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ZÁPIS RADY VF 5/2022 
 
 
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 16. 6. 2022 od 10:00 hodin v budově Krajského 
úřadu JMK, Žerotínovo náměstí 3, Brno v zasedací místnosti č. 438. 
 
 
Účastníci jednání: 
 
Rada Vinařského fondu: 
 
Přítomni: Mgr. Jan Grolich, Ing. Martin Fousek PhD., Ing. Liana Hrabálková, PhDr. Martin 

Chlad, Ing. Jiří Maděřič, Ing. Mgr. Lenka Machovská, Ing. Hana Routová, Ing. 
Bořek Svoboda, Ing. Pavel Vajčner 

 
Omluveni:  Mgr. František Koudela, Ing. Kamil Prokeš, PhD. 
 
Vinařský fond:  Ing. Jaroslav Machovec 
 
Hosté: Jan Tošer, Daniel Farkaš, Marcel Toman, Martin Pasecký 
 
 

Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil předseda Rady 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“) Ing. Lucie Krainová. Ověřovateli zápisu byly navrženi Ing. Hana 
Routová a Ing. Pavel Vajčner. O tomto návrhu Rada hlasovala.  

Usnesení 0.1 
Rada zvolila jako ověřovatele zápisu navržené Ing. Hanu Routovou a Ing. Pavla Vajčnera. 
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 12. 4. 2022     
3. Kontrola úkolů 
4. Průběžný stav přípravy nové image kampaně, kreativní přístup ke Svatomartinskému 
5. Průběžný stav mediálních aktivit (Remmark) 
6. Průběžný stav aktivit realizovaných v retailu – aktuální status (CRS) 
7. Report všech klíčových aktivit na sociálních sítích Facebook a Instagram 
8. Informace k přípravě pracovního setkání RVF k podmínkám poskytování podpor 
9. Návrh projektu pro segment šumivých a perlivých vín 
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: 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 

Mgr. Jan Grolich Předseda jmenován ministrem na návrh zastupitelstva Jihomoravského 
kraje 

Ing. Martin 
Fousek, PhD. 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 

Ing. Liana 
Hrabálková 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) 

PhDr. Martin 
Chlad 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. 

Ing. Mgr. Lenka 
Machovská 

Člen 
jmenována ministrem na návrh Svazu vinařů, z.s. 

Ing. Jiří Maděřič 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. 

Ing. Hana 
Routová člen Jmenována ministrem jako zástupkyně Ministerstva zemědělství 

Ing. Bořek 
Svoboda Člen jmenován ministrem na návrh Svazu vinařů ČR, z.s., Vinařské 

unie ČR, z.s. a VOC Znojmo, z.s. 

Ing. Pavel Vajčner 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 bodu 2 – Schválení zápisu z jednání RVF 12. 4. 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 12. 4. 2022.  
Pro přijetí usnesení: 8 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
  

Na jednání se dostavil Ing. Bořek Svoboda.  
 
K bodu 3 – Kontrola úkolů 
  
 Předseda Rady VF předal slovo řediteli VF, který členy Rady VF seznámil se stanoviskem 
k finančnímu zapojení Fondu do Wine in Moderation. Dále informoval o zjištěném zájmu o 
EnoExpo Krakow. Rada byla informována, že společný stánek na veletrhu EnoExpo v Krakowě 
bude zajišťovat Národní vinařské centrum se zohledněním zjištěného zájmu a s využitím 
programu MZe 9.H.b. 
 Dále ředitel informoval, že členům Rady VF byla rozeslána informace ohledně prodejů 
českých a moravských vín v řetězcích a e-shopech, stejně tak byla rozeslána i poslední data 
GfK a cenová nabídka za data z roku 2021. K nabídce GfK proběhla diskuse. Rada VF se shodla 
na zakoupení dat GfK za rok 2021. 

