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ÚVODNÍ SLOVO 

Moravská a česká vína mají za sebou úspěšný rok. Přes mnohé problémy, které se před námi objevily, vstupuje naše
vinařství a vinohradnictví do roku 2008 ve velmi dobré kondici a s ambiciózními plány do budoucna. I zásluhou morav-
ských a českých vinařů spotřeba vína v České republice každým rokem roste. 

Rád konstatuji, že k úspěchu našich vín výrazně přispívá také činnost Vinařského fondu. Zahájili jsme a úspěšně reali-
zovali první fázi marketingové kampaně na podporu našich vín, za sebou má první rok také projekt vinařské turistiky,
Svatomartinské víno se etablovalo jako součást marketingu mnoha našich výrobců. Řada vinařů se účastní výstav
a veletrhů s podporou Vinařského fondu, přispíváme k nemalým úspěchům moravských a českých vín na uznávaných
světových soutěžích. 

Jsem si vědom toho, že nás i v dalším roce čeká mnoho práce. Věřím ale, že rok 2008 bude pro naše vína, a vlastně 
i pro všechny jejich příznivce, ještě úspěšnější, než byl rok právě minulý. 

Ing. Stanislav Juránek
předseda Rady Vinařského fondu

Úvodní slovo 5

Výroční zpráva 
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6 Vinařský fond

Vinařský fond

Vinařský fond je dnes v České republice hlavní institucí, která zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví.
Fond vznikl v roce 2002 na základě změny zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a jeho hlavní úkol před
vstupem ČR do Evropské unie spočíval v podpoře výsadby a obnovy vinic, okrajově také v podpoře propagace prodeje
vína. 

Zákonem o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. došlo ke změnám ve fungování Vinařského fondu a jeho posláním
se tak stala výhradně podpora marketingu vína, prodeje produktů a ochrana označování vína podle zeměpisného půvo-
du. Dále také spadá do jeho aktivit informování veřejnosti o vinohradnictví a vinařství, stejně jako podpora uchovávání
a rozvoje vinohradnictví jako významné součásti evropského kulturního dědictví a také rozvoje vinařské turistiky. Na
realizaci těchto aktivit využívá Vinařský fond finančních prostředků, které jsou tvořeny zákonnými příspěvky vinařů
a vinohradníků, příspěvky samosprávných orgánů a dále jednorázovým příspěvkem od státu ve stejné výši, jakou tvoří
všechny ostatní příjmy fondu. 

Vinařský fond nyní funguje na podobných principech jako obdobné instituce ve vyspělých vinařských zemích v Evropě.
Orgány Vinařského fondu tvoří Rada Vinařského fondu, ředitel fondu a Dozorčí rada Vinařského fondu. Jejich složení je
následující: 

Rada Vinařského fondu
Ing. Stanislav Juránek – předseda
Ing. Jiří Sedlo, CSc. – místopředseda
Ing. Josef Čačík – člen
Ing. Miroslav Olbrecht – člen
Stanislav Rudolfský – člen
Ing. Antonín Šťastný – člen
Ing. Zdeněk Trnka – člen
Ing. Pavel Vajčner – člen
Ing. Josef Vozdecký – člen

Dozorčí rada Vinařského fondu
Ing. Ladislav Skopal – předseda
Ing. Pavel Suchánek – místopředseda
JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. – člen
Ing. Pavel Kováčik – člen
Ing. Josef Vaculík – člen

Ředitel Vinařského fondu
Ing. Jaroslav Machovec

Ostatní zaměstnanci Vinařského fondu
Mgr. Pavel Večeřa 
Ing. Alena Straková 
Ing. Ctibor Dolanský
Martina Kociánová, DiS.

V průběhu roku 2007 zasedala Rada Vinařského fondu devětkrát, z toho dvakrát společně s Dozorčí radou. 
Jednání Dozorčí rady proběhlo samostatně jednou. 

Vinařský fond má povinnost vypracovat výroční zprávu dle ust. § 31 odst. 8 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví
a vinařství, ve znění pozdějších předpisů.

VF Vyrocni zprava 2007 CMYK  18.6.2008  12:10  Str. 6



Přehled činnosti Vinařského fondu 7

Přehled činnosti Vinařského fondu

Rada Vinařského fondu schválila pro rok 2007 koncepci marketin-
gové a komunikační strategie, ze které Fond v uplynulém roce
vycházel. Komunikační kampaň propagující značku „Vína z Moravy,
vína z Čech“ realizovala reklamní agentura COMTECH. Fond dále
spolupracoval také s dodavateli služeb v oblasti public relations,
společnostmi Omnimedia a Agentura TPR. Řada aktivit se uskuteč-
nila v kooperaci s Národním vinařským centrem (projekt podpory
vinařské turistiky, vinoték apod.). Na základě vyhlášky
č. 97/2006 Sb. „O předpokladech a způsobu podpory marketingu
a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnic-
tví a vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti
Vinařským fondem“ poskytoval Fond podpory subjektům žádajícím
o podporu aktivit uvedených v této vyhlášce. 

Koncepce marketingové 
a komunikační strategie 
Vinařského fondu

Hlavním a dlouhodobým cílem Vinařského fondu je marketingová
podpora domácích vín. I v roce 2007 pokračoval proces dalšího
budování značky „Vína z Moravy, vína z Čech“ a zvyšování její
obecné známosti prostřednictvím nadlinkové komunikace propo-
jené současně s PR aktivitami, podporou prodeje a vinařské turis-
tiky. Komunikační strategie schválená Radou Vinařského fondu
sledovala i další cíle: zvýšení prodeje domácích vín a intenzivnější
zapojení domácích producentů vína do aktivit Fondu.
V souvislosti s výsledky průzkumu trhu a také podle zkušeností
z předchozího roku byl sestaven rozpočet na kalendářní rok 2007. 

Průzkum trhu

Pro realizaci plánovaných aktivity Vinařského fondu bylo i v roce 2007
nezbytné pokračovat v analýzách chování spotřebitelů a sledování
požadavků distributorů a jednotlivých distribučních kanálů, ale také
kontinuální monitoring trhu a mapování jeho dalšího vývoje. 

Jelikož přecházející průzkumy umožnily detailnější poznání seg-
mentu konečného spotřebitele, uskutečnila proto společnost
FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. 
s r.o., pro Vinařský fond v průběhu roku další průzkumy trhu zamě-
řené na hlubší analýzu spotřebitelského chování. Bylo realizováno
i několik pretestů a posttestů komunikační kampaně. 

Finanční prostředky směřovaly především

do následujících oblastí činnosti 

Vinařského fondu:

• reklama a inzerce

• podpora prodeje v řetězcích 

a v gastronomii

• vinařská turistika

• výstavnictví 

• podpora exportu

• PR aktivity

• výzkum trhu

ZNAČKA „VÍNA Z MORAVY, VÍNA Z ČECH“ je
zastřešujícím symbolem projektu Vinařského
fondu na podporu a propagaci tuzemských
vín. Poprvé byla představena veřejnosti
v polovině roku 2006. Její grafická podoba
symbolizuje historickou náklonnost Čechů ke
svým vínům, národní hrdost, ale především
ryze domácí původ na úrodných vinicích
Moravy a Čech.
Nositeli značky mohou být výhradně láhvová
vína „jakostní“ nebo „jakostní s přívlastkem“
s původem v našich vinařských oblastech. 
Značka se používá ve třech základních modi-
fikacích: společné verzi (v případě obecné
prezentace tuzemských vín) a dále ve dvou
lokalizovaných verzích vztahujících se k pří-
slušné oblasti původu. 
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8 Přehled další činnosti fondu

Komunikační kampaň

Zásadní roli při plánování komunikačních aktivit sehrály průzkumy
dopadu předcházející reklamní kampaně na jednotlivé cílové sku-
piny a také posouzení reakcí na komunikaci plánovanou. Na zákla-
dě těchto zjištění pak byl sestaven plán komunikace na rok 2007. 

