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ZÁPIS RADY VF 2/2021 

 

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 17. 2. 2021 od 13:00 hodin prostřednictvím 

videokonference MS Teams. 

Účastníci jednání: 

Rada Vinařského fondu: 

Přítomni: Mgr. Jan Grohlich, Ing. Martin Fousek, PhD., Ing. Liana Hrabálková, Mgr. 
František Koudela, Ing. Jiří Maděřič, Ing. Mgr. Lenka Machovská, JUDr. Tibor 
Nyitray, Ing. Kamil Prokeš, PhD., Ing. Bořek Svoboda, Ing. Pavel Vajčner 

 
Omluveni: JUDr. Michal Hašek 
 

Vinařský fond:  Ing. Jaroslav Machovec, Ctibor Dolanský, Martina Černá 

Hosté: 

 
DRVF: Ing. Petr Ptáček 
 

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda Rady Mgr. Jan 
Grolich. 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: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Pořad jednání: 

1. Úvod 
2. Schválení zápisu z jednání Rady 21. 1. 2021     
3. Kontrola úkolů 
4. Představení závěrů průzkumu KPI značky VMVČ 
5. Aktuální stav přípravy kampaně značky VMVČ v roce 2021 
6. Návrh na zrušení rozhodnutí  
7. Různé  
8. Závěr 

 

K bodu 1 – Úvod 

Předseda vznesl dotaz, zda členové Rady souhlasí s navrženým programem jednání. 

Pořad jednání byl odsouhlasen.  



2 

Usnesení 1.1 

Rada schvaluje navržený program jednání.  
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

K jednání se připojila paní Lenka Machovská. 

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 

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 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.  
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K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání Rady 21. 1. 2021 

  

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. 1. 2021.  
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

K bodu 3 – Kontrola úkolů 

 Ředitel Fondu společně s informovali členy Rady VF o úkolu 
navazujícím na exportní studii. Návrh dotazníku zahrnuje i připomínky ze strany zpracovatele 
studie. K tématu proběhla diskuse. Z diskuse vyplynulo, že by bylo dobré, aby vinařům byla 
předložena alespoň zkrácená verze studie s jejími hlavními doporučeními a závěry. 
Předpokládaná cena dotazníkového šetření bude přibližně 140.000 Kč. Zároveň bylo navrženo 
doplnění otázky „Kolik jste exportovali vína jiného než tuzemského původu?“ 

Usnesení 3.1 

Rada schvaluje návrh dotazníku a ukládá řediteli VF zadat realizaci dotazníkového šetření.  
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Další úkol týkající se navržení možností spolupráce s byl 
odložen na příští jednání. 
 ředstavil novou cenovou nabídku společnosti GfK zahrnující data 
požadovaná Radou VF na minulém jednání. K bodu proběhla diskuse. V diskusi se členové 
shodli na doplnění o údajů za perlivá a šumivá vína. A o podrobnější rozpracování varianty 3 
až na údaje o českých a zahraničních EAN. 
Úkol: Ředitel VF prověří možnost využití získaných dat i pro vinaře, plátce do Vinařského 
fondu.  

Usnesení 3.2 

Rada schvaluje objednání dat u společnosti GfK s doplněním údajů dle požadavků členů Rady 
VF.  
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
K bodu 4 – Představení závěrů průzkumu KPI značky VMVČ 
 
 K jednání se připojili zástupci společnosti Focus

 kteří představili hlavní zjištění průzkumu KPI značky Vína z Moravy, vína z Čech. 
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K bodu proběhla diskuse. V diskusi členové Rady zmiňovali témata, která by se měla v nové 
kampani objevovat např. práce, příběhy, péče o krajinu a o půdu. Zároveň se mluvilo o tom, 
že mladší generace upřednostňuje jiné druhy vín (vegan, raw, nízkoalkoholická, frizzante 
apod.)  
 Členové Rady VF doporučili, aby se výsledky výzkumu dostali k výrobcům, aby mohli na 
změnu preferencí reagovat. 
 

Z jednání se odhlásil  

Usnesení 4.1 

Rada bere na vědomí závěrečnou zprávu průzkumu KPI značky VMVČ a ukládá řediteli VF, aby 
zajistil přípravu článku do Vinařského obzoru a dále aby zajistil zpřístupnění materiálu 
s výsledky průzkumu vinařům, plátcům do Vinařského fondu. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 

Předseda poděkoval zástupcům společnosti Focus. Ti se následně odpojili z jednání. 
Předseda Rady VF předřadil bod 6 a 7 jednání. 
 

K bodu 6 – Návrh na zrušení rozhodnutí 
 
 Ředitel Fondu a vysvětlili členům Rady VF důvod pro zrušení 
předložených rozhodnutí. Rada VF předložená rozhodnutí zrušila. 

Usnesení 6.1 

Rada VF ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory dle přílohy č. 1 zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 

K bodu 7 - Různé 

  

 Ředitel VF informoval členy Rady VF o situaci, která vznikla při realizaci projektu 

společnosti GastroPress a výtiskem zvláštního čísla časopisu Sommeliér pod názvem „Nový 

normál“. 

 Dále ředitel informoval členy Rady VF o zahájení kontroly ze strany Ministerstva 

financí. Kontrola byla zahájena 25. 1. 2021.  

 Nakonec ředitel informoval Radu VF o běžících soudních sporech, ve kterých je 

Vinařský fond buď žalovaným nebo vedlejším účastníkem řízení. 

 

 Předseda se vrátil k bodu 5 jednání. 