Usnesení 3.1 
Rada pověřuje ředitele VF, aby uzavřel smlouvu s GfK a pokusil se vyjednat slevu.  
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Ředitel VF vznesl dotaz, zda má exekutiva VF zajišťovat účast vinařů na veletrhu 
ProWein 2023.  
 O tématu členové Rady VF diskutovali. V rámci diskuse proběhla informace, že i tuto 
záležitost bude zajišťovat NVC. 
Úkol: V případě, že by došlo ke změně a bylo nutné zabezpečit účast ze strany VF, Rada 
pověřila ředitele zorganizovat případné online jednání RVF v průběhu července. 
 
 Předseda přešel k bodu 4 jednání. 
 
K bodu 4 – Průběžný stav přípravy nové image kampaně, kreativní přístup ke 
Svatomartinskému  
 
  K jednání se připojili Daniel Farkaš a Martin Pasecký z agentury Outbreak a Jiří Tošer 
z agentury Remmark. 
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Ředitel VF a Marcel Toman bod uvedli a informovali o výsledku krátkého průzkumu týkajícího 
se změny podpisu značky VMVČ. Výsledkem průzkumu je, že tato změna nebude mít vliv na 
vnímání značky ze strany spotřebitelů. Poté předali slovo zástupcům agentury Outbreak. 
Outbreak představil upravený návrh scénáře základního spotu a návrh na kratší varianty. Jiří 
Tošer z agentury Remmark informace doplňoval o nasazení této nové kampaně v médiích.  
 Dále byly představeny návrhy vizuálů. V průběhu prezentace probíhala podrobná 
diskuse s návrhy na úpravy. 
Úkol: Na jednání 3. a 4. srpna připravit návrh klipu s ukázkou hudebního podkladu a speakra. 
Dále budou předloženy návrhy na bilboardy, print a online. 
 Dále zástupci agentury Outbreak představili dva návrhy pro Svatomartinské. Rada VF 
se shodla na využití tématu „sezóny“ a „zvědavé husy“. 
 Z jednání se omluvil předseda a předal řízení jednání místopředsedovi. 
 
K bodu 5 – Průběžný stav mediálních aktivit 
 
 Jiří Tošer z agentury Remmark navázal informováním o umístění kampaně v médiích. 
Start kampaně je plánován na 20. srpna. V první fázi bude nasazen 45‘ spot v kombinaci s 15‘. 
Následně bude nasazen 30‘ v kombinaci s 15‘. Jiří Tošer také informoval o průběhu jarní 
kampaně a speciálních projektech nativní reklamy na Seznam zprávy, Aktuálně.cz a Deník.cz. 
 Také informoval o kampaních na Rohlík.cz a Košík.cz a o přípravě pilotní kampaně na 
Gobal-wines.cz. Představen byl návrh na využití tzv. OOH ploch. Rada návrh kvitovala a 
schválila. 

Usnesení 5.1 
Rada schvaluje umístění 8 hypertubes dle předloženého návrhu.  
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: 2 
Usnesení bylo přijato 
 
 Jiří Tošer ještě přestavil výsledky jarní kampaně při použití HbbTV. 
 
K bodu 6 – Průběžný stav aktivit realizovaných v retailu – aktuální status  
 
 Ředitel bod uvedl a seznámil členy Rady VF se statusem v této oblasti. 
Úkol: Na příští jednání připravit budget status. 

Z jednání se omluvil Jiří Maděřič.  
 
K bodu 7 – Report všech klíčových aktivit na sociálních sítích Facebook a Instagram  

 Členové Rady VF byli krátce seznámeni s aktivitami na sociálních sítích v průběhu 
dubna 2022. Report za měsíc květen bude odeslán po jednání Rady VF. 
 
K bodu 8 – Informace k přípravě pracovního setkání RVF k podmínkám poskytování podpor  
  

Členové Rady VF byli seznámeni s návrhem obsahu letního jednání. K bodu proběhla 
diskuse. 
Úkol: VF připraví sdílený dokument pro přípravu jednání a případné doplnění témat k jednání. 
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 K jednání se on-line připojil pan Tomáš Šrom, aby krátce představil svoje aktivity 
související s hodnocením projektů a nabídl spolupráci v této oblasti. 
Úkol: ředitel VF připraví podklady pro společné jednání. 
 
