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Šetření o ekonomické hodnotě produktů v rámci zeměpisných označení (GI) 
a zaručených tradičních specialit (TSG)  v EU 28 

«A-I» Pro generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise 
 

 
 
 
 

VÍNA / DESTILÁTY / AROMATIZOVANÁ VÍNA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jméno respondenta: ....................................... 
 
Název organizace: .................................... 
 
Emailová adresa 
:……………………………………………. 

 
 
 
PSČ / Město: 
 
 
 
 
 

Název CHOP / CHZO / 
ZTS 
 

 

Země  
 

Typ ochrany 
 

 PDO (CHOP)          PGI (CHZO)         TSG (ZTP)          
 
 
 
 

Veškeré shromažďované údaje jsou DŮVĚRNÉ 
 
 
 
 
 

 

Uskutečnili jste v období 2011-2017 nějaké prodeje v rámci výše zmíněného označení CHOP / CHZO / ZTS?     Ano          
Ne          Nevím  
 

 
 

 

Informace jsou požadovány za kalendářní rok (leden až prosinec). Pokud jsou vaše údaje k dispozici pouze v hospodářském roce, 
zaškrtněte políčko: 
(Například v případě, že údaje se týkají hospodářského roku 2017/2018, vložte jej do řádku «2017», v případě, že se údaje týkají 
hospodářského roku 2016/2017, vložte jej do řádku „2016“) 
 

1. Reprezentativnost odpovědí 
 

- Obsahují informace uvedené v tomto dotazníku celkový prodej CHOP / CHZO / ZTS (včetně všech výrobců)? 
   Ano   Ne    Nevím 

- Pokud ne: 

- A) Prosím, odhadněte podíl, který pokrývá vaše odpověď v porovnání s celkovým prodejem CHOP / CHZO / ZTS: ...... 
.....% 

nebo méně než 25%      mezi 25 a 50%      mezi 50 a 75%      více než 75% 

- B) Jaký je celkový počet výrobců (provádějících stejnou činnost jako vy) zapojených do CHOP / CHZO / ZTS: ............... .. 
výrobců se podílí na produkci CHOP / CHZO / ZTS (celkový počet výrobců za celý CHOP / CHZO / ZTS). 

 

2. Odhad % produkce lahví na regionální a národní úrovni 

ODHADY 
V lokalitě výroby V zemi 

(Lokalita produkce + jiné regiony) 
2011 2017 2011 2017 

Podíl produkce lahví ...... .. ....... .... % ...... .. ....... .... % ...... .. ....... .... % ...... .. ....... .... % 
 
 
 
 

 

3. Objem prodejů v rámci označení CHOP / CHZO / ZTS 
 

Prosím, zadejte fázi dodavatelského řetězce:     cena vína     cena lihu   jiné:………… 

Prosím, zašlete nám tento dotazník s 
vyplněnými údaji 

do 19. března 2019 
přímo pod Sphinx; e-mailem nebo faxem 

Můžete obdržet více než jeden dotazník, Každý 
se zabývá konkrétním produktem pod označením 

CHOP / CHZO / ZTS. 
Prosím, vyplňte údaje v každém dotazníku.   
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Uveďte, prosím, použité jednotky: hl produktu     hl čistého alkoholu        jiné:………… 
Prosím otočit stránku 

 
 
 

 
Celkový objem prodejů 

v rámci označení 
CHOP / CHZO / ZTS 

Objem prodejů na 
národním trhu 

Objem prodejů pro 
ostatní členy EU 28 

Objem prodejů mimo 
EU 28 

2017 ................................. .. ................................. .. ................................. .. ................................. .. 

2016 
................................. .. ................................. .. ................................. .. ................................. .. 

2015 ................................. .. ................................. .. ................................. .. ................................. .. 

2014 
................................. .. ................................. .. ................................. .. ................................. .. 

2013 ................................. .. ................................. .. ................................. .. ................................. .. 

2012 ................................. .. ................................. .. ................................. .. ................................. .. 

2011 ................................. .. ................................. .. ................................. .. ................................. .. 
 
 
 

4. Hodnota tržeb (bez daní) v rámci označení CHOP / CHZO / ZTS (vinařství / 
lihovar) 

 

Uveďte, prosím, zda uvedené hodnoty jsou pro ceny produktů: 
 ve velkoobjemovém balení  ve spotřebitelském balení   obě 

Prosím, zadejte fázi dodavatelského řetězce:     cena vína     cena lihu   jiné:………… 

Prosím, upřesněte měnu své odpovědi:  eur      národní měna  

 

 

Celková hodnota 
prodejů v rámci 

označení CHOP / CHZO 
/ ZTS 

Hodnota prodejů na 
národním trhu 

Hodnota prodejů pro 
ostatní členy EU 28 

Hodnota prodejů mimo 
EU 28 

2017 ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. 

