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ZÁPIS RADY VF 6/2022 
 
 
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 4. 8. 2022 od 8:00 hodin v prostorách vinařství 
Vinné sklepy Skalák. 
 
 
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. Kamil Prokeš, PhD., 
Ing. Hana Routová, Ing. Bořek Svoboda, Ing. Pavel Vajčner 

 
Omluveni:  Mgr. František Koudela 
 
Vinařský fond:  Ing. Jaroslav Machovec 
 
Hosté: Daniel Farkaš, Marcel Toman, Martin Pasecký, Kristina Kofránková 
 
 

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 PhDr. Martin 
Chlad a Ing. Jiří Maděřič. O tomto návrhu Rada hlasovala.  

Usnesení 0.1 
Rada zvolila jako ověřovatele zápisu PhDr. Martina Chlada, Ing. Jiřího Maděřiče. 
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
Pořad jednání: 

1. Úvod 
2. Projednání konceptu Svatomartinské 
3. Prezentace pracovní verze master videa 
4. Návrh mediálního plánu 
5. 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: 10 
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. Kamil Prokeš, 
PhD. 

Člen 
jmenován ministrem na návrh Unie enologů ČR, z. s. a spolku 
Mladí vinaři, 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. 
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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 3 – Prezentace pracovní verze master videa 
 

Předseda RVF předřadil bod 3 jednání. K jednání se připojili zástupci agentury Outbreak 
a Marcel Toman. Zástupci agentury představili členům Rady VF návrh spotů určených pro 
podzimní kampaň. Po diskusi se Rada VF shodla na využití varianty bez hudby. 
 
K bodu 2 – Projednání konceptu Svatomartinské 
  
 Předseda Rady VF přešel k projednání konceptu Svatomartinského. Radě VF byli 
představeny dva návrhy. Po diskusi se Rada VF shodla na využití varianty č. 1 (s husou). 
 
 Zástupci agentury Outbreak se odpojili z jednání. 
 
K bodu 4 – Návrh mediálního plánu 

 
Rada VF projednala návrh mediálního plánu. Diskuse proběhla zejména k tématu 

sponzorských vzkazů u Seriálu Pálava. 

Usnesení 4.1 
Rada souhlasí s navýšením rozpočtové kapitoly Marketingová podpory značky „Vína z Moravy, 
vína z Čech“ o 2 miliony Kč a pověřuje ředitele VF k zajištění potřebných kroků k realizaci 
sponzorských vzkazů u Seriálu Pálava. 
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
Místopředseda požádal Radu VF o využití vizuálů připravených agenturou pro 

propagační aktivity oboru např. prostřednictvím Národního vinařského centra. Rada 
předběžně vyslovila souhlas za podmínky, že to nebude odporovat smluvním podmínkám 
s autorem návrhu.  

Usnesení 4.2 
Rada pověřuje ředitele, aby zajistil poskytnutí vizuálů zpracovaných agenturou Outbreak pro 
propagační aktivity celého oboru např. prostřednictvím NVC. 
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
Předseda poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání. 

 
Zapsala: Ing. Lucie Krainová   
Zápis odsouhlasen dne  
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Ověřovatelé: 
 
 
……………………………………………….……    ……………………………………………………. 
        Ing. Jiří Maděřič                PhDr. Martin Chlad   
 
 
 
 
         
……………………………………………………. 
               Mgr. Jan Grolich 
Předseda Rady Vinařského fondu 
 
 