Ústřední myšlenka komunikační kampaně Vinařského fondu 
„To nejlepší střežíme pro vás“ byla aplikována v širokém spektru
komunikačních aktivit. Jejich těžiště představovala reklama v tele-
vizi, tedy médiu s nejširším dosahem mezi laickou veřejností. Kam-
paň byla zahájena v dubnu sponzorskými vzkazy před počasím
v České televizi. Pokračovala v květnu a říjnu třicetisekundovým
a desetisekundovým spotem na Nově a Primě. V segmentu vín ori-
ginální reklama s motivem špačka je koláží hrané akce, fotografie
a 3D animace. 

Významnou součást mediálního mixu tvořila také tisková reklama,
tzn. inzerce a PR články. 
I zde kampaň probíhala na
jaře a na podzim a byla 
zacílena jak na nejširší laickou
veřejnost, tak na odborníky.
Inzerce v odborných periodi-
kách – nejen vinařských, ale
i gastronomických a obchod-
nických – byla zaměřena na 
producenty vína, i na jeho
maloobchodní a velkoobchod-
ní distributory a gastronomická
zařízení. 

V uplynulém roce proběhla ve dvou vlnách (jarní a podzimní) také
řada speciálních promočních akcí v místě prodeje, a to jak ve vel-
kých nákupních centrech, tak u drobných prodejců. Cílem celé kam-
paně bylo nejen zvýšit prodej tuzemského vína, ale i zlepšit vědo-
mosti zákazníků o víně a seznámit je s národní značkou „Vína
z Moravy, vína z Čech“ jakožto garantem původu použitých surovin
a vysoké kvality vína. 

Kupte víno s označením 
Vína z Moravy, vína z Čech
a získejte osobního sommeliéra do kapsy.
Navíc můžete vyhrát domácí vinotéku!

Domácí vinotéka FAGOR FSV 85

Při každé akci

vylosujeme 

vinotéku!

TV SPOT VINAŘSKÉHO FONDU 
První televizní spot Vinařského fondu zaujal
podle ohlasů nejen odborníky na reklamu,
ale také konečné spotřebitele. Spot prezen-
tující značku Vína z Moravy, Vína z Čech se
v 22. týdnu roku 2007 umístil na 10. místě
průzkumu SUJET FOCUS, který ukazuje zná-
most, atraktivitu prosazení reklamy v konku-
renčním poli. Oslovenými respondenty byli
koncoví zákazníci.

PREZENTACE DOMÁCÍCH VÍN V NÁKUPNÍCH
CENTRECH
Promoční akce „To nejlepší střežíme pro vás“
proběhla ve 26 vybraných prodejnách sítí
Hypernova, Globus a Interspar po celé repub-
lice. Promo týmy zvaly zákazníky na ochutnáv-
ky i na zábavný program spojený se soutěžemi
o ceny. Jarní část kampaně zaregistrovalo přes
400 000 lidí, ochutnávek se aktivně účastnilo
téměř 50 000 lidí a po dobu, kdy probíhala,
vzrostla poptávka po domácích vínech, zejmé-
na po těch přívlastkových.

www.vinazmoravy.cz
www.vinazcech.cz

Po celý rok je střežíme a hýčkáme jen
pro vás, abyste, až nastane ten správný čas,

mohli ocenit jejich výjimečné chuťové 
vlastnosti a nezaměnitelné aroma. 

Odhalte spolu s námi důkaz
jedinečnosti našich vín.

Brzy uvidíte,
že naše je nejlepší.

www.vinazmoravy.cz
www.vinazcech.cz

To nejlepší
z našich vinic

střežíme pro vás
Důkazem mimořádných kvalit našich vín 

je každoroční přítomnost špačka na našich
vinicích. My vinaři ale víme, že nekonečný střet

s tímto „gurmánem“ musíme vyhrát, 
abyste si mohli dopřát výjimečnou 

chuť a nezaměnitelné aroma 
moravských a českých vín.

Upozornění: pro účely této reklamy byl použit trojrozměrný model špačka.
Prosíme, nikdy nezkoušejte nasazovat korek na zobák živého špačka.
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Přehled další činnosti fondu 9

Pod záštitou Vinařského fondu 
a Národního vinařského centra pro-
bíhá také speciální projekt zaměře-
ný na vinotéky se sortimentem pře-
vážně tuzemských vín. Fond spolu-
pracuje se 345 vinotékami, které
využívají možnost prezentace 
v adresáři na webových stránkách
w w w.w i n e o f c ze ch r e p u b l i c . c z
a dostávají informační a materiální
podporu v podobě letáků, plakátů
apod.

Již tradičně věnuje Vinařský fond pozornost také značce mladých
svatomartinských vín, která byla v roce 2007 podpořena prostřed-
nictvím samostatné podzimní kampaně, jejímž cílem bylo zvýšit
obecnou znalost značky a její vnímání jako označení prvního vína
daného roku. Speciální akce byly podpořeny i rozsáhlou rozhlaso-
vou a tiskovou kampaní; v tisku šlo o inzerci v odborných periodi-
kách i v titulech pro koncové zákazníky, tematické články a reportá-
že z oslav. Součástí kampaně byla také venkovní a internetová
reklama, kinoreklama, POS materiály a také netradiční způsoby
propagace.

Přehled další
činnosti Fondu

ve vztahu k ust. § 31 odst. 4 zákona č. 321/2004 Sb.

Vinařský fond se v roce 2007 podílel také na realizaci dalších akti-
vit a projektů, zejm. v oblasti výstavnictví, vzdělávání, vinařské
turistiky (uvedeny jsou i ty projekty realizované v roce 2007, 
u nichž dosud nebylo předloženo vyúčtování, a nebyly tedy vypla-
ceny).

Podpora marketingu vína a prodeje produktů

V oblasti výstavnictví Vinařský fond podpořil účast vinařů 
na výstavách i samotné konání výstav, ale realizoval také spo-
lečné prezentace v rámci veletrhů se zaměřením na víno či gas-
tronomii. 

• společné expozice moravských a českých vinařů na veletrzích
Prowein Düsseldorf a Enoexpo Krakov

• prezentace tuzemských vín v rámci veletrhů G+H Brno a Země
Živitelka v Českých Budějovicích

• účast vinařů na výstavách Go/Regiontour, Holiday World, Prodex-
po Moskva, Vinařské Litoměřice, Víno a destiláty, International
Wine and Spirits Fair London 

SVATOMARTINSKÉ 2007
Tradiční oslavy svatomartin-
ského vína se v loňském roce poprvé konaly
nejen na brněnském náměstí Svobody, ale
nově také na Ovocném trhu v Praze. Oficiální
zahájení kampaně proběhlo souběžně
v obou městech 11. 11. 2007 v 11 hodin první
ochutnávkou prezentovaných mladých vín. 

VELETRH ENOEXPO 
Výstavní stánek národní značky v polském
Krakově – listopad 2007

ZEMĚ ŽIVITELKA ČESKÉ BUDĚJOVICE
srpen 2007
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10 Přehled další činnosti fondu

• podpora konání místních výstav v Boleradicích, Bořeticích,
Brně, Buchlovicích, Bukovanech, Čejči, Čejkovicích, Dolních
Kounicích, Horních Bojanovicích, Hustopečích, Hrušovanech,
Jaroslavicích, Kostelci, Kyjově, Kobylí, Kuksu, Kutné Hoře,
Mělníku, Moravském Žižkově, Mníšku pod Brdy, Násedlovi-
cích, Nosislavi, Perné, Rohatci, Sobůlkách, Šardicích, Tasovi-
cích, Velkých Němčicích, Velkých Žernosekách, Viničních
Šumicích, Šatově, Vracově, Zaječí, Znojmě

• podpora konání nominačních výstav do Salonu vín ČR ve
vinařské oblasti Čechy (Mělník) a vinařských podoblastech
mikulovské (Mikulov), slovácké (Prušánky) a velkopavlovické
(Velké Pavlovice)

• podpora konání následujících výstav, přehlídek a soutěží:
Cisterciácká pečeť (Velehrad), Hradecký pohár vína (Hradec
Králové), Jarovín Rosé (Dobšice), Promenáda červených vín
(Velké Pavlovice), Sýry a víno (Prachatice), Ryby a víno (Pra-
chatice), Terroir znojemských vín (Znojmo), TOP 77 (Brno),
Trophée Bohemia Sekt Sommelier ČR 2007, Valtické vinné
trhy, Velký podzimní košt (Praha, Pardubice), Vinařské Lito-
měřice, Vinofórum (Pardubice)

Informování o vinařství a vinohradnictví

V oblasti poskytování informací o vinohradnictví a vinařství
zajišťoval Vinařský fond podporu konání následujících semi-
nářů, konferencí a školení: 

• Semináře sdružení Moravín pro vinaře a vinohradníky

• Konference ke 100. výročí Vinařského obzoru

• Mezinárodní konference České a moravské vinařství 
– 3. rok v EU

• Mezinárodní konference Vino Envi

• Kurz ABC pro pracovníky sdělovacích prostředků

• Seminář Ryby a víno

Rovněž v rámci poskytování informací o vinařství se Vinařský
fond ve spolupráci s Národním vinařským centrem staral
o chod oficiálního internetového portálu tuzemského
vinařství a vinohradnictví www.wineofczechrepublic.cz
(www.vinazmoravy.cz/www.vinazcech.cz). Fond dále pro-
střednictvím elektronického zpravodaje rozesílaného
registrovaným uživatelům stránek www.vinarskyfond.cz
informoval veřejnost o svých aktivitách a dění v oboru.

