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ZÁPIS RADY VF 5/2017 

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 15.6. 2017 od 10:00 hodin v Brně, v budově 

Krajského úřadu JMK, místnost č. 010A. 

 

Účastníci jednání: 

Rada Vinařského fondu: 

Přítomni: JUDr. Luboš Bárta, Ing. Ondřej Beránek, Bc. David Filip, M.A., JUDr. Jaroslav 
Javornický, JUDr. Tibor Nyitray, Ing. Jiří Maděřič, Ing. Petr Marek, Ing. Libor 
Průdek, Mgr. Art. Michal Tetur 

Omluveni: Mgr. František Koudela, JUDr. Bohumil Šimek 
 
Dozorčí rada: Ing. Josef Uhlík 
 
Vinařský fond:  Ing. Jaroslav Machovec 

 

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil místopředseda Rady pan Bc. David 
Filip, M.A. Místopředseda Rady přivítal na jednání zástupce Dozorčí rady, pana Ing. Josefa 
Uhlíka. Místopředseda Rady konstatoval, že Rada je usnášeníschopná, neboť je přítomna 
nadpoloviční většina členů Rady. Provedením zápisu z jednání Rady byl pověřen 
zaměstnanec Fondu pan Mgr. Pavel Večeřa. Ověřovateli zápisu byli navrženi pánové Ing. 
Libor Průdek a Mgr. Art. Michal Tetur. O tomto návrhu Rada hlasovala.  

 

Usnesení Rady 

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana Ing. Libora Průdka a pana Mgr. Art. Michala 
Tetura. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
Pořad jednání: 

1. Úvod 
2. Informace ke komunikační kampani Růžové (aktuální stav aktivit v retailu). Návrh 

komunikace podzim 2017 (vyhodnocení focus groups) 
Vyhodnocení projektu komunikační platformy „Na život jako víno“ 

3. Kontrola úkolů 
4. Informace o jednání Dozorčí rady 
5. Vyhodnocení účasti na veletrhu Prowein 2017. Návrh Prowein 2018 
6. Projednání nevyúčtovaných rozhodnutí o poskytnutí podpory 
7. Různé 
8. Závěr 
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K bodu 1 – Úvod 

 Místopředseda Rady konstatoval, že členové Rady obdrželi návrh usnesení člena 

Rady, pana Ing. Petra Marka, ve věci zveřejňování zápisů z jednání Rady. K tomuto bodu 

proběhla diskuse. Rada se v ní zabývala vztahem možného zveřejňování zápisů a ust. § 35, 

odst. 8, zákona o vinohradnictví a vinařství, dále formou případně zveřejňovaného zápisu, 

systémem odsouhlasení. Místopředseda Rady navrhl hlasovat nejprve o tom, zda budou 

zveřejňovány zápisy z jednání a následně o technických záležitostech s tím spojených. Rada 

se vyslovila pro zveřejňování zápisů z jednání a stanovila si schvalovací postup.  

 

Usnesení 1.1. 

Rada se na svém zasedání dne 15.6.2017 usnesla na zveřejňování zápisů z jednání Rady po 
schválení na nejbližším zasedání Rady. Zápis bude následně zveřejněn na webových 
stránkách Fondu. 
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: 2 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 1.2. 

Rada pověřuje ředitele Fondu, aby neodkladně požádal Ministra zemědělství ČR o zbavení 
mlčenlivosti v souvislosti se zveřejňováním zápisů z jednání Rady. 
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: 2 
Usnesení bylo přijato 

 
 
K bodu 2 - Informace ke komunikační kampani Růžové (aktuální stav aktivit v retailu). 
Návrh komunikace podzim 2017 (vyhodnocení focus groups). Vyhodnocení projektu 
komunikační platformy „Na život jako víno“ 
 
