ZÁPIS RADY VF 6/2017
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 13.9. 2017 od 10:00 hodin v Brně, v budově
Krajského úřadu JMK, místnost č. 010A.

Účastníci jednání:
Rada Vinařského fondu:
Přítomni:
Omluveni:

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

Vinařský fond:Ing. Jaroslav Machovec
Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda Rady pan JUDr. Bohumil
Šimek. Předseda Rady konstatoval, že Rada je usnášeníschopná, neboť je přítomna
nadpoloviční většina členů Rady. Provedením zápisu z jednání Rady byl pověřen
zaměstnanec Vinařského fondu (dále jen „Fondu“) pan Mgr. Pavel Večeřa. Ověřovateli zápisu
byli navrženi pánové Ing. Ondřej Beránek a Ing. Jiří Maděřič. O tomto návrhu Rada hlasovala.
Usnesení Rady
Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana Ing. Ondřeje Beránka a pana Ing. Jiřího Maděřiče.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Projednání žádostí o poskytnutí podpory podaných v termínu 1.7.-15.8.2017
Kontrola úkolů
Informace o hospodaření Fondu (stav k 30.8.2017)
Prezentace komunikační kampaně „Značení“
Vyhodnocení projektu komunikační platformy „Na život jako víno“
Návrhy úprav vnitřních předpisů Fondu v návaznosti na legislativní změny
Projednání nevyúčtovaných rozhodnutí o poskytnutí podpory
Různé
Závěr
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K bodu 1 – Úvod
Předseda Rady vznesl dotaz, zda členové Rady souhlasí s navrženým programem
jednání. Pořad jednání byl odsouhlasen.

K bodu 2 – Projednání žádostí o poskytnutí podpory podaných v termínu 1.7.-15.8.2017
Předseda Rady konstatoval, že všichni členové Rady obdrželi žádosti o podporu
podaných v termínu 1.7.-15.8.2017. Doplnil, že na říjnovém zasedání Rady budou
projednávána Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro termín 1.1.-15.2.2018 a
požádal členy Rady o zaslání návrhů a připomínek.
Rada dále přistoupila k projednání jednotlivých žádostí o podporu dle tematických
skupin.
Účasti na výstavách: Rada rozhodla o zamítnutí žádostí o podporu, které nesplnily podmínky
dané zákonem o vinařství a vinohradnictví a Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory.
Výstavy, soutěže, přehlídky vín: Rada se v diskusi zabývala jednotlivými projekty. V průběhu
projednávání tohoto bodu se na jednání Rady dostavil pan JUDr. Jaroslav Javornický.
Vinařská turistika, propagační akce: Rada se v diskusi zabývala jednotlivými žádostmi. Rada
se shodla na nutnosti blíže specifikovat podmínky pro akce typu Svatomartinské.
Školení, semináře, konference – Rada projednala jednotlivé žádosti o podporu.
Tiskoviny, internet, audio/video – Rada projednala jednotlivé žádosti o podporu.
Průzkum trhu – Rada se shodla na tom, že daný průzkum by měl zadat přímo Fond.

Usnesení 2.1.
Rada se na svém zasedání dne 13.9.2017 usnesla, že návrhy a připomínky k Pravidlům pro
žadatele o podporu pro termín podávání žádostí 1.1.-15.2.2018 budou členové Rady zasílat
do 6.10.2017.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 2.2.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory na účast na výstavě ve výši 50% nákladů na pronájem
výstavních prostor žadatelům a v maximální výši uvedených v následující tabulce:
Žadatel
Ing. Karel Válka
Milan Hanuš

Výstava
Jihočeské slavnosti vína
Jihočeské slavnosti vína
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Účel podpory
dle Pravidel
pro žadatele
a)
a)

Max. výše
poskytnuté
podpory v Kč
3500
6000

Vinařství Fučík, s.r.o.
Vinařství MACHOVEC s.r.o.