 Místopředseda upustil od projednání bodu 9. a přešel k bodu 10. jednání. 
 
K bodu 10 – Různé  

 Ředitel VF seznámil Radu VF s žádostí Romana Šmída, která byla předložena v termínu 
do 15. 2. 2022 a splnila všechny formální náležitosti. Žádost byla chybně zaevidována 
v systému a tudíž je nutné znovu žádost projednat. Rada VF žádost schválila. 

Usnesení 10.1 
Rada schvaluje žádost RP/556/22 žadatele Roman Šmíd a poskytuje žadateli podporu na 
úhradu nákladů na účast na soutěžích ve výši 50% max. však 50 000 Kč. 
Pro přijetí usnesení: 8 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Radě VF byl předložen seznam rozhodnutí ke zrušení z důvodu nerealizace projektu. O 
tomto Rada VF hlasovala. 

Usnesení 10.2 
Rada ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory dle přílohy č. 1 zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 8 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Ředitel dále radu informoval o novém návrhu stánku na výstavě Země živitelka. Dále 
informoval o podání námitek na zápis značky Mladý Martin k ÚPV. Dále informoval o 
projednání Výroční zprávy VF Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny. Dále informoval 
o zakázce malého rozsahu - výběr realizátora akce „Svatomartinský košt“. Radě VF byla také 
poskytnuta informace o finálním schválení Pravidel pro žadatele Ministerstvem zemědělství. 
Ředitel také informoval krátce o výsledku soudního řízení se společností Navrátilova s.r.o.  
 V neposlední řadě předložil členům Rady VF žádost Národního vinařského centra o 
spolupráci na akci Traverse. Rada VF o žádosti diskutovala a o žádosti bylo hlasováno. 

Usnesení 10.3 
Rada souhlasí s žádostí Národního vinařského centra a finančním zapojením Vinařského fondu 
do akce Traverse. 
Pro přijetí usnesení: nikdo 
Proti přijetí usnesení: 5 
Zdržel se usnesení: 2 
Usnesení nebylo přijato 
 
K bodu 9 – Návrh projektu pro segment šumivých a perlivých vín  
 
 Tento bod byl přesunut na další jednání Rady VF. 
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Místopředseda poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání. 

 
Zapsala: Ing. Lucie Krainová   
Zápis odsouhlasen dne  
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
……………………………………………….……    ……………………………………………………. 
        Ing. Hana Routová               Ing. Pavel Vajčner  
 
 
 
 
         
……………………………………………………. 
               Mgr. Jan Grolich 
Předseda Rady Vinařského fondu 
 
 



Příloha č. 1 zápisu z RVF č. 05/2022
Seznam rozhodnutí ke zrušení/zamítnutí
Obchodní partner Předmět Číslo 

rozhodnutí
Tématický 
okruh

Výše 
přiznané 
podpory

odůvodnění zrušení 

Vinaři z Čejkovic Otevřené sklepy 2 RP/422/21 F 30 000 vyúčtováno po termínu
VOC vinice Velké Pavlovice, z.s. Promenáda červených vín 2021 RP/144/21 B 50 000 vyúčtováno po termínu
VOC vinice Velké Pavlovice, z.s. Putování po vinicích za víny VOCn RP/353/21 F 30 000 vyúčtováno po termínu

Petr Hübl Morava jede RP/568/22 F 10 000 oznámení nerealizace
Město Třemošná Třemošenské vínování RP/234/22 F 10 000 oznámení nerealizace
ČZS ZO Krumvíř Výstava vín 2022 RP/66/22 B k zamítn. pozdě doruč. + termín real.

Jan Čermák Účast na soutěžích a výstavách RP/595/21 A 200 000 neuznatelné náklady

Spolek Ekovín Bio "vinná" Vila Löwbeer 2022 RP/468/22 F 30 000 oznámení nerealizace


