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ZÁPIS RADY VF 1/2021

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 21. 1. 2021 od 10:00 hodin prostřednictvím 

videokonference MS Teams.

Účastníci jednání:

Rada Vinařského fondu:

Přítomni:

Omluveni:

Vinařský fond:

Hosté:

DRVF: Ing. Petr Ptáček

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda Rady 
Předseda 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“) Ověřovateli zápisu byli navrženi 

O tomto návrhu Rada hlasovala. 

Usnesení Rady

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu
Pro přijetí usnesení: 11
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Pořad jednání:

1. Úvod
2. Schválení zápisu z jednání Rady 22. 12. 2020    
3. Kontrola úkolů
4. Exportní strategie pro VF – informace a další postup
5. Komplexní vyhodnocení všech klíčových marketingových aktivit Vinařského fondu, které byly 

realizovány v roce 2020
6. Plán činnosti a rozpočet Fondu na rok 2021, provozní náklady na rok 2021
7. Kampaně značky VMVČ v roce 2021
8. Žádost o poskytnutí finanční podpory státu 2020
9. Návrh na zrušení rozhodnutí 
10. Různé 
11. Závěr
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K bodu 1 – Úvod

Předseda 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: 11
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

Mgr. Jan Grolich předseda
jmenován ministrem na návrh zastupitelstva Jihomoravského 

kraje

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

Ing. Liana 

Hrabálková
člen

jmenována ministrem na návrh vinohradnických a vinařských 

sdružení (Svaz vinařů ČR, Cech českých vinařů, Evropský řád 

rytířů vína, VOC Kraví hora, V.O.C. Mikulovsko, VOC Modré 

hory, Ekovín a Sdružení vinařů Mikulovské vinařské podoblasti)

Mgr. František 

Koudela
člen

jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských 

sdružení (Svaz vinařů ČR)

Ing. Jiří Maděřič člen

jmenován ministrem na návrh Vinařské Asociace ČR, spolků 

Unie enologů ČR, z. s., Velká vína velkých vinic, z.s. a VOC 

Slovácko z.s.

Ing. Mgr. Lenka 

Machovská
člen

jmenována ministrem na návrh Svazu vinařů, z.s.

JUDr. Tibor 

Nyitray
člen

jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské 

unie ČR, z. s. a VOC Znojmo, z.s.

Ing. Kamil Prokeš, 

PhD.
člen

jmenován ministrem na návrh Unie enologů ČR, z. s. a spolku 

Mladí vinaři, z.s.

Ing. Bořek 

Svoboda
člen

jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské 

unie ČR, z.s. a VOC Znojmo, z.s.

Ing. Pavel Vajčner člen jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské 
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unie ČR, z.s. a VOC Znojmo, z.s.

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 21. 12. 2020

Předseda 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 21. 12. 2020. 
Pro přijetí usnesení: 11
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 3 – Kontrola úkolů

Ředitel Fondu informoval členy Rady VF o úkolu z jednání 9. 9. 2020. RVF 9. 9. 2020 
vzala na vědomí studii k exportní politice našich vín a rozhodnutí o dalším postupu nechala 
na novém složení Rady VF. Exportní studie bude znovu představena zpracovatelem v rámci 
bodu 4 jednání.

Dalším úkolem z minulého jednání bylo zpracování a předložení podrobného návrhu 
rozpočtu Vinařského fondu na rok 2021. Návrh rozpočtu bude předložen v rámci bodu 6 
jednání.

K bodu 4 – Exportní strategie pro VF – informace a další postup

K jednání se připojili zpracovatelé studie k exportní strategii zástupci společnosti 
Deloitte připomněla zadání a shrnula 
hlavní závěry a návrhy. Na prezentaci navázala diskuse. Předseda Rady VF formuloval úkol 
pro ředitele Fondu.
Úkol: Vinařský fond ve spolupráci se zpracovatelem připraví na příští jednání návrh 
dotazníku, který bude směřovat na vinaře a zohlední závěry studie.

K bodu 5 – Komplexní vyhodnocení všech klíčových marketingových aktivit Vinařského 
fondu, které byly realizovány v roce 2020
a k bodu 7 - Kampaně značky VMVČ v roce 2021

Ředitel uvedl materiál a k jednání se připojili zástupci agentury McCann-Erickson a 
hrnuli nejprve aktivity a kampaně v roce 

2020, jejichž plánovaný koncept se musel přizpůsobit změněné situaci v roce 2020. Dále 
představili východiska pro kampaň v roce 2021 s tím, že kampaň bude muset být flexibilní 
s ohledem na vývoj situace v roce 2021. Pánové definovali cílové skupiny a komunikační a 
prodejní kanály a představili návrh na rozdělení kampaní. K tématu proběhla diskuse.
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V průběhu diskuse se omluvil předseda Rady VF z jednání a předal slovo 
místopředsedovi Rady VF

Členové Rady VF se shodli, že kampaň musí začít co nejdříve.

Usnesení 5.1

Rada VF rozhodla o posílení kampaně značky Vína z Moravy, vína z Čech v jarním 
předvelikonočním období.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

pokračoval se zhodnocením aktivit roku 2020 v obchodních řetězcích a 

představil návrh aktivit/projektů na rok 2021.

K tématu proběhla diskuse. 

Pan se omluvil a odpojil z jednání.

Z diskuse vyplynul zájem členů Rady VF o navázání spolupráce s

Usnesení 5.2

Rada VF doporučila zaměřit se na projekt ve spolupráci s a 
pověřila ředitele připravit na příští jednání varianty této spolupráce.
Pro přijetí usnesení: 9
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

Z jednání se omluvil

Z diskuse dále vyplynul požadavek na lepší komunikaci Vinařského fondu směrem 

k vinařům. Ředitel přislíbil, že se tímto požadavkem bude zabývat.

K bodu 6 – Plán činnosti a rozpočet Fondu na rok 2021, provozní náklady na rok 2021

Ředitel Fondu představil odhad příjmů Fondu na rok 2021, návrh provozních nákladů 
Fondu na rok 2021 a návrh plánu výdajů Vinařského fondu na rok 2021. Blíže také popsal 
plánované aktivity uvedené v návrhu plánu.

Pan Nyitray se opět připojil k jednání.
Po projednání Rada VF rozpočet schválila.

Usnesení 6.1

Rada VF schvaluje návrh rozpočtu Vinařského fondu na rok 2021 a návrh provozních nákladů 
Vinařského fondu na rok 2021 dle přílohy č. 1 zápisu.
Pro přijetí usnesení: 9
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
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K bodu 8 – Žádost o poskytnutí finanční podpory státu 2020

Ředitel předložil členům Rady VF návrh žádosti o poskytnutí finanční podpory státu 
s tím, že částka se může ještě mírně změnit.

Usnesení 8.1

Rada VF schvaluje znění žádosti o poskytnutí finanční podpory státu za rok 2020 a pověřuje 
ředitele Fondu tuto žádost předat Ministerstvu zemědělství.
Pro přijetí usnesení: 9
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 9 – Návrh na zrušení rozhodnutí

Ředitel Fondu předložil Radě VF seznam rozhodnutí, u kterých žadatelé oznámili 
zrušení plánovaných podpořených akcí. doplnila, že u společnosti Zess, a.s. 
bylo sice předloženo finanční vyúčtování projektu, ale akce neproběhla a tím nebyly splněny 
podmínky stanovené v Pravidlech pro žadatele pro poskytnutí podpory a i toto rozhodnutí o 
podpoře musí být zrušeno.

Usnesení 9.1

Rada VF ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory dle přílohy č. 2 zápisu.
Pro přijetí usnesení: 9
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

K bodu 10 - Různé

Ředitel Fondu předložil členům Rady VF nabídku společnosti GfK - Sledování 
nákupního chování v kategorii tichá alkoholická vína. K nabídce proběhla diskuse. Členové 
Rady VF se shodli na pořízení dat od GfK s doplněním dat o šumivých a perlivých vínech.

Usnesení 10.1

Rada VF schvaluje pořízení statistických dat sledujících nákupní chování od společnosti GfK
dle předložené nabídky s doplněním dat o šumivá a perlivá vína. Rada VF pověřuje ředitele 
Fondu vyjednat se společností vstřícnější cenu.
Pro přijetí usnesení: 9
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 1
Usnesení bylo přijato

Ředitel Fondu informoval členy Rady o materiálu zpracovaném společností 

GastroPress. Jedná se o mimořádné číslo časopisu Sommelier, které bylo vytvořeno 

s podporou Vinařského fondu. Číslo bude k dispozici zdarma vinařům ve formátu PDF a 500 

ks i v tištěné podobě.
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upozornila na parazitování některých vinařů na značce 

Svatomartinské.