Jihočeské slavnosti vína
Jihočeské slavnosti vína

a)
a)

10000
10000

Arte Vini, spol. s r.o.
Ing. Josef Dobrovolný

Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018

a)
a)

3500
3500

Ing. Karel Válka
Ing. Miroslav Volařík
Jan Baláž
Jindřich Kadrnka
Kamil Prokeš s.r.o.
Lobkowiczké zámecké vinařství
Roudnice nad Labem s.r.o.
Martin Šebesta
Michal Janás
Michal Schwarz
Milan Hanuš
Mladí vinaři, z.s.
PATRIA Kobylí, a.s.
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o.
SONBERK, a.s.
Trávníček a Kořínek, spol. s r.o.
Věra Špetíková
Vinařství Líbal s.r.o.
Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.
Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.
Vinařství Šabata
Vinice Hnanice s.r.o.
Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.
VINO HORT s.r.o.
VÍNO VANĚK s.r.o.
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
Milan Hanuš
Vinařství Fučík, s.r.o.
Vinařství MACHOVEC s.r.o.

Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018

a)
a)
a)
a)
a)

3500
3500
3500
3500
3500

Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Vinex 2018
Vinex 2018
Vinex 2018

a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)

3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
5000
10000
10000

Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 2.3.
Rada rozhodla o zamítnutí žádostí o podporu:
Žadatel

VÍNO BLATEL, a.s.

Účel
podpory dle
Zdůvodnění zamítnutí žádosti
Pravidel pro
žadatele

Výstava

IWSP 2017

a)
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Výstava IWSP v říjnovém termínu
není v seznamu podporovaných
výstav Pravidel pro žadatele

Rosenberg Winery s.r.o.

Jihočeské slavnosti vína

a)

Rosenberg Winery s.r.o.

Táborský festival vína 2018

a)

Milan Hanuš

Vinařské Litoměřice 2018

a)

Rosenberg Winery s.r.o.

Vinařské Litoměřice 2018

a)

Rosenberg Winery s.r.o.

Vinex 2018
Vinum Juvenale
Praesentatio

a)

Rosenberg Winery s.r.o.

a)

ke dni podání žádosti neuhrazeny
odvody za víno 2016
ke dni podání žádosti neuhrazeny
odvody za víno 2016
Výstava Vinařské Litoměřice 2018
není v seznamu podporovaných
výstav Pravidel pro žadatele
ke dni podání žádosti neuhrazeny
odvody za víno 2016
ke dni podání žádosti neuhrazeny
odvody za víno 2016
ke dni podání žádosti neuhrazeny
odvody za víno 2016

Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 2.4.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory na realizaci výstavy/soutěže/přehlídky vín ve výši 50%
nákladů na pronájem prostor a propagaci žadatelům a v maximální výši uvedených
v následující tabulce:
Žadatel

Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 z.s.
Místní vinařský spolek Mikulov
Obec Těšetice
Sdružení vinařů Kostice
Sdružení znojemských vinařů
SK Kostelec
Zdeněk Zmrzlý
ZO ČZS Horní Bojanovice
ZO ČZS Hrušky
ZO ČZS Kobylí
ZO ČZS Krumvíř
ZO ČZS Křepice
ZO ČZS Kyjov
ZO ČZS Lanžhot
ZO ČZS Moravské Bránice
ZO ČZS Nosislav
ZO ČZS Strážnice

Název žádosti

Účel
Max. výše
podpory dle
poskytnuté
Pravidel pro
podpory v Kč
žadatele

Výstava vín 2018
Výstava vína mikulovské vinařské
podoblasti

b)

8000

b)

8000

Těšetický košt
Výstava vín Kostice 17.3.2017
Přehlídka vín znojemské vinařské
podoblasti Znojemský košt 2018

b)
b)

8000
8000

b)

8000

21. výstava vín v Kostelci
Sokolnický košt 2018
Výstava vín 2018
XVII. Přehlídka vín a sýrů 24.3.2018
Hrušky

b)
b)
b)

8000
8000
8000

b)

8000

Výstava vín ročníku 2017
Výstava vín 2018
Výstava vín 2018
Josefský košt vín
Výstava vín Lanžhot 2018
Ochutnávka vín
Výstava vín Nosislav 2018
Josefská družební a oblastní výstava
vín Strážnice 2018

b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000

b)

8000
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ZO ČZS Tvrdonice
ZO ČZS Vacenovice
ZO ČZS Vracov

Výstava vín
Místní výstava vín 2018
Josefská výstava vín 2018
49.ročník místní výstavy vín ve
Vranovicích

b)
b)
b)

6000
8000
8000

b)

8000

b)

8000

b)

8000

b)
b)
b)

8000
8000
8000

Vinaři brněnské oblasti, z.s.

