
1

ZÁPIS RADY VF 7/2019

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 23. 10. 2019 od 10:00 hodin v Brně, 

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

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni: JUDr. Michal Hašek, Ing. Martin Fousek, PhD., JUDr. Jaroslav Javornický, Ing. 
Jiří Maděřič, JUDr. Tibor Nyitray, Ing. Libor Průdek, Mgr. Art. Michal Tetur

Omluveni: JUDr. Bohumil Šimek, JUDr. Luboš Bárta, Mgr. František Koudela, Ing. Petr 
Marek

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec

Hosté:

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil místopředseda Rady, pan 
JUDr. Michal Hašek. Místopředseda 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. Libor Průdek a Ing. Martin Fousek, PhD.. O tomto návrhu Rada 
hlasovala. 

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu pana Ing. Libora Průdka a Ing. Martina Fouska, PhD..

Pro přijetí usnesení: 6
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:

1. Úvod
2. Schválení zápisu z jednání Rady 11. 9. 2019    
3. Kontrola úkolů
4. Prezentace závěrů z KPI průzkumu pro Vinařský fond společnosti Focus
5. Hospodaření Vinařského fondu 
6. Projednání návrhu Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro období 

1. 1. – 15. 2. 2020
7. První návrh rozpočtu na rok 2020
8. Informace ke kampani Svatomartinské 2019
9. Vyhodnocení kampaně na e-shopech
10. Žádosti o zrušení projektů a projednání nevyúčtovaných rozhodnutí 

o poskytnutí podpory
11. Různé 
12. Závěr
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K bodu 1 – Úvod

Místopředseda Rady vznesl dotaz, zda členové Rady souhlasí s navrženým programem 

jednání. Pořad jednání byl odsouhlasen. 

Usnesení 1.1

Rada schvaluje navržený program jednání. 
Pro přijetí usnesení: 6
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

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. Michal 

Hašek
místopředseda

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

JUDr. Jaroslav 

Javornický
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. Jiří Maděřič člen
jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských 

sdružení (Vinařská Asociace ČR)

Ing. Libor Průdek 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.)

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 11. 9. 2019

Místopředseda 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 11. 9. 2019. 
Pro přijetí usnesení: 6
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Ředitel fondu na základě usnesení z minulého jednání informoval členy Rady Fondu 
o přípravách Concours Mondial de Bruxelles 2020. 

Na jednání se dostavil JUDr. Jaroslav Javornický.

Dalším úkolem z minulého jednání bylo na základě oslovení vinařů a pořadatelů 
výstav a soutěží sestavit seznam podporovaných akcí do pravidel pro žadatele. Seznam je 
předkládán v bodě 6 programu.

K bodu 4 – Prezentace závěrů z KPI průzkumu pro Vinařský fond společnosti Focus

K bodu byli přizváni zástupci agentury Focus  
kteří představili výsledky průzkumu. 

Po prezentaci vyzval místopředseda členy Rady Fondu k diskuzi. Diskutovaly se 
především možné příčiny poklesu konzumace vína. Možné příčiny a doporučení budou 
předány i PR agentuře.

Ředitel Fondu dále informoval členy Rady o plánované schůzce, na kterou budou 
pozváni výrobci, kteří nabízejí svá vína v obchodních řetězcích.

K bodu 5 – Hospodaření Vinařského fondu

Ředitel Fondu seznámil členy Rady Fondu o dosavadním čerpání provozních nákladů, 
příjmech Fondu a čerpání plánu. Ředitel požádal Radu Fondu o souhlas s převedením částky 
určené na proexportní politiku do kapitoly určené na proplácení podpor. Rada doporučila
další možné úpravy projednat na listopadovém jednání.

Usnesení 5.1

Rada bere na vědomí informaci o hospodaření Fondu. 
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
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Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Usnesení 5.2

Rada VF schvaluje záměr přesunout prostředky určené na exportní politiku do kapitoly 
žádosti o podporu, smlouvy.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 6 – Projednání návrhu Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským 
fondem pro období 1. 1. – 15. 2. 2020

Ředitel Fondu představil návrh Pravidel a zdůraznil hlavní změnu oproti pravidlům 
pro předchozí období. Jedná se o možnost předkládání žádostí přes portál Vinařského fondu.

Dále ředitel vyzval členy Rady, aby se vyjádřili k předloženému seznamu soutěží 
a výstav a připomenul stanovisko Dozorčí rady k vysokému počtu podporovaných soutěží 
a výstav. Rada Fondu doporučila, že by bylo vhodné udělat statistiku, na jaké soutěže 
a výstavy žadatelé jezdí a prošla předložený seznam, který po malých úpravách schválila.

Usnesení 6.1

Rada VF schvaluje seznam podporovaných soutěží, výstav a prezentačních akcí dle přílohy 
č. 1 zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Dále Rada schválila předložená Pravidla pro žadatele.

Usnesení 6.2

Rada VF schvaluje Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory Vinařským fondem pro období 
1. 1. – 15. 2. 2020 dle přílohy č. 2 a ukládá řediteli Fondu tato pravidla předat Ministerstvu 
zemědělství ke schválení. 
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 7 – První návrh rozpočtu na rok 2020

Ředitel Fondu předložil členům Rady odhad příjmů na rok 2020 a připomněl, že 31. 

12. 2020 vyprší notifikace. Rada Fondu nejprve navrhla, aby byl na MZe zaslán oficiální dopis, 

ale nakonec pověřila předsedu a místopředsedu, aby na ministerstvu o budoucí notifikaci 

začali jednat.

Usnesení 7.1

Rada VF pověřuje předsedu a místopředsedu Rady Vinařského fondu k jednání o budoucí 
notifikaci Vinařského fondu.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo



5

Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Ředitel představil Radě Fondu první návrh rozpočtu na rok 2020, ve kterém navrhuje 

využít maximální možnou částku dle stávající notifikace a to 84 mil. Kč.

Rada diskutovala o výši částek v některých kapitolách. Rada vzala první návrh 

rozpočtu na vědomí.

Usnesení 7.2

Rada bere na vědomí první návrh rozpočtu Vinařského fondu na rok 2020.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 8 – Informace ke kampani Svatomartinské 2019

Ředitel Fondu členy Rady informoval o 2 proběhlých tiskových konferencích ke 

Svatomartinskému 2019 a informoval o tom, jaké zaznamenává reakce na změnu termínu 

prodeje. Po prvním kole hodnocení Svatomartinských vín odhaduje ředitel Fondu, že objem 

vín bude podobný jako v roce 2018. Svatomartinský košt na náměstí Svobody bude opět 11. 

11. a VIP košt bude v hotelu International. 13. 11. proběhne opět seminář a ukázka 

Svatomartinských vín v Senátu.

Dále byl Radě Fondu představen mediální plán ke Svatomartinskému 2019. Rada 

Fondu mediální plán schválila.

Usnesení 8.1

Rada schvaluje mediální plán včetně zajištění finančních prostředků. 
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 9 – Vyhodnocení kampaně na e-shopech

Ředitel Fondu společně s marketingovým poradcem panem 

představili první vyhodnocení dvoutýdenní kampaně na rohlik.cz. Z portálu košík.cz by mohly 

být výsledky k dispozici na konci měsíce. Členové Rady byli dále informováni o tom, že 

kampaň na e-shopu Globusu probíhat nebude, protože Globus s touto aktivitou končí.

Rada tyto informace vzala na vědomí.

K bodu 10 – Žádosti o zrušení projektů a projednání nevyúčtovaných rozhodnutí o 
poskytnutí podpory

Ředitel předložil členům seznam projektů určených ke zrušení a uvedl, jaké důvody ke 
zrušení jsou.