 Místopředseda Rady pozval na jednání zástupce agentury McCann-Erickson. Pan 
David Čermák prezentoval aktuální stav sjednaných komunikačních aktivit v obchodních 
řetězcích. O slovo se přihlásil pan Ing. Ondřej Beránek a požádal o svolání pracovního jednání 
vinařských společností prodávajících v segmentu retail. Rada s tím souhlasila; informace 
bude rozeslána všem vinařům.  
 Rada v další části diskutovala závěry z focus groups k návrhům vizuálů komunikační 
kampaně. Zástupci agentury McCann-Erickson představili jednotlivé varianty klíčového 
vizuálu pro podzimní kampaň na značení vín. Rada diskutovala jednotlivé varianty včetně 
barevného provedení a zastoupení osoby Ondřeje Brzobohatého Gregor na jednotlivých 
formátech. Rada se shodla na nutnosti úprav vizuálu ve smyslu posílení značení, korekce 
sklenice. 
 Z dalšího jednání se omluvil zástupce Dozorčí rady, pan Ing. Josef Uhlík. 
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 Zástupci agentury McCann-Erickson dále informovali, že smlouva s Ondřejem 
Brzobohatým Gregor vyprší k 31.8.2017 a pro využití jeho dalšího účinkování v reklamě bude 
nutné uzavřít novou, na další rok. Rada toto po diskusi vzala na vědomí.  
 Zástupci agentury McCann-Erickson dále představili návrhy na vizuál Svatomartinské 
2017. O slovo se přihlásil ředitel Fondu a informoval, že tyto návrhy byly testovány v rámci 
focus groups. O slovo se přihlásil pan Ing. Ondřej Beránek a vyslovil se pro delší časové 
využití vizuálů pro svatomartinská vína. Rada po krátké diskusi s tímto vyslovila souhlas. 
  Na závěr prezentace informovali zástupci agentury McCann-Erickson o aktuálním 
stavu aktivit a průběžném vyhodnocení komunikační platformy „Na život jako víno.“ Rada 
toto vzala na vědomí s tím, že na dalším zasedání proběhne vyhodnocení pilotní části tohoto 
projektu. Místopředseda Rady poděkoval za prezentace. 
 O slovo se přihlásil ředitel Fondu a informoval o mediaplánu komunikační kampaně 
navrženém mediální agenturou MQI, který členové Rady obdrželi. 
  
 
Usnesení 2.1. 
Rada rozhodla o realizaci TV spotu konceptu „Krása vína“ pro kampaň „Značení“ dle návrhu 
agentury McCann-Erickson s tím, že bude natočen ve třech mutacích pro jednotlivé barvy 
vína. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
Usnesení 2.2. 
Rada rozhodla o realizaci klíčového vizuálu pro kampaň „Značení“ ve variantách s a bez 
osoby Ondřeje Brzobohatého Gregor dle návrhu agentury McCann-Erickson (varianta „B“) 
s tím, že barva vína bude červená. Návrh bude dopracován dle připomínek Rady. 
Pro přijetí usnesení: 5 
Proti přijetí usnesení: 2 
Zdržel se usnesení: 2 
Usnesení bylo přijato 

 
Usnesení 2.3. 
Rada rozhodla o tom, že vizuál kampaně Svatomartinské pro rok 2017 bude totožný 
s kampaní 2016. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 2.4. 
Rada bere na vědomí návrh mediaplánu agentury MQI pro kampaň Značení. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
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Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 

K bodu 3 - Kontrola úkolů 
 

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. K tomuto bodu ředitel Fondu uvedl, že proběhlo jednání s náměstkem 
ministra zemědělství panem Ing. Zdeňkem Adamcem, ze kterého vyplynula možnost řešení 
odložení části splátek Fondu. K tomu místopředseda Rady doplnil, že bude svoláno jednání 
s náměstkem panem Ing. Jiřím Šírem za účasti jeho a ředitele Fondu. 
 
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. Viz bod 2 programu. 
 
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. Splněno. 
 
 
Usnesení 3.1. 
Rada bere na vědomí informace o plnění úkolů z posledního jednání. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
 
K bodu 4 - Informace o jednání Dozorčí rady 
 
 Místopředseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. 
Ředitel Fondu informoval o květnovém zasedání Dozorčí rady v novém složení. Dozorčí rada 
schválila účetní závěrku a posoudila výroční zprávu Fondu za rok 2016. Dozorčí rada si dále 
vyžádala zasílat podklady pro jednání Rady. Rada toto akceptovala a vzala na vědomí. 
 
