ZÁPIS RADY VF 7/2017
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 18.10. 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. David Filip, JUDr. Jaroslav
Javornický, Mgr. František Koudela, Ing. Jiří Maděřič, Ing. Petr Marek, JUDr.
Tibor Nyitray, Ing. Libor Průdek, JUDr. Bohumil Šimek
Mgr. Art. Michal Tetur

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 JUDr. Jaroslav Javornický a Ing. Libor Průdek. O tomto návrhu Rada
hlasovala.
Usnesení Rady
Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana JUDr. Jaroslava Javornického a Ing. Libora Průdka.
Pro přijetí usnesení: 9
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Pořad jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Diskuse ke sdělení Mze (zápis veřejných funkcionářů do centrálního registru)
Kontrola úkolů
Projednání návrhu úprav jednacího řádu Fondu
Projednání návrhu Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro
období 1.1.-15.2.2018
6. Informace o stavu odvodů do Vinařského fondu
7. Informace ke kampani Svatomartinské 2017
8. Informace o projektu „Na život jako víno“
9. Projednání prvního návrhu rozpočtu Fondu na rok 2018
10. Prezentace závěrů z KPI průzkumu pro Vinařský fond společnosti Focus
11. Různé
12. 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 – Diskuse ke sdělení MZe (zápis veřejných funkcionářů do centrálního registru)
Předseda Rady pozval na jednání zástupce advokátní kanceláře Strelička&Partners.
Zástupci advokátní kanceláře seznámili členy Rady s problematikou zákona o střetu zájmů a
souvisejících skutečností. Rada se touto záležitostí zabývala v následné diskusi. V průběhu
projednávání tohoto bodu se na jednání dostavil pan JUDr. Luboš Bárta.
Předseda Rady dále vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního jednání.
Zápis byl schválen bez připomínek.

Usnesení 2.1.
Rada schvaluje zápis ze zářijového zasedání Rady.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů
Úkol z jednání Rady dne 19.4.
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.
Zpracováno ve spolupráci s advokátní kanceláří. Rada vzala na vědomí.
Úkol z jednání dne 15.6.
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.
Úkol z jednání dne 13.9.
Usnesení 2.1.
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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.
Návrhy zapracovány do společného dokumentu – předloženo v samostatném bodě.
Usnesení 2.18.
Rada ukládá řediteli Fondu předložit návrh na realizaci průzkumu trhu se zaměřením na
vnímání vína dle různých uzávěrů lahví.
Splněno.
O slovo se přihlásil pan Ing. Jiří Maděřič a navrhl průzkum rozšířit o otázky k tomuto tématu,
které byly zahrnuty v dosavadních průzkumech.
Usnesení 3.1.
Rada schvaluje záměr průzkumu trhu na vnímání vína dle různých uzávěrů lahví s tím, že
tento bude doplněn o související otázky z dříve realizovaných průzkumů.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 4 - Projednání návrhu úprav jednacího řádu Fondu
Předseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu. Ředitel
Fondu konstatoval, že návrh jednacího řádu byl doplněn o ustanovení ve vztahu k procesu
schvalování a zveřejňování zápisu. Rada schválila úpravy jednacího řádu.
Usnesení 4.1.
Rada schvaluje nové znění jednacího řádu – viz příloha č.1 zápisu.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 5 - Projednání návrhu Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským
fondem pro období 1.1.-15.2.2018
Rada se zabývala jednotlivými návrhy. V části týkající se podpory školení, seminářů
Rada diskutovala možnosti podpory zahraničních stáží pro mladé vinaře. Vzhledem
k nutnosti přesné specifikace bude toto řešeno samostatně. Rada po projednání schválila
návrh Pravidel, která budou následně zaslány Ministerstvu zemědělství ke schválení.
Z dalšího jednání se omluvil předseda Rady a požádal o vedení jednání místopředsedu Rady.
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Usnesení 5.1.
Rada ukládá řediteli Fondu, aby připravil varianty možné podpory zahraničních stáží pro
vinaře. Termín: do konce roku 2017.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 5.2.
Rada schvaluje návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro
období 1.1.-15.2. 2018 – viz příloha č. 2 zápisu.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 6 - Informace o stavu odvodů do Vinařského fondu
Místopředseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu.
Ředitel Fondu informoval o aktuálním stavu odvodů za víno a vinice. Rada vzala informaci na
vědomí.

K bodu 7 – Informace ke kampani Svatomartinské 2017
Místopředseda Rady požádal ředitele Fondu o přednesení zprávy k tomuto bodu.
Ředitel Fondu informoval o chystaných aktivitách, eventech Fondu, tiskové konferenci. Rada
vzala informaci na vědomí.
K bodu 8 – Informace o projektu „Na život jako víno“
Místopředseda Rady pozval na jednání marketingového konzultanta Fondu. Pan
Marcel Toman informoval o návrzích možného pokračování uvedeného projektu. Pan Ing. Jiří
Maděřič požádal o předložení statistiky návštěvnosti webu wineofczechrepublic.cz.
Následovala diskuse k obsahu jednotlivých online aktivit.

K bodu 9 – Projednání prvního návrhu rozpočtu Fondu na rok 2018
Místopředseda Rady požádal o přednesení zprávy k tomuto bodu. Ředitel Fondu
uvedl, že jde o prvotní návrh k diskusi. Rada se shodla na tom, že pro nastavení jednotlivých
kapitol, zvl. kapitoly pro podporu prodeje v retailu bude potřeba vyhodnocení letošních
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aktivit. Ředitel Fondu uvedl, že na příštím zasedání předloží agentura McCann-Erickson
vyhodnocení letošního roku v segmentu retail.

K bodu 10 – Prezentace závěrů z KPI průzkumu pro Vinařský fond společnosti Focus
Místopředseda Rady požádal o prezentaci hlavních závěrů z průzkumu. Členové Rady
následně diskutovali jednotlivé aspekty průzkumu.

K bodu 11 – Různé
Návrhy na reklamní spolupráci spolků Ekovín a Moravín: Rada v hlasování zamítla
předložené návrhy s tím, že projekty musí být podávány v termínech daných zákonem.
O slovo se přihlásil pan JUDr. Jaroslav Javornický a přednesl návrh hledat způsob
propagace v zahraničí.

Usnesení 11.1.
Rada schvaluje návrh spolku Ekovín na reklamní spolupráci při akci Vino Envi.
Pro přijetí usnesení: 1
Proti přijetí usnesení: 5
Zdržel se usnesení: 3
Usnesení nebylo přijato

Usnesení 11.2.
Rada schvaluje návrh spolku Moravín na reklamní spolupráci při akci Vinohradnicko-vinařské
semináře.
Pro přijetí usnesení: 1
Proti přijetí usnesení: 5
Zdržel se usnesení: 3
Usnesení nebylo přijato

K bodu 12 – Závěr
Předsedající Radě poděkoval členům Rady za účast a ukončil jednání.

Zapsal: Mgr. Pavel Večeřa
Zápis odsouhlasen dne 6.12. 2017
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Ověřovatelé:

………………………………………………

…………………………………………………….

JUDr. Jaroslav Javornický

Ing. Libor Průdek

………………………………………………………….

předseda Rady

Příloha č. 1 – Jednací řád Rady Vinařského fondu
Příloha č. 2 – Pravidla pro žadatel o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro termín 1.1.15.2.2018
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