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A.     Úvod  

V návaznosti na §31 odst.8 zákona č.321/2004 Sb. Vinařský fond předkládá 

Radě Fondu a Dozorčí radě Fondu výroční zprávu. 

Vinařský  fond  (dále  jen  „Fond“)  byl  zřízen zákonem č.321/2004  Sb.,  který 

vyšel ve Sbírce zákonů dne 28.5. 2004. Fond má ze zákona tuto úlohu:

- podporuje  ze  zákona  marketing  vína,  prodej  produktů  a  ochranu 

označování vína podle zeměpisného původu

- informuje veřejnost  o vinohradnictví  a vinařství  a  o  dalších významných 

skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím

- podporuje uchovávání a rozvoj vinohradnictví  a vinařství  jako významné 

součásti  evropského  kulturního  dědictví,  dále  podporuje  rozvoj  turistiky 

v oblasti vinohradnictví a vinařství.

B.  Přehled činností Fondu

Fond v roce v období od 28.5. do 31.12. 2004 vykonal v návaznosti na §31 

odst. 4 tyto činnosti:

- písm. a) Podpora marketingu vína a prodeje produktů

-  PR  kampaň  na  podporu  vinařství  a  vinohradnictví  v České  republice 

v následujících médiích: Právo, Blesk, Rovnost, Blesk pro ženy, ČRo 1- 

Radiožurnál, Radio Impuls

- písm. b) Informace o vinohradnictví a vinařství:

-  výstava  Prameny  historie  vinařství  na  Moravě,  konference  k historii 

vinařství na Moravě ve Slavkově u Brna. 

- konference Víno a zdraví v Brně 

- festival Znojemský hrozen

- písm. c) Podpora uchovávání a rozvoje vinohradnictví a vinařství

- výroba filmu o profesoru Vilému Krausovi

C.  Přehled o poskytnutých podporách

Podpory  budou  poskytovány  po  přijetí  prováděcího  právního  předpisu 

k zákonu č.321/2004 Sb. a po notifikaci podpor komisí Evropské Unie.
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D. Změny organizačního řádu Fondu   

Návrh  organizačního  řádu  projednala  Rada  Fondu  a  předložila  jej  ke 

schválení Dozorčí radě. Tato na svém zasedání dne 22.12. 2004 organizační řád 

schválila. 

E.  Změny ve složení orgánů Fondu

Na základě zákona č.321/2004 Sb. byli navrženi a poté jmenováni ministrem 

zemědělství členové Rady Vinařského fondu. Poslanecká sněmovna zvolila ze svých 

řad členy Dozorčí rady. Složení orgánů Vinařského fondu je následující:

Rada Vinařského fondu: 

Předseda: Antonín Kment

Místopředseda: Ing. Jiří Sedlo, CSc.

Členové: Ing. Josef Čačík

Ing. Miroslav Olbrecht

Stanislav Rudolfský

Ing. Antonín Šťastný

Ing. Zdeněk Trnka

Ing. Pavel Vajčner

Ing. Josef Vozdecký

Dozorčí rada Vinařského fondu:

Předseda: Ing. Ladislav Skopal

Místopředseda: Pavel Suchánek

Členové: Ing. Josef Kaňa

JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD.

Ing. Pavel Kováčik

Ředitel Vinařského fondu: Ing. Jaroslav Machovec

4



Závěr

Vzhledem  k tomu,  že  nebyl  vydán  prováděcí  právní  předpis  k zákonu 

č.321/2004 Sb., který má stanovit předpoklady, kritéria, způsob a další podrobnosti 

podpor a dále k neukončenému procesu notifikace podpor poskytovaných Vinařským 

fondem komisí Evropské Unie, byla činnost Vinařského fondu, vyplývající ze zákona, 

výrazně  omezena.  Dílčí  realizované  činnosti  byly  řešeny  jednotlivě  rozhodnutím 

Rady Fondu.

Účetní závěrka sestavená k 31.12. 2004, která je součástí výroční zprávy, byla 

ověřena auditorskou společností. Zpráva auditora je taktéž součástí výroční zprávy.

Výroční zprávu o činnosti  Fondu projednala dne 23.2. 2003 Rada Fondu a 

doporučila ji předložit Dozorčí radě. Dozorčí rada zprávu projednala a posoudila dne 

17.3. 2005.
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Příloha č. 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VINAŘSKÉHO FONDU
Článek 1.

Působnost Vinařského fondu

Působnost Vinařského fondu (dále jen “Fond“)  je stanovena zákonem č.321/2004 
Sb., o vinohradnictví a vinařství (dále jen “zákon“).

Článek 2.
Orgány Fondu

Orgány Fondu jsou Rada Fondu (dále jen “Rada“), ředitel Fondu (dále jen “ředitel“) a 
Dozorčí rada Fondu (dále jen „Dozorčí rada“).