Usnesení 10.1

Rada schvaluje zrušení projektů dle přílohy č. 3 zápisu a ukládá řediteli zpracovat rozhodnutí 
o zrušení.
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Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 11 - Různé

Ředitel Fondu předložil Radě žádost Centrály cestovního ruchu Jihomoravského kraje 

o zajištění degustace moravských vín na akci Fórum cestovního ruchu, která proběhne dne 

28. 11. 2019 na Staré radnici v Brně.

Usnesení 11.1

Rada schvaluje poskytnutí vín dle žádosti a ukládá řediteli zajistit degustaci moravských vín 
na Fóru cestovního ruchu dne 28. 11. 2019. 
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Ředitel dále požádal Radu Fondu o navýšení prostředků určených pro Jihomoravský 
kraj na prezentaci moravských vín. Rada po diskusi navýšila částku na prezentaci vín na 
600.000,-

Usnesení 11.2

Rada schvaluje navýšení částky na prezentaci vín pro Jihomoravský kraj na 600.000,- Kč. 
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Místopředseda poděkoval členům Rady za aktivní účast a pozval členy Rady na další 

jednání, které bude 27. 11. 2019 a bude poslední v tomto roce.

Zapsala: Ing. Lucie Krainová

Zápis odsouhlasen dne 

Ověřovatelé:

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

Ing. Libor Průdek          Ing. Martin Fousek, PhD.

………………………………………………………….

            JUDr. Michal Hašek

         Místopředseda Rady
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Příloha č. 1 - Soutěže, výstavy a prezentační akce konané od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020

Tuzemské výstavy a propagační akce
Dobřichovické vinařské slavnosti
Wine Prague Letňany
Pardubický festival vína
Vinařské Litoměřice
Tichá vína Reduta Uh. Hradiště
IWSP Praha
Festivaly Prima Fresh
Garden Food Festival
Země živitelka
Růžový máj (23. 5. 2020)

Zahraniční výstavy a propagační akce
EnoExpo Krakow
Food Expo Hong Kong
Wine & Food, Finish Food Fair
London Wine Fair 2020
Shanghai International Wine and Spirit Exhibition
Sial Wine World
Interwine Beijing International Wine and Spirits Exh.
Wine and Gourmet Japan
Worlds Leading Wines Tokyo
Wine Professional, Amsterdam
Sakura Awards, Japan
Vinexpo Hong Kong 

Tuzemské soutěže
Co chutná mladým
Festwine
Galerie rulandských vín
Grand Prix Vinex
Král vín
Nominační soutěž Mikulovské vin. podobl.
Nominační soutěž Slovácké vin. podobl.
Nominační soutěž Velkopavlovické vin. podobl.
Nominační soutěž Znojemské vin. podobl.
Nominační soutěž České vin. podobl.
Salon vín ČR
Oenoforum (17. - 19. 6. Lednice)
Prague Wine Trophy
Valtické vinné trhy
Vinařské Litoměřice
Vinař roku ČR
Pardubický festival vína
Hibernal Fórum Šardice 
Jarovín rosé
Suchá vína on-line
Zlatý pohár Československa
Hradecký pohár vína

Zahraniční soutěže
Concours Mondial de Bruxelles
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IWSC Hong Kong
topWine China
Vinexpo Hong Kong
Finish Wine Awards
Concours des Grand Vins Blancs du monde
Terravino Izrael
Michelangelo International Wine Awards
Asia Wine Trophy

Vinagora
Mundus Vini
Piwi Weinpress
Galicja Vitis
Grand Prix Magazynu Wino
AWC Vienna
Muvina Prešov
Vino Ljubljana
International Wine Awards
San Francisco IWC
Finger Lakes

Decanter London
IWC London
The Champagne & Sparkling Wine World Championship
Bachcus UEC, (Španělsko)
Berliner Wein Trophy 
Bucharest OIV, Vinofed (Rumunsko)
Concours Mondial du Sauvignon Touraine (Francie)
Danube Wine Challenge (Slovensko)
Great American
Mondial du Rosé (Francie)
Portugal Wine Trophy (Portugalsko)
Texas International (USA)




