ZÁPIS RADY VF 3/2021
Jednání Rady Vinařského fondu bylo rozděleno z důvodu rozsáhlé agendy a nutnosti online
projednávání do dvou částí. První část jednání proběhla 17. 3. 2021, druhá část 18. 3. 2021.
Zápis z 1. části jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 17. 3. 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,
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
a
O tomto návrhu Rada hlasovala.
Usnesení Rady
Rada zvolila jako ověřovatele zápisu

a

,

PhD.

Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Pořad jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Schválení zápisu z jednání Rady 17. 2. 2021
Kontrola úkolů
Představení jarní kampaně – návrh kreativní části kampaně, návrh pro retail
Představení mediální části kampaně a doporučení pro detailní media plán pro jarní kampaň
Stručné shrnutí situace ohledně webové prezentace VMVČ a nástin hlavních projektů pro tento
rok
7. Report GfK – nákupní chování v kategorii tichých alkoholických vín a prezentace klíčových dat
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8. Návrh na zrušení rozhodnutí
9. Různé
10. Závěr

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: 10
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

Mgr. Jan Grolich

Předseda

JUDr.
Hašek

Michal místopředseda

Ing.
Martin
Člen
Fousek, PhD.

Ing.
Liana
Člen
Hrabálková
Mgr.
František
Člen
Koudela
Ing. Jiří Maděřič

Člen

Ing. Mgr. Lenka
Člen
Machovská
JUDr.
Tibor
Člen
Nyitray
Ing. Kamil Prokeš,
Člen
PhD.

jmenování
jmenován ministrem na návrh zastupitelstva Jihomoravského
kraje
jmenován ministrem za Ministerstvo zemědělství ČR
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
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)
jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských
sdružení (Svaz vinařů ČR)
jmenován ministrem na návrh Vinařské Asociace ČR, spolků Unie
enologů ČR, z. s., Velká vína velkých vinic, z.s. a VOC Slovácko z.s.
jmenována ministrem na návrh Svazu vinařů, z.s.
jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské unie
ČR, z. s. a VOC Znojmo, z.s.
jmenován ministrem na návrh Unie enologů ČR, z. s. a spolku
Mladí vinaři, z.s.
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Ing.
Svoboda

Bořek

Ing. Pavel Vajčner

Člen
Člen

jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské unie
ČR, z.s. a VOC Znojmo, z.s.
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.
K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání Rady 17. 2. 2021
Předseda Rady VF 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 VF, konaného dne 17. 2. 2021.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
K bodu 3 – Kontrola úkolů
Ředitel VF informoval členy Rady VF o rozeslání dotazníků týkajících se exportu
výrobcům vína, tento průzkum zabezpečuje agentura Focus. Prozatím se vrátilo 138 dotazníků
a agentura Focus nyní zabezpečí urgence.
Informace o spolupráci s
úkol z lednové RVF) podá agentura
MCE v jednom z následujících bodů jednání. Stejně tak agentura podá informaci o plnění
dalšího úkolu – přepracování návrhů kampaní.
Úkol: ředitel VF zajistí rozeslání archívu předchozích kampaní členům Rady VF – úkol trvá.
Úkol: VF prověří, jak postupovat v případě neoprávněného využívání značky Svatomartinské
nebo jejích částí. – úkol je v řešení
Dále ředitel informoval o průběhu kontroly MF. VF spolupracuje při řešení také
s auditorem VF.
K jednání se připojil
K další části jednání se připojili také zástupci agentury McCann-Erickson

K bodu 4 – Představení jarní kampaně – návrh kreativní části kampaně, návrh pro retail
Předseda Rady VF předal slovo zástupcům agentury.
(MCE) uvedl postup
prací a směr kampaně pro rok 2021. Agentura navrhuje pro jarní kampaň slogan „Přivítejme
jaro s víny z naší země“.
k tomuto představil klíčový vizuál pro jarní kampaň. TV spot
bude připraven z existujících záběrů. Plánovaný termín nasazení TV spotu – 12. 4. 2021.
K tématu proběhla diskuse.
(MCE) dále představil návrhy pro směřování letní kampaně. K návrhům
proběhla diskuse. V diskusi se členové Rady shodli na tématu „Příběhy vinařů“. Agentura téma
detailněji dopracuje a předloží při dalším jednání Rady VF.
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(MCE) stručně informoval o připravenosti kampaně v obchodních
řetězcích, která bude zahájena na přelomu března a dubna. Akce proběhnou v Bille, Makru a
Globusu. V Albertu a Tescu se spolupráce upřesňuje. V Penny jarní kampaň neproběhne, musí
se teprve nastavit základní obrysy spolupráce.
byl osloven a o spolupráci s Vinařským fondem má zájem. V květnu
proběhne jednání, které by mělo nastavit základní body spolupráce.
Předseda Rady agentuře MCE poděkoval a zástupci MCE se odhlásili z jednání.
Předseda Rady VF přešel k bodu 5 jednání.
K bodu 5 – Představení mediální části kampaně a doporučení pro detailní media plán pro
jarní kampaň
K jednání se přihlásili
ze společnosti MQI Brno a
přestavili media plán pro jarní kampaň. Navrhují, aby nejsilnějším médiem byl internet a TV
s doplňkovým využitím tisku. Kampaň bude zahájena a v polovině dubna a ukončena
v polovině května. Nejvýhodněji vychází využití 30 sekundového spotu. Pro online strategii
bude využit tzv. branding a mobilní branding s cílením na konkrétní cílové skupiny. K bodu
proběhla diskuse.
(MQI) dále představil návrh rozložení rozpočtu na mediální strategii pro rok
2021. Ředitel informaci doplnil.
Předseda Rady VF poděkoval a zástupci MQI se odhlásili z jednání.
Usnesení 5.1
Rada VF schvaluje návrh mediálního plánu a rozpočtu na mediální strategii pro rok 2021.
Pro přijetí usnesení: 11
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
K bodu 6 – Stručné shrnutí situace ohledně webové prezentace VMVČ a nástin hlavních
projektů pro tento rok
Předseda přešel k bodu 6 jednání. K jednání se přihlásili zástupci společnosti Symbio
kteří představili celý vývojový proces webové
prezentace VMVČ a plány na rok 2021. K tématu proběhla diskuse.
Ředitel VF doplnil, že realizace všech projektů navržených na rok 2021 závisí na
možnostech rozpočtu VF.
se omluvil z jednání. Předseda Rady VF poděkoval zástupcům
společnosti Symbio a ti se odpojili z jednání.
K bodu 7 – Report GfK – nákupní chování v kategorii tichých alkoholických vín a prezentace
klíčových dat
K jednání se připojila
z GfK, která představila situaci
s nákupním chováním spotřebitelů (panel 4000 domácností) v roce 2020. Ve vývoji kategorie
tichých vín byl v roce 2020 zaznamenán velký nárůst v nákupech domácností. Domácnosti na
sebe zřejmě stáhly část podílu HoReCa. Většina růstu se týkala bílých vín. Předseda vyzval
k diskusi. Po diskusi předseda Rady VF
poděkoval a
se odhlásila.
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K bodu 8 – Návrh na zrušení rozhodnutí
Ředitel VF představil seznam projektů, které z důvodu oznámení o jejich nerealizaci je
nutné zrušit.
Usnesení 8.1
Rada VF ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory k projektům uvedeným v příloze č. 1 zápisu.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
K bodu 9 - Různé
Členové Rady Vinařského fondu po diskusi schválili odklad plateb odvodů.
Usnesení 9.1
Rada VF schvaluje umožnění odkladu plateb odvodů do Vinařského fondu splatných
v jednotlivých čtvrtletích tohoto roku do 31. 12. 2021.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Ředitel VF informoval o žádosti o prodloužení projekt
č.
RP/501/20, který má být vyúčtován 20. 5. 2021.
žádá o prodloužení o 6 měsíců.
Usnesení 9.2
Rada VF schvaluje prodloužení termínu pro vyúčtování projektu č. RP/501/20 o 6 měsíců, tzn.
do 20. 11. 2021.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: 1
Zdržel se usnesení: 1
Usnesení bylo přijato
Ředitel VF představil nabídku České televize týkající se využití záběrů z pořadu Krajinou
vína 2. Pořad by měl být vysílán na jaře roku 2022.
Usnesení 9.3
Rada VF souhlasí s partnerstvím v druhé řadě seriálu České televize Krajem vína za podmínek
uvedených v nabídce a pověřuje ředitele k uzavření smlouvy.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
vyzdvihla práci na přípravě jarní kampaně

a

se zajímala, zda využíváme i influence marketing a vyžádala si zaslání
seznamu influencerů.
Předseda Rady VF poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil 1. část jednání.
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Zápis z 2. části jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 18. 3. 2021 od 10:00 hodin
prostřednictvím videokonference MS Teams.
Účastníci jednání:
Rada Vinařského fondu:
Přítomni:

Mgr. Jan Grohlich, JUDr. Michal Hašek, 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

Vinařský fond: Ing. Jaroslav Machovec,
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. Veškeré další úvodní formality byly projednány a schváleny během první
části jednání dne 17. 3. 2021.
Na pořadu jednání je pouze jediný bod, a to projednání žádostí o podporu
předložených v termínu od 1. 1. do 15. 2. 2021. Pořad jednání byl odsouhlasen.
Bod 10 – Projednání žádostí o podporu předložených v termínu od 1. 1. do 15. 2. 2021
Předseda Rady VF přešel k projednávání projektů předložených v tematickém okruhu
E – tištěné, audiovizuální a online materiály. Záznam z hlasování je pro všechny tematické
okruhy uveden u každé žádosti v přílohách zápisu.
Usnesení 10.1
Rada VF schvaluje poskytnutí podpory žádostem předloženým v tematickém okruhu E na
úhradu nákladů na výrobu tištěných, audiovizuálních a online materiálů dle přílohy č. 2 zápisu.
Záznam hlasování v příloze č. 2 zápisu
Usnesení bylo přijato
Usnesení 10.2
Rada VF zamítá žádosti předložené v tematickém okruhu E na úhradu nákladů na výrobu
tištěných, audiovizuálních a online materiálů v příloze č. 3 zápisu.
Záznam hlasování v příloze č. 3 zápisu
Usnesení bylo přijato
V průběhu projednávání žádostí tematického okruhu E se omluvil předseda Rady VF
z jednání a předal slovo místopředsedovi. Počet hlasů je zohledněn v záznamu hlasování u
jednotlivých žádostí v přílohách zápisu.
Místopředseda Rady VF přešel k projednávání tematického okruhu A – účast na
výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín (pro vystavovatele a účastníky).
Ředitel VF doplnil, že Vinařský fond oslovil Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, aby
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prověřila, zda se některý z výrobců nedopustil falšování produktu. V této souvislosti jsou
žádosti schválené s podmínkou. Pokud některému z žadatelů bylo v předcházejících 2 letech
prokázáno falšování produktu, bude žádost zamítnuta.
Členové Rady VF diskutovali, z jakého důvodu se podporují právě ty soutěže a výstavy
uvedené v Pravidlech pro žadatele. Ředitel VF vysvětlil, jak byl seznam podporovaných akcí
historicky vytvořen.
Usnesení 10.3
Rada VF schvaluje poskytnutí podpory žádostem předloženým v tematickém okruhu A na
úhradu nákladů na vynaložených na pronájem výstavních a prezentačních prostor anebo
účastnických poplatků v soutěžích vín ve výši 50% dle přílohy č. 4 zápisu a to v souladu
s podmínkami stanovenými v Pravidlech pro žadatele.
Pokud VF obdrží informaci SZPI, že některému z žadatelů bylo prokázáno v předcházejících 2
letech falšování produktu, bude žádost zamítnuta.
Záznam hlasování v příloze č. 4 zápisu
Usnesení bylo přijato
Usnesení 10.4
Rada VF zamítá žádosti předložené v tematickém okruhu A na úhradu nákladů na
vynaložených na pronájem výstavních a prezentačních prostor anebo účastnických poplatků
v soutěžích vín dle přílohy č. 5 zápisu.
Záznam hlasování v příloze č. 5 zápisu
Usnesení bylo přijato
Místopředseda přešel k projednávání žádostí předložených v tematickém okruhu B pro
pořadatele výstav, přehlídek a soutěží vín. Nejprve byly projednány žádosti na místní výstavy
do max. výše podpory 10.000 Kč.
Usnesení 10.5
Rada VF schvaluje poskytnutí podpory žádostem předloženým v tematickém okruhu B na
úhradu nákladů vynaložených na pronájem prostor pro konání místních výstav vín a jejich
propagaci ve výši 50 % dle přílohy č. 6 zápisu. Max. možná podpora je 10.000 Kč nebo dle výše