Článek 3.
Rada Fondu

1. Rada  je  nejvyšším orgánem Fondu.  Rozhoduje  o  všech záležitostech  Fondu, 
pokud nejsou vyhrazeny do působnosti Dozorčí rady nebo ředitele. 

2. Jednání a hlasování Rady se řídí zákonem a Jednacím řádem Rady Vinařského 
fondu.

Článek 4.
Dozorčí rada Fondu

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje hospodaření s majetkem 
Fondu a poskytování podpor Fondem.

2. Jednání a hlasování Dozorčí rady se řídí zákonem a Jednacím řádem Dozorčí 
rady Vinařského fondu.

Článek 5.
Ředitel Fondu

1. Ředitel  je  statutárním  orgánem  Fondu;  řídí  činnost  Fondu  dle  zákona  a  dle 
usnesení Rady Fondu.

2. Ředitel je zaměstnancem Fondu; nemůže být členem Rady ani Dozorčí rady.
3. Ředitel  provádí rozhodnutí  Rady, zastupuje Fond navenek. Na činnost ředitele 

dohlíží 
      Rada a jeho činnost kontroluje Dozorčí rada.
4. Ředitel ve své činnosti zejména:

a) řídí výkon činnosti Fondu,
b) odpovídá za hospodaření s prostředky a majetkem Fondu,
c) odpovídá za vedení účetnictví Fondu v souladu s obecně platnými právními 

předpisy,
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d) zabezpečuje  personální  agendu  zaměstnanců  Fondu  v souladu 
s ustanoveními zákona č. 65/1965 Sb. – Zákoníku práce, v platném znění a 
dalšími obecně platnými právními předpisy,

e) řídí činnost zaměstnanců Fondu,
f) vydává směrnice a metodické pokyny,
g) předkládá Radě návrh na jmenování svého zástupce, který ho v době jeho 

nepřítomnosti bude v celém rozsahu zastupovat,
h) předkládá Radě návrh Platového předpisu Fondu,  Pracovního řádu Fondu, 

Podpisového řádu a Spisového a skartačního řádu Fondu,
i) předkládá Radě návrh finančního plánu Fondu,
j) předkládá Radě návrh plánu činnosti Fondu,
k) předkládá Radě návrh  zásad pro  poskytování  prostředků Fondu v souladu 

s platnými právními předpisy,
l) zajišťuje  zpracování účetní  závěrky Fondu,  včetně zákonem požadovaných 

příloh,
m) zajišťuje vypracování výroční zprávy Fondu, kterou předkládá Radě a Dozorčí 

radě a to nejpozději do dvou měsíců po skončení příslušného kalendářního 
roku,

n) předkládá zprávu o činnosti Fondu za uplynulé období na každém zasedání 
Rady,

o) zajišťuje technicko-organizační zabezpečení jednání Rady a Dozorčí rady,
p) odpovídá Radě, aby roční provozní náklady Fondu nepřekročily 10 % všech 

zdrojů příjmů,
q) řídí činnost pracovních týmů a odborných komisí.

5. Ředitel je povinen vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře tak, aby Fond 
neutrpěl jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.

6. Ředitel je povinen se zdržet výkonu výdělečné činnosti, jejíž předmět činnosti by 
byl vinohradnictví, vinařství nebo marketing. Dále ředitel nesmí po dobu výkonu 
své  funkce  vlastnit  majetkový  podíl  nebo  zastávat  funkci  statutárního  orgánu 
v obchodní  společnosti  nebo  družstvu,  které  podniká  v oboru  vinohradnictví, 
vinařství nebo marketing. 

Článek 6.
Struktura Fondu

1.  Výkon  činnosti  Fondu  řídí   ředitel,  jehož  jmenuje  do  funkce  Rada.  Ostatní 
zaměstnanci jsou přímo řízeni ředitelem a zabezpečují následující oblasti činnosti 
fondu:

a) správa a marketing 
b) účetnictví a ekonomika
c) správa odvodů
d) kontrola

2.  Odborné komise a pracovní týmy jsou zřizovány na návrh  Rady Vinařského 
fondu. Jejich koordinace spadá do kompetence ředitele.

Článek 7.
Závěrečná ustanovení

1. Rada vypracovává návrh organizačního řádu Fondu a předkládá jej Dozorčí radě 
ke  schválení.  Dozorčí  rada  tento  návrh  schvaluje  a  předkládá  jej  ministrovi 
zemědělství ke schválení.
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2.  Tento  organizační  řád  nabývá  platnosti  a  účinnosti  dnem schválení  ministrem 
zemědělství.

3. Dozorčí  rada  vypracovává  návrhy  změn  organizačního  řádu.  Tyto  návrhy 
schvaluje a předkládá je ministrovi zemědělství ke schválení, účinnosti a platnosti 
nabývají dnem schválení ministrem zemědělství.
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