2016 ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. 

2015 ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. 

2014 ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. 

2013 ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. 

2012 ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. 

2011 ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. ...... ... ..................... .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Průměrná cena (bez daní) produktů v rámci označení CHOP / CHZO / ZTS  
Prosím, zadejte fázi dodavatelského řetězce:     cena vína     cena lihu   jiné:………… 

Prosím upřesněte měnu své odpovědi:  eur      národní měna 
Uveďte prosím, použité jednotky: hl produktu     hl čistého alkoholu        jiné:………… 

Prosím, uveďte průměrný obsah alkoholu produktu: ............ ..% obj. 

 Průměrná cena - ve 
velkoobjemovém balení  

Průměrná cena – ve 
spotřebitelském balení 

Průměrná cena - smíšené 

2017 
......................................................

... .. 
....................................................

..... .. 
.......................................................

.. .. 

2016 ......................................................
... .. 

....................................................
..... .. 

.......................................................
.. .. 

2015 
......................................................

... .. 
....................................................

..... .. 
.......................................................

.. .. 
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2014 ......................................................
... .. 

....................................................
..... .. 

.......................................................
.. .. 

2013 
......................................................

... .. 
....................................................

..... .. 
.......................................................

.. .. 

2012 
......................................................

... .. 
....................................................

..... .. 
.......................................................

.. .. 

2011 
......................................................

... .. 
....................................................

..... .. 
.......................................................

.. .. 
 
 
 
 
 
 

6. ROZPIS objemu a hodnoty vývozu podle místa určení 
Mimo EU 28 za rok 2017 (v%) 

 
 

 

Máte nějaké údaje, které by zajistily (nebo odhadly) objem a / nebo hodnotu vývozu podle místa určení mimo 
EU28 za rok 2017? 
                        Ano          Ne  
Pokud ano, vyplňte, prosím, níže uvedenou tabulku? 
 

 
 

% Objemu a hodnoty vyvezeny mimo EU 28 na místo určení v roce 2017 

Místo určení 
Ano 
ne 

% vývozu mimo EU 28 v 
roce 2017 Místo určení 

Ano 
ne 

% vývozu mimo EU 28 v 
roce 2017 

OBJEM HODNOTA OBJEM HODNOTA 

Kanada  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Indie  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Spojené státy  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Japonsko  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Mexiko  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Tchaj-wan  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Brazílie  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Vietnam  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Norsko  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Singapur  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Rusko  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Austrálie  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Švýcarsko  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Jižní Afrika  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Turecko  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Maroko  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Ukrajina  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Chile  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Čína, Hong-
Kong 

 Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Argentina  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Jižní Korea  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Paraguay  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Uruguay  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Kolumbie  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Peru  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Ekvádor  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Kostarika  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Nigérie  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Keňa  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Nový Zéland  Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

země ACP 
(Afrika, Caribik, 
Pacific) 

 Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 

Jiné (upřesněte): 

.................. 
 Ano 
 Ne ... .. ....... % ... .. ....... % 
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7. Prodeje do Velké Británie (pouze pro produkty, které nejsou z Velké Británie) 
 

Jsou produkty v rámci označení CHOP / CHZO / ZTS prodávány ve Velké Británii? 
                        Ano          Ne  
Pokud ano, vyplňte prosím níže uvedenou tabulku. 
 

 

 

 

Celkový objem prodejů 
ve Velké Británii 
v rámci označení 

CHOP / CHZO / ZTS 

Celková hodnota 
prodejů ve Velké 
Británii v rámci 

označení CHOP / CHZO 
/ ZTS 

Průměrná cena – ve 
velkém objemu 

Průměrná cena - 
balené 

2017 
....... ............ ../ hl nebo 

...................... / hl čistého 
alkoholu ...... ... ...................... 

....... ............ ../ hl nebo 
...................... / hl čistého 

alkoholu 

....... ............ ../ hl nebo 
...................... / hl čistého 

alkoholu 

2016 
....... ............ ../ hl nebo 

...................... / hl čistého 
alkoholu ...... ... ...................... 

....... ............ ../ hl nebo 
...................... / hl čistého 

alkoholu 

....... ............ ../ hl nebo 
...................... / hl čistého 

alkoholu 
 

DĚKUJEME vám za účast, zašlete nám, prosím, DOTAZNÍK PŘES SPHINX, e-mailem nebo faxem 
 