ZPRAVODAJ VINAŘSKÉHO FONDU
Registrovaným uživatelům webových stránek
zasílal Vinařský fond i v roce 2007 jednou
měsíčně elektronický zpravodaj s informacemi
o plánovaných aktivitách Fondu, akcích realizo-
vaných s jeho podporou, jednání Rady Vinař-
ského fondu, výzkumech trhu s vínem atd.  

VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
duben 2007

VYBRANÉ KATALOGY VÍN Z VÝSTAV
PODPOŘENÝCH VINAŘSKÝM FONDEM
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Výběr odvodů a kontrolní činnost Fondu 11

Fond podporoval také vydání následujících publikací o víně 
a vinařství: 

• Velký vinařský slovník

• Vinařský atlas území České republiky

• Mapy vín

• Malá encyklopedie českých a moravských vín

Podpora uchovávání a rozvoj vinařství 
a vinohradnictví, rozvoj vinařské turistiky

V oblasti vinařské turistiky se ve spolupráci s Národním vinařským
centrem a Jihomoravským krajem uskutečnil projekt podpory a roz-
voje vinařské turistiky na jižní Moravě. Mezi hlavní aktivity patřilo
zejména vytvoření databáze vinařských a turistických cílů, vydání
propagačních tiskovin, map vinařských podoblastí, organizace
press tripů pro novináře, propagace vinařské turistiky
v médiích.

Z řad žádostí o poskytnutí podpory byly s pomocí Fondu uskuteč-
něny následující akce:

• Vinobraní v Boleradicích, Bzenci, Hlohovci, Karlštejně, Kuksu, Miku-
lově, Nosislavi, Novosedlech, Strážnici, Třeboni, Valticích, Znojmě

• Otevřené sklepy v Bořeticích, Čejči, Čejkovicích, Polešovicích, Vel-
kých Bílovicích, Velkých Pavlovicích

Ostatní: V. Dobřichovické slavnosti, Krajem André, Na kole vinohra-
dy Uherskohradišťska, Otevírání sezóny na vinařských stezkách
2007 – Podluží, projekt Staré Hory, Putování po Modrých Horách,
Putování za vínem Slovácka, Vinařský den Němčičky

Kulturní a sportovní akce spojené s vínem: Hudební festival Znoj-
mo, Pardubický vinařský půlmaratón, Znojemský hrozen

Podpora výše zmíněných aktivit v oblasti vinařské turistiky byla rea-
lizována také zásluhou Jihomoravského kraje, který do rozpočtu
Fondu na rok 2007 přispěl částkou 2,7 mil. Kč.  

Výběr odvodů a kontrolní činnost
Fondu

Dle ust. § 35 odst. 1 písm. a),b) patří k hlavním činnostem Fondu
také výběr odvodů od vinařů za víno vyrobené v ĆR a poprvé uvede-
né do oběhu. Výše odvodu činí 0,50 Kč z litru a platí se čtvrtletně
(vždy zpětně), přičemž za rok 2007 činila celková částka za odvody
z vína 16 972 101 Kč.
Současně Fond zajišťuje také výběr odvodů za plochu vinic, kde 
z jednoho hektaru vinice odvádí vinař 350 Kč vždy k 31. 12. daného
roku. V loňském roce vybral Fond za plochu vinic částku ve výši 
4 879 869 Kč. Vinařský fond v roce 2007 provedl kontrolu odvodů
u 40 subjektů. Zjištěné nedostatky byly dále řešeny.

Znojemské vinobraní

PODPORA VINAŘSKÉ TURISTIKY

Na kole vinohrady Uherskohradišťska

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Kromě rozsáhlých publikací (Velkého vinař-
ského slovníku a vinařského atlasu Mapy vín)
vyšlo s podporou Vinařského fondu také DVD
Encyklopedie českého a moravského vinař-
ství a malý průvodce současným vinařstvím
Napříč Českou republikou (v pěti jazykových
mutacích) prezentující jednotlivé vinařské
podoblasti Moravy a Čech. 
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Národní vinařské centrum, o.p.s. nákup Svatomatinských vín od výrobců písm. a) 316 406

Regionální agrární komora Krajské dožínky 2007 písm. a), c) 100 000
Jihomoravského kraje

Národní vinařské centrum, o.p.s. distribuce propagačních materiálů písm. a)–c) 14 000

Město Hustopeče konference České a moravské vinařství – 3. rok v EU písm. a)–c) 100 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. projekt podpory vinoték 8/07 písm. a)–c) 33 758

Národní vinařské centrum, o.p.s. vinařská turistika červenec 2007 písm. a)–c) 761 145

Národní vinařské centrum, o.p.s. prezentace tuzemského vinařství – písm. a)–c) 57 120
webový portál www.wineofczechrepublic.cz

Národní vinařské centrum, o.p.s. prezentace tuzemského vinařství na veletrhu písm. a)–c) 500 000
Prowein v Německu

Národní vinařské centrum, o.p.s. prezentace tuzemského vinařství na veletrhu písm. a)–c) 500 000
Prowein v Německu

Národní vinařské centrum, o.p.s. propagace tuzemského vína prostřednictvím písm. a)–c) 167 000
katalogu Salonu vín ČR 2007

Národní vinařské centrum, o.p.s. zajištění účasti tuzemských vín na zahraničních soutěžích písm. a)–c) 88 355

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. propagace tuzemských vín a značky „Vína z Moravy, písm. a) 2130100
vína z Čech“ v nákupním řetězci

FOCUS-Centrum pro sociální průzkum trhu písm. a) 249 000
a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

FOCUS-Centrum pro sociální průzkum trhu písm. a) 436 135
a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

Národní vinařské centrum, o.p.s. zabezpečení společné účasti vzorků vín tuzemských písm. a) 178 945
výrobců na zahraničních soutěžích 

Národní vinařské centrum, o.p.s. zabezpečení společné účasti vzorků vín tuzemských písm. a) 44 954
výrobců na zahraničních soutěžích 

Český zahrádkářský svaz, ZO Židlochovice „Jubilejní výstava vín v Židlochovicích 2007“ písm. a) 10 000

Tělovýchovná jednota Tatran Šatov 24. výstava vín v Šatově písm. a) 10 000

Vinaři brněnské oblasti 30. jubilejní jihomoravská výstava vín 2007 písm. a) 10 000

Michal Kočan – MIKO 4. národní přehlídka – sýry a víno a 2. Gastronomická písm. a) 50 000
přehlídka – ryby a víno

VEGO PRAG, spol. s r.o. Den vín – Víno a destiláty 2007 písm. a) 29 155

Folklorní studio Buchlovice Den vína písm. a) 10 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. distribuce propagačních materiálů září 2007 písm. a) 14 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. distribuce uložených materiálů – prosinec 07 písm. a) 14 000

Moravsko – český hrozen festival Znojemský hrozen 2007 písm. a) 100 000

Omnimedia Public Relations s.r.o. fotografická soutěž s vinařskou tematikou písm. a) 273 700
– www.fotoaparat.cz

