[Sem zadejte text.]

ZÁPIS RADY VF 8/2021
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 14. 10. 2021 od 10:00 hodin v Brně v sídle
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, v zasedací místnosti č. 438.
Účastníci jednání:
Rada Vinařského fondu:
Přítomni:
Omluveni:
Vinařský fond:
Hosté:
DRVF:
Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předsedající
Předsedající 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
pan
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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Úvod
Schválení zápisu z jednání RVF 9. 9. 2021
Kontrola úkolů
Informace o průběžném hospodaření Vinařského fondu
První návrh rozpočtu na rok 2022
Veřejná soutěž pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti strategie, komunikace,
produkce a nákupu médií pro období 2022-2025 – aktuální status
Aktuální status kampaní značky VMVČ – kampaň Svatomartinské a příprava vánoční kampaně
Návrh Pravidel pro žadatele pro termín podávání žádostí od 1. 1. do 15. 2. 2022
Zrušení nevyúčtovaných rozhodnutí o podporu
Směrnice pro vnitřní kontrolní systém
Různé
Závěr
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K bodu 1 – Úvod
Předsedající 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

Ing.
Martin
Člen
Fousek, PhD.

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

Člen

Ing. Kamil Prokeš,
Člen
PhD.
Ing.
Bořek
Člen
Svoboda
Ing. Pavel Vajčner

Člen

jmenování
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.
jmenován ministrem na návrh Unie enologů ČR, z. s. a spolku
Mladí vinaři, 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 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 9. 9. 2021
Předsedající 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 9. 9. 2021.
Pro přijetí usnesení: 6
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
K bodu 3 – Kontrola úkolů
Ředitel VF seznámil Radu VF s plněním úkolů a zejména informoval o schůzce
s ředitelem SZPI. Členové Rady VF se v diskusi věnovali možnosti kontroly vzorků
Svatomartinských vín.
Na jednání se dostavil
Ředitel VF dále představil návrh společnosti Deloitte na realizaci dalšího postupu
v přípravě exportních aktivit.
Úkol: Oslovit společnost Deloitte a uspořádat v lednu workshop zaměřený na export.
Usnesení 3.1
Rada VF schvaluje uspořádání workshopu zaměřeného na export ve spolupráci s Deloitte.
Pro přijetí usnesení: 6
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 1
Usnesení bylo přijato
K bodu 4 – Informace o průběžném hospodaření Vinařského fondu
Ředitel VF seznámil Radu VF s hospodařením Vinařského fondu za 3. čtvrtletí 2021.
Informoval o čerpání rozpočtu, provozních výdajů, příjmech i výdajích VF.
Předsedající Rady VF přešel k dalšímu bodu jednání.
K bodu 5 - První návrh rozpočtu na rok 2022
Ředitel VF představil Radě VF první pracovní návrh rozpočtu Fondu na rok 2022 a
informoval Radu VF o rozeslání dopisu hejtmanům Středočeského, Ústeckého a Zlínského
kraje.
Usnesení 5.1
Rada VF bere na vědomí první návrh rozpočtu na rok 2022.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
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K bodu 6 – Veřejná soutěž pro výběr agentur na zajištění spolupráce v oblasti strategie,
komunikace, produkce a nákupu médií pro období 2022-2025 – aktuální status
Ředitel VF informoval o počtu přihlášených uchazečů a dalším postupu v rámci veřejné
soutěže.
Předsedající vyhlásil krátkou přestávku.
K bodu 7 - Aktuální status kampaní značky VMVČ – kampaň Svatomartinské a příprava
vánoční kampaně
Ředitel VF společně s
informovali o stavu kampaně v obchodních
řetězcích a dále seznámili Radu VF s návrhem kampaně na Vánoce a Silvestr.
Ředitel dále informoval o plánu aktivit ke Svatomartinskému.
K bodu 8 - Návrh Pravidel pro žadatele pro termín podávání žádostí od 1. 1. do 15. 2. 2022
U návrhu Pravidel se diskutovala změna odstavce 3.8. Přesné znění bude nastaveno ve
spolupráci s právní kanceláří. Změna textace bude zaslána členům Rady VF k per rollam
hlasování.
Dále byl projednán návrh na snížení výše podpory u tematického okruhu E – tištěné,
audiovizuální a online materiály na 80%. Rada VF s tímto návrhem souhlasila. Další změna
v Pravidlech je doplnění věty na str. 18. I s tímto doplněním Rada VF souhlasila.
Usnesení 8.1
Rada VF schvaluje snížení podpory u tematického okruhu E - tištěné, audiovizuální a online
materiály na 80%.
Pro přijetí usnesení: 6
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 1
Usnesení bylo přijato
Usnesení 8.2
Rada VF schvaluje doplnění textu na straně 18 Pravidel „Rada Vinařského fondu může
v ojedinělých a odůvodněných případech rozhodnout o vyšší podpoře.“
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Dále proběhla diskuse nad návrhem podporovaných soutěží a výstav.
Usnesení 8.3
Rada VF schvaluje seznam soutěží a výstav definovaný v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
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Usnesení 8.4
Rada VF schvaluje znění Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory pro žádosti podávané
v období od 1. 1. do 15. 2. 2021 a jejich předložení MZe.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Členům Rady VF byl představen návrh na hodnocení projektů. Návrh bude po jednání
rozeslán členům Rady VF k připomínkám a doplněním.
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: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
K bodu 10 – Směrnice pro vnitřní kontrolní systém
Ředitel VF představil Radě VF směrnici pro vnitřní kontrolní systém. Rada Směrnici
schválila.
Usnesení 10.1
Rada VF schvaluje Směrnici Vinařského fondu pro vnitřní kontrolní systém.
Pro přijetí usnesení: 7
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
K bodu 11 – Různé
Ředitel VF členy Rady seznámil s hlavními závěry průzkumu KPI značky VMVČ.
Dále byla Radě VF předložena žádost Centrály cestovního ruchu JMK. Rada doporučila,
aby se Centrála obrátila s požadavkem na Jihomoravský kraj.
Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání.
Zapsala
Zápis odsouhlasen dne
Ověřovatelé:
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6

[Sem zadejte text.]

Příloha č. 1 zápisu č. 8/2021

Návrh výstav, propagačních akcí a soutěží do Pravidel pro žadatele platných od
1. 1. 2022 do 15. 2. 2022
Realizace výstav a soutěží by měla probíhat od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022
Tuzemské výstavy a propagační akce:
Dobřichovické vinařské slavnosti
Wine Prague Letňany
Pardubický festival vína
Vinařské Litoměřice
Tichá vína Reduta Uherské Hradiště
IWSP Praha
Prima Fresh festivaly
Garden Food Festival
Země živitelka
Růžový máj
Zahraniční výstavy a propagační akce:
EnoExpo Krakow
London Wine Fair 2020
Shanghai International Wine and Spirit Exhibition
Wine Professional, Amsterdam
Tuzemské soutěže:
Co chutná mladým
Festwine
Galerie rulandských vín
Grad Prix Vinex
Král vín
Nominační soutěž Mikulovské vin. podobl.
Nominační soutěž Slovácké vin. podobl.
Nominační soutěž Velkopavlovické vin. podobl.
Nominační soutěž Znojemské vin. podobl.
Nominační soutěž České vin. obl.
Salon vín ČR
Oenoforum
Prague Wine Trophy
Valtické vinné trhy
Vinařské Litoměřice
Vinař roku ČR
Pardubický festival vína
Hibernal Fórum Šardice
Jarovín rosé
Suchá vína on-line
Zlatý pohár Československa
Hradecký pohár vína
Zahraniční soutěže:
Concours Mondial de Bruxelles
Concours Mondial du Sauvignon
Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg
Mondial du Rosé (Francie)
AWC Vienna
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Bachcus UEC, (Španělsko)
Danube Wine Challenge (Slovensko)
Berliner Wein Trophy
Portugal Wine Trophy (Portugalsko)
Asia Wine Trophy
Vinagora (Maďarsko)
Vinarium Bucharest IWC (Rumunsko)
Terravino Izrael
Michelangelo International Wine Awards
San Francisco IWC
Great American
Texas International (USA)
Mundus Vini
Muvina Prešov
Decanter London
IWC London
Monde Selection (Belgie)
Vinalies Internationales
PIWI Weinpress
Galicja Vitis
IWSC Hong Kong
Grand Prix Magazynu Wino
The Champagne & Sparkling Wine World Championship
27º Catad'Or World Wine Awards, Chile
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