Vinařský fond

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

tel: 541 652 471, info@vinarskyfond.cz, www.vinarskyfond.cz, IDDS: 6tnj224

Navratilova s.r.o.
Navrátilova 1632/6
110 00 Praha 1 – Nové Město
Č.j. 552/2021
V Brně dne 4. 2. 2021
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Dne 21. 1. 20210 jsme obdrželi datovou schránkou s žádostí o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. evidovanou pod č.j. 349/2021, ve které žádáte Vinařský fond „o sdělení celkového
počtu plátců odvodů Vinařskému fondu dle § 35 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, v letech 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 v členění na plátce odvodů dle § 35 odst. 1 písm. a)
a dle § 35 odst. 1 písm. b).“
Níže uvádíme tabulku, ve které jsou uvedeny počty subjektů, kterých se v letech 2016 týkala
povinnost odvodu dle § 35 zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a o změně některých
souvisejících zákonů. Data jsou členěna podle let a podle typu odvodu.
odvod za
rok:
2016
2017
2018
2019
2020

S pozdravem

§35 odst.
§35 odst.
1a)
1b)
1095
1166
1111
1182
1240
1185
1345
1199
1284
1208

Vinařský fond

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
tel: 541 652 471, info@vinarskyfond.cz, www.vinarskyfond.cz, IDDS: 6tnj224

Navrátilova s.r.o.
Navrátilova 1632/6
Nové Město
110 00 Praha 1

Č. j. 448/2021

V Brně dne 28. 1. 2021

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážení,
Vinařský fond obdržel dne 13. 1. 2021 prostřednictvím datové schránky Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon o svobodném přístupu k informacím“), v níž požadujete „elektronické kopie smlouvy, dohody nebo
objednávky, podle íž společnost Deloitte Advisory s.r.o. v loňském roce pro Vinařský fond zhotovila závěrečnou
zprávu k exportní politice našich vín a případně dlaší dokumenty k tématu exportní politika našich vín.“
Vinařský fond uzavřel se společností Deloitte Advisory s.r.o. dne 25. 6. 2020 Smlouvu, jejíž anonymizovanou
verzi Vám posíláme přílohou.

Vinařský fond

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

tel: 541 652 471, info@vinarskyfond.cz, www.vinarskyfond.cz, IDDS: 6tnj224

Enfant terrible Petit Shiraz, pobočný spolek
Pod Můstkem 80
Běloves
547 01 Náchod

Č. j.

2458/2021-1

V Brně dne 5. 11. 2021

Poskytnutí informace podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážený pane předsedo,
Vinařský fond obdržel dne 21. 10. 2021 prostřednictvím datové schránky Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů evidovanou pod č.j.
2458/2021, v níž požadujete „elektronickou kopii výzkumu a segmentační analýzy Víno a český spotřebitel
projednané Radou Vinařského fondu na jednání dne 21. 12. 2020 ….“
Požadovanou informaci Vám posíláme vzhledem k velikosti dokumentu přes portál uschovna.cz. Odkaz ke
stažení je
Dokument je ve formátu ZIP a heslo k jeho otevření je:
Dokument bude po stažení Vinařským fondem smazán.
Zároveň bychom Vás chtěli upozornit, že převzetím se pobočný spolek Enfant terrible Petit Shiraz zavazuje, že
informace obsažené v zaslané závěrečné zprávě z výzkumu „Víno a český spotřebitel“ použije pouze pro vlastní
potřebu, tyto informace nebudou poskytnuty třetím osobám, ani nebudou žádným dalším způsobem šířeny.
V případě porušení těchto podmínek odpovídá pobočný spolek Enfant terrible Petit Shiraz za škodu, kterou
způsobí Vinařskému fondu v souvislosti s tímto porušením.
S pozdravem

Příloha
Závěrečná zpráva z výzkumu pro Vinařský fond ČR „VÍNO A ČESKÝ SPOTŘEBITEL“ – listopad-prosinec 2020

Vinařský fond

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

tel: 541 652 471, info@vinarskyfond.cz, www.vinarskyfond.cz, IDDS: 6tnj224

Enfant terrible Petit Shiraz, pobočný spolek
Pod Můstkem 80
547 01 Náchod
Č.j. 2618/2021
Sp.zn. S 2611/2021
V Brně dne 10. 12. 2021
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážený pane,
Dne 16. 11. 2021 jsme obdrželi datovou schránkou s žádostí o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. evidovanou pod č.j. 2611/2021, ve které žádáte Vinařský fond „o elektronické kopie
rozhodnutí o poskytnutí podpory žádostí pro tématický okruh dle odst. 2.1 písm. e) Pravidel pro
žádosti o poskytnutí podpory podávané v období od 1.72021 do 15.8.2021:
- Číslo RP/746/21 žadatele Svaz vinařů České republiky na projekt Vinařský obzor,
- Číslo RP/825/21 žadatele Svaz vinařů České republiky na projekt PIWI – Internacional,
- Číslo RP/782/21 žadatele MojeLahve.cz s.r.o. na projekt Elektronický katalog vín pro vinařské
akce; veřejně dostupný s použitím zdarma pro všechny,
- Číslo 747/21 žadatele Svaz vinařů České republiky na projekt Vinařský věstník, a
- Číslo RP/803/21 žadatele Národní vinařské centrum, o.p.s. na projekt Reprezentativní
nástěnný kalendář s kresbami odrůd révy vinné pro rok 2022.“
Výše uvedené informace Vám poskytujeme přílohou.
S pozdravem

Vinařský fond

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno
tel: 541 652 471, info@vinarskyfond.cz, www.vinarskyfond.cz, IDDS: 6tnj224

Navrátilova s.r.o.
Navrátilova 1632/6
Nové Město
110 00 Praha 1

Č. j. 2098/2021

V Brně dne 8. 9. 2021

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážení,
Vinařský fond obdržel dne 2. 9. 2021 prostřednictvím datové schránky Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon o svobodném přístupu k informacím“), v níž požadujete „elektronické kopie Zprávy o činnosti Dozorčí
rady Vinařského fondu za rok 2020 a zápisů z jednání Dozorčí rady Vinařského fondu konaných po 9. 12. 2019.“
Po datu 9. 12. 2019 se konaly dvě jednání Dozorčí rady Vinařského fondu. Vzhledem k tomu, že se zápis
z jednání dle jednacího řádu schvaluje na následujícím jednání Dozorčí rady, můžeme Vám poskytnout pouze
zápis z jednání konaného dne 9. 7. 2020. Na tomto jednání Dozorčí rady byla zároveň schválena zpráva Radě
Vinařského fondu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí rady. Oba tyto anonymizované dokumenty posíláme
přílohou tohoto dopisu.