Úkol: Vinařský fond prověří u advokátní kanceláře, jak postupovat v případě neoprávněného

využívání značky nebo jejích částí.

Ředitel Fondu připomněl termín dalšího jednání, které proběhne 17. února od 13:00. 

Způsob jednání bude upřesněn s ohledem na vývoj situace.

Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsala:

Zápis odsouhlasen dne 

Ověřovatelé:

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

………………………………………………………….
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Příloha č. 1 – návrh rozpočtu Vinařského fondu

NÁVRH ROZPOČTU VINAŘSKÉHO FONDU PRO ROK 2021

Obsah kapitoly Dodavatel Finanční návrh

Kapitola Marketingová podpora značky "Vína z Moravy, 
vína z Čech" . Kompletní strategické řízení značky VMVČ a 
zpracování komunikační strategie reklamních kampaní hlavních 
produktových řad. Nadlinkové a podlinkové aktivity na podporu 
našeho  vinařství a značky Vína z Moravy, vína z Čech zajišťované 
na základě veřejné zakázky. Kreativní vývoj kampaní a jejich 
následná produkce. Tvorba a výroba všech POSM. Příprava a 
realizace fotobanky.  Mediální plánování a nákup mediálního 
prostoru (TV, print, on-line, atd.) pro všechny aktivity.

MCE, MQI 25 000 000  

Kapitola PR. Všechny aktivity a jejich realizace zaměřené na 
podporu našeho vinohradnictví a vinařství a strategický rozvoj 
značky VMVČ v rámci segmentu novinářů. 

Omnimedia 1 900 000  

Kapitola HORECA, výstavy v ČR, propagační akce 
(prezentace na veletrzích, eventy VF)

2 500 000  

Kapitola Vinařská turistika (turistické materiály edice Krajem 
vína, medializace vinařské turistiky)

NVC, MQI 2 500 000  

Kapitola Zahraniční soutěže. Administrace a zajištění dopravy 
vzorků na zahraniční soutěže

NVC/Gastropress 1 000 000  

Kapitola Průzkumy trhu. Spotřebitelské průzkumy zaměřené na 
klíčové segmenty trhu, pre-test komunikace hlavních kampaní s 
cílem odhalit silné stránky kreativního řešení pro hlavní kampaně 
značky VMVČ, měření hlavních parametrů výkonu značky VMVČ 
formou pravidelných kvantitativních šetření, případně další 
spotřebitelské průzkumy trhu na zmapování tržní pozice našich vín

Focus 1 500 000  

Retail - podpora prodeje tuzemských vín v hlavních 
obchodních  řetězcích zejména aktivity zaměřené na in-store
podporu, instalaci  POS materiálů v  jednotlivých řetězcích, 
komunikaci našich projektů v rámci "on-line" prostoru řetězců, 
případně podpora formou klasické inzerce v jednotlivých prodejních 
materiálech

obchodní 
řetězce, MCE

15 000 000  

Kapitola Podpora prodeje v e-shopech - příprava a tvorba 
samostatných projektů/mikro-stránek na podporu našich vín s 
vazbou na prodeje v rámci e-shopu. Primárně Rohlík a Košík.

MCE 1 500 000  

Kapitola Žádosti o podporu, smlouvy.  Všechny žádosti o 
podporu, smlouvy uzavřené k naplnění činnosti Fondu dle ust. § 31 
odst. 4 zákona o vinohradnictví a vinařství 

VF 20 000 000  

Kapitola Online aktivity (správa webu, tvorba přísběvků pro 
Facebook, tvorba obsahu pro web,  příprava příspěvků pro 
Instagram apod.) Dále realizace rozvojových projektů v rámci webu -
například "osobní účet" po vzoru TripAdvisor, propojení s projektem 
MojeLahve, rozvoj e-shopových funkcionalit na podporu našich 
vinařů, příprava a tvorba všech video formátů pro všechny platformy 
(web, IG, FB), samostatné projekty ve spolupráci s influencery s 
cílem podpořit pozitivní vnímání našich vín.