47. výstava vín Žeravice 2018
Místní výstava vín v Chravátské Nové
Vsi
Kateřinská přehlídka ročníkových a
přívlastkových vín
VI. Holubický košt vín
Sametový košt vín
Jihomoravská regionální výstava vín s
mezinárodní účastí

b)

8000

BLACK POINT spol. s r.o.
BLACK POINT spol. s r.o.
BLACK POINT spol. s r.o.
BLACK POINT spol. s r.o.
BLACK POINT spol. s r.o.
BLACK POINT spol. s r.o.
BLACK POINT spol. s r.o.
BLACK POINT spol. s r.o.
Vinařství U Kapličky

Královský košt Plzeň
Královský košt Hustopeče
Královský košt Liberec
Královský košt Ostrava
Královský košt Hradec Králové
Královský košt České Budějovice
Královský košt Brno
Královský košt Praha
Velikonoční košt vín

b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b), f)

20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
10000

Pavla Škrabalová

Meditrina (mezinárodní soutěž vín)
Vinoforum Brno 2017. 26.ročník
mezinárodní soutěžní přehlídky vín
Grand Prix Vinex 2018 - mezinárodní
soutěž vín + veřejná prezentace
Prague Wine Week
Vinum Juvenale 2017

b)

40000

b)

90000

b)
b)
b)

30000
100000
100000

ZO ČZS Vranovice
ZO ČZS Žeravice
Slovácký krúžek "Charvátčané", z.s.
Růžena Jobová
MIKA CZ, s.r.o.
MIKA CZ, s.r.o.

Wine Stars Moravia, z.s.
Národní vinařské centrum, o.p.s.
Ing. Šárka Dušková
MIKA CZ, s.r.o.

Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 2.5.
Rada rozhodla o zamítnutí žádosti o podporu spolku ZO ČZS Hustopeče na realizaci projektu
54.výstava vín ZO ČZS Hustopeče dle čl. 6.6 písm. f) Pravidel pro žadatele o poskytnutí
podpory.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
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Usnesení 2.6.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory na realizaci projektu ve výši 90% nákladů na pronájem
prostor, propagaci a odměny účinkujícím žadatelům a v maximální výši uvedených
v následující tabulce:
Žadatel
Vinařský spolek Uherčice
Spolek Hlohovčané
Obec Březno
Karlštejnské kulturní sdružení, z.s.
Jaroslavičtí vinaři
Šaldorfské sklepy z.s.
VINITORES PALAVIENSIS, spolek
vinařů v Pavlově
Spolek Hovoranských vinařů, z.s.
Vinaříček z.s.
Sdružení znojemských vinařů
Pavel Navrátil
Regionální centrum EIA s.r.o.
Karlštejnské kulturní sdružení, z.s.
Marta Sopouchová
Vinice Hnanice s.r.o.
CORIDA CZ, s.r.o.
Kulturní středisko města Blanska
Team Agency s.r.o.
ARCHETYP , z.s.
Regionální centrum EIA s.r.o.
Kulturní a komunitní centrum
Přeštice
DKO s.r.o.
European Centre for Ecology and
Tourism

Název žádosti

Účel podpory
dle Pravidel
pro žadatele

Max. výše
podpory
v Kč

Svěcení vín
Svěcení vína
Vinobraní
21. Karlštejnské vinobraní
Chutnání mladého vína - Den
otevřených sklepů
Zimní otevřené sklepy a kopání písku

f)
f)
f)
f)

3000
3000
10000
15000

f)
f)

20000
20000

Den otevřených sklepů v Pavlově
Svatomartinské otevřené sklepy v
Hovoranech 11.11.2017
Víno a dýně
Putování za znojemským veltlínem
Otevírání svatomartinských vín tradiční akce 12.ročník
Svatomartinské hody 2017
Slavnost svatomartinských vín
Bystrcký košt Svatomartinských vín
Svatomartinské slavnosti vína v
Hnanicích
Svatomartinské slavnosti na Zámku
Slavkov - Austerlitz
Na víno s Martinem
Svatomartinský košt
Svatomartinské slavnosti a pečená husa
(2017)
Burčákfest 2017

f)

20000

f)
f)
f)

