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ZÁPIS RADY VF 5/2021 

 

z mimořádného jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 20. 5. 2021 od 10:00 hodin 
prostřednictvím videokonference MS Teams. 

Účastníci jednání: 

Rada Vinařského fondu: 

Přítomni: 

 
Vinařský fond:

Hosté: 
 
DRVF: 
 

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 byly navrženi 

O tomto návrhu Rada hlasovala.  

Usnesení Rady 

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu  
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: 1 
Usnesení bylo přijato 

Pořad jednání: 

1. Úvod 
2. Schválení zápisu z jednání Rady 15. 4. 2021     
3. Příprava a projednání organizace veřejné soutěže pro výběr agentur na zajištění spolupráce 

v oblasti strategie, komunikace, produkce a nákupu médií pro období 2022-2025  
4. Různé  
5. 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: 11 
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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 

Předseda 
jmenován ministrem na návrh zastupitelstva Jihomoravského 
kraje 

Místopředseda 
jmenován ministrem za Ministerstvo zemědělství ČR 

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 

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) 

člen 
jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských 
sdružení (Svaz vinařů ČR) 

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. 

Člen 
jmenována ministrem na návrh Svazu vinařů, z.s. 

Člen 
jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské 
unie ČR, z. s. a VOC Znojmo, z.s. 

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

Člen 
jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské 
unie ČR, z.s. a VOC Znojmo, z.s. 

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 15. 4. 2021 
  

Předseda vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního jednání.
a ředitel Fondu informovali o schválení Pravidel pro žadatele ze strany Ministerstva 

zemědělství. Zápis byl schválen bez připomínek. 

Usnesení 2.1 
Rada schvaluje zápis ze zasedání Rady, konaného dne 15. 4. 2021.  
Pro přijetí usnesení: 11 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

K bodu 3 – Příprava a projednání organizace veřejné soutěže pro výběr agentur na zajištění 
spolupráce v oblasti strategie, komunikace, produkce a nákupu médií pro období 2022-2025 

Předseda Rady VF přešel k bodu 3 jednání. Ředitel Fondu a uvedli, že na 
základě zaslaných podnětů členů Rady VF bude hlavním tématem pro transparentní zadání 
veřejné soutěže pro výběr agentur upevnění pozice značky Vína z Moravy, vína z Čech jako 
symbolu našich vín a posílení atributů patriotismu a národní hrdosti na práci našich vinařů a 
vín, které vznikají na našich vinicích. 

Dále byly představeny dvě varianty realizace veřejné soutěže. Členové Rady VF se 
shodli na realizaci 3 samostatných zakázek v součtovém režimu. 

V diskusi se členové Rady VF také zabývali tím, na jak dlouhou dobu mají být agentury 
vybrány. Toto se bude moci ještě nastavit při přípravě zadávací dokumentace. 

Rada VF se zabývala možností využití předběžných tržních konzultací před samotným 
vyhlášením veřejné zakázky. Členové Rady VF se na jejich využití po diskusi shodli. 

Další institut, který lze při výběru nejvhodnějšího dodavatele využít je tzv. pohovor 
s klíčovým člověkem. I na tomto se členové Rady VF shodli. 

 

Usnesení 3.1 
Rada VF schvaluje realizaci veřejné soutěže pro výběr agentur v oblasti strategie, komunikace, 
produkce a nákupu médií v rozsahu třech samostatných veřejných zakázek v součtovém 
režimu, a to s využitím institutu předběžných tržních konzultací a ve fázi hodnocení pohovoru 
s klíčovým člověkem. 
Pro přijetí usnesení: 11 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

VF ve spolupráci s pracovním týmem nyní připraví postup dalších kroků, který předloží 
na dalším jednání Rady VF 17. 6. 2021. 

Do pracovního týmu se zatím přihlásili:

V souvislosti s přípravou veřejné soutěže představil ředitel VF nabídku 
 který je media coach a mohl by VF pomoci nastavit kritéria pro výběr 

nejefektivnějších služeb mediální agentury. Členové Rady se nabídkou zabývali a po diskusi se 
shodli na využití služeb  

Usnesení 3.2 
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Rada VF schvaluje objednání služeb pro přípravu veřejné zakázky na 
výběr mediální agentury. 
Pro přijetí usnesení: 11 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

K bodu 4 – Různé 

 Předseda Rady VF přešel k bodu Různé. Nejprve ředitel Fondu požádal Radu VF o 
vyjádření k zaslaným výsledkům průzkumu týkajícího se postoje výrobců vína k exportu. 
Z diskuse vyplynul úkol: VF připraví možnosti dalšího postupu, které předloží na projednání na 
dalším jednání Rady VF. 

 Dále ředitel Fondu představil dvě varianty pilotních onlinových kampaní zaměřených 
na mladé uživatele. Po diskusi Rada VF rozhodla o vyzkoušení varianty č. 2. 

Usnesení 4.1 
Rada schvaluje realizaci pilotní dvouměsíční kampaně zaměřené na mladé uživatele s využitím 
influencerů. 
Pro přijetí usnesení: 11 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Ředitel Fondu dále předložil Radě VF 4 autoremedury rozhodnutí o zamítnutí žádosti o 
podporu.  Vinařský fond vydal uvedeným žadatelům rozhodnutí o zamítnutí žádosti o podporu 
z důvodu neuhrazení závazku vůči VF. Toto vzniklo softwarovou chybou, která byla následně 
odstraněna. Všichni 4 žadatelé prokázali, že platby uhradili včas, a ze strany Vinařského fondu 
tak došlo k vydání nesprávného rozhodnutí. Rada VF žádosti znovu projednala a rozhodla o 
přidělení podpory. 

Usnesení 4.2 
Rada VF schvaluje přidělení podpory na účastnické poplatky na soutěžích vín a pronájem 
plochy na výstavách a propagačních akcích vín ve výši 50% max. však 200.000 Kč v souladu s 
předloženou žádostí a Pravidly pro žadatele, a to žadateli  

a Vinařství Hrozínek, s.r.o.
Pro přijetí usnesení: 11 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 

Usnesení 4.3 
Rada VF schvaluje přidělení podpory na účastnické poplatky na soutěžích vín a pronájem 
plochy na výstavách a propagačních akcích vín ve výši 50% max. však 20.000 Kč v souladu s 
předloženou žádostí a Pravidly pro žadatele, a to žadateli . 
Pro přijetí usnesení: 11 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
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 Dále se Rada VF zabývala žádostmi o prodloužení projektů. Rada VF po projednání 
schválila prodloužení těchto projektů. 

Usnesení 4.4 
Rada VF schvaluje prodloužení projektu a termínu pro předložení vyúčtování žadatele 
Jaroslavičtí vinaři, z.s. č. RP/447/20 do 31. srpna 2021. 
Pro přijetí usnesení: 11 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 

Usnesení 4.5 
Rada VF schvaluje prodloužení projektu a termínu pro předložení vyúčtování žadatele Město 
Hustopeče č. RP/212/20 do 31. srpna 2021. 
Pro přijetí usnesení: 11 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 

Usnesení 4.6 
Rada VF schvaluje prodloužení projektu a termínu pro předložení vyúčtování žadatele Vinaři 
Němčičky, z.s. č. RP/572/20 do 31. srpna 2021. 
Pro přijetí usnesení: 11 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 4.7 
Rada VF schvaluje prodloužení projektů a termínu pro předložení vyúčtování žadatele VOC 
Modré hory z.s. č. RP/568/20 a č. RP/567/20 do 31. srpna 2021. 
Pro přijetí usnesení: 11 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Rada VF se dále zabývala nabídkou společnosti SNIP & CO, reklamní společnosti, s.r.o. 
k prezentaci Vinařského fondu a oslovených vinařů při Ignis Brunensis ve dnech 24. – 27. 
června. Rada po diskusi hlasovala o účasti a prezentaci VF neschválila. 

Usnesení 4.8 
Rada VF schvaluje prezentaci Vinařského fondu v termínu 24. – 27. 6. 2021 na akci Ignis 
Brunensis. 
Pro přijetí usnesení: nikdo 
Proti přijetí usnesení: 11 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 se omluvil z jednání. 
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 Ředitel Fondu dále předložil Radě žádost o umístění loga VMVČ na 
deskovou hru „Vinná hra“ a podporu její propagace. Rada VF po projednání umístění loga 
nedoporučila, s podporou propagace souhlasí. 
 

Usnesení 4.9 
Rada VF souhlasí s podporou propagace Vinné hry a zároveň nesouhlasí s umístěním loga 
VMVČ na obálce deskové hry. 
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 

Předseda Rady VF vyzval k přednesení dalších příspěvků. informoval o 
vývoji iniciativy Alkohol zodpovědně. informaci doplnili. Členové 
Rady se shodli, že by VF měl podpořit využití piktogramů a informovat výrobce vína. Po diskusi 
členové Rady VF doporučili, že je nejprve nutné vytvořit grafický manuál piktogramů (18+ a 
přeškrtnutá těhotná žena) a toto předložit na dalším jednání Rady VF. 

 
Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání. 

 
Zapsala:   
Zápis odsouhlasen dne  
 
Ověřovatelé: 

 

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

                        
   

 

…………………………………………………………. 

             

  Předseda Rady Vinařského fondu 

 

 