Cech kyjovských vinařů Galerie rulandských vín – 1. ročník písm. a) 8 650

ČZS ZO Vracov Josefská výstava vín ve Vracově 2007 písm. a) 10 000

Přehled o poskytnutých podporách

Příjemce podpory Akce/činnost/projekt Účel podpory Výše 
(dle ust. §31 poskytnuté

odst. 4 zákona podpory
č. 321/2004 Sb.) (stav k 31. 12. 2007, 

v Kč)

Přehled o poskytnutých podporách 
(ve vztahu k účelu podpory dle ust. §31 odst. 4 zákona č.321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství) 

V následujících přehledech jsou uvedeny veškeré výdaje Vinařského fondu v roce 2007 na činnosti dle ust. §31 odst. 4 zákona
č.321/2004 Sb., a to dle
– písm. a) Podpora marketingu vína a prodeje produktů
– písm. b) Informace o vinohradnictví a vinařství
– písm. c) Podpora uchovávání a rozvoje vinohradnictví a vinařství
(Zahrnuty jsou i výdaje, které se vztahují k aktivitám roku 2006, ale vyplaceny byly až v roce 2007.)
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Chocholatý David Mělník město vína – WINEFEST 2007 písm. a) 20 000

Cech českých vinařů nominační výstava vín vinařské oblasti Čechy písm. a) 260 000

Obec Jaroslavice oblastní výstava vín Jaroslavice 2007 písm. a) 10 000

Omnimedia Public Relations s.r.o. P.R. projekt turistika 8/07 písm. a) 84 675

Omnimedia Public Relations s.r.o. P.R. realizované 8/07 písm. a) 111 488

Bujnoch spol. s.r.o. Pardubický vinařský půlmaraton písm. a) 30 000

Bohemia Sekt, a.s. podpora konání soutěže písm. a) 300 000
TROPHÉE BOHEMIA SEKT SOMMELIER ČR 2006

Omnimedia Public Relations s.r.o. PR aktivity písm. a) 126 200

Omnimedia Public Relations s.r.o. PR aktivity písm. a) 121 678

Omnimedia Public Relations s.r.o. PR aktivity písm. a) 73 185

Agentura TPR s.r.o. PR práce písm. a) 47 600

Národní vinařské centrum, o.p.s. prezentace vín u příležitosti otevření zastoupení JMK v Bruselu písm. a) 53 004

Sdružení znojemských vinařů Projekt Terroir znojemských vín 2007 písm. a) 18 000

Agentura TPR s.r.o. propagace „Dne vín z ČR“ na veletrhu Víno a destiláty 2007 písm. a) 116 914

Národní vinařské centrum, o.p.s. propagace na veletrhu Víno a destiláty 2007 písm. a) 149 052

Národní vinařské centrum, o.p.s. propagace tuzemského vína na lepících páskách pro vinaře písm. a) 36 379

Národní vinařské centrum, o.p.s. propagace tuzemského vína na lepících páskách pro vinaře písm. a) 21 542,40

Svaz vinařů ČR propagace vín písm. a) 45 247

Praga Mystica propagace vína na prezentaci „Pocta našim vínům“ písm. a) 60 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. propagace značky „Vína z Moravy…“ – skleničky písm. a) 111 860

Národní vinařské centrum, o.p.s. propagační materiál Svatomartinské písm. a) 10 570

Národní vinařské centrum, o.p.s. propagační materiál Svatomartinské písm. a) 12 153

Národní vinařské centrum, o.p.s. propagační materiál Svatomartinské písm. a) 23 665

Omnimedia Public Relations s.r.o. publicita v projektu Vinařská turistika písm. a) 65 450

Čtvrtečníci sdružení vinařů Čejkovice publikace Čejkovice a víno písm. a) 100 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. Svatomartinský košt – prezentace vín písm. a) 86 148

Národní vinařské centrum, o.p.s. Svatomatinské 2007 zajištění akce písm. a) 110 000

Moravské vinařské závody Bzenec, s.r.o. účast na veletrhu International písm. a) 46 720,50
Wine and Spirits Fair London 2007

Ing. Vojtěch Pazderka účast na výstavě Go/Regiontour písm. a) 7 497

České vinařství Chrámce, s.r.o. účast na výstavě Vinařské Litoměřice 2007 písm. a) 2 856

Čtvrtečníci sdružení vinařů Čejkovice účast na výstavě Vinařské Litoměřice 2007 písm. a) 2 856

Maděřič Ludvík účast na výstavě Vinařské Litoměřice 2007 písm. a) 4 284

Patria Kobylí a.s. účast na výstavě Vinařské Litoměřice 2007 písm. a) 2 856

ZD Sedlec u Mikulova účast na výstavě Vinařské Litoměřice 2007 písm. a) 4 284

Zemědělská a.s. Čejkovice účast na výstavě Vinařské Litoměřice 2007 písm. a) 2 856

Agrodružstvo – družstvo Nový Šaldorfúčast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 28 560

Ampelos, Šlechtitelská stanice účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 19 040
vinařská Znojmo a.s.

Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská a.s. účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 50 000

Coteaux Peluic s.r.o. účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 9 901

Českomoravské vinné sklepy s.r.o. účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 50 000

Eko Hnízdo s.r.o. účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 17 124

Habánské sklepy, spol s.r.o. účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 50 000

Chateaue Bzenec, spol s.r.o. účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 50 000

Ing. Richard Tichý účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 7 021

Kopřiva Martin účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 7 021

Krist Tomáš účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 17 136

Maděřič Ludvík účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 19 040

Maňák Štěpán účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 10 710

Přehled o poskytnutých podporách

Příjemce podpory Akce/činnost/projekt Účel podpory Výše 
(dle ust. §31 poskytnuté

odst. 4 zákona podpory
č. 321/2004 Sb.) (stav k 31. 12. 2007, 

v Kč)
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Moravské vinařské závody Bzenec, s.r.o. účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 50 000

Neoklas a.s. Šardice účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 30 940

Patria Kobylí a.s. účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 43 200

Skoupil Petr účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 17 124

Stanislav Hřiba účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 17 124

Tetur Vladimír účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 17 124

Veselský Pavel účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 7 021

Vinařství SPRINGER účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 19 040

Vinné sklepy Valtice, a.s. účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 28 560

Víno Blatel a.s. účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 17 124

VINOFOL, s.r.o. účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 38 675

ZD Sedlec u Mikulova účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 38 675

Zemědělská a.s. Čejkovice účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 17 124

Žůrek Stanislav účast na výstavě Víno a destiláty 2007 písm. a) 8 074

Národní vinařské centrum, o.p.s. účast tuzemských vín na zahraničních soutěžích písm. a) 116 049

VEGO PRAG, spol. s r.o. uskutečnění Dne vín z ČR na výstavě Víno a destiláty písm. a) 11 305

Město Dobřichovice V. Dobřichovské slavnosti písm. a) 30 000

VEGO PRAG, spol. s r.o. Víno a destiláty 2007 písm. a) 401 030

MIKA CZ, s.r.o. Vinum Juvenale 2007 písm. a) 200 000

Sdružení dobšických vinařů výstava Jarovín Rosé 2007 písm. a) 50 000

Obec Sobůlky výstava vín písm. a) 10 000

TJ Sokol Kostelec výstava vín písm. a) 10 000

ZO ČZS Zaječí Výstava vín v Zaječí 2007 písm. a) 10 000

FOCUS–Centrum pro sociální výzkum „Spotřebitel“ písm. a) 582 505
a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

FOCUS–Centrum pro sociální výzkum Distribuce a Vinaři písm. a) 436 135
a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

Karbula Miroslav, Ing. XV. Košt vín Brno – Vinohrady písm. a) 10 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. zajištění distribuce propagačních materiálů písm. a) 35 700

Národní vinařské centrum, o.p.s. zhotovení propagačních materiálů písm. a) 57 120

Sdružení znojemských vinařů Znojemský košt 2007 písm. a) 10 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. prezentace moravských a českých vín písm. a), b) 15 969
pro zahraniční novináře píšící o víně z organizace FIJEV

Národní vinařské centrum, o.p.s. propagační tiskoviny v polském jazyce písm. a), b) 24 930,50

Omnimedia Public Relations s.r.o. FAM trip polských novinářů písm. a), c) 49 999

Mendelův vinařský spolek místní výstava vín v Šardicích písm. a), c) 10 000

Čtvrtečníci sdružení vinařů Čejkovice XII. Vinné trhy Čejkovice písm. a), c) 10 000

