ZÁPIS RADY VF 9/2018
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 24. 10. 2018 od 10:00 hodin v Brně,
v budově Krajského úřadu JMK, místnost č. 010A.
Účastníci jednání:
Rada Vinařského fondu:
Přítomni:

JUDr. Bohumil Šimek, JUDr. Michal Hašek, Mgr. František Koudela, Ing. Jiří
Maděřič, Ing. Petr Marek, JUDr. Tibor Nyitray, Ing. Libor Průdek, Mgr. Art.
Michal Tetur

Omluveni:

JUDr. Luboš Bárta, JUDr. Jaroslav Javornický, Ing. Martin Fousek, PhD.

Vinařský fond:Ing. Jaroslav Machovec
Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda 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“) paní Ing. Lucie Krainová. Ověřovateli
zápisu byli navrženi pánové Mgr. Art. Michal Tetur a Ing. Jiří Maděřič. O tomto návrhu Rada
hlasovala. Jednání je přítomen i externí marketingový poradce VF Marcel Toman.
Usnesení Rady
Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana Mgr. Art. Michala Tetura a pana Ing. Jiřího Maděřiče.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Pořad jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Schválení zápisu z jednání Rady 13. 9. 2018
Kontrola úkolů
Hospodaření Vinařského fondu
Projednání návrhu Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro
období 1. 1. – 15. 2. 2019
6. První návrh rozpočtu na rok 2019
7. Informace k průběhu veřejné zakázky na komunikační kampaň Vína z Moravy vína
z Čech 2019-21
8. Projednání zadávací dokumentace pro otevřené podlimitní výběrové řízení na služby
v oblasti PR
9. Informace k zakázkám malého rozsahu dle směrnice č. 1/2015
10. Informace ke kampani Svatomartinské 2018
11. Prezentace závěrů z KPI průzkumu pro Vinařský fond společnosti Focus
12. Žádosti o zrušení projektů a projednání nevyúčtovaných rozhodnutí
o poskytnutí podpory
13. Různé
14. 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.
Členové Rady na základě skutečností a údajů uvedených v materiálech pro jednání
Rady, které jim podle čl. V. odst. 1 Jednacího řádu byly poskytnuty, následně prohlásili, že
k věcem projednávaným dle odsouhlaseného pořadu jednání je neváže žádný osobní ani jiný
zájem, a v souvislosti s projednáním jednotlivých bodů pořadu jednání jim nemůže vzniknout
žádná osobní výhoda či újma ve smyslu zákona o střetu zájmů.
Jednotliví členové Rady následně s odkazem na § 32 odst. 2 zákona o vinohradnictví a
vinařství v zájmu zachování transparentnosti projednávání jednotlivých bodů pořadu jednání
uvedli následující údaje ke své funkci a okolnostem svého jmenování.
Člen Rady

funkce

jmenování

JUDr. Bohumil Šimek

Předseda

jmenován ministrem z řad zastupitelstva Jihomoravského
kraje

JUDr. Michal Hašek

místopředseda Jmenován ministrem za Ministerstvo zemědělství ČR

Mgr. František
Koudela

člen

jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských
sdružení (Svaz vinařů ČR)

Ing. Jiří Maděřič

člen

jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských
sdružení (Vinařská Asociace ČR)

Ing. Petr Marek

člen

jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských
sdružení (Vinařská Asociace ČR)

JUDr. Tibor Nyitray

člen

jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských
sdružení (Svaz vinařů ČR, Sdružení vinařů Mikulovské
podoblasti, z.s., VOC Znojmo, z.s., Aliance vinařů V8, z.s.,
V.O.C. Mikulov, z.s., VOC Mělník z.s., Cech českých vinařů,
Vinařská unie ČR, z.s., Mikulečtí vinaři, z.s., Sdružení
slováckých vinařů, z.s., MORAVÍN, svaz moravských vinařů,
z.s.)

Ing. Libor Průdek

člen

Mgr.Art. Michal
Tetur

člen

jmenován ministrem na návrh vinohradnických a
vinařských sdružení (Vinařská Asociace ČR)
jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských
sdružení (Sdružení vinařů mikulovské vinařské podoblasti,
Cech blatnických vinařů, Sdružení slováckých vinařů, z.s.,
spolek EKOVÍN, Aliance vinařů V8, o.s., spolek Velkobílovičtí
vinaři, Svaz vinařů ČR)

Členové Rady následně konstatovali, že v případě rizika vzniku střetu zájmů,
identifikovaného následně na základě podrobné rozpravy v rámci jednotlivých bodů pořadu
jednání, oznámí svůj případný poměr k projednávané věci a přijmou opatření nezbytná
k zamezení byť i jen potenciálního střetu zájmů.
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K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání Rady 13. 9. 2018
Předseda Rady vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního jednání.
Zápis byl schválen bez připomínek.
Usnesení 2.1
Rada schvaluje zápis ze zasedání Rady, konaného dne 13. 9. 2018.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
K bodu 4 – Kontrola úkolů
Z jednání Rady 13. 9. 2018 vzešel úkol shromáždit od vinařů seznam soutěží a výstav,
na které by se měla v následujícím období poskytnout podpora. Tento seznam byl
shromážděn a bude představen v rámci bodu 5 jednání.
Další úkol z minulého jednání – příprava nových formátů POS - je dlouhodobějšího
charakteru a pracuje se na něm.
K bodu 4 – Hospodaření Vinařského fondu
Radě byl představen materiál informující o hospodaření fondu. Členové Rady byli
informováni o tom, že čerpání provozních nákladů probíhá podle plánu a Fond převyšuje ve
svém čerpání pouze náklady na právní služby, které zahrnují zejména řešení stížností,
přípravu Pravidel pro žadatele, přípravu zadávacích dokumentací a revize smluv.
Rada byla dále informována, že výdaje Fondu jsou čerpány podle plánu.
Usnesení 4.1
Rada bere na vědomí informaci o hospodaření Vinařského fondu.
Pro přijetí usnesení: 8
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. 2019
Členům Rady byl představen návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory pro
období od 1. 1. do 15. 2. 2019. Rada byla upozorněna zejména na hlavní změnu Pravidel a to
pro žádání o podporu na účasti na výstavách a soutěžích.
Rada byla dále informována, že tato změna byla předběžně konzultována
s pracovníky MZe ČR. Změněná pravidla budou co nejdříve předložena na MZe ČR ke
schválení.
Následovala diskuse o seznamu výstav/soutěží.
Rada vzala seznam jako podklad pro své rozhodnutí. Rada byla dále informována
o soutěžích, které byly podporovány pro tento rok.
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Rada byla dále informována, že v Pravidlech platných pro podávání žádostí od 1. 7. do
15. 8. bude uveden seznam výstav/soutěžích konaných od 1. 1. do 31. 3. 2020.
Rada seznam navržených výstav/soutěží prošla a po diskusi seznam schválila.
Usnesení 5.1
Rada bere na vědomí seznam výstav a soutěží dle přílohy č. 1 zápisu.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Členové Rady byli dále informováni o dalších změnách pravidel.
Usnesení 5.2
Rada schvaluje návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro
období 1. 1. – 15. 2. 2019
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
K bodu 6 – První návrh rozpočtu Vinařského fondu na rok 2019
Ředitel Fondu Radu informoval, že předkládaný odhad příjmů na příští rok v sobě
zahrnuje i navýšení finančních prostředků za produkci vína o 10%. Tento odhad nezahrnuje
zatím dotaci od Jihomoravského kraje. Příjmy by tak měli dosáhnout výše 65-70 mil. Kč.
Odhad zůstatku z tohoto roku činní asi 10 mil. Kč
Ředitel požádal členy Rady o návrhy na úpravu rozpočtu na rok 2019.
Předseda Rady informoval, že Jihomoravský kraj má v rozpočtu navrženu částku pro
dotaci Vinarřskému fondu 5 mil. Kč.
Dále proběhla diskuse nad výší částek v jednotlivých kapitolách rozpočtu. Rada
navrhla navýšení kapitoly Zahraniční soutěže (zajištění vzorků vín na zahraničních soutěžích)
o 500 tis. Kč a dále navýšení kapitoly Průzkumy trhu také o 500 tis. Kč. Dále členové Rady
diskutovali nad podporou exportu. Členové Rady navrhli, aby se do plánu na další rok přidala
částka 500 tis. Kč na přípravu koncepce proexportní politiky. Místopředseda Rady doporučil,
aby se proexportní politika nejprve konzultovala s MZe ČR.
Byla vyhlášena krátká přestávka.
Na příští jednání Rady bude předložen zpřesněný návrh rozpočtu na rok 2019.
Usnesení 6.1
Rada bere na vědomí informaci o přípravě návrhu rozpočtu na rok 2019.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
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K bodu 7 – Informace k průběhu veřejné zakázky na komunikační kampaň Vína z Moravy
vína z Čech 2019-21
Ředitel Fondu informoval Radu o průběhu veřejné zakázky. Dne 15. 10. 2018
proběhlo v Praze otevírání obálek. Komise pro otvírávání obálek a hodnocení kvalifikace
pracovala ve složení:
Byly předloženy 4 nabídky v části 1 – služby strategické a kreativní agentury pro
značku Vína z Moravy, vína z Čech a 4 nabídky v části 2 – služby mediální agentury v oblasti
plánování a nákupu pro značku Vína z Moravy, vína z Čech.
Nyní probíhají výzvy, aby byly dodavateli doplněny chybějící materiály. Je předpoklad,
že na začátku listopadu se sejde výběrová komise.
Dále Ředitel Fondu Radu informoval, že členové výběrové komise na svém prvním
zasedání podepisují dokumenty o mlčenlivosti a nepodjatosti. Tyto dokumenty připravuje
administrátor zakázky.
K bodu 8 – Projednání zadávací dokumentace pro otevřené podlimitní výběrové řízení na
služby v oblasti PR
Členům Rady byla představena zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby
v oblasti PR. Administrátorem bude agentura OTIDEA. Soutěží se rámcová smlouva na 3 roky
v režimu podlimitní zakázky.
Vítězná agentura bude další 3 roky dodávat služby v oblasti PR a doplní tak služby
firmy vybrané z velké zakázky na komunikační kampaň.
K bodu 9 - Informace k zakázkám malého rozsahu dle směrnice č. 1/2015
Rada byla informována o zakázkách malého rozsahu, které Fond uzavřel nebo které
ukončuje.
Je to:
Tisk propagačních materiálů pro kampaň Svatomartinské 2018 – Tisk Centrum s.r.o.
Organizace semináře a ukázka Svatomartinských vín v Senátu – In Events Pro spol. s r.o.
Realizace rozvoje a podpory vinařské turistiky na Moravě a v Čechách – Národní vinařské
centrum, o.p.s.
Digitální agentura – Medialist Praha s.r.o.
Zajištění VIP večera Svatomartinské 2018 – Snip & Co, reklamní společnost, s.r.o.
Předseda Rady vyzval členy Rady, aby se zamysleli nad tipy z oblasti gastronomie,
které mohou být využity do publikace Krajem vína.
Ředitel Fondu ještě informoval o tiskové konferenci k Párování vína s jídlem, která
proběhne 31. 10. 2018 v Praze v Mánesu.
Mgr. František Koudela informoval, že Asociace sommeliérů iniciovala průvodce po
restauracích. Rada doporučila, aby si Asociace podala projekt.

5

K bodu 10 – Informace ke kampani Svatomartinské 2018
Rada byla informována o kampani na Svatomartinské 2018 a o organizaci
Svatomartinského koštu na náměstí Svobody. Bude opět zajištěno odpočítávání v rozhlase,
doprovodné aktivity, VIP večer v Moravském zemském muzeu a seminář v Senátu.
První hodnocení vín pro získání licence Svatomartinské víno proběhlo 22. 10. 2018,
další hodnocení bude probíhat příští týden.
Předseda Rady navrhl přesunutí bodů 11 a 12 na konec jednání a předsunul bod 13
Různé.
K bodu 13 – Různé
Předseda Rady navrhl změnu termínu jednání příští Rady.
Usnesení 13.1
Rada schvaluje termín konání další Rady Vinařského fondu a to 12. prosince 2018.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Ředitel Fondu informoval Radu o dopisu, který MZe ČR obdrželo od Evropské komise.
Ředitel předal Radě podrobnější vysvětlení k jednotlivým bodům dopisu.
Ředitel Fondu dále informoval Radu o akcích, které se budou konat do konce roku ve
spolupráci s Jihomoravským krajem v oblasti prezentace. Rada vyslovila souhlas.
Ředitel informoval Radu, že tak jako každoročně proběhne na Pražském hradě
prezentace českých a moravských vín při příležitosti státního svátku 28. 10. 2018. Rada
vyslovila souhlas s touto prezentací.
Usnesení 13.2
Rada souhlasí s prezentací vín na Pražském hradě a i s dalšími prezentacemi vín ve
spolupráci s Jihomoravským krajem.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Předseda Rady se omluvil z jednání a předal řízení jednání panu místopředsedovi.
Místopředseda vyzval členy Rady, aby týden před jednáním Rady tj. do 5. 12. zaslali
návrhy jmen na krátké video vizitky pro online spoty Osobnosti a víno a to na e-mail
info@vinarskyfond.cz
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K bodu 12 - Žádosti o zrušení projektů a projednání nevyúčtovaných rozhodnutí
o poskytnutí podpory
Radě byl předložen seznam projektů, které jsou určeny ke zrušení a to především
z důvodu vlastní žádosti nebo nedodání vyúčtování v termínu stanoveném v Rozhodnutí
o podpoře.
Usnesení 12.1
Rada schvaluje zrušení projektů dle přílohy č. 2 zápisu.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
K bodu 11 - Prezentace závěrů z KPI průzkumu pro Vinařský fond společnosti Focus
Pan Marcel Toman krátce představil Radě výsledky průzkumu společnosti Focus.
Znalost značky Vína z Moravy, vína z Čech se drží na stejné úrovni, 68 % z dotazovaných
značku zná. Kampaň na růžová vína také zafungovala, je líbivá a lidé si tak více cenní
tuzemských vín a motivuje je to ke koupi. Kampaň tak pozitivně mění vnímání spotřebitelů.
Dotazovaní značku znají z prodejen, ale i z televize.
Pan Ing. Jiří Maděřič se zeptal, jak si vysvětlit, že sice známka je vnímána lépe, ale
konzumace čistě tuzemských vín poměrově klesá a to zejména u silných konzumentů a na
druhou stranu přibývá lidí, kteří pijí domácí i zahraniční vína. K tomuto dotazu proběhla
diskuse.
Místopředseda Rady požádal členy Rady, aby do týdne zformulovali otázky
k výsledkům výzkumu a Vinařský fond zajistí na příští jednání společně s agenturou Focus
odpovědi.
Místopředseda poděkoval členům za aktivní účast a ukončil jednání.
Zapsala: Ing. Lucie Krainová
Zápis odsouhlasen dne …….. 2018

Ověřovatelé:

………………………………………………

…………………………………………………….

Mgr. Art. Michal Tetur

Ing. Jiří Maděřič

………………………………………………………….

JUDr. Bohumil Šimek
Předseda Rady
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Příloha č. 1
NÁVRHY

TUZEMSKÉ
SOUTĚŽE
Co chutná mladým 2019
Festwine
Galerie rulandských vín
Grand Prix Vinex
Král vín
Nominační soutěž Mikulovské vinařské podoblasti
Nominační soutěž Slovácké vinařské podoblasti
Nominační soutěž Velkopavlovické vinařské podoblasti
Nominační soutěž Znojemské vinařské podoblasti
Nominační soutěž - české oblasti
Oenoforum
Prague Wine Trophy
Salon vín ČR 2020
Valtické vinné trhy
Vinařské Litoměřice
Vinař roku České republiky
Pardubický festival vína

VÝSTAVY
Dobřichovické vinařské slavnosti 2019
Prague Food Festival (MauMau s.r.o.)
Wine Prague Letňany
Pardubický festival vína
Vinařské Litoměřice
Tichá vína Reduta Uherské Hradiště
IWSP Praha
Festivaly PrimaFresh
Garden Food Festival
Země živitelka
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NÁVRHY
ZAHRANIČNÍ / SOUTĚŽE
Belgie
Concours Mondial de Bruxelles

Čína / Hong Kong
IWSC Hong Kong
TOP WINE CHINA 2018, Peking, květen 2019
Vinexpo Hong Kong, IWSC

Finsko
Finnish Wine Awards

Francie
Concours des Grands Vins Blancs du monde – Strasbourg

Izrael
TERRAVINO Izrael

Jižní Amerika
Michelangelo International Wine Awards

Jižní Korea
Asia Wine Trophy, Deajeon (Korea)

Maďarsko
Vinagora Maďarsko

Německo
MUNDUSVini
PIWI Weinpress

Polsko
Galicja Vitis
Grand Prix Magazynu Wino

Rakousko
AWC Vienna

Slovensko
Muvina Prešov

Slovinsko
Vino Ljubljana

Španělsko
Interntaional Wine Awards

USA
San Francisco IWC
Finger Lakes IWC

Velká Británie
Decanter WWA London
IWC London
The Champagne & Sparkling Wine World Championships

VÝSTAVY
Polsko
EnoExpo Krakow

Čína / Hong Kong
Food EXPO Hong Kong

Finsko
Wine & Food (Viini ja ruoka ), Finnish Food Fair
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Příloha č. 2
Seznam zrušených projektů
Číslo
Termín
Datum
Příjemce podpory
rozhodnutí vyúčt. v RP podání
vyúčtování

RP/323/18
RP/456/17

25.9.2018

RP/358/17

14.3.2018

RP/486/17

25.9.2018

RP/560/17

25.9.2018

RP/585/17
RP/457/17
RP/458/17
RP/452/17
RP/459/17
RP/582/17
RP/466/17
RP/572/17

25.9.2018
25.9.2018
25.9.2018
25.9.2018
25.9.2018
25.9.2018
25.9.2018
25.9.2018

RP/544/17
RP/483/17
RP/467/17
RP/453/17
RP/1974/18
RP/265/17
RP/264/17
RP/522/17

25.9.2018
25.9.2018
25.9.2018
25.9.2018
27.3.2018
27.3.2018
25.9.2018

Ampelos, šlechtitelská
stanice Vinařská Znojmo,
s.r.o.
ARTE VINI spol. s r.o.
Bratrstvo vinařů a
14.2.2018 kopáčů 1737, z.s.
Bratrstvo vinařů a
kopáčů 1737, z.s.
CORIDA CZ, s.r.o.
26.9.2018 Grada Publishing, a.s.

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

MITOMA Vrbice s.r.o.
28.3.2018 Mladí vinaři, z.s.
28.3.2018 Mladí vinaři, z.s.

Název projektu

Důvod zrušení

účast na soutěži The San Francisco IWC 2018
Táborský festival vína 2018

žádost o zrušení
nevyúčtováno

Zarážení hory

nedoložil doklady

Výstava vín 2018
Svatomartinské slavnosti na Zámku SlavkovAusterlitz
publikace Biodinamické vinohradnictví a
vinařství
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018
Jihočeské slavnosti vína 2018
Táborský festival vína 2018
Šifra moravského vinaře - pod Pálavou
Táborský festival vína 2018
Vinum Juvenale Praesentatio
Celostátní konference Vinohradnictví a
vinařství v roce 2017
Vinex 2018
Táborský festival vína 2018
Jihočeské slavnosti vína 2018
Vinum Juvenale 2019
Morava versus svět - minimalizace SO2
Morava versus svět - šumivá vína
Meditrina

nevyúčtováno
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nevyúčtováno
vyúčtování po termínu
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
žádost podaná dvakrát
vyúčtování po termínu
vyúčtování po termínu
nevyúčtováno

RP/470/17

25.9.2018

Rajhrdské klášterní s.r.o.

Táborský festival vína 2018

Svatý Martin v Šaldorfských sklepech
Víno a dýně
Vinařská akademie IV - Spec.technologie,
inovace a vize
Vinex 2018
Jihočeské slavnosti vína 2018

RP/2039/18
RP/553/17

25.9.2018

RP/263/18
RP/484/17
RP/454/17

25.9.2018
25.9.2018

Šaldorfské sklepy z.s.
Vinaříček, z.s.
Vinařská akademie
Valtice, z.s.
Vinařství Fučík s.r.o.
Vinařství Fučík s.r.o.

25.9.2018
25.9.2018
25.9.2018
25.9.2018

Vinařství Machovec s.r.o.
Vinařství Machovec s.r.o.
Vinice - Hnánice s.r.o.
Vinice - Hnánice s.r.o.
Vino Hort s.r.o.

účast na výstavě Vinex 2018
Jihočeské slavnosti vína 2018
Svatomartinské slavnosti vína v Hnanicích
Táborský festival vína 2018
Táborský festival vína 2018

ZO ČZS Lednice

Burčákové velebení
Josefská družební a oblastní výstava vín
Strážnice 2018
Výstava vín
49. ročník místní výstavy vín ve Vranovicích

RP/485/17
RP/455/17
RP/559/17
RP/478/17
RP/480/17
RP/191/18
RP/502/17
RP/503/17
RP/506/17

25.9.2018
25.9.2018
25.9.2018

ZO ČZS Strážnice
ZO ČZS Tvrdonice
ZO ČZS Vranovice
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nevyúčtováno
žádost podaná podruhé přiznaná podpora již na
jaře
nevyúčtováno
žádost o zrušení - změna
obsahu
nevyúčtováno
nevyúčtováno
žádost o zrušení nerealizováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
žádost o zrušení nerealizováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno
nevyúčtováno