požadované podpory uvedené v žádosti.
Záznam hlasování v příloze č. 6 zápisu
Usnesení bylo přijato
Následně Rada VF projednala ostatní žádosti předložené v tematickém okruhu B.
Usnesení 10.6
Rada VF schvaluje poskytnutí podpory žádostem předloženým v tematickém okruhu B na
úhradu nákladů vynaložených na pronájem prostor pro konání přehlídek, soutěží a výstav vín
a jejich propagaci ve výši 50 % dle přílohy č. 7 zápisu, a to v souladu s podmínkami stanovenými
v Pravidlech pro žadatele.
Záznam hlasování v příloze č. 7 zápisu
Usnesení bylo přijato
Místopředseda Rady VF přešel k projednávání tematického okruhu C – průzkumy trhu.
Usnesení 10.7
Rada VF schvaluje poskytnutí podpory žádostem předloženým v tematickém okruhu C na
úhradu nákladů na zhotovení průzkumů trhu s vinařskými produkty dle přílohy č. 8 zápisu, a
to v souladu s podmínkami stanovenými v Pravidlech pro žadatele.
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Záznam hlasování v příloze č. 8 zápisu
Usnesení bylo přijato
Místopředseda Rady VF přešel k projednávání žádostí předložených do tematického
okruhu D – pořádání školení, seminářů konferencí. V průběhu projednávání se z jednání
omluvil i pan
který předal řízení jednání
Změna
v počtu hlasujících je uvedena v záznamu hlasování v přílohách zápisu.
Usnesení 10.8
Rada VF schvaluje poskytnutí podpory žádostem předloženým v tematickém okruhu D na
úhradu nákladů na konání seminářů, školení a konferencí ve výši 80 % dle přílohy č. 9 zápisu,
a to v souladu s podmínkami stanovenými v Pravidlech pro žadatele.
Záznam hlasování v příloze č. 9 zápisu
Usnesení bylo přijato
Usnesení 10.9
Rada VF zamítá žádosti předložené v tematickém okruhu D na úhradu nákladů na konání
seminářů, školení a konferencí dle přílohy č. 10 zápisu.
Záznam hlasování v příloze č. 10 zápisu
Usnesení bylo přijato
Předsedající přešel k projednávání tematického okruhu F – pořádání propagačních akcí
s tematikou vína a vinařství.
Usnesení 10.10
Rada VF schvaluje poskytnutí podpory žádostem předloženým v tematickém okruhu F na
úhradu nákladů na pronájem prostor, odměny pro účinkující a propagaci akcí na rozvoj
vinařské turistiky ve výši 90 % dle přílohy č. 11 zápisu, a to v souladu s podmínkami
stanovenými v Pravidlech pro žadatele.
Záznam hlasování v příloze č. 11 zápisu
Usnesení bylo přijato
Usnesení 10.11
Rada VF zamítá žádosti předložené v tematickém okruhu F na úhradu nákladů na pronájem
prostor, odměny pro účinkující a propagaci akcí na rozvoj vinařské turistiky dle přílohy č. 12
zápisu.
Záznam hlasování v příloze č. 12 zápisu
Usnesení bylo přijato
V průběhu projednávání se z jednání odhlásila
V průběhu se také na
chvíli odhlásila
Počet hlasujících je zohledněn v záznamu hlasování
v přílohách zápisu.
V průběhu odpolední části jednání se z odhlásil
Pan předsedající poděkoval všem členům Rady VF za aktivní účast a ukončil jednání.

Zapsala
Zápis odsouhlasen dne
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Ověřovatelé:

……………………………………………….……

…………………………………………………….

………………………………………………………….

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

RP/664/20

21.09.2020

21.09.2021 Cech českých vinařů

Organizace soutěže "O pohár Karla IV."

RP/509/20

20.05.2020

20.05.2021

Den růžových vín

RP/180/20

20.05.2020

20.05.2021 MKZ v Litoměřicích

Vinobraní Litoměřice 2020
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důvod zrušení

50 000 oznámení o nerealizaci
20 000 oznámení o nerealizaci
200 000 oznámení o nerealizaci
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