20000
6000
15000

f)
f)
f)
f)

10000
8000
4000
8000

f)

10000

f)
f)
f)

10000
10000
10000

f)
f)

50000
5000

Přeštický festival vína - 1.ročník
8.ročník Festivalu vína Jihlava

f)
f)

10000
20000

f)

15000

f)
f)
f)
f)

25000
8000
20000
25000

f)
f)

20000
30000

Slavnosti moravského uzeného
Společenský večer s degustací
moravských vín - Slavnost vína 2017
10.listopadu 2017 v hotelu NH
Intertrade Moravia s.r.o.
Collection Olomouc Congress
MIKA CZ, s.r.o.
Vinum Juvenale Praesentatio
MYJO, s.r.o.
Moravský vinařský podzim 2017
Kultura města Mladá Boleslav a.s. 6.mladoboleslavské slavnosti vína
10.ročník Den vína ve Vémyslicích Miloš Ryšavý, stavební a obchodní originální propagace, prezentace
firma, s.r.o.
vinařství a vín snoubených s pokrmy
ORIONREAL, spol. s r.o.
Gastro přehlídka vín 2017 a 2018
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Sdružení cestovního ruchu Český
Krumlov, z.s.
Táborský festival vína z.s.
Albrechtova střední škola, Český
Těšín, p.o.
Svaz vinařů České republiky, z.s.
Zuzana Filipová

Festival vína Český Krumlov 2017 prezentace 30 vinařství termín konání
20.10.2017-30.11.2017
Táborský festival vína 2018
Těšínská karafa - regionální, juniorská,
sommelierská soutěž
Vinařství roku 2017
Šifra moravského vinaře - pod Pálavou
(pro zapojení min. 20 vinařství)

f)
f)

50000
100000

f)
b), f)

20000
400000

f)

20000

Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 2.7.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory spolku VINAŘSKÁ UNIE ČR, z.s. na realizaci projektu PR
a mediální propagace Svatomartinských vín ve výši 90% nákladů na pronájem prostor,
propagaci a odměny účinkujícím, maximálně však 40.000 Kč.
Pro přijetí usnesení: 5
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 3, jmenovitě Ing. Ondřej Beránek
Usnesení bylo přijato
Usnesení 2.8.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory spolku VINAŘSKÁ UNIE ČR, z.s. na realizaci projektu
„Propagační projekt spojený s kulturní akcí a degustací Svatomartinských vín 11.11.2017“ ve
výši 90% nákladů na pronájem prostor, propagaci a odměny účinkujícím, maximálně však
40.000 Kč.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 1, jmenovitě Ing. Ondřej Beránek
Usnesení bylo přijato
Usnesení 2.9.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory spolku VINAŘSKÁ UNIE ČR, z.s. na realizaci projektu
„Propagační projekt spojený s kulturní akcí a degustací Svatomartinských vín“ ve výši 90%
nákladů na pronájem prostor, propagaci a odměny účinkujícím, maximálně však 70.000 Kč.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 1, jmenovitě Ing. Ondřej Beránek
Usnesení bylo přijato
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Usnesení 2.10.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory spolku Asociace sommeliérů České republiky, z.s. na
realizaci projektu „Bohemia Sekt Trophée – Sommelier ČR 2017“ ve výši 90% nákladů na
pronájem prostor, propagaci a odměny účinkujícím, maximálně však 500.000 Kč.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 1, jmenovitě Ing. Ondřej Beránek
Usnesení bylo přijato

Usnesení 2.11.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory spolku FC VINAŘI ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. na realizaci
projektu „Prezentace FC VINAŘI ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. a vína z Čech, vína z Moravy na
20.ročníku Mezinárodního festivalu vína v Ljubljani (SLO) při příležitosti losování Mistrovství
Evropy vinařů ve fotbale ve Slovinsku 2018“ ve výši 90% nákladů na pronájem prostor,
propagaci a odměny účinkujícím, maximálně však 20.000 Kč.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: 1
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 2.12.
Rada rozhodla o zamítnutí žádostí dle uvedené tabulky:

Žadatel

Název žádosti

Městská část Praha Troja
Trojské vinobraní
Vinobraní - Burčákové
slavnosti na Zámku Slavkov
CORIDA CZ, s.r.o.
- Austerlitz
Znojemské historické
Znojemská Beseda
vinobraní
Agentura NKL s.r.o.
Olomoucká vinná
společnost