Symbio, Medialist 3 500 000  

Exportní strategie (aktivity navazující na zpracovaná doporučení 
společnosti Deloitte)

Deloitte 500 000  

Provozní náklady VF 7 150 000  

Rezerva 0  

Celkové výdaje 0  82 050 000  
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Plán provozních nákladů na rok 2021

V ý d a j e   v   Kč
Plán na rok 

2019

Plán na rok 

2020

Plán na rok 

2021

Náklady spojené se zaměstnanci 3 499 500 3 841 000 3 800 000

Hrubé mzdy + odměny 2 301 200 2 520 000 2 520 000

Mimořádná odměna (13.plat) 172 000 184 000 187 500

Odvody sociální 618 500 731 000 677 000

zdravotní 222 800 245 000 244 000

Stravenky, zákonné pojištění, 
pojištění

85 000 82 000 96 000

Cestovné + stravné
Rada VF + 
zaměstnanci

100 000 79 000 75 500

Náklady na provoz kanceláře 395 000 381 000 363 000

Nájemné + služby 200 000 200 000 200 000

Opravy a udržování 30 000 25 000 25 000

Kancelářské potřeby 62 000 58 000 50 000

Telefony 50 000 48 000 48 000

Poštovné 53 000 50 000 40 000

Automobily 285 000 230 000 210 000

Pojištění Ford, Ford 35 000 40 000 40 000

Opravy a udržování 80 000 40 000 40 000

Parkovné JMK, ostatní 50 000 50 000 40 000

PHM 120 000 100 000 90 000

Služby 2 240 000 2 438 000 2 537 000

Právní 600 000 800 000 850 000

Exekutorské 100 000 100 000 0

Výběrové řízení 150 000 150 000

Auditorské + poradenství 140 000 140 000 140 000

Ekonomické 264 000 312 000 312 000

marketingový poradce 650 000 750 000 750 000

Software, webové služby 300 000 300 000 300 000

Školení 6 000 6 000 10 000

Poplatky z BU 30 000 30 000 25 000

Nákup investic 1 000 000 200 000 100 000

1 000 000 200 000 100 000

Ostatní výdaje 130 500 210 000 140 000

Náklady na reprezentaci, ostatní 130 500 140 000 140 000

Rezerva 70 000

Celkem 7 550 000 7 300 000 7 150 000
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Příloha č. 2 – Seznam zrušených rozhodnutí o poskytnutí podpory

číslo 
rozhodnutí

datum 
vydání 
rozhodnutí

konečné 
datum pro 
doručení 
vyúčtování

žadatel název Výše 
přiznané 
podpory

důvod zrušení

RP/389/20 20.5.2020 20.5.2021 Sdružení slováckých vinařů, z.s. Seminář pro slovácké vinaře a degustátory 2020 10 000 oznámení o nerealizaci

RP/390/20 20.5.2020 20.5.2021 Sdružení slováckých vinařů, z.s. účast na výstavách a soutěžích 100 000 oznámení o nerealizaci

RP/234/20 20.5.2020 20.5.2021 ZO ČZS Lednice Svatomartinský přípitek Lednice 2020 5 000 oznámení o nerealizaci

RP/75/20 20.5.2020 20.5.2021 Spolek Nechorští vinaři K Nechorám do sklepa za mladým vínem 2020 50 000 oznámení o nerealizaci

RP/650/20 21.9.2020 21.9.2021 MYJO, s.r.o. Moravský vinařský podzim 2020 30 000 oznámení o nerealizaci

RP/26/20 20.5.2020 20.5.2021 Pouzdřanský zdar z.s. Výstava vín Pouzdřany 2020 8 000 oznámení o nerealizaci

RP/18/20 19.5.2020 19.5.2021 Klub přítel vína z.s., Staré Město Výstava vín Staré Město 2020 8 000 oznámení o nerealizaci

RP/504/20 20.5.2020 20.5.2021 Český zahrádkářský svaz, o.s. Celostátní výstava vín ČZS s mezinárodní účastí 
2020 40 000 oznámení o nerealizaci

RP/1/20 20.5.2020 20.5.2021 Pigs production s.r.o. Prima Fresh festival Sychrov 40 000 oznámení o nerealizaci

RP/2/20 20.5.2020 20.5.2021 Pigs production s.r.o. Prima Fresh festival Plzeň 40 000 oznámení o nerealizaci

RP/3/20 20.5.2020 20.5.2021 Pigs production s.r.o. Prima Fresh festival Pardubice 40 000 oznámení o nerealizaci

RP/328/20 20.5.2020 20.5.2021 ZESS, a.s. Šlapání hroznů dívčí nohou VI. 10 000 akce neproběhla
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