 

K bodu 5 – Aktuální stav přípravy kampaně značky VMVČ v roce 2021 
 
 K jednání se připojili zástupci společnosti McCann-Erickson 

Po krátkém úvodu představil ideu Jarní kampaně a 
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představil dvě varianty vizuálů, návrh na TV spot a sponzoring. K tomuto proběhla diskuse. 
Z diskuse vyplynul požadavek na větší důraz na jarní krajinu a práci vinařů. A doporučili lepší 
výběr fotografií. Členové Rady upřednostnili vizuál s krajinou před vizuálem s lahvemi.  

K jednání se opět připojil  
Dále zástupci společnosti MCE představili návrh směru, kterým by se měli ubírat další 

kampaně. Rada vyjádřila nespokojenost s předloženými návrhy a v závěru diskuse pověřila 
ředitele, aby s agenturou MCE vyjednal přepracování návrhů na letní část kampaně. Návrhy 
budou předloženy na příštím jednání Rady VF.  
Úkol: Přepracování návrhů kampaní a předložení na dalším jednání Rady VF. 
Úkol: Ředitel VF zajistí rozeslání archívu předchozích kampaní členům Rady VF. 
 V diskusi členové Rady doporučovali, aby v kampani byl cítit pozitivní zážitek. 
Diskutovalo se také o možnosti fotografické soutěže. 
 krátce informoval také o průběhu jednání v řetězcích a přípravě kampaní 
tamtéž. 
 Předseda Rady VF zástupcům MCE poděkoval a ti se odpojili z jednání. 
 
 se vrátila k bodu Různé. 
 
K bodu 7 - Různé 

 

o rozeslání kontaktů na členy Rady VF všem členům. Dále se 
připomněla s úkolem týkajícím se zneužívání značky Svatomartinské. Ředitel informoval, že 
tento úkol řeší s právní kanceláří. 

Dále probíhala diskuse nad předloženými návrhy společnosti MCE. 
 
Předseda poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání. 

 

Zapsala: Ing. Lucie Krainová   

Zápis odsouhlasen dne  

 

Ověřovatelé: 

 

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

     

   

 

…………………………………………………………. 

                 Mgr. Jan Grolich 

  Předseda Rady Vinařského fondu 
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Příloha č. 1 – Seznam zrušených rozhodnutí o poskytnutí podpory 

číslo 
rozhodnutí 

datum 
vydání 
rozhodnutí 

konečné 
datum pro 
doručení 
vyúčtování 

žadatel název Výše 
přiznané 
podpory 

důvod zrušení 

RP/100/20 20.5.2020 20.5.2021 Republika Kraví hora, z.s. Putování za mladým vínem 2020 30 000 oznámení o nerealizaci 

RP/101/20 20.5.2020 20.5.2021 Republika Kraví hora, z.s. Den otevřených sklepů 2020 50 000 oznámení o nerealizaci 

RP/102/20 20.5.2020 20.5.2021 Republika Kraví hora, z.s. Velikonoční výstava vín 2020 8 000 oznámení o nerealizaci 

RP/661/20 21.9.2020 21.9.2021 VINETY ART s.r.o. Plzeň miluje víno 10 000 oznámení o nerealizaci 

RP/759/20 21.9.2020 21.9.2021 Asociace sommelierů ČR BOHEMIA SEKT Trophée Talent - ČR 2020 130 000 oznámení o nerealizaci 

RP/760/20 21.9.2020 21.9.2021 Asociace sommelierů ČR BOHEMIA SEKT Trophée Professional - ČR 2020 250 000 oznámení o nerealizaci 

RP/112/20 20.5.2020 20.5.2021 Vinný košt s.r.o. Vinný košt v Kolíně 10 000 oznámení o nerealizaci 

RP/53/20 20.5.2020 20.5.2021 Vinný košt s.r.o. Vinný košt v Příbrami 10 000 oznámení o nerealizaci 

RP/803/20 21.9.2020 21.9.2021 Vinný košt s.r.o. Vinný košt v Brandýse nad Labem 10 001 oznámení o nerealizaci 

RP/215/20 20.5.2020 20.5.2021 Město Hustopeče Oslava svatomartinských vín a husí 2020 50 000 oznámení o nerealizaci 

RP/216/20 20.5.2020 20.5.2021 Město Hustopeče Burčákové slavnosti 2020 70 000 oznámení o nerealizaci 

RP/767/20 

21.9.2020 21.9.2021 

ECEAT 9. slavnosti moravského uzeného a vína 20 000 

oznámení o 
nerealizaci 

RP/198/20 20.5.2020 20.5.2021 Dunajovské kopce - spolek vinařů účasti na výstavách  100 000 oznámení o nerealizaci 

RP/199/20 20.5.2020 20.5.2021 Dunajovské kopce - spolek vinařů Přehlídka otevřených sklepů Březí u Mikulova 30 000 oznámení o nerealizaci 

RP/663/20 21.9.2020 21.9.2021 Čepelky z.s. Festival vína 30 000 oznámení o nerealizaci 

RP/175/20 20.5.2020 20.5.2021 Spolek MK 2012 IX. Krumlovské burčákobraní  10 000 oznámení o nerealizaci 

RP/289/20 20.5.2020 20.5.2021 Bzenecké sklepy při svíčkách & ochutnávka mladých 
vín 20 000 oznámení o nerealizaci 

RP/104/20 20.5.2020 20.5.2021 Vinaři Zaječí "spolek" Zaječské otevřené sklepy 2020 30 000 oznámení o nerealizaci 

RP/103/20 20.5.2020 20.5.2021 Vinaři Zaječí "spolek" Zaječské mladé víno 2020 30 000 oznámení o nerealizaci 
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