Zuzana Filipová

Zuzana Filipová

Svatomartinská vína na
zámku Zbiroh
Olomoucké vinné slavnosti
6.-7.10.2017
Šifra moravského vinaře městská hra (pro zapojení
min. 20 vinařství)
Šifra moravského vinaře městská hra (pro zapojení
min. 20 vinařství)

Účel
podpory
dle
Pravidel
pro
žadatele

Důvod zamítnutí

termín realizace mimo vymezené období dle
Pravidel pro žadatele

f)

f)

termín realizace mimo vymezené období dle
Pravidel pro žadatele
termín realizace mimo vymezené období dle
Pravidel pro žadatele

f)

Žadatel nedoplnil neúplnou žádost dle čl. 6.3
Pravidel pro žadatele

f)

Žadatel nedoplnil neúplnou žádost dle čl. 6.3
Pravidel pro žadatele
Rada rozhodla o podpoře jiné žádosti
žadatele dle čl. 6.6 písm. h) Pravidel pro
žadatele
Rada rozhodla o podpoře jiné žádosti
žadatele dle čl. 6.6 písm. h) Pravidel pro
žadatele

f)

f)

f)
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Zuzana Filipová

Šifra moravského vinaře městská hra (pro zapojení
min. 20 vinařství)

Rada rozhodla o podpoře jiné žádosti
žadatele dle čl. 6.6 písm. h) Pravidel pro
žadatele

f)

Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 2.13.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory na realizaci projektu ve výši 80% nákladů na pronájem
prostor, propagaci, odměny přednášejícím a pomocnému personálu a výrobu podkladových
materiálů žadatelům a v maximální výši uvedených v následující tabulce:
Žadatel

Účel podpory dle
Pravidel pro
žadatele

Název žádosti

Kurz "Základy sommelierství, vína a vinařství
Vinařský Institut s.r.o. České republiky" 23.10.2017, Praha
Kurz "Základy sommelierství, vína a vinařství
České republiky" 28.10.2017, Velké
Vinařský Institut s.r.o. Pavlovice
Kurz "Základy sommelierství, vína a vinařství
Vinařský Institut s.r.o. České republiky" 4.11.2017, Brno
Kurz "Základy sommelierství, vína a vinařství
České republiky" 25.11.2017, Velké
Vinařský Institut s.r.o. Pavlovice
Kurz "Základy sommelierství, vína a vinařství
Vinařský Institut s.r.o. České republiky" 6.12.2017, Praha
Kurz "Základy sommelierství, vína a vinařství
Vinařský Institut s.r.o. České republiky" 15.1.2018, Praha
Kurz "Základy sommelierství, vína a vinařství
Vinařský Institut s.r.o. České republiky" 20.1.2018, Brno
Kurz "Základy sommelierství, vína a vinařství
Vinařský Institut s.r.o. České republiky" 12.2.2018, Praha
Kurz "Základy sommelierství, vína a vinařství
Vinařský Institut s.r.o. České republiky" 17.2.2018, Velké Pavlovice
Kurz "Základy sommelierství, vína a vinařství
Vinařský Institut s.r.o. České republiky" 5.3.2018, Praha
Kurz "Základy sommelierství, vína a vinařství
Vinařský Institut s.r.o. České republiky" 24.3.2018, Brno
Vinařská akademie
Valtice, z.s.
Kurz Sommelier 2017/B
Vinařská akademie
Valtice, z.s.
Vinařská akademie I - Kadet "A"
Asociace sommeliérů
České republiky z.s.
Certifikát sommeliera 2017
Národní vinařské
Cyklus školení Úvod do degustace vína a
centrum, o.p.s.
Degustace vína - věda i umění
Masarykova
univerzita, SKM

Projekt Univerzitní víno. Vinařské
sympozium Univerzitní víno
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Max. výše
poskytnuté
podpory v Kč

d)

10 000

d)

10 000

d)

10 000

d)

10 000

d)

10 000

d)

10 000

d)

10 000

d)

10 000

d)

10 000

d)

10 000

d)

10 000

d)

40000

d)

10000

d)

20000

d)

40000

d), b)

18000

RADANAL s.r.o.
MIKA CZ, s.r.o.

