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ZÁPIS RADY VF 2/2022 
 
 
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 18. 2. 2022 od 10:00 hodin prostřednictvím 
videokonference MS Teams. 
Účastníci jednání: 
 
Rada Vinařského fondu: 
 
Přítomni: 

 
Omluveni: 
 
Vinařský fond:
 
Hosté: 
 
DRVF: 
 
 

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda Rady VF Mgr. Jan 
Grolich. 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 0.1 
Rada zvolila jako ověřovatele zápisu  a  
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
Pořad jednání: 

1. Úvod 
2. Schválení zápisu z jednání Rady 20. 1. 2022     
3. Kontrola úkolů 
4. Představení závěrů průzkumu KPI značky VMVČ 
5. Shrnutí kampaní a aktivit značky VMVČ v roce 2021 
6. Představení nové strategické a kreativní agentury Outbreak s.r.o.  
7. Představení nové mediální agentury Remmark, a.s. 
8. Představení nové produkční agentury CRS a.s. 
9. Návrh na zrušení rozhodnutí  
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: 7 
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 Svazu vinařů České republiky, z.s., 
VOC Kraví Hora, z.s., VOC MODRÉ HORY z.s. a Vinařské unie ČR, 
z.s. 

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 Jmenována ministrem jako zástupkyně Ministerstva zemědělství 

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 
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jednání, oznámí svůj případný poměr k projednávané věci a přijmou opatření nezbytná 
k zamezení, byť i jen potenciálního střetu zájmů.  
  

K jednání se připojil 
 

K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání RVF 20. 1. 2022 
Předseda vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu z posledního jednání. Zápis 

byl schválen bez připomínek. 
K jednání se připojil  

Usnesení 3.1 
Rada schvaluje zápis ze zasedání Rady, konaného dne 20. 1. 2022.  
Pro přijetí usnesení: 8 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
  
K bodu 3 – Kontrola úkolů  

Ředitel VF informoval Radu VF o probíhajícím dotazníkovém šetření mezi vinaři 
zjišťujícím vliv pandemie na obor vinařství. Dále informoval o výsledcích výběrového řízení na 
výběr PR agentury a o připravených workshopech k exportu, na které jsou přizváni i zástupci 
MZe a CzechTrade. 

Dále byli členové Rady VF informováni o ukončení všech výběrových řízení na 
strategickou a kreativní agenturu, mediální agenturu a produkční agenturu a o přípravě smluv. 

navrhla snížit odměnu členů hodnotící komise na výběr PR 
agentury na 0 Kč. Členové Rady VF a přítomní členové hodnotící komise souhlasili. 

 
K bodu 4 – Představení závěrů průzkumu KPI značky VMVČ  
 K jednání se připojil z agentury Focus a představil hlavní závěry 
z průzkumu. Dotazníkové šetření probíhalo face to face a proběhlo 1006 rozhovorů. 
 K výsledkům průzkumu proběhla diskuse. 
 
K bodu 5 – Shrnutí kampaní a aktivit značky VMVČ v roce 2021 

Rada VF obdržela v podkladech pro jednání rozsáhlou prezentaci shrnující aktivity VF 
v roce 2021. Na toto ředitel VF navázal s návrhem realizace jarní kampaně s využitím spotu a 
vizuálu z roku 2021. 
 K tomuto proběhla diskuse, ve které se členové Rady VF shodli, že nejprve vyslechnou 
novou kreativní agenturu. 
 Předseda přešel k bodu 6. jednání. 
 
K bodu 6 – Představení nové strategické a kreativní agentury Outbreak s.r.o. 
 K jednání se připojili  Ve své prezentaci 
představili agenturu a návrhy pro značku VMVČ vč. návrhu animatiku. V průběhu probíhala 
diskuse.  
 Po představení agentury předseda zástupcům Outbreaku poděkoval a ti se odpojili 
z jednání. 
 Předseda se vrátil k tématu jarní kampaně. 
 K jednání se připojil a odešel  
 



 
 
 

4 

 

Usnesení 6.1 
Rada VF schvaluje realizaci jarní kampaně s využitím vizuálu a spotu z roku 2021. Kampaň 
bude realizovat společnost McCann-Erickson Prague. 
Pro přijetí usnesení: 8 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Předseda přešel k některým bodům v rámci bodu 10. Různé. 
 
K bodu 10 – Různé 
 Ředitel předložil Radě VF k autoremeduře rozhodnutí o zrušení poskytnutí podpory č. 
RP/787/20 vydané žadateli Moravín. Rada VF vzala zpět svoje rozhodnutí o zrušení podpory a 
potvrdila platnost původního rozhodnutí o poskytnutí podpory RP/787/20. 
 

