročený limit byl 

minimální, se společnost rozhodla situaci řešit. Bylo zjištěno, že problém byl v dodavatelích a na základě nových 

zjištění s nimi byla okamžitě ukončena spolupráce. U zbylých dvou vzorků v chuti a vůni vína byla zjištěna oxidáza. 

Oxidáza vína je vadou, kdy víno má většinou velmi vysokou až nahnědlou barvu a chuť a vůni po jablkách. Původní 

senzorické aspekty jsou většinou zcela zastřeny, dochází k vyprchání původních aromatických látek a degradaci chuti. 

I tento problém již byl řádně prošetřen a napraven. Byla nastavena i interní opatření ve společnosti, aby se situace 

nemohly opakovat.  

Společnost Vinařství Mutěnice, s.r.o., dodává své výrobky mimo jiné i na obchodní řetězec Makro Cash and Carry ČR, 

s.r.o., který si nechává provádět interní audity nezávislou zkušební laboratoří. Veškeré kontroly provedené touto 

nezávislou laboratoří na výrobky Vinařství Mutěnice, s.r.o., v průběhu roku 2013 skončily se 100 % vyhovujícím 

závěrem.  

Spokojenost zákazníků je pro společnost prioritou. Vinařství Mutěnice, s.r.o., se snaží jejím přáním a rozhodně dbá 

na kvalitu svých výrobků. 
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