Svaz vinařů ČR záloha na vytvoření fotografií odrůd révy vinné písm. a), c) 100 000

ČZS ZO Kobylí podpora konání výstavy písm. a), c) 8 500

ČZS ZO Kyjov podpora konání výstavy písm. a), c) 10 000

ČZS ZO Bukovany podpora konání výstavy písm. a), c) 10 000

ČZS ZO Dolní Kounice podpora konání výstavy písm. a), c) 5 600

ČZS ZO Hustopeče podpora konání výstavy písm. a), c) 10 000

ČZS ZO Násedlovice podpora konání výstavy písm. a), c) 10 000

ČZS ZO Rohatec podpora konání výstavy písm. a), c) 10 000

ČZS ZO Velké Němčice podpora konání výstavy písm. a), c) 10 000

ČZS ZO Viničné Šumice podpora konání výstavy písm. a), c) 10 000

Město Dolní Kounice podpora konání výstavy písm. a), c) 18 000

ČZO ZO Horní Bojanovice podpora konání výstavy vín písm. a), c) 8 487,50

ČZS ZO Čejč podpora konání výstavy vín písm. a), c) 8 950

Omnimedia Public Relations s.r.o. PR služby písm. a)– c) 274 309,30

Přehled o poskytnutých podporách

Příjemce podpory Akce/činnost/projekt Účel podpory Výše 
(dle ust. §31 poskytnuté

odst. 4 zákona podpory
č. 321/2004 Sb.) (stav k 31. 12. 2007, 

v Kč)
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Omnimedia Public Relations s.r.o. P.R. říjen 2007 písm. a)– c) 200 515

Omnimedia Public Relations s.r.o. PR služby písm. a)– c) 157 243

Omnimedia Public Relations s.r.o. PR služby písm. a)– c) 29 5810,20

Omnimedia Public Relations s.r.o. PR služby písm. a)– c) 113 050

Omnimedia Public Relations s.r.o. PR služby písm. a)– c) 82 110

Omnimedia Public Relations s.r.o. PR služby písm. a)– c) 186 830

Omnimedia Public Relations s.r.o. PR služby písm. a)– c) 210 630

Omnimedia Public Relations s.r.o. monitoring tisku písm. a), b) 59 500

Mikulečtí vinaři Výstava vín Podluží 2007 – semináře, přednášky písm. a), b) 60 000

DK Studio s.r.o. Vinařská tržnice Mikulov 2007 písm. a), c) 50 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. zajištění činnosti dle zákona č.321/2004 Sb., § 31 odst. 4 písm. a), c) 162 862

Omnimedia Public Relations s.r.o. cesta na Jižní Moravu – polští novináři písm. a), c) 174 648

Omnimedia Public Relations s.r.o. P.R. září 2007 písm. a), c) 185 640

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita projekt „Informační vinařské centrum písm. a)– c) 100 000
v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice s Akademickou vinotékou“

Národní vinařské centrum, o.p.s. projekt podpory vinoték písm. a)– c) 16 660

Národní vinařské centrum, o.p.s. propagace vinařství na veletrhu písm. a)– c) 41 066
Země živitelka České Budějovice

AHOLD Czech Republic a.s reklama v řetězcích Ahold písm. a)– c) 2 546 600

Národní vinařské centrum, o.p.s. spolupráce při zajištění činnosti Fondu dle zákona písm. a)– c) 7 140

Senát ČR Svatomartinské 2007 v historických prostorách písm. a)– c) 42 000
Valdštejnského paláce

Národní vinařské centrum, o.p.s. údržba a aktualizace web. stránek – listopad 2007 písm. a)– c) 11 900

Národní vinařské centrum, o.p.s. údržba a aktualizace web. stránek – prosinec 2007 písm. a)– c) 11 900

Národní vinařské centrum, o.p.s. uložení propagačních materiálů – listopad 2007 písm. a)– c) 14 000

Omnimedia Public Relations s.r.o. zajištění publicity v ČRo (projekt Vinařská turistika) písm. a)– c) 39 999,50

Martin Novotný – NEWSLETTER Kapesní průvodce po vinařstvích a vínech ČR 2007 písm. b) 100 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. kolekce naučně propagačních plakátů písm. b) 160 000

RUBIKON, spol. s r.o. kopie kazet Encyklopedie českého a moravského vinařství písm. b) 12 792,50

Národní vinařské centrum, o.p.s. korektury textů Sommelier do kapsy písm. b) 9 520

Svaz vinařů ČR odborná konference při příležitosti 100 let od vydání písm. b) 80 000
1. čísla magazínu Vinařský obzor

Moravín, svaz moravských vinařů odborné 2denní semináře pro vinohradníky a vinaře písm. b) 100 000

Moravín, svaz moravských vinařů odborné semináře písm. b) 50 000

Vitanovský Luboš – Agentura Bravissimo projekt – Dotisk propagačního materiálu Za vínem na Znojemsku písm. b) 300 000

Omnimedia Public Relations s.r.o. propagace vinařství, vinařské turistiky na www.blesk.cz písm. b) 183 089,80

Český zahrádkářský svaz, ZO Židlochovice přednáškový blok o vinařství v předvečer písm. b) 10 000
Jubilejní výstavy vín v Židlochovicích 2007

Spolek hovoranských vinařů, o.s. seminář pro vinaře – hodnocení 100b. systémem písm. b) 4 000

Kočan Michal – MIKO seminář Ryby a víno písm. b) 13 440

Altego, s.r.o. tréninkový seminář k marketingu pro vinaře písm. b) 35 700

RADIX s.r.o. Velký vinařský slovník písm. b) 100 000

RUBIKON, spol. s r.o. výroba DVD Encyklopedie českého a moravského vinařství písm. b) 563 525

ČZS ZO Nosislav podpora konání „Vinobraní pod hradbami“ písm. c) 30 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. turistika září 2007 písm. c) 67 530

ČZS ZO Čejč den otevřených vinných sklepů v Čejči písm. c) 4 100

Národní vinařské centrum, o.p.s. fam trip pro zástupce cestovních kanceláří písm. c) 21 469

Osvětová beseda Ratíškovice kulturní akce – Zpívání pod Náklem písm. c) 7 500

Region Slovácko – sdružení pro rozvoj Na kole vinohrady Uherskohradišťska písm. c) 42 000
cestovního ruchu

Ing. Petr Marcinčák naučná stezka v Novosedlích písm. c) 100 000

Omnimedia Public Relations s.r.o. novinářská cesta písm. c) 268 587

Přehled o poskytnutých podporách

Příjemce podpory Akce/činnost/projekt Účel podpory Výše 
(dle ust. §31 poskytnuté

odst. 4 zákona podpory
č. 321/2004 Sb.) (stav k 31. 12. 2007, 

v Kč)
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16 Přehled o poskytnutých podporách

Omnimedia Public Relations s.r.o. press trip Krajem vína na kolech písm. c) 103 093

Národní vinařské centrum, o.p.s. projekt podpory a rozvoje vinařské turistiky na Moravě písm. c) 300 000

Omnimedia Public Relations s.r.o. projekt propagace vinařské turistiky písm. c) 423 700

Svazek vinařských obcí Daníž propagace znojemských vinařství a viničních tratí písm. c) 688 000

FORUM MORAVIUM putování po Modrých Horách písm. c) 250 000

Maňák Štěpán putování za vínem Slovácka Žádovice 2007 písm. c) 10 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. rozvoj a podpora vinařské turistiky písm. c) 696 937

Folklorní sdružení Polešovice slavnostní vinobraní s otevřením sklepů písm. c) 20 000

Místní vinařský spolek Moravín Svěcení mladých vín písm. c) 5 000

Společnost Valtické vinné trhy Valtické vinné trhy 2007 písm. c) 300 000

Hort Jiří vinařská stezka v Dobšicích písm. c) 100 000

Spolek velkobílovických vinařů vinařská turistika – Ze sklepa do sklepa písm. c) 46 950

Národní vinařské centrum, o.p.s. vinařská turistika 10/07 písm. c) 60 243

Institut regionálních informací s.r.o. Vinařská turistika na Znojemsku písm. c) 200 000