INDC 2017 - 17th International Nutrition &
Diagnostics Conference
Celostátní konference Vinohradnictví a
vinařství v roce 2017, novinky z legislativy

d)

10000

d)

10000

Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Usnesení 2.14.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory na úhradu nákladů na výrobu tištěných/audiovizuálních
materiálů a autorské honoráře žadatelům a v maximální výši uvedených v následující
tabulce:

Žadatel

Název žádosti

Účel
podpory
dle
Pravidel
pro
žadatele

Max. výše
poskytnuté
podpory v Kč

Vinselekt Michlovský

Vydání knihy Šlechtění révy

e)

100000

Grada Publishing, a.s.

publikace Biodynamické vinohradnictví a vinařství

e)

40000

AGRIPRINT s.r.o.
Národní vinařské
centrum, o.p.s.

Vydání publikace Vše co jste kdy chtěli vědět o víně

e)

20000

Salon vín - národní soutěž vín 2018
Zvýšení povědomí návštěvníků o vinařství a vinařích
na Hustopečsku pořízením informačních brožurek a
cedulek
Podpora vinařských akcí ve městě Znojmě a na
Znojemsku

e)

50000

e)

5000

e)

100000

Vinaři Hustopečska,
z.s.
Znojemská Beseda

Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 2.15.
Rada rozhodla o poskytnutí podpory spolku FC VINAŘI ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. na realizaci
projektu „Výroba webových stránek www.fcvinari.cz“, a to na úhradu nákladů na výrobu a
autorské honoráře, maximálně však 20.000 Kč.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 1
Usnesení bylo přijato
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Usnesení 2.16.
Rada rozhodla o zamítnutí žádosti o podporu pana Jiřího Mejstříka z důvodu, že žadatel
nedoplnil neúplnou žádost ve lhůtě dle čl. 6.3 Pravidel pro žadatele. Rada rozhodla o
zamítnutí žádosti o podporu spolku FC VINAŘI ČESKÉ REPUBLIKY, z.s. „Výroba prezentační
brožury FC VINAŘI ČESKÉ REPUBLIKY / CZECH WINE TEAM“ z důvodu podpory jiných žádostí
žadatele dle čl. 6.6 písm. h) Pravidel pro žadatele.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 1
Usnesení bylo přijato
Usnesení 2.17.
Rada rozhodla o zamítnutí žádosti spolku VINAŘSKÁ UNIE, z.s. na realizaci projektu Vliv
uzávěru láhve na vnímání kvality tichých vín z důvodu realizace projektu Fondem.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 1, jmenovitě Ing. Ondřej Beránek
Usnesení bylo přijato
Usnesení 2.18.
Rada ukládá řediteli Fondu předložit návrh na realizaci průzkumu trhu se zaměřením na
vnímání vína dle různých uzávěrů lahví.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 5 - Prezentace komunikační kampaně „Značení.“ Vyhodnocení projektu
komunikační platformy „Na život jako víno“
Předseda Rady navrhl předřadit bod 5 programu ostatním bodům. Rada s tím
vyslovila souhlas. Předseda Rady pozval na jednání zástupce agentury McCann-Erickson.
Zástupci agentury představili TV spot pro podzimní kampaň na značení vín a shrnuli
plánované aktivity v retailu. V další části proběhlo vyhodnocení pilotní části projektu
komunikační platformy Na život jako víno. V následné diskusi se Rada zabývala výsledky
jednotlivých forem projektu v souvislosti s finančními náklady, možností zapojení dalších
subjektů či osob. Rada se shodla na tom, že v dané podobě projekt nebude pokračovat.
Usnesení 5.1.
Rada rozhodla o ukončení pilotní části projektu komunikační platformy Na život jako víno a
pověřuje ředitele připravit návrh projektu na jeho pokračování v jiné podobě.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
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K bodu 3 – Kontrola úkolů
Usnesení 1.2.
Rada pověřuje ředitele Fondu, aby neodkladně požádal Ministra zemědělství ČR o zbavení
mlčenlivosti v souvislosti se zveřejňováním zápisů z jednání Rady.
Odpověď ministra zemědělství byla členům Rady rozeslána. V diskusi se členové Rady
zabývali možným způsobem zveřejňování zápisů z jednání.
Usnesení 5.1.
Rada rozhodla o podmínkách realizace společné prezentace na veletrhu Prowein 2018 za
těchto podmínek: min. počet spoluvystavovatelů (výrobců vín 12), finanční spoluúčast
spoluvystavovatele 30.000 Kč.
Nesplněny podmínky – společná expozice na Proweinu 2018 nebude realizována.
Usnesení 7.1.
Rada ukládá řediteli Fondu vypovědět smlouvu se společností CCV s.r.o. na zajištění správy
aplikace Víno na dotek. Splněno.
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. V řešení.
Usnesení 3.1.
Rada rozhodla o zveřejnění zápisu z jednání Rady dne 15.6.2017 na webu Fondu.
Pro přijetí usnesení: 5
Proti přijetí usnesení: 1
Zdržel se usnesení: 2
Usnesení bylo přijato

