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ZÁPIS RADY VF 3/2022 
 
 
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 15. 3. 2022 od 10:15 hodin v budově Krajského 
úřadu JMK, Žerotínovo náměstí 3, Brno v zasedací místnosti č. 010A. 
 
Účastníci jednání: 
 
Rada Vinařského fondu: 
 
Přítomni: 

 
Omluveni: 
 
Vinařský fond:
 
Hosté: -- 
 
DRVF: 
 
 

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda Rady VF 
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
Pro přijetí usnesení: 8 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
Pořad jednání: 

1. Úvod 
2. Schválení zápisu z jednání Rady 18. 2. 2022     
3. Kontrola úkolů 
4. Představení jarní kampaně VMVČ 
5. Status k jednání s řetězci a e-shopy 
6. Projednání žádostí o podporu předložených v termínu od 1. 1. do 15. 2. 2022 
7. Různé  
8. Závěr 

 
 
 
 
 



 
 
 

2 

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: 8 
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 
jmenována ministrem na návrh Svazu vinařů, z.s. 

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 
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. 
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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.  
  
K bodu 2 – Schválení zápisu z jednání RVF 18. 2. 2022 

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

Usnesení 2.1 
Rada schvaluje zápis ze zasedání Rady, konaného dne 18. 2. 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 probíhajících exportních 
workshopech. 
Úkol: Ředitel VF připraví informaci o výběru nových agentur a vyřešení výše zmíněného 
podnětu a rozešle přes mailing NVC. – úkol byl splněn  

 
Na jednání se dostavila
 

K bodu 4 – Představení jarní kampaně značky VMVČ  
 Ředitel VF informoval o postupu přípravy jarní kampaně a členům Rady VF představil 
první verzi upraveného TV spotu pro jaro. Dále na základě informací mediální agentury 
informoval o nasazení kampaně do médií a o rozpočtu na kampaň. 
Úkol: Ředitel VF zajistí porovnání cen na Primě a Nově. 
 K bodu proběhla diskuse. 

Usnesení 4.1 
Rada schvaluje nasazení jarní kampaně dle návrhu mediální agentury.  
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
K bodu 5 – Status k jednání s řetězci a e-shopy 

Ředitel VF Radu informoval o průběhu a stavu jednání s obchodními řetězci a e-shopy 
a představil plánované finanční alokace na jednotlivé řetězce/e-shopy. 

K bodu proběhla diskuse. 
Úkol: Ředitel VF zajistí rozeslání informace o počtu prodaných českých a moravských vín u e-
shopů vybraných pro spolupráci. 
Úkol: Rada VF se na svém jednání vrátí k tématu strategického řešení podpory řetězců. 
Úkol: Ředitel VF prověří možnost změny Pravidel pro žadatele, aby podporu mohli získat i e-
shopy. 
 Předseda Rady VF se omluvil z jednání a předal řízení místopředsedovi. 
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Usnesení 5.1 
Rada ukládá řediteli VF pokračovat v jednáních s klíčovými hráči (Albert, Makro, Billa, Tesco, 
Globus, Kaufland, košík.cz, rohlík.cz a Global-wines.cz) a alokace určené pro ostatní řetězce a 
e-shopy použít k navýšení u zmíněných klíčových partnerů za předpokladu odpovídající 
nabídky ze strany uvedených řetězců a e-shopů. 
Pro přijetí usnesení: 8 
Proti přijetí usnesení: 1 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
K bodu 6 – Projednání žádostí o podporu předložených v termínu od 1. 1. do 15. 2. 2022. 
 Místopředseda přešel k projednávání projektů v tematickém okruhu A – účast na 
výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín. 

Usnesení 6.1 
Rada VF schvaluje poskytnutí podpory žádostem předloženým v tematickém okruhu A na 
úhradu nákladů vynaložených na pronájem výstavních a prezentačních prostor anebo 
účastnických poplatků v soutěžích vín ve výši 50% dle přílohy č. 1 zápisu a to v souladu 
s podmínkami stanovenými v Pravidlech pro žadatele. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 6.2 
Rada VF zamítá žádosti předložené v tematickém okruhu A na úhradu nákladů na 
vynaložených na pronájem výstavních a prezentačních prostor anebo účastnických poplatků 
v soutěžích vín dle přílohy č. 2 zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Místopředseda přešel k projednávání žádostí předložených v tematickém okruhu B pro 
pořadatele výstav, přehlídek a soutěží vín. Nejprve byly projednány žádosti na místní výstavy 
do max. výše podpory 10.000 Kč. 

Usnesení 6.3 
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. 3 zápisu. Max. možná podpora je 10.000 Kč nebo dle výše 
požadované podpory uvedené v žádosti. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Následně Rada VF projednala ostatní žádosti předložené v tematickém okruhu B. 

Usnesení 6.4 
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 
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a jejich propagaci ve výši 50 % dle přílohy č. 4 zápisu, a to v souladu s podmínkami stanovenými 
v Pravidlech pro žadatele. 
Záznam hlasování v příloze č. 4 zápisu 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 6.5 
Rada VF zamítá 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 dle přílohy č. 5 zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

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

Usnesení 6.6 
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. 6 zápisu, 
a to v souladu s podmínkami stanovenými v Pravidlech pro žadatele. 
Záznam hlasování v příloze č. 6 zápisu 
Usnesení bylo přijato 

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

Usnesení 6.7 
Rada VF schvaluje poskytnutí podpory žádostem předloženým v tematickém okruhu E na 
úhradu nákladů na výrobu tištěných, audiovizuálních a online materiálů dle přílohy č. 7 zápisu. 
Záznam hlasování v příloze č. 7 zápisu 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 6.8 
Rada VF zamítá žádosti předložené v tematickém okruhu E na úhradu nákladů na výrobu 
tištěných, audiovizuálních a online materiálů v příloze č. 8 zápisu. 
Záznam hlasování v příloze č. 8 zápisu 
Usnesení bylo přijato 

Místopředseda přešel k projednávání tematického okruhu F – pořádání propagačních 
akcí s tematikou vína a vinařství. 

Usnesení 6.9 
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. 8 zápisu, a to v souladu s podmínkami stanovenými 
v Pravidlech pro žadatele. 
Záznam hlasování v příloze č. 8 zápisu 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 6.10 
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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. 9 
zápisu. 
Záznam hlasování v příloze č. 9 zápisu 
Usnesení bylo přijato 

 
K bodu 7 – Různé 
 Místopředseda informoval Radu VF o připravovaném společném setkání Rady VF, 
správní rady NVC, představenstva Vinařské asociace a představenstva SVČR. 
 Členové Rady VF diskutovali o potřebě změn Pravidel pro žadatele a navrhovali, že by 
bylo vhodné se k tomuto tématu samostatně sejít. Termín se ještě upřesní. 
Úkol: Ředitel VF zajistí přípravu návrhu změny Pravidel v návaznosti na obsah koncepce 
připravované SVČR. 
 Rada VF se vrátila k tématu nevyplacení odměny pro členy hodnotící komise pro výběr 
PR agentury a na návrh všech členů hodnotící komise vzhledem k menší náročnosti agendy 
rozhodla o jejím neproplacení. 

Usnesení 7.1 
Rada VF schvaluje neproplacení odměny členům hodnotící komise pro výběr PR agentury. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Místopředseda poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání. 

 
 

 
Zapsala   
Zápis odsouhlasen dne  
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
……………………………………………….……    ……………………………………………………. 
                 
 
 
 
 
         
……………………………………………………. 
         
Předseda Rady Vinařského fondu 
 
 