Národní vinařské centrum, o.p.s. zabezpečení účasti vzorků vín tuzemských výrobců písm. a) 54 088
na soutěži MUNDUSvini Neustadt

FOCUS–Centrum pro sociální dokončení výzkumu „Spotřebitel“ písm. a) 582 505
a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

První znojemská vinařská a.s. nominační soutěž vín znojemské vinařské podoblasti 2006 písm. a) 30 000

Vinařská akademie Valtice Kurz ABC o víně pro pracovníky sdělovacích prostředků písm. b) 293 600

Obec Pavlov projekt „Naučná stezka Pavlovské vinice a vinné sklepy“ písm. c) 150 000

DOLIN s.r.o. Mapa vín. Vinařský atlas území ČR písm. b) 100 000

Omnimedia Public Relations s.r.o. kampaň vinařská turistika květen – červen písm. c) 227 290

Přehled o poskytnutých podporách

Příjemce podpory Akce/činnost/projekt Účel podpory Výše 
(dle ust. §31 poskytnuté

odst. 4 zákona podpory
č. 321/2004 Sb.) (stav k 31. 12. 2007, 

v Kč)

Inzerce  v tisku 8 810 633

TV reklama 23 698 461

Reklama na internetu 1 076 293

Reklama v rádiu 920 584

Propagační akce 14 227 558

P.O.S., propagační materiály 5 230 819

Svatomartinské 3 283 412

Ostatní (grafika, výroba apod.) 3 583 559

Celkem 60 831 319

Pozn. Částky jsou zaokrouhlené na celá čísla; jedná se o výdaje zaplacené v roce 2007 a vztahující se k tomuto roku.

Přehled výdajů na komunikační kampaň Fondu

Předmět Výše v Kč
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Změny organizačního řádu fondu
Změny ve složení orgánů fondu

Závěr

17

Změny organizačního řádu Fondu 
V roce 2007 nebyly provedeny žádné změny organizačního řádu.

Změny ve složení orgánů Fondu
V roce 2007 nedošlo k žádným změnám ve složení orgánů Fondu.

Závěr

Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2007, která je součástí výroční zprávy, byla ověřena auditorskou společností. Zpráva
auditora je taktéž součástí výroční zprávy. Výroční zprávu o činnosti Fondu projednala na svém jednání dne 27. 2. 2008
Rada Fondu. Dozorčí rada projednala a schválila výroční zprávu na svém zasedání dne 26. 3. 2008.
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18 Zpráva auditora

Zpráva auditora
ověření roční účetní závěrky

Vinařského fondu 
se sídlem v Brně – Žerotínovo nám. 3/5
k 31. 12. 2007

Přílohy: Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Příloha k závěrce

Příjemce zprávy
Ředitel fondu

Obchodní firma, právní forma
Vinařský fond, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5
IČO: 71233717

Předmět podnikání a zahájení činnosti
Vinařský fond vznikl na základě zákona č. 321/2004 Sb. s datem účinnosti 28. 5. 2004 ve znění novely zákona
č. 411/2005 Sb., jako nástupce Vinařského fondu zřízeného podle dřívějšího zákona, kterým byl zákon č. 115/1995 Sb.
o vinohradnictví a vinařství ve znění zákona č. 50/2002 Sb. (účinnost tohoto zákona byla od 10. 3. 2002 do 27. 5. 2004).
Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem se sídlem v Brně. Při rozhodovacích procesech o pla-
cení povinných odvodů a žádostech o poskytnutí podpory z prostředků Fondu má charakter orgánu veřejné moci.

V čele Fondu je ředitel, který zastupuje Fond navenek a řídí výkon činností Fondu. Dalšími orgány: jsou Rada Fondu
a Dozorčí rada Fondu. Radu Fondu jmenuje ministr zemědělství z řad zaměstnanců ministerstva, zastupitelstva Jihomo-
ravského kraje a 7 členů na návrh vinohradnických a vinařských sdružení. 

Předmět činnosti vyplývá ze zvláštního postavení Fondu, kterým je výběr odvodů z vyrobeného vína na území České
republiky a odvodů od pěstitelů vinné révy podle zákonem stanovených podmínek. Vybrané prostředky jsou určeny na
podporu marketingu vína, informace veřejnosti o vinohradnictví a vinařství, podporu, uchovávání a rozvoj vinohradnictví. 

Ověřované období účetní závěrky
1. 1. 2007 – 31. 12. 2007

Předmět, období a účel ověřování
Předmětem ověření je účetní závěrka k 31. 12. 2007, účelem je ověřit, zda účetnictví je vedeno v souladu s platnou práv-
ní úpravou, zejména zda je vedeno průkazným a správným způsobem a že z něho převzaté údaje v účetní závěrce věrně
a poctivě zobrazují předmět účetnictví – aktiva a pasiva, náklady, výnosy, výsledek hospodaření a dále finanční situaci
společnosti.

Vzhledem k situaci, že účetní jednotka nepodléhá ze zákona povinnému auditu, byl předmět ověřování přiměřeně upraven.
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Zpráva auditora 19

Vymezení odpovědnosti za účetní závěrku a popis rozsahu auditu 
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní

jednotky. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobra-
zením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplat-
ňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k účetní závěrce v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb. o audi-
torech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. ve znění pozdějších změn a zákonem č. 563/1991Sb. o účetnictví, ve znění
pozdějších změn. 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické
normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje význam-
né nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní
závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor při-
hlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení
vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahr-
nuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení
celkové prezentace účetní závěrky. 

Odpovědný auditor 
AUDITIA spol. s r. o., Pod Kaštany 23, 616 00 Brno

zapsaná rejstříkovým soudem vedeným Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 1603
registrovaná Komorou auditorů, osvědčení č. 006 z 19. 4. 1993
auditoři: Ing. Jiří Vrba – osvědčení č. 0064

Zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky
Při auditu byly zhodnoceny zvolené účetní metody a odhady, včetně vypovídací schopnosti poskytovaných informací
z pohledu uživatele účetní závěrky. Zvolené účetní metody a odhady byly posouzeny jako odpovídající včetně zhodnocení cel-
kové prezentace účetní závěrky. 

Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy. Předložené výkazy odpovídají ustanovením vyhláš-
ky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších změn, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účet-
nictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
s využitím českých účetních standardů. 

K datu předání auditorské zprávy nedošlo dle prohlášení vedení účetní jednotky k žádným významným událostem, které
měly být promítnuty v účetní závěrce a mohly by ovlivnit její vypovídací schopnost a celkovou prezentaci, případně ovliv-
nit druh výroku.

Výrok auditora k účetní závěrce 
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Celko-
vým posouzením prověřované účetní závěrky Vinařského fondu k 31. 12. 2007 dospěli ověřovatelé k závěru, že tato:

podle našeho názoru podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční situace společnosti a výsledku
hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy. 

Datum vyhotovení zprávy:
V Brně dne: 12. února 2008          

Ing. Jiří Vrba

auditor, ředitel a jednatel společnosti  
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20 Rozvaha

AKTIVA Stav k prvnímu Stav k posled. dni 
dni účetního období účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 489 021 1 679 393

