
 
 
 

1 

ZÁPIS RADY VF 8/2022 
 
 
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 13. 10. 2022 od 10:00 hodin v zasedací 
místnosti Rady JMK ve 4. patře Krajského úřadu. 
 
 
Účastníci jednání: 
 
Rada Vinařského fondu: 
 
Přítomni: Mgr. Jan Grolich, Ing. Martin Fousek PhD., Ing. Liana Hrabálková, PhDr. Martin 

Chlad, Mgr. František Koudela, Ing. Jiří Maděřič, Ing. Kamil Prokeš, PhD., Ing. 
Hana Routová, Ing. Bořek Svoboda, Ing. Pavel Vajčner 

 
Omluveni: Ing. Mgr. Lenka Machovská  
 
Vinařský fond:  Ing. Jaroslav Machovec 
 
Hosté: Marcel Toman, za agenturu Focus Roman Skotnica a Filip Rozsíval 
 
 

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. Martin 
Fousek PhD. a Mgr. František Koudela. O tomto návrhu Rada hlasovala.  

Usnesení 0.1 
Rada zvolila jako ověřovatele zápisu Ing. Martina Fouska PhD. a Mgr. Františka Koudelu. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
Pořad jednání: 

1. Úvod 
2. Schválení zápisu z jednání RVF 15. 9. 2022.  
3. Kontrola úkolů 
4. Hospodaření Vinařského fondu za 1. - 3. čtvrtletí roku 2022 
5. Návrh na úpravu rozpočtu 2022 
6. Představení závěrů průzkumu KPI značky VMVČ 
7. Aktuální status kampaní značky VMVČ 
8. Návrh Pravidel pro žadatele pro termín podávání žádostí od  

1. 1. do 15. 2. 2023 
9. EnoExpo Krakow – projednání aktivit 
10. Zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory 
11. Různé  
12. 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: 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 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. 

Mgr. František 
Koudela člen jmenován ministrem na návrh vinohradnických a vinařských 

sdružení (Svaz vinařů ČR) 

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 – Kontrola úkolů 
 
 Ředitel VF informoval Radu VF o plnění úkolů. 
 
K bodu 4 – Hospodaření Vinařského fondu za 1. – 3. čtvrtletí 2022 
 
 Ředitel VF seznámil Radu VF s hospodařením Fondu v prvních 3 čtvrtletích roku 2022. 
 
K bodu 5 – Návrh na úpravu rozpočtu 2022 
 
 Ředitel VF přednesl Radě VF požadavek na navýšení rozpočtu VF z důvodu proplacení 
co nejvyššího počtu vyúčtovaných podpor v roce 2022. Rada souhlasila s navýšením rozpočtu 
na 84 milionů Kč to znamená navýšení o 1,4 mil. Kč. 

Usnesení 5.1 
Rada schvaluje navýšení rozpočtu Vinařského fondu v roce 2022 na 84 mil. Kč.  
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
K bodu 7 – Aktuální status kampaní značky VMVