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ZÁPIS RADY VF 10/2018

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 12. 12. 2018 od 11:00 hodin v Brně, 

v budově Krajského úřadu JMK, místnost č. 010A.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni: JUDr. Bohumil Šimek, JUDr. Michal Hašek, Ing. Martin Fousek, PhD., Mgr. 
František Koudela, Ing. Jiří Maděřič, JUDr. Tibor Nyitray, Ing. Libor Průdek, 
Mgr. Art. Michal Tetur

Omluveni: JUDr. Luboš Bárta, JUDr. Jaroslav Javornický, Ing. Petr Marek

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“) paní Ing. Lucie Krainová. Ověřovateli 
zápisu byli navrženi pánové Ing. Martin Fousek, PhD. a Mgr. František Koudela. O tomto návrhu 
Rada hlasovala. Jednání je přítomen i externí marketingový poradce VF Marcel Toman.

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana Ing. Martina Fouska, PhD. a pana Mgr. Františka 
Koudelu.

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

Pořad jednání:

1. Úvod
2. Schválení zápisu z jednání Rady 24. 10. 2018
3. Kontrola úkolů
4. Návrh plánu činnosti a rozpočtu Fondu na rok 2019. Návrh provozních nákladů na rok 2019.
5. Návrh na úpravu finančního plánu 2018
6. Informace k podlimitní zakázce na výběr PR agentury
7. Předložení rozpracovaných návrhů společnosti McCann-Erickson na projekty a POS s realizací 

do konce března 2019
8. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory a návrh na autoremeduru
9. Návrh termínů jednání Rady Vinařského fondu v roce 2019
10. Různé
11. Závěr
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K bodu 1 – Úvod

Předseda Rady navrhl členům Rady zařadit do programu bod 12. Informace o 
průběhu veřejné zakázky na komunikační kampaň Vína z Moravy, vína z Čech. Rada 
souhlasila.

Usnesení 1.1

Rada schvaluje zařazení bodu 12. „Informace o průběhu veřejné zakázky na komunikační 
kampaň Vína z Moravy, vína z Čech“ do programu jednání. 
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

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 člen Jmenován ministrem za Ministerstvo zemědělství ČR 

Ing. Martin Fousek, 

PhD.
člen

jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských 

sdružení (Svaz vinařů ČR, Čtvrtečníci – sdružení vinařů Čejkovice 

z.s., Sdružení vinařů Mikulovské podoblasti, z.s., VOC Znojmo, z.s., 

V.O.C. Mikulov, z.s., Vinařská unie ČR, z.s., VOC Modré hory, VOC 

Kraví Hora, z.s., Evropský řád rytířů vína - spolek

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)

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
jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských 

sdružení (Vinařská Asociace ČR)

Mgr.Art. Michal 

Tetur

člen 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)
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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. 

K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání Rady 24. 10. 2018

Předseda Rady vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního jednání. 

Ředitel Fondu upozornil na chybu v zápisu v usnesení č. 5.1. Usnesení je třeba změnit na 

„Rada schvaluje seznam výstav a soutěží …“. Usnesení bylo Radou změněno.

Usnesení 2.1

Rada schvaluje změnu v usnesení 5.1 zápisu ze dne 24. 10. 2018 na: „Rada schvaluje seznam
výstav a soutěží dle přílohy č. 1 zápisu“. 
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Zápis byl schválen bez dalších připomínek.

Usnesení 2.2

Rada schvaluje zápis ze zasedání Rady, konaného dne 24. 10. 2018. 
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Byl představen materiál se stanovisky agentur MCE, MQI a Focus k výsledkům 
výzkumu KPI. K tématu proběhla diskuse. 

Předseda Rady navrhl předsunout bod 12. Rada souhlasila.

K bodu 12 - Informace o průběhu veřejné zakázky na komunikační kampaň Vína z Moravy, 
vína z Čech

Členům Rady byl předložen protokol z jednání hodnotící komise s hodnocením 
nabídek. Rada odsouhlasila návrh komise na pořadí jednotlivých účastníků. Vítěznými 
agenturami jsou McCann – Erickson Prague spol. s r.o. pro část 1 a MQI Brno, spol. s r.o. pro 
část 2. 

Předseda Rady navrhl jednat o ohodnocení členů komise pro hodnocení nabídek.
Proběhla diskuse. 
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Usnesení 12.1

Rada schvaluje výsledek hodnocení nabídek a výběr nejvýhodnějších nabídek pro část 1 i 
část 2 veřejné zakázky na Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro 
období 2019 – 2021, vybranými agenturami jsou McCann – Erickson Prague spol. s r.o. pro 
část 1 a MQI Brno, spol. s r.o. pro část 2. 
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 12.2

Rada schvaluje odměnu členům komise pro hodnocení nabídek ve výši 20.000,- Kč.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Předseda Rady se vrátil k druhé části bodu 3 – Kontrola úkolů.

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Další úkol z minulého jednání Rady se týkal výběru vinařských osobností pro natočení 
on-line video spotů. Byl představen seznam navržených osobností, který zaslali členové Rady. 
Ředitel doporučil vybrat prozatím pouze 5 osobností. Proběhla diskuse.

Usnesení 3.1

Rada schvaluje natočení krátkých videí s těmito osobnostmi: 

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

K bodu 4 – Návrh plánu činnosti a rozpočtu Fondu na rok 2019. Návrh provozních nákladů 
na rok 2019

Ředitel Fondu představil návrh plánu na rok 2019 a návrh provozních nákladů na rok 
2019. Členové Rady se po diskusi rozhodli projednat obojí na prvním jednání v lednu roku 
2019.

K bodu 5 - Návrh na úpravu finančního plánu 2018

Ředitel Fondu zdůvodnil potřebu změny finančního plánu na rok 2018.

Usnesení 5.1

Rada schvaluje navýšení finančního plánu na rok 2018 o 1 mil. Kč.
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Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 6 - Informace k podlimitní zakázce na výběr PR agentury

Ředitel Fondu oznámil Radě jména agentur, které předložili nabídky, a představil 

varianty dalšího postupu. Po diskusi se členové Rady domluvili na vytvoření 5ti členné 

výběrové komise.

Usnesení 6.1

Rada schvaluje výběrovou komisi k podlimitní zakázce na výběr PR agentury v tomto složení:

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

K bodu 7 - Předložení rozpracovaných návrhů společnosti McCann-Erickson na projekty a 
POS s realizací do konce března 2019

Materiál představil společně s ředitelem Fondu. Proběhla diskuse 
v jakém rozsahu aktivity realizovat. Členové Rady se shodli, že s realizací části týkající se on-
line aktivit bude vhodnější počkat až do doby po podpisu smlouvy s nově vybranou 
agenturou.

Dále proběhla diskuse ohledně nejvhodnějšího způsobu realizace POS materiálů. Do 
příštího jednání budou zjištěny nejvhodnější možnosti.

K bodu 8 - Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory a návrh na autoremeduru

Členům Rady byl předložen návrh na zrušení rozhodnutí z důvodu nesplnění 
podmínek stanovených v rozhodnutí.

Usnesení 8.1

Rada schvaluje zrušení rozhodnutí č. RP/545/17 Vinařského spolku Uherčice.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Členové byli seznámeni s materiálem týkající se změny rozhodnutí společnosti Grada 
Publishing, a.s.

Usnesení 8.2

Rada schvaluje změnu rozhodnutí č. RP/585/17 společnosti Grada Publishing, a.s. dle přílohy 
č. 1.
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Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 9 - Návrh termínů jednání Rady Vinařského fondu v roce 2019

Členům Rady byl předložen návrh termínů jednání na rok 2019. Návrh byl po diskusi 
schválen.

Usnesení 9.1

Rada schvaluje návrh termínů jednání na rok 2019 dle přílohy č. 2.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 10 – Různé

Členové Rady byli seznámeni s návrhem smlouvy se společností Strelička & Partners, 
advokátní kancelář, s.r.o.

Usnesení 10.1

Rada souhlasí s návrhem smlouvy se společností Strelička & Partners, advokátní kancelář, 
s.r.o. na rok 2019 a pověřuje ředitele Fondu k uzavření této smlouvy.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Ředitel Radu informoval o žádostech o informace podaných od posledního jednání 
Rady.

Dále ředitel Fondu předložil Radě materiál týkající se nabídky spolupráce s Fresh 
Festivaly. Po diskusi se Rada rozhodla, že se Vinařský fond nebude Fresh Festivalů jako 
partner účastnit.

Radě byla předložena žádost Centrály cestovního ruchu Jižní Morava o spolupráci na 
prezentaci na dvou zahraničních veletrzích.

Usnesení 10.2

Rada schvaluje poskytnutí 160 lahví vína Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava na 
veletrhy F.RE.E Mnichov a ITB Berlín.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
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Rada se dále zabývala žádostí o poskytnutí vína na ples Komory pro hospodářské 
styky se SNS. Členové Rady se shodli na tom, že poskytování vína na takovéto akce nezapadá 
do strategie Vinařského fondu.

Dále byl Radě předložen návrh na odměny zaměstnancům Vinařského fondu. Po 
diskusi byly odměny schváleny.

Usnesení 10.3

Rada schvaluje poskytnutí odměn zaměstnancům Vinařského fondu takto: 

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

K bodu 11 – Závěr

Předseda poděkoval členům za práci a aktivní účast na jednáních v roce 2018, popřál 

členům Rady krásné svátky a ukončil jednání.

Zapsala: Ing. Lucie Krainová

Zápis odsouhlasen dne …….. 2018

Ověřovatelé:

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

       Ing. Martin Fousek, PhD. Mgr. František Koudela

………………………………………………………….

            JUDr. Bohumil Šimek

             Předseda Rady
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Příloha č. 1

Vinařský fond
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
tel: 541 652 471, info@vinarskyfond.cz, www.vinarskyfond.cz, IDDS: 6tnj224

          
Č.j.: 2190/2017       V Brně, dne: 

R O Z H O D N U T Í
o změně rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci projektu dle 

ustanovení § 31 odst. 10 až 20 a § 32 odst. 8 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a 
vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory

č. RP/585/17

Rada Vinařského fondu jako věcně příslušný orgán podle ustanovení § 32 odst. 8 písm. c) 
zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vinařský zákon“) a ustanovení § 31 odst. 5 vinařského zákona, za použití ustanovení § 87 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
rozhodla na svém zasedání dne 12. 12. 2018 ve věci řízení o přezkoumání rozhodnutí
doručeném Vinařskému fondu (dále jen „Fond“) dne 7. 11. 2018, vedeném pod č.j. 
4684/2018, který byl podán společností Grada Publishing, a.s., se sídlem: U průhonu 466/22, 
Praha 7, PSČ: 170 00, IČ: 48110248 (dále jen „žadatel“), proti rozhodnutí o zrušení 
rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci projektu „publikace Biodynamické 
vinohradnictví a vinařství“ ze dne 30. 10. 2018, vedeném pod č. j. 2190/2017, takto:

Rozhodnutí Rady Vinařského fondu o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci 
projektu „publikace Biodynamické vinohradnictví a vinařství“ ze dne 30. 10. 2018, vedené 
pod č. j. 2190/2015, se mění tak, že 

Podpora se žadateli  p o s k y t u j e.
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Žadateli se poskytuje podpora na realizaci projektu „publikace Biodynamické vinohradnictví 
a vinařství“, (dále jen „podpora“) do výše 40.000,- Kč (slovy čtyřicettisíc korun českých), a to 
na úhradu nákladů na výrobu tištěného materiálu a autorské honoráře. Je-li žadatel plátce daně 
z přidané hodnoty, je podpora dle tohoto rozhodnutí poskytována v částce bez DPH. V 
případě, že žadatel není plátce daně z přidané hodnoty, je podpora dle tohoto rozhodnutí 
poskytována v částce včetně DPH.

Podpora se poskytuje na úhradu těchto uvedených nákladů:
- Autorský honorář
- Předtisková příprava, tisk
- Redakční práce

Žadatel je povinen splnit následující podmínky:
- v tištěném materiálu uvést informaci o tom, že projekt je realizován s podporou Fondu 

a umístit loga Vinařského fondu a „Vína z Moravy, vína z Čech“ v podobě, která je 
přílohou tohoto rozhodnutí. Návrh tohoto materiálu s umístěním log Vinařského fondu 
a „Vína z Moravy, vína z Čech“ je žadatel povinen zaslat v elektronické podobě na 
mail info@vinarskyfond.cz před zahájením jeho výroby. Vinařský fond vznese 
případné připomínky do 2 pracovních dnů ode dne doručení návrhů.

- Žadatel je povinen nejpozději do 12 měsíců ode dne vydání tohoto rozhodnutí, t.j. 
nejpozději do 25.9.2018 předložit Vinařskému fondu (dále jen „Fond“) vyhodnocení 
kompletního vyúčtování skutečně vynaložených finančních prostředků na realizaci 
účelu, na který se podpora poskytuje (dále jen “vyúčtování“).

V případě nesplnění těchto podmínek bude toto rozhodnutí zrušeno.

Vyúčtování příjemce podpory doloží na řádně vyplněném formuláři (ke stažení na 
www.vinarskyfond.cz - Formuláře), k němuž přiloží:

- Kopie účetních dokladů vztahujících se k předmětu podpory a doklady o jejich 
zaplacení

- 20 ks tištěného materiálu
- Doklad k bankovnímu účtu žadatele

Fond poukáže podporu na bankovní účet žadatele, který žadatel doloží společně 
s vyúčtováním, a to do 14 dnů ode dne provedení kontroly žadatelem předloženého 
kompletního vyúčtování.

V případě, že ve stanovené lhůtě nebude žadatelem Fondu předloženo kompletní vyúčtování,
ani toto nebude doplněno na základě výzvy Fondu k doplnění, bude toto rozhodnutí 
o poskytnutí podpory zrušeno a podpora nebude žadateli vyplacena.

Žadatel bere na vědomí, že poskytovaná podpora má charakter „provozní dotace.“

Odůvodnění

Dne 14.8.2017 byla Fondu doručena žádost o poskytnutí podpory žadateli na realizaci 
projektu „publikace Biodynamické vinohradnictví a vinařství“, vedená pod č.j. 2190/2017. 
Rada Fondu žádost posoudila a konstatovala, že žadatel splnil podmínky pro poskytnutí 
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podpory za splnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím a podmínek vyplývajících ze 
zákona a Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory. 

Po ukončení projektu obdržel Vinařský fond vyhodnocení vyúčtování skutečně vynaložených 
finančních prostředků (dále jen „vyúčtování“) a to dvakrát. Jedno vyhotovení vyúčtování bylo 
doručeno elektronicky datovou schránkou dne 24. 9. 2018 a druhé vyhotovení vyúčtování 
bylo doručeno prostřednictvím České pošty dne 26. 9. 2018. Vinařský fond chybně přihlédl 
k druhému zaslanému vyúčtování jako ke správnému a vyhodnotil ho jako pozdě zaslané. 
Konečný termín pro zaslání vyúčtování byl 25. 9. 2018. Z tohoto důvodu předložil 
Rozhodnutí č. RP/585/17 Radě Vinařského fondu ke zrušení.

Žadatel proti rozhodnutí Rady Vinařského fondu o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory 
na realizaci projektu podal včas rozklad nazvaný jako „žádost o přezkoumání rozhodnutí 
Rady VF č.j. 2190/2017 ze dne 30. 10. 2018“, který byl Fondu doručen dne 7. 11. 2018 a 
zaevidován pod č.j. 4684/2018.

Žadatel ve svém rozkladu uvádí, že zaslal dvě totožná vyúčtování: jedno v elektronické 
podobě přes datovou schránku dne 24. 9. 2018 a současně poštou v tištěné podobě, které VF 
obdržel 26. 9. 2018 a právě tímto druhým termínem Rada VF zdůvodnila zamítnutí (zrušení) 
finanční podpory. Žadatel tedy žádá o revizi příslušného rozhodnutí.

Rada Vinařského fondu přezkoumala podaný rozklad a konstatuje, že žadatel prokázal 
skutečnosti, na základě kterých lze vydané rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o poskytnutí 
podpory na realizaci projektu považovat jako nesprávné. 

V souladu s ustanovením § 87 správního řádu může Rada Vinařského fondu, která napadené 
rozhodnutí vydala, toto rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví rozkladu a jestliže tím 
nemůže být způsobena újma žádnému z účastníků, ledaže s tím všichni, kterých se to týká, 
vyslovili souhlas. Rada Vinařského fondu shledala podmínky pro tento postup, a proto 
rozhodla tak, jak je výše uvedeno. 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů od jeho doručení k předsedovi Rady 
Fondu, a to prostřednictvím Fondu (§ 31 odst. 6 zákona).

              --------------------------------------------
                                                                                             Ing. Jaroslav Machovec
                                                                                                    ředitel Vinařského fondu
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Příloha č. 2

Návrh termínů pro jednání Rady v roce 2019 (jednací den středa 

jako 2018)

Měsíc Termín Hlavní body jednání

Leden 23.1. rozpočet, plán aktivit 2019 

Únor 20.2. Seznámení s nově vysoutěženou komunikační, mediální a PR 

agenturou a nastavení spolupráce

Březen 13.3. žádosti o podporu z termínu 1.1.-15.2.2019, ProWein

Duben 17.4. výroční zpráva, účetní závěrka, Pravidla pro termín 1.7.-15.8.2019

Červen 12.6. Komunikační kampaň podzim, Svatomartinské 2018

Červenec 

Srpen

příp. mimořádné zasedání dle potřeby

Září 11.9. žádosti o podporu z termínu 1.7.-15.8.2019

Říjen 23.10. Průzkum KPI, Pravidla pro termín 1.1.-15.2.2020

listopad 27.11. První návrh rozpočtu a plán na rok 2020




