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ZÁPIS RADY VF 7/2021 

 

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 9. 9. 2021 od 10:00 hodin v Brně v sídle 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, v zasedací místnosti č. 119 A. 

Účastníci jednání: 

Rada Vinařského fondu: 

Přítomni: 

Omluveni: 
 
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

a O tomto návrhu Rada hlasovala.  

Usnesení Rady 

Rada zvolila jako ověřovatele zápisu  
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Pořad jednání: 

1. Úvod 
2. Schválení zápisu z jednání RVF 4. 8. 2021 
3. Kontrola úkolů 
4. Zhodnocení výsledků průzkumu „Postoj tuzemských vinařů k exportu“ a návrh dalšího postupu  
5. Příprava veřejné soutěže pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti strategie, 

komunikace, produkce a nákupu médií pro období 2022-2025 
6. Aktuální status kampaní značky VMVČ 
7. Projednání změn v Pravidlech pro žadatele pro termín podávání žádostí od  

1. 1. do 15. 2. 2022 - hodnocení žádostí 
8. Projednání žádostí o podporu doručených v termínu od 1. 7. do 15. 8. 2021 
9. Zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory 
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: 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 

Předseda 
jmenován ministrem na návrh zastupitelstva Jihomoravského 
kraje 

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 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 RVF 4. 8. 2021 
 

Předseda vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního mimořádného 
jednání. Zápis byl schválen bez připomínek. 

Usnesení 2.1 
Rada schvaluje zápis ze zasedání Rady, konaného dne 4. 8. 2021.  
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
K bodu 3 – Kontrola úkolů 
  

Předseda přešel ke kontrole úkolů z minulých jednání. Ředitel informoval nejprve o 
opatřeních, které VF učinil v návaznosti na výsledky kontroly Ministerstva financí.  

Dále představil stanovisko advokátní kanceláře k možným postupům v případě zneužití 
známky Svatomartinské. V diskusi Rada VF navrhla, aby stručná informace byla rozeslána 
mailingem na vinaře a dále doporučila řediteli, aby projednal se SZPI, jaké jsou jejich možnosti 
kontroly. 

Dalším úkolem bylo prověření stanovení minimální ceny Svatomartinského vína. Na 
základě právního stanoviska nemůže být pevná minimální cena stanovena, jednalo by se o 
narušení hospodářské soutěže. Členové Rady v návaznosti diskutovali o tom, že by bylo 
vhodné kontrolovat kvalitu levnějších Svatomartinských vín prodávaných v řetězcích. Ředitel 
VF prověří toto u SZPI. 
 Dále ředitel informoval o plánování schůzky s MZe ohledně řešení splácení návratných 
finančních podpor. 
 Dalším bodem byla možnost kontroly subjektů, u kterých je podezření na falšování 
produktu. Ředitel VF členy RVF informoval, že VF nemá kapacity takovou kontrolu realizovat 
při podávání žádostí. Pokud by bylo u nějakého výrobce podezření na falšování, může si VF 
tuto skutečnost ověřit u SZPI při vyúčtování projektu. 
 Dalším dlouhodobějším úkolem byl návrh osnovy koncepce. V současnosti pracuje na 
celkové koncepci Svaz vinařů, a i na podkladě těchto výstupů bude VF pracovat na své koncepci 
pro všechny oblasti činnosti a poskytování podpor Vinařským fondem. 

Usnesení 3.1 
Rada VF bere na vědomí zprávu o plnění úkolů. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 

K bodu 4 – Zhodnocení výsledků průzkumu „Postoj tuzemských vinařů k exportu“ a návrh 
dalšího postupu 
 Ředitel představil návrh aktivit Vinařského fondu v oblasti exportu. V této souvislosti 
informoval i o schůzce se zástupkyní CzechTrade. CzechTrade plánuje seminář v rámci 
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EnoExpo Krakow a požádal VF o financování tohoto semináře. CzechTrade dále nabízí 
uspořádání semináře pro vinaře, kde by představil, jaké služby pro ně nabízí. 
K tématu proběhla diskuse. 
 Předseda Rady VF nabídl zprostředkování kontaktu na Čínu a nabídl také účast vinařů 
na akcích Jihomoravského kraje na zahraničních ambasádách. 
 Na jednání se dostavil
 Členové Rady VF se shodli na uspořádání workshopů pro výrobce, kteří mají zájem o 
export, a to přibližně na začátku roku 2022. Dále souhlasí i s poskytnutím výsledků průzkumu 
zabývajícím se exportem zúčastněným vinařům. A přítomní členové Rady se shodli i na 
podpoře realizace semináře v Krakowě a to do výše 49 000 Kč dle návrhu rozpočtu na tuto 
akci. 

Usnesení 4.1 
Rada VF souhlasí s uspořádáním workshopů pro výrobce vína, kteří mají zájem o export svých 
vín. 
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 4.2 
Rada VF souhlasí s poskytnutím výsledků průzkumu „Postoj tuzemských vinařů k exportu“ 
výrobcům, kteří se průzkumu účastnili. 
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 4.3 
Rada VF souhlasí s podpořením semináře pro výrobce vína v rámci EnoExpo Krakow. 
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Předseda Rady VF přešel k dalšímu bodu jednání. 
 
K bodu 5 - Příprava veřejné soutěže pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti 
strategie, komunikace, produkce a nákupu médií pro období 2022-2025 
 Ředitel VF informoval Radu VF o zveřejnění zadávací dokumentace a zahájení řízení. Po 
diskusi se členové Rady shodli na prodloužení lhůty pro podání nabídek o 14 dní. 

Usnesení 5.1 
Rada VF rozhodla o prodloužení lhůty pro podání nabídek u výběrových řízení pro výběr 
agentur na zajištění spolupráce v oblasti strategie, komunikace, produkce a nákupu médií pro 
období 2022-2025 o 14 dní.  
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
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 Dále se Rada VF zabývala návrhem obsazení hodnotících komisí. V diskusi se Rada VF 
věnovala i odměnám pro hodnotitele nabídek. 

Usnesení 5.2 
Rada VF schvaluje odměny členům hodnotících komisí ve výši  za účast v komisi 
k zakázce Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022–2025 
v oblasti služby strategické a kreativní agentury, ve výši u zakázky na služby produkční 
agentury, na služby mediální agentury a max. pro hodnotitele – externí 
odborníky. 
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 5.3 
Rada VF schvaluje složení hodnotících komisí dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
K bodu 6 – Aktuální status kampaní značky VMVČ 
 Ředitel VF představil návrh vizuálu pro Svatomartinskou kampaň a aktuální stav 
kampaně v obchodních řetězcích. 
 Dále byl členům Rady VF představen mediální plán na Svatomartinské. Náklady na tuto 
kampaň jsou dle požadavku Rady VF zkráceny. Členové Rady VF si vyžádali zaslání 
rozhlasového spotu. Vinařský fond zatím počítá s realizací Svatomartinského koštu, eventu 
v hotelu International Brno i semináře v Senátu.         

Usnesení 6.1 
Rada VF schvaluje mediální plán na Svatomartinské a rozpočet na jeho realizaci v navržené 
výši. 
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 6.2 
Rada VF schvaluje uspořádání semináře a ochutnávky Svatomartinských vín v Senátu dne 16. 
11. 2021. 
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 6.3 
Rada VF schvaluje uspořádání Svatomartinského koštu na náměstí Svobody a eventu v hotelu 
International dne 11. 11. 2021. 
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
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Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

K bodu 7 - Projednání změn v Pravidlech pro žadatele pro termín podávání žádostí od  
1. 1. do 15. 2. 2022 - hodnocení žádostí   
 V dalším bodě se Rada zabývala změnami v Pravidlech pro žadatele na následující 
období a návrhem systému hodnocení projektů. Předseda Rady VF bod uvedl svými podněty 
k bodu a po krátké diskusi předal slovo nejstaršímu členu Rady VF a omluvil se z jednání. 
V diskusi členové Rady VF dávali další podněty pro úpravu systému hodnocení. Nově 
nastavený systém se pilotně odzkouší na deseti projektech a bude znovu předložen na dalším 
jednání Rady VF. 
 Po přestávce se dále pokračovalo v diskusi. Členové Rady VF dali další podněty pro 
úpravu Pravidel pro žadatele. 
Úkol: Členové Rady VF pošlou připomínky k Pravidlům pro žadatele nejpozději do 30. 9. 2021. 
 
 Předsedající předsunul body č. 9 a 10 jednání.   
 
K bodu 9 – Zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory 
 Po projednání Rada VF předložené projekty zrušila. 

Usnesení 9.1 
Rada VF ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
K bodu 10 - Různé              
 Rada VF projednala závěry ze 4 hlasování per rollam, která proběhla v průběhu května 
– srpna t.r.     

Usnesení 10.1 
Rada VF potvrzuje hlasování per rollam č. 1/2021, 2/2021, 3/2021 a 4/2021 dle přílohy č. 3 
tohoto zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Dále se Rada VF zabývala žádostí o změnu rozhodnutí žadatele Znojemská beseda. 

Usnesení 10.2 
Rada VF souhlasí se změnou rozhodnutí o poskytnutí podpory č. RP/438/21 dle zaslané žádosti 
o změnu. 
Pro přijetí usnesení: 1 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: 5 
Usnesení nebylo přijato 

 Ředitel VF členy Rady dále seznámil s aktuálním stavem soudních sporů, které VF vede.    
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 Dále byla Radě VF představena idea spolupráce s Pršuterií Chovaneček. Rada VF se 
záměrem souhlasila. 
 Dále se Rada VF zabývala prodloužením projektu č. RP/787/20 žadatele Moravín. 

Usnesení 10.3 
Rada VF souhlasí s prodloužením lhůty pro podání vyúčtování u rozhodnutí o poskytnutí 
podpory č. RP/787/20 žadatele Moravín, svaz moravských vinařů z.s., a to do 31. 1. 2022. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

  Ředitel VF informoval členy Rady VF o situaci s ProWein 2022.  
 Další bod k projednání předložil Seznámil Radu VF s připravovaným 
projektem interaktivního muzea vína na zámku v Bzenci a požádal Radu VF o spolupráci na 
tomto projektu. 

Usnesení 10.4 
Rada VF souhlasí s podporou aktivit souvisejících s realizací interaktivního muzea vína na 
zámku v Bzenci. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Předsedající se vrátil k bodu 8 jednání a přešel k projednání předložených žádostí. 
 
K bodu 8 - Projednání žádostí o podporu doručených v termínu od 1. 7. do 15. 8. 2021 
 Rada VF se nejprve zabývala žádostmi tematického okruhu A – účast na výstavách, 
přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín (vystavovatelům) 

Usnesení 8.1 
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.  
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Rada VF se dále zabývala žádostmi tematického okruhu B – výstavy, přehlídky, soutěže 
vín (pořadatelům), a to žádostmi na místní výstavy. 

Usnesení 8.2 
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. 5 zápisu. Max. možná podpora je 10.000 Kč nebo dle výše 
požadované podpory uvedené v žádosti. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
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Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Rada VF dále přešla k projednání zbývajících žádostí o podporu v rámci tematického 
okruhu B. 

Usnesení 8.3 
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. 6 zápisu, a to v souladu s podmínkami stanovenými 
v Pravidlech pro žadatele. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Členové Rady VF doporučili, aby VF rozeslal žadatelům dopis obsahující informaci o 
tom, jaké jsou povinné náležitosti a přílohy žádosti, aby se tak předešlo dodatečným 
požadavkům na doplnění žádostí žadateli. 

Usnesení 8.4 
Rada VF souhlasí, aby VF rozeslal žadatelům dopis obsahující informaci o tom, jaké jsou 
povinné náležitosti a přílohy žádosti. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Předsedající přešel k projednávání žádostí předložených do tematického okruhu D – 
pořádání školení, seminářů konferencí.  

Usnesení 8.5 
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. 7 zápisu, 
a to v souladu s podmínkami stanovenými v Pravidlech pro žadatele. 
Záznam hlasování v příloze č. 7 zápisu 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 8.6 
Rada VF zamítá žádosti předložené v tematickém okruhu D na úhradu nákladů na konání 
seminářů, školení a konferencí dle přílohy č. 8 zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Předsedající Rady VF přešel k projednávání projektů předložených v tematickém 
okruhu E – tištěné, audiovizuální a online materiály. 

Usnesení 8.7 
Rada VF schvaluje poskytnutí podpory žádostem předloženým v tematickém okruhu E na 
úhradu nákladů na výrobu tištěných, audiovizuálních a online materiálů dle přílohy č. 9 zápisu. 
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Záznam hlasování v příloze č. 9 zápisu 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 8.8 
Rada VF zamítá žádosti předložené v tematickém okruhu E na úhradu nákladů na výrobu 
tištěných, audiovizuálních a online materiálů v příloze č. 10 zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Nakonec se Rada VF zabývala žádostmi předloženými v tematickém okruhu F – 
propagační akce s tematikou vína a vinařství (pro pořadatele). 

Usnesení 8.9 
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 8.10 
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. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání. 

 
Zapsala:  
Zápis odsouhlasen dne  
 
Ověřovatelé: 

 

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

               
    

 

 

 

 