K bodu 4 - Informace o hospodaření Fondu (stav k 30.8.2017)
Z dalšího jednání se omluvil předseda Rady a předal vedení jednání nejstaršímu členu
Rady, panu JUDr. Luboši Bártovi. Pan JUDr. Luboš Bárta požádal ředitele Fondu o přednesení
zprávy k tomuto bodu. Ředitel Fondu informoval o aktuálním stavu příjmů, výdajů a
provozních nákladů Fondu. Rada tuto informaci vzala na vědomí.
K bodu 6 - Návrhy úprav vnitřních předpisů Fondu v návaznosti na legislativní změny
Předsedající Radě požádal ředitele Fondu o informace k tomuto bodu. Ředitel Fondu
konstatoval, že ve spolupráci s advokátní kanceláří byly připraveny návrhy změn
organizačního řádku Fondu a jednacího řádu Rady, vyplývající především z legislativních
změn (novela zákona o vinohradnictví a vinařství). Doplnil, že organizační řád musí dále
12

schválit Dozorčí rada. V souvislosti s usnesením o zveřejňování zápisů z jednání Rady by měly
být upraveny příslušné pasáže v jednacím řádu. Rada vzala na vědomí návrhy změn
organizačního řádu. Jednací řád bude projednán na příštím zasedání.
Usnesení 6.1.
Rada bere na vědomí návrh úprav organizačního řádu Fondu. Tento bude předložen ke
schválení Dozorčí radě Fondu.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 7 - Projednání nevyúčtovaných rozhodnutí o poskytnutí podpory
Předsedající Radě požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. Ředitel
Fondu konstatoval, že členové Rady obdrželi seznam žadatelů, kteří nesplnili podmínky
rozhodnutí o poskytnutí podpory, resp. sdělili, že podporu nebudou čerpat. Rada rozhodla o
zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory jednotlivým subjektům.
Usnesení 7.1.
Rada rozhodla o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory z důvodu nesplnění podmínek
rozhodnutí.
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Usnesení bylo přijato

K bodu 8 – Různé
Žádost Michala Solaříka o spolupráci při organizaci návštěvy jihokorejských novinářů a
nákupčích vína: Rada s žádostí vyslovila souhlas s finančním limitem do 15.000 Kč.
Prezentace vín u příležitosti státního svátku 28.října na Pražském hradě: Rada vyslovila
souhlas s realizací prezentace v intencích loňského roku.
Tisková konference Svatomartinské: Rada se shodla na realizaci tiskové konferenci ke
Svatomartinskému, která se uskuteční v Brně.

Usnesení 8.1.
Rada rozhodla o spolupráci při prezentaci moravských vín zástupcům Jižní Korey s finančním
limitem do 15.000 Kč.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 8.2.
Rada rozhodla o spolupráci při prezentaci moravských vín u příležitosti státního svátku
28.10. na Pražském Hradě. Finanční limit v intencích loňského roku.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 8.3.
Rada rozhodla o realizaci tiskové konference ke Svatomartinskému v Brně.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
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K bodu 9 – Závěr
Předsedající Radě poděkoval členům Rady za účast a ukončil jednání.

Zapsal: Mgr. Pavel Večeřa

Ověřovatelé:

………………………………………………

…………………………………………………….

Ing. Ondřej Beránek

Ing. Jiří Maděřič

………………………………………………………….

předseda Rady
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