ZÁPIS RADY VF 4/2022
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 12. 4. 2022 od 10:00 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:
Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil místopředseda Rady VF
Místopředseda 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: 9
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato

a

Pořad jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod
Schválení zápisu z jednání Rady 15. 3. 2022
Kontrola úkolů
Projednání výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2021
Aktuální status kampaní VMVČ
Informace k výstupům z workshopů - export
Návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory pro období 1. 7. – 15. 8. 2022
Zrušení nevyúčtovaných rozhodnutí
Různé
Závěr
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K bodu 1 – Úvod
Místopředseda 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: 9
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
Člen

Člen

člen
člen
Člen
Člen
Člen
člen
Člen
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 Svazu vinařů České republiky, z.s.,
VOC Kraví Hora, z.s., VOC MODRÉ HORY z.s. a Vinařské unie ČR,
z.s.
jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských
sdružení (Svaz vinařů ČR)
jmenována ministrem na návrh Svazu vinařů, z.s.
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.
Jmenována ministrem jako zástupkyně Ministerstva zemědělství
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.
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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 15. 3. 2022
Místopředseda 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 15. 3. 2022.
Pro přijetí usnesení: 8
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: 1
Usnesení bylo přijato
Na jednání se dostavil
Místopředseda předřadil bod 4 jednání s přivítal na jednání auditora Vinařského fondu
K bodu 4 - Projednání výroční zprávy, účetní závěrky a zprávy auditora za rok 2021
Ředitel VF bod uvedl a předal slovo
auditorovi Vinařského fondu,
který představil účetní závěrku a vysvětlil odlišnosti oproti závěrce za rok 2020. Změny
reflektují závěry z veřejnosprávní kontroly MF. Pan auditor se dále věnoval tématu
nedobytných pohledávek a splácení návratných podpor.
K bodu proběhla diskuse.
Usnesení 4.1
Rada schvaluje výroční zprávu Vinařského fondu za rok 2021.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Místopředseda představil webové stránky organizace Wine in moderation a postup
jednání v rámci iniciativy Víno zodpovědně. Místopředseda připraví podrobnější podklady pro
per rollam hlasování v květnu.
K tématu proběhla diskuse.
Úkol: Ředitel VF zajistí právní stanovisko a stanovisko auditora k finančnímu zapojení Fondu.
Místopředseda přešel k bodu 5 jednání.
K bodu 5 – Aktuální status kampaní značky VMVČ
K jednání se připojil
a spolu s ředitelem představil výsledky jednání
v řetězcích a s e-shopy. K tématu proběhla diskuse. Rada VF doporučuje spolupracovat
s Global Wines & Spirits, Košík.cz, rohlik.cz, Lahvotéka.cz a Vinotrh.cz.
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K jednání se připojili pánové
a
z agentury Outbreak a Remmark.
ředstavil návrh strategie značky VMVČ pro rok 2022 s návrhem rozpočtu.
Místopředseda přerušil projednávání bodu a přešel k bodu 6 jednání.
K bodu 6 - Informace k výstupům z workshopů – export
K jednání se připojil
ze společnosti Deloitte, aby shrnul výstupy z workshopů
věnovaných exportu.
K bodu proběhla diskuse.
Místopředseda se vrátil k bodu 5.
K bodu 5 – Aktuální status kampaní značky VMVČ
K bodu proběhla diskuse. Členové Rady VF k předložené prezentaci vznesli několik
připomínek a návrhů.
Slovo dostal
ze společnosti Remmark, který představil návrh mediálního
rozvržení kampaně včetně návrhu rozpočtu.
K tématu proběhla diskuse.
Místopředseda poděkoval připojeným.
Usnesení 5.1
Rada schvaluje spolupráci a uzavření smlouvy s e-shopy Global Wines & Spirits, Košík.cz,
rohlik.cz, Lahvotéka.cz a Vinotrh.cz.
Pro přijetí usnesení: 10
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Místopředseda shrnul postup prací na vinařské koncepci a nastínil časové rozvržení.
Dále navrhl Radě VF uspořádat letní výjezdní zasedání. Rada VF se shodla na termínu 3. – 4.
srpna.
Místopředseda se omluvil z jednání a předal řízení jednání
Předsedající se vrátil k bodu 3 jednání.
K bodu 3 – Kontrola úkolů
Ředitel VF informoval Radu VF o plnění úkolů.

Úkol: Ředitel VF požádá zástupce CzechTrade Polsko o doplnění podrobnějších informací.
Podrobnější informace k exportním aktivitám v Polsku byly získány od zástupkyně Czech Trade
na workshopech pořádaných Vinařským fondem ve Valticích. Vinařský fond uvažuje o účasti na
EnoExpo Krakow. Úkol: Rada VF pověřuje ředitele VF prověřit zájem o účast na veletrhu ze strany
vinařů.
Úkol: Ředitel VF zajistí porovnání cen na Primě a Nově.
K cenám se vyjádři
v průběhu své prezentace – úkol splněn.
Úkol: Ředitel VF zajistí rozeslání informace o počtu prodaných českých a moravských vín u e-shopů
vybraných pro spolupráci.
Informace byla předána v průběhu prezentace v rámci bodu 5 – úkol splněn.
Úkol: Rada VF se na svém jednání vrátí k tématu strategického řešení podpory řetězců. – úkol trvá
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Nový úkol: Ředitel VF zajistí rozeslání informace ohledně prodejů českých a moravských vín
v řetězcích a e-shopech.
Nový úkol: Ředitel VF zajistí rozeslání posledních dat GfK, která má Vinařský fond k dispozici.
Nový úkol: Ředitel VF získá od GfK cenovou nabídku na získání dat za rok 2022.
Předsedající přešel k bodu 7 jednání.
K bodu 7 - Návrh Pravidel pro žadatele o poskytnutí podpory pro období 1. 7. – 15. 8. 2022
Ředitel VF a
představili návrh Pravidel pro žadatele. Hlavní změnou je
elektronické podávání žádostí jako jediná možnost podání žádosti o podporu.
Dále byly představeny náměty pro změny Pravidel od roku 2023.
K bodu proběhla diskuse.
Usnesení 7.1
Rada schvaluje Pravidla pro žadatele o poskytnutí podpory pro období 1. 7. – 15. 8. 2022.
Pro přijetí usnesení: 9
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Předsedající přešel k bodu 8 jednání.
K bodu 8 - Zrušení nevyúčtovaných rozhodnutí
Ředitel VF předložil Radě VF seznam nevyúčtovaných a nerealizovaných rozhodnutí o
poskytnutí podpory. Rada VF se v této souvislosti zabývala žádostí Vinařského spolku
Moravská Nová Ves o mimořádné přijetí vyúčtování podpory po stanoveném termínu.
K bodu proběhla diskuse.
Usnesení 8.1
Rada ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory dle přílohy č. 1 zápisu.
Pro přijetí usnesení: 9
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
Usnesení bylo přijato
Předsedající přešel k bodu 9 jednání.
K bodu 9 – Různé
Ředitel VF předložil Radě pozdě doručené žádosti o podporu.
Usnesení 9.1
Rada zamítá žádosti o poskytnutí podpory dle přílohy č. 2 zápisu z důvodu doručení po
termínu pro předkládání žádostí.
Pro přijetí usnesení: 9
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se usnesení: nikdo
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Usnesení bylo přijato
Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání.
Zapsala: Ing. Lucie Krainová
Zápis odsouhlasen dne
Ověřovatelé:
……………………………………………….……

…………………………………………………….

…………………………………………………….
Místopředseda Rady Vinařského fondu
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