
1

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY VINAŘSKÉHO FONDU ZE DNE 16.12. 2016

Usnesení 2.1

Rada zvolila svým předsedou hejtmana Jihomoravského kraje pana JUDr. Bohumila Šimka.

Usnesení 2.2

Rada zvolila svým místopředsedou pana Bc. Davida Filipa, M.A.

Usnesení 3.1

Rada bere na vědomí informace o odvodech, příjmech a výdajích Vinařského fondu.

Usnesení 4.1

Rada bere na vědomí informace o jednání Dozorčí rady.

Usnesení 5.1

Rada ukládá řediteli Fondu oslovit vinaře s dotazem, jakými oblastmi vinařského marketingu 

by se měl zabývat průzkum trhu.

Usnesení 5.2

Rada schvaluje předběžný návrh rozpočtu – finančního plánu na rok 2017.

Usnesení 5.3

Rada schvaluje předběžný návrh provozních nákladů Fondu na rok 2017.

Usnesení 6.1

Rada schvaluje předběžný návrh termínů pro konání zasedání Rady v roce 2017, a to: 25.1., 

22.2., 17.3., 19.4., 14.6., 13.9., 18.10., 6.12.

Usnesení 7.1

Rada schvaluje seznam mezinárodních soutěží vín pro rok 2017, kdy bude Fondem 

podpořena účast tuzemských vín, a to formou úhrady 50% nákladů za přihlašovací poplatky 

za dva vzorky výrobce, 100% nákladů za dopravu a administraci:  AWC Vienna (Vídeň), 

Concours Mondial Bruxelles (Valladolid), Decanter (Londýn), International Wine Challenge 

London (Londýn), IWSC Hong Kong (Hong Kong), Concours des Grands Vins Blancs du Monde 

2017 (Strasbourg), Mondial du Rosé (Cannes), MUNDUSvini (Neustadt), Muvina (Prešov), 

Oenoforum (Slavkov u Brna), TerraVino MIWSC (Izrael), The San Francisco International 

Wine Competition (San Francisco), Vinalies Internationales (Paříž), Vino Ljubljana (Lublaň), 

Asia Wine Trophy (Daejeon).

Organizačně bude vše zajišťovat Národní vinařské centrum.
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Usnesení 7.2

Rada schvaluje dle mzdového předpisu odměny zaměstnancům a řediteli Fondu.

Usnesení 7.3

Rada ukládá řediteli Fondu, předsedovi a místopředsedovi Rady, aby zahájili kroky směřující 

k řešení problematiky vracení návratných částí podpor na výsadby vinic z let 2003-4.

Usnesení 7.4

Rada ukládá řediteli Fondu, aby vznesl dotaz na Ministerstvo zemědělství, zda jsou 

jmenovací dekrety nových členů Rady právně v pořádku vzhledem s ohledem na údajně 

podanou stížnost.

Usnesení 7.6

Rada rozhodla o zadání úkolu advokátní kanceláři Fondu ve věci výzvy společnosti 

Navrátilova s.r.o. ve věci zveřejňování nepravdivých informací o Vinařském fondu. Výzva 

bude precizována tak, aby poukazovala na jednotlivé aspekty tvrzení mailingu winefoczechia 

s ohledem na předpokládaný soudní spor. Termín do 5.1.2017, následně bude rozeslán 

k odsouhlasení per rollam členům Rady.

Usnesení 7.7

Rada rozhodla o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory Statutárnímu městu Zlín na 

základě jeho žádosti.

Usnesení 7.8

Rada stanovila finanční rámec 400.000 Kč pro rok 2017 pro spolupráci na aktivitách 

Jihomoravského kraje a propagace moravského vinařství. Toto je v kompetenci ředitele 

Fondu s tím, že průběžně bude o jednotlivých aktivitách informovat Radu.

Usnesení 7.9

Rada rozhodla o tom, že na webu Vinařského fondu www.vinarskyfond.cz budou 

zveřejňována usnesení z jednání Rady.