Usnesení 4.1. 
Rada bere na vědomí informace o jednání Dozorčí rady. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
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K bodu 5 - Vyhodnocení účasti na veletrhu Prowein 2017. Návrh Prowein 2018 
 
 Místopředseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. 
Ředitel Fondu informoval o společné expozici na veletrhu Prowein 2017 zajišťované Fondem 
a shrnul jeho vyhodnocení na základě zpětné vazby od vinařů – spoluvystavovatelů. Dále 
předložil návrh na podmínky realizace společné expozice pro rok 2018. Rada stanovila 
minimální počet účastníků - spoluvystavovatelů na dvanáct a výši příspěvku 
spoluvystavovatele 30.000 Kč. 
 
 
Usnesení 5.1. 
Rada rozhodla o podmínkách realizace společné prezentace na veletrhu Prowein 2018 za 
těchto podmínek: min. počet spoluvystavovatelů (výrobců vín) dvanáct, finanční spoluúčast 
spoluvystavovatele 30.000 Kč. 
Pro přijetí usnesení: 8 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: 1 
Usnesení bylo přijato 

 
 
K bodu 6 - Projednání nevyúčtovaných rozhodnutí o poskytnutí podpory 
 
 Místopředseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. 
Ředitel Fondu uvedl, že příjemci podpory nesplnili podmínky vyplývající z rozhodnutí o 
poskytnutí podpory, vesměs předložení vyúčtování v termínu daném rozhodnutím. Rada 
rozhodla o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory dle přiloženého seznamu. 
 
 
Usnesení 6.1. 
Rada rozhodla o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory dle uvedené tabulky: 
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Usnesení bylo přijato 

 
 
K bodu 7 – Různé 
 
 Aplikace Víno na dotek: Ředitel Fondu předložil množné varianty dalšího postupu při 
správě aplikace Víno na dotek. Rada diskutovala možná řešení a rozhodla se nevyužít 
nabídku společnosti Funtasty na analýzu aplikace.  
 Žádost spolku Bestlife, z.s. na opětovné projednání žádosti o podporu: Rada zamítla 
tuto žádost. O žádosti již bylo rozhodnuto ve správním řízení, žádost byla realizována. 
 Žádosti CCRJM, JMK: Rada vzala na vědomí. 
 Z dalšího jednání se omluvil místopředseda Rady a předal vedení jednání nejstaršímu 
člena Rady, panu JUDr. Luboši Bártovi. 
 O slovo se přihlásil pan JUDr. Tibor Nyitray a navrhl pravidelně střídat místo konání 
akce Svátek růžových vín. 
 
 
Usnesení 7.1. 
Rada ukládá řediteli Fondu vypovědět smlouvu se společností CCV s.r.o. na zajištění správy 
aplikace Víno na dotek. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
Usnesení 7.2. 
Rada ukládá řediteli Fondu zpracovat ve spojení s vybranými odborníky návrh projektu na 
propojení obsahu webu wineofczechrepublic.cz s jednoduchou aplikací pro mobilní telefony 
a dále o návrh funkčního sběru dat pro doplňování databáze vín na webu 
wineofczechrepublic.cz. 
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Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 

Usnesení 7.3. 
Rada zamítá žádost o opětovné projednání žádosti o přidělení dotace na akci Zlínské 
slavnosti vína 2016 spolku Best4Life, z.s. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
Usnesení 7.4. 
Rada souhlasí s návrhem spolupráce s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy ve věci 
prezentace na kongresu ICCA a dále bere na vědomí návrh aktivit ve spolupráci 
s Jihomoravským krajem v měsíci srpnu a září. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 

 

K bodu 8 – Závěr 

 Předsedající Radě poděkoval členům Rady za účast a ukončil jednání. 

 

 Zapsal: Mgr. Pavel Večeřa   

 

 

                         ….................................................. 

         předseda Rady 

 

 

………………………………………………    ……………………………………………………. 

Ing. Libor Průdek      Mgr.Art. Michal Tetur 

 