Usnesení 10.1 
Rada VF ruší svoje rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory č. RP/787/20 (č.j. 
2218/2020-2) žadatele Moravín, svaz moravských vinařů, z.s. a potvrzuje platnost původního 
rozhodnutí o poskytnutí podpory RP/787/20 (č.j. 2218/2020-1) s prodlouženou lhůtou pro 
podání vyúčtování do 31. 1. 2022. 
Pro přijetí usnesení: 8 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Ředitel informoval Radu VF, že VF v letošním roce předpokládá uspořádání dvou 
eventů, a to Svátek růžových vín v Praze a Svatomartinský košt v Brně. Dále ředitel navrhuje 
účast VF formou stánku na výstavách Wine Prague a Země živitelka. Ředitel požádal Radu VF 
o schválení. 
 proběhla Diskuse k tomuto návrhu a zejména k účasti na Wine Prague. Tuto účast Rada 
VF nedoporučuje. 

Usnesení 10.2 
Rada VF schvaluje realizaci akcí Svátek růžových vín v Praze a Svatomartinský košt v Brně a 
zároveň schvaluje účast Vinařského fondu formou prezentačního stánku na výstavě Země 
živitelka v Českých Budějovicích. 
Pro přijetí usnesení: 8 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Předseda se omluvil z jednání a předal řízení nejstaršímu členu Rady VF

Předsedající přešel k bodu 7. jednání. 
 
K bodu 7 – Představení nové mediální agentury Remmark, a.s. 

K jednání se připojili a představili agenturu a návrhy pro 
Vinařský fond. 
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 K bodu proběhla diskuse.  
 Z jednání se odpojil . 
 
 Vzhledem k tomu, že z probíhajícího jednání postupně odešli oba schválení 
ověřovatelé zápisu, usoudila Rada VF, že bude vhodnější určit nové ověřovatele. Rada VF 
z tohoto důvodu změnila svoje původní usnesení.  

Usnesení 0.2 
Rada ruší usnesení č. 0.1 a volí jako ověřovatele zápisu . a Ing. Kamila 
Prokeše, PhD. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
K bodu 8 – Představení nové produkční agentury CRS a.s. 

K jednání se připojil  představil činnost 
agentury CRS. 
 
 Předsedající přešel k bodu 9. jednání. 
 
K bodu 9 – Návrh na zrušení rozhodnutí 

Ředitel VF předložil Radě VF seznam projektů ke zrušení z důvodu oznámení o jejich 
neuskutečnění. 

Usnesení 9.1 
Rada VF ruší rozhodnutí o poskytnutí dle přílohy č. 1 zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
K bodu 10 – Různé 
 Ředitel VF představil návrh aktivit CzechTrade Polsko. VF si vyžádá podrobnější 
informace. 
Úkol: Ředitel VF požádá zástupce CzechTrade Polsko o doplnění podrobnějších informací. 
 Dále ředitel informoval o prodloužení notifikace podpory z Vinařského fondu do roku 
2028. 
 Členové Rady VF také obdrželi informaci s prodejními daty z obchodních řetězců, 
s kterými VF spolupracuje. Informaci doplnil . K tématu proběhla diskuse. 
 Radě VF byl dále představen report ze sociálních sítí za měsíc leden a také byla Rada 
informována o vyřešení podnětu podaném společností AETNA na ÚOHS. K tomuto také 
proběhla diskuse.  
Úkol: Ředitel VF připraví informaci o výběru nových agentur a vyřešení výše zmíněného 
podnětu a rozešle přes mailing NVC. 
 Ředitel dále informoval členy Rady VF o počtu žádostí o poskytnutí podpory 
doručených do 15. 2. 2022. 
 se informoval na zajišťování jarní i podzimní části MundusVini.  
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Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání. 
 
 

 
Zapsala:   
Zápis odsouhlasen dne  
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
……………………………………………….……    ……………………………………………………. 
                 
 
 
 
 
         
……………………………………………………. 
             
Předseda Rady Vinařského fondu 
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Příloha č. 1 zápisu RVF 2/2022 

Rozhodnutí ke zrušení 

Obchodní partner Předmět Číslo 
rozhodnutí 

Tématický 
okruh 

Výše 
přiznané 
podpory 

odůvodnění zrušení  

Spolek Ekovín Seminář pro pokročilé biovinaře 2021 RP/92/21 D 15 000 oznámení o zrušení 
akce 

Eno-gastronomické přehlídky - sýry, ryby a víno RP/30/21 F 30 000 oznámení o zrušení 
akce 

Republika Kraví hora, z.s. Velikonoční výstava vín 2021 RP/277/21 B 10 000 oznámení o zrušení 
akce 

Vinaři Zaječí, z.s. Zaječské otevřené sklepy 2021 RP/278/21 F 30 000 oznámení o zrušení 
akce 

 

 

 


