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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.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY VINAŘSKÉHO FONDU ZE DNE 25.1. 2017

Usnesení 2.1.

Rada bere na vědomí informaci o plnění úkolů a o přijetí usnesení per rollam. 

Usnesení 5.1

Rada schvaluje koncept kampaně růžových vín na rok 2017 a ukládá řediteli Fondu připravit 

konkrétní výzvu agentuře dle podmínek veřejné zakázky a předložit návrh mediálního 

rozpočtu kampaně.

Usnesení 5.2

Rada souhlasí s předloženým projektem platformy „Na život jako víno“ a ukládá řediteli 

Fondu předložit agentuře výzvu na zpracování pilotního projektu.

Usnesení 5.3

Rada souhlasí s návrhem alokace rozpočtu v retailu dle agentury McCann-Erickson s tím, že 

fixní část bude ve výši 80% z přidělené částky a 20% bonusově dle aktivity daného řetězce a 

návrhů vlastních projektů.

Usnesení 5.4

Rada pověřuje ředitele Fondu ve spolupráci s agenturou McCann-Erickson zahájit jednání 

s obchodními řetězci a připravit pro agenturu příslušnou výzvu.

Usnesení 6.1

Rada schvaluje finanční plán – plán výdajů Fondu na rok 2017 v následující podobě:
Kapitola Obsah kapitoly Výše v Kč

Marketingová podpora 

značky "Vína z Moravy, 

vína z Čech"

Nadlinkové a podlinkové propagační aktivity značky Vína z Moravy, vína 

z Čech vč. speciálních projektů na podporu růžových, červených vín a 

Svatomartinské. Služby zajišťované na základě veřejné zakázky

19 600 000

PR PR aktivity (monitoring tisku, práce s médii, TZ, TK) 1 600 000

HORECA, výstavy v ČR, 

propagační akce 

Prezentace na veletrzích (Wine Prague, Země živitelka), prezentace 

vinařů (dožínky, BMUE) apod. 2 500 000

Eventy VF (Svátek růžových vín, Svatomartinský košt)

Podpora exportu, 

zahraniční výstavy a 

soutěže 

Zajištění účasti vzorků vín na mezinárodních soutěžích, společná 

expozice Prowein
3 000 000

Vinařská turistika 
Turistické materiály edice Krajem vína – výroba, tisk, distribuce. Projekt 

medializace vinařské turistiky
2 200 000

Průzkumy trhu Spotřebitelský výzkum, pre- a posttesty kampaní 1 500 000
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Retail - podpora 

prodeje tuzemských 

vín v řetězcích

POS, ochutnávky, aktivity v retailu. Služby zajišťované na základě 

veřejné zakázky
13 500 000

Projekty dle vyhlášky 

MZe č. 97/2006 Sb., 

smlouvy

Žádosti o podporu dle vyhlášky, smlouvy uzavřené k naplnění činnosti 

Fondu dle ust. § 31 zákona o vinohradnictví a vinařství, zajištění 

informační činnosti směrem k vinařské veřejnosti  

18 000 000

Online aktivity 
Správa a aktualizace webu wineofczechrepublic.cz a facebooku, 

aplikace Víno na dotek, projekt videomarketingu (Youtube kanál) 
1 800 000

Provozní náklady 6 300 000

Celkové výdaje 70 000 000

Usnesení 7.1

Rada schvaluje návrh provozních nákladů Fondu na rok 2017 v předložené podobě.

Usnesení 9.1

Rada bere na vědomí informaci o výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na výběr PR 

agentury.

Usnesení 10.1

Rada bere na vědomí žádost o poskytnutí finanční podpory státu 2017.

Usnesení 11.1

Rada schvaluje výroční zprávu dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za 
rok 2016.

Usnesení 12.1
Rada rozhodla nevyhovět žádosti Regionální agrární komory Jihomoravského kraje o 
poskytnutí finančního příspěvku k zajištění reklamní podpory.

Usnesení 12.2
Rada rozhodla nevyhovět žádosti Sdružení šlechtitelů révy vinné o finanční úhradu nákladů 
spojených s účastí na jednání představenstva PIWI International.

Usnesení 12.3
Rada rozhodla o prodloužení termínu pro vyúčtování podpory společnosti Vinselekt 

Michlovský a.s. na základě žádosti žadatele.

Usnesení 12.4
Rada rozhodla o realizaci prezentační aktivity Fondu na veletrhu Wine Prague 2017. 
Konkrétní návrhy budou předloženy následně.
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Usnesení 12.5
Rada rozhodla o realizaci prezentační aktivity Fondu na veletrhu Země živitelka 2017. 
Konkrétní návrhy budou předloženy následně.

Usnesení 12.6
Rada rozhodla o realizaci prezentační aktivity Fondu na akci Brno město uprostřed Evropy
2017. Konkrétní návrhy budou předloženy následně.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY VINAŘSKÉHO FONDU ZE DNE 22.2. 2017

Usnesení 2.1.

Rada schvaluje komunikační kampaň Růžové s tím, že tag-on v rámci TV spotu bude 
namluven tak, aby odpovídal chystanému prováděcímu předpisu k novele zákona o 
vinohradnictví a vinařství.

Usnesení 2.2.

Rada rozhodla o změně termínu březnového zasedání na 23.3.2017.

Usnesení 2.3.

Rada schvaluje rozpočet komunikační kampaně Růžové 2017.

Usnesení 3.1.

Rada bere na vědomí odpověď Ministerstva zemědělství stran jmenování členů Rady.

Usnesení 4.1.

Rada bere na vědomí informace o aktuálním stavu odvodů do Fondu.

Usnesení 7.1.

Rada rozhodla o posunutí termínu pro předložení vyúčtování č. RP/255/16 na základě žádosti 
Národního vinařského centra, o.p.s.

Usnesení 7.2.

Rada bere na vědomí informaci o oslovení vinařů s nabídkou účasti na Copenhagen Wine 
Fair.

Usnesení 7.3.

Rada souhlasí s udělením záštity Fondu akci Leaders in Hospitality CEE&CIS Summit.

Usnesení 7.4.

Rada bere na vědomí informace o aktivitách Jihomoravského kraje realizovaných ve 
spolupráci s Fondem. 

Usnesení 7.5.

Rada bere na vědomí nabídku společnosti Navrátilova s.r.o., kterou neakceptuje.
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY VINAŘSKÉHO FONDU ZE DNE 19.4. 2017

Usnesení 2.1.

Rada ukládá řediteli Fondu zpracovat ve spolupráci s advokátní kanceláří návrh pro 
Ministerstvo zemědělství na postoupení nedobytných pohledávek návratných částí podpor 
na výsadby vinic.

Usnesení 2.2.
Rada ukládá řediteli Fondu předložit na základě zprávy auditora návrhy na možné legislativní 
úpravy zákona o vinohradnictví a vinařství s cílem vyjasnit činnosti Fondu dle tohoto zákona. 
Termín předložení: říjen 2017.

Usnesení 2.3.
Rada schvaluje výroční zprávu Fondu a bere na vědomí účetní závěrku a zprávu auditora za 
rok 2017 a předkládá je Dozorčí radě.

Usnesení 2.4.
Rada schvaluje spolupráci s auditorem Fondu na další rok.

Usnesení 3.1.
Rada zamítá návrhy obchodního řetězce Kaufland a pověřuje ředitele Fondu ve spolupráci 
s agenturou McCann-Erickson jednáním o variantě spolupráce dle Fondu v co nejrychlejším 
možném termínu.

Usnesení 3.2.
Rada rozhodla o výběru kreativních variant 1 a 2 pro komunikaci značení vín a ukládá 
zabezpečit jejich rozpracování. Rada schvaluje testování těchto variant formou focus groups
a pověřuje ředitele Fondu jejich zajištěním.

Usnesení 7.1.
Rada rozhodla o zařazení výstav Vinex, Vinum Juvenale Praesentatio, Táborský festival vína, 
Jihočeské slavnosti vína do podporovaných akcí (účast vystavovatelů).

Usnesení 7.2.

Rada schvaluje Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro termín 1.7.-15.8.2017.

Usnesení 8.1.

Rada schvaluje návrhy rozpočtů na realizaci prezentací Fondu na výstavách Wine Prague a 
Země živitelka a prezentace pro vinaře v rámci akce Brno město uprostřed Evropy.
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Usnesení 9.1.

Rada rozhodla o poskytnutí podpory Městysu Nosislav na realizaci projektu Vinobraní pod 
hradbami ve výši 90% nákladů na pronájem prostor, propagaci a odměny účinkujícím, 
maximálně však 50.000 Kč.

Usnesení 9.2.

Rada rozhodla o poskytnutí podpory Sdružení vinařů mikulovské vinařské podoblasti na 
realizaci projektu Kultura vína v ČR do výše 40.000 Kč, a to na výrobu výukových plánů a 
výukového sešitu.

Usnesení 9.3.

Rada bere na vědomí usnesení notářky ve věci dědictví po zemř. Jindřichu Duškovi týkající se 
rozhodnutí o poskytnutí podpory č. RP/472/14 a RP/22/15.

Usnesení 9.4.

Rada souhlasí s přeložením termínu červnového jednání na 15.6.

Usnesení 9.5.

Rada zamítá návrh společnosti Tejas s.r.o. Fond bude toto řešit výběrovým řízením.