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1 760 879 1 760 879

1. Software 429 926 429 926

2. Ocenitelná práva 1 316 149 1 316 149

3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 804 14 804

4. Pořízení dlohodobého nehmotného majetku 0 0

II. Oprávky knehmotnému majetku –309 942 –672 609

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 0 0

2. Oprávky k softwaru –83 597 –226 906

3. Oprávky k ocenitelným právům –211 541 –430 899

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku –14 804 –14 804

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0

III. Dlouhodobý hmotný majetek celkem           1 709 668 1 864 360

1. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 383 458 1 455 390

2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 326 211 408 971

IV. Oprávky k majetku celkem –1 671 584 –1 273 237

1. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí –1 345 373 –947 026

2. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku –326 211 –326 211

3. Ostatní dlouhodobý drobný majetek 0 0

V. Dlouhodobý finanční majetek 0 0

1. Majetkové účasti v podnicích 0 0

2. Dlužné cenné papíry držené po splatnosti 0 0

3. Ostatní dlouhodobé půjčky 0 0

B.  Krátkodobý majetek celkem                 340 163 553 319 243 065

I. Zásoby celkem 0 0

1. Materiál na skladě   0 0

II. Pohledávky celkem                            231 062 911 251 984 322

1. Pohledávky za povinné odvody plátců 13 466 694 15 386 514

2. Směnky k inkasu 0 0

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry– depozitní směnky 0 0

4. Poskytnuté zálohy – provozní 5 065 5 065

4. Poskytnuté zálohy – propagace 0 9 602 886

5. Ostatní pohledávky – zálohy na projekty –7 114 243 –991 860

6. Pohledávky – vrácené podpory výsadby                                      0 8 838 039

6. Pohledávky za zaměstnanci                                      0 0

7. Nárok na fin. podporu státu – MZe 0 0

8. Poskytnuté návratné podpory z prostředku MZe                         224 705 396 219 143 678

9. Dohadné účty aktivní 0 0

10. Opravná položka k pohledávkám                         0 0

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 109 093 800 59 751 903

1. Pokladna  18 589 30 082

2. Ceniny  6 303 11 505

3. Účty v bankách   5 559 008 59 692 909

4. Pořízení krátkodob. Fin. majetku – Depozitní směnky, eTraiding 103 500 000 0

5. Peníze na cestě 9 901 17 407

IV. Přechodné účty aktivní 6 841 7 506 841

1. Náklady příštích období 6 841 7 506 841

AKTIVA CELKEM 341 652 574 320 922 459

Rozvaha (bilance) ke dni 31. 12. 2007
(v celých Kč)
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Rozvaha 21

PASIVA Stav k prvnímu Stav k posled. dni 
dni účetního období účetního období

A.Vlastní zdroje celkem 113 272 385 94 027 884

I. Jmění celkem 113 272 385 94 027 884

1. Vlastní jmění 0 0

2. Vinařský fond – disponibilní 104 966 719 85 726 817

3. Vinařský fond – pochybné pohledávky 6 816 645 6 621 675

4. Fond na investice 1 489 021 1 679 393

II. Výsledek hospodaření celkem 0 0

1. Nevypořádané provozní náklady bez odpisů 0 0

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0 0

B. Cizí zdroje celkem 228 380 189 226 894 574

I. Rezervy celkem 0 0

1. Rezervy 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 224 749 390 224 749 390

1. Dlouhodobé bankovní úvěry 0 0

2. Emitované dluhopisy 0 0

3. Závazky z pronájmu 0 0

4. Přijaté dlouhodobé zálohy 0 0

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0

6. Dohadné účty pasivní 0 0

7. Návratná finanční podpora státu 224 749 390 224 749 390

III. Krátkodobé závazky celkem 3 530 799 2 095 184

1. Dodavatelé – provoz 109 838 108 636

1. Dodavatelé– propagace 2 797 309 1 375 797

2. Směnky k úhradě 0 0

3. Přijaté zálohy – Penále, odovody 0 0

4. Ostatní závazky – přeplatky 19 950 19 350

5. Zaměstnanci 86 971 92 034

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 8 860

7. Závazky k instit–soc. zabezpeční a zdravotního pojištění 55 873 62 016

8. Daň z příjmů 15 311 17 275

9. Ostatní přímé daně 0 0

10. Ostatní daně a poplatky 0 0

11. Nevypořádané podpory k datu závěrky 0 0

12. Nejasné platby a jiné závazky 445 548 411 218

13. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 0

IV. Bankovní výpomoci a půjčky 100 000 0

1. Krátkodobé bankovní úvěry 0 0

2. Eskontní úvěry 0 0

3. Vlastní dluhopisy 0 0

V. Přechodné účty pasivní 100 000 50 000

1. Výdaje příštích období 100 000 50 000

2. Výnosy příštích období 0 0

3. Kursové rozdíly pasivní 0 0

PASIVA CELKEM 341 652 574 320 922 458
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22 Výkaz zisku a ztráty

Číslo řádku Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni
účetního období účetního období

A. Náklady 1
I. Spotřebované nákupy celkem 2 166 766 8 563 415

1. Spotřeba materiálu – provoz 3 53 137 59 419
1. Spotřeba materiálu – propagace 4 0 8 379 980
2. Spotřeba energie 5 113 629 124 016

II. Služby celkem 6 2 778 740 69 691 088
5. Opravy a udržování 7 79 521 78 947
6. Cestovné 8 73 366 92 296
7. Náklady na reprezentaci 9 329 689 55 409
8. Ostatní služby – provoz 10 2 296 164 2 086 243
8. Ostatní služby – propagace 11 0 67 378 194

III. Osobní náklady celkem 12 2 190 659 2 219 219
9. Mzdové náklady 13 1 590 429 1 610 571

10. Zákonné sociální pojištění 14 556 658 563 704
11. Ostatní sociální pojištění 15 0 0
12. Zákonné sociální náklady 16 36 892 38 180
13. Ostatní sociální náklady 17 6 680 6 764

IV. Daně a poplatky celkem 18 26 339 29 755
14. Daň silniční 19 –1 926 0
15. Daň z nemovitostí 20 0 0
16. Ostatní daně a poplatky 21 28 265 29 755

V. Ostatní náklady celkem 22 120 1 276
19. Odpis nedobytné pohledávky 23 0 0
21. Kursové ztráty 24 120 1 276
22. Dary 25 0 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 26 383 181 543 188
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27 383 181 543 188
26. Zůstatková cena prod. dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 28 0 0
30. Tvorba opravných položek 29 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 30 0 0
32. Poskytnuté příspěvky 31 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem 32 0 0
Náklady celkem 33 5 545 805 81 047 940

B. Výnosy 34
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 35 0 7 500

2. Tržby z prodeje služeb – poskytnuté licence 36 0 7 500
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 37 0 0

4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 38 0 0
III. Aktivace celkem 39 0 0

8. Aktivace materiálu a zboží 40 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 41 5 545 805 49 125 929

19. Vystavené penále 42 0 567 660
19. Úroky z běžného účtu 43 0 2 160 481
17. Zůčtování investičního fondu – úhrada odpisů 44 383 181 0
18. Vypořádání provozních nákladů z VF 45 5 162 624 46 397 788

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 46 0 140 000
19. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 47 0 140 000
25. Zúčtování opravných položek 48 0 0

VI. Přijaté příspěvky celkem 49 0 3 000 000
27. Přijaté příspěvky (z rozpočtu Jihomoravského kraje) 50 0 3 000 000

VII. Provozní dotace celkem 51 0 28 774 511
29. Provozní dotace – ze státního rozpočtu 52 28 774 511

Výnosy celkem 53 5 545 805 81 047 940
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 54 0 0

34. Daň z příjmů 55 0 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění 56 0 0

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2007

(v celých Kč)
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Čl. II. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
Účetnictví je vedeno dle zákona 563/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a účetními postupy pro neziskové organizace dle vyhl.
504/2002 Sb. ve znění pozdějších změn a Českých účetních standardů.
Tvorba fondu za odvody z prodeje vína je zúčtována dle přiznání zaslaných od jednotlivých plátců do 31. 12. 2007 dle přehledu
stavu vinic dle ÚKZÚZ. 
Nárok na finanční podporu od státu byl uplatněn a proto je do tvorby fondu za rok 2007 zahrnut.
Vyhláška 504/2002 Sb. vylučuje možnost tvorby opravných položek k pohledávkám pro neziskové organizace, proto je tvorba
fondu vykazována v „brutto“ předpisu, předpokládané nezaplacení dlužných poplatků je sledováno na samostatném analytickém
účtu a vyčísleno v této příloze.

Základní zásady odpisového plánu:
– Dlouhodobý majetek je odepisován podle stanovené životnosti – rovnoměrně dlouhodobý hmotný v pořizovací hodnotě nad

40.000,– Kč včetně DPH
– dlouhodobý nehmotný v pořizovací hodnotě nad 50.000,– Kč včetně DPH
– Drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je účtován jednorázově do nákladů ve výši 100% v roce pořízení a uvedení do uží-

vání, tzn. je o něm účtováno jako o zásobách.

Čl. III. Přehled o celkové tvorbě a čerpání Fondu dle zákona č. 321/2004 Sb. 
Přehled o vývoji a stavu pohledávek k 31. 12. 2007 (v Kč)

Stav pohledávek evidovaných do 31. 12. 2006
Účet Pohledávky Nedobytnost Reálná hodnota pohledávek
311–130 penále do 31.12.06 1 652 597,00 1 433 316,60 219 280,40 13,3%
311–101 víno 2002 16 919,00 16 919,00 0,00 0,0%
311–101 víno 2003 379 750,00 379 750,00 0,00 0,0%
311–101 víno 2004 163 864,53 128 183,00 35 681,53 21,8%
311–101 víno 2005 802 894,08 642 314,00 160 580,08 20,0%
311–101 víno 2006 134 031,77 107 218,00 26 813,77 20,0%
311–102 dovoz 2002 38 651,00 38 651,00 0,00 0,0%
311–102 dovoz 2003 1 523 937,00 1 523 937,00 0,00 0,0%
311–102 dovoz 2004 431 791,00 431 791,00 0,00 0,0%
311–103 vinice 2002 53 237,50 53 237,50 0,00 0,0%
311–103 vinice 2003 73 850,00 73 850,00 0,00 0,0%
311–103 vinice 2004 124 600,00 124 600,00 0,00 0,0%
311–103 vinice 2005 329 805,00 263 844,00 65 961,00 20,0%
311–103 vinice 2006 290 755,50 232 604,00 58 151,50 20,0%
úroky z odložené částky 83 597,00 83 597,00 0,00 0,0%
Celkem 6 100 280,38 5 533 812,10 566 468,28 9,3%
Stav pohledávek za období 2007
poplatky za víno 5 990 456,50 599 083,00 5 391 373,50 90,0%
poplatky za vinice 2 861 888,00 572 377,00 2 289 511,00 80,0%
penále 390 722,00 0,00 390 722,00 100,0%
úrok z půjčky 42 667,00 0,00 42 667,00 100,0%
poskytnuté licence 500,00 0,00 500,00 100,0%
celkem pohledávky 07 9 286 233,50 1 171 460,00 8 114 773,50 87,4%
pohledávky celkem 15 386 513,88 6 705 272,10 8 681 241,78 56,4%

Čl. I. Obecné údaje
1. Organizace Vinařský fond 

Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 
601 82 Brno

Právní forma: nezisková organizace zřízená
zvláštním zákonem č. 50/2002 Sb. 
a upraveno dle zákona č. 321/2004 Sb.

Datum vzniku: 28. 5. 2004
Ředitel: Ing. Jaroslav Machovec

Předseda Rady Fondu: Ing. Stanislav Juránek
Předseda Dozorčí rady: Ing. Ladislav Skopal

2. Počet zaměstnanců a osobní náklady
Počet pracovníků k 31. 12. 2006 6
Osobní náklady celkem v Kč 2 174 275
– z toho mzdy 1 610 571
– z toho sociální náklady 563 704

Příloha k závěrce k 31. 12. 2007
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Tvorba fondů za dobu od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007: (v Kč)

Předpis Fond Disponibilní
na nedobytnost Fond

za víno § 35 odst.1a) 913–401 17 171 767,80 599 083,00 16 572 684,80

vinice § 35 odst.1b) 913–403 5 300 050,00 572 377,00 4 727 673,00

Drobné přeplatky 913–407 1 253,74 0,00 1 253,74

Doměrky za minulá období 913–405 1 722 001,75 –1 366 430,50 3 088 432,25

vrácené podpory – výsadba 913–413 4 807 323,00 4 807 323,00

vrácené podpory – propagace 913–414 281 636,50 281 636,50

vrácená půjčka NVC 913–414 250 000,00 250 000,00

Tvorba fondu za rok 2007 29 534 032,79 –194 970,50 29 729 003,29

Stav fondu na počátku období 2007 6 816 645,00 104 966 718,64

Zdroje fondu od počátku 134 695 721,93

Podpora marketingu 913–410 1 108 217,50

Informace veřejnosti o vinohradnictví 913–411 277 440,00

Podpora a rozvoj vinařství a turistiky 913–412 995 087,50

Pořízené investice 733 560,00

Odpisy –543 188,17

*) Zúčtování fondů 46 397 788,41

Čerpání fondu 48 968 905,24

Stav fondu k 31.12.2007 6 621 674,50 85 726 816,69

* Zúčtování fondů:

částka odpovídá použití prostředků Fondu ke krytí nákladů Fondu nad rámec přijatých dotací, snížená o částky výnosů Fondu získané z vlastní činnosti

(výnosy z úroků z BÚ, z prodeje DHM, z poskytnutých licencí). Způsob naložení se zůstatkem Fondu je dán zákonem (§ 36 odst. 3 zákona č 321/2004

Sb.), není předmětem rozhodování žádného orgánu. S ohledem na tuto skutečnost, jakož i na postavení Vinařského fondu z pohledu daňového, nebyl

zvolen postup zúčtování použití prostředků Fondu do výše pokrývající plné náklady, čímž by došlo k vyčíslení kladného hospodářského výsledku, který

by následně musel být zúčtován opět do zůstatku Fondu do následujících období.

Přehled nákladových a výnosových položek od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007: (v Kč)

Náklady

Provozní náklady (bez odpisů) 4 746 577,78

Odpisy 543 188,17

Celkem – provoz 5 289 765,95

Komunikační kampaň 501–910, 518–904 60 831 318,79

Propagace na základě smluv 501–900, 518–900 14 926 855,19

Celkem – propagační činnost 75 758 173,98

Náklady celkem 81 047 939,93

Výnosy

Poskytnuté licence 602–100 7 500,00

Tržby z prodeje hmotného majetku 641–100 140 000,00

Penále §35 odst.1k) 644–100 567 660,00

úroky §35 odst. 1j) 662–100 2 160 480,52

Dotace JMK §35 odst.1e) 691–200 3 000 000,00

Finanční podpora státu Mze §35 odst.1c) 691–100 28 774 511,00

Celkem 34 650 151,52

*) Zúčtování fondů 648–101 46 397 788,41

Výnosy celkem 81 047 939,93
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Přehled o čerpání prostředků na podpory – §31 odst.4 (v Kč)

Podpora marketingu 1 108 217,50

Informace veřejnosti o vinohradnictví 277 440,00

Podpora rozvoje vinařství a turistiky 995 087,50

Komunikační kampaň 60 831 318,79

Propagace na základě smluv 14 926 855,19

Celkem 78 138 918,98 

Přehled o čerpání prostředků na provoz Fondu – §36 odst.1b) (v Kč)

Provozní náklady roku limit (max. 10%)

2004 2 628 021 8,37% 

2005 5 299 931 8,65%

2006 5 545 805 7,90%

2007                          5 289 766 9,01%

Celkem 18 763 523 

IV. Přehled o stavu dlouhodobého majetku (v Kč)

Pořizovací cena Oprávky k Odpisy 2007 Zůstatková cena

31.12.2006

Škoda Fabia z roku 2003 313 500 313 500 0 0

Ostatní vybavení fondu 02–06 832 104 794 020 19 376 18 708

Ochranná známka Svatomartinské 1 259 869 209 978 209 978 839 913

Ochranná známka Vína z Moravy 56 280 1 563 9 380 45 337

Software Qi 2006 429 926 83 597 143 309 203 020

Škoda Octavie z roku2007     650 800 108 467 542 333

Ostatní vybavení fondu 07 82 760 52 678 30 082

Celkem pořízeny investice 3 625 239 1 402 658 543 188 1 679 393

V. Přehled o stavu dlouhodobých pohledávek (v Kč)

Návratná finanční podpora na výsadbu vinic 219 143 678

VI. Přehled o stavu zásob
Stav zásob, které se skládají převážně z reklamních tiskovin a jiného reklamního materiálu, sloužícího převážně k volné distribuci, je evidován na

podrozvahových účtech. Celková hodnota tohoto materiálu byla stanovena inventurou provedenou dne 8.1.2008 na částku 1 847 078 Kč. Tento mate-

riál je uložen, evidován a distribuován na základě Smlouvy o uložení a nakládání s věcmi uzavřené s Národním vinařským centrem, o.p.s
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Vinařský fond
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
tel./fax: +420 541 652 479

www.vinarskyfond.cz

www.vinazmoravy.cz
www.vinazcech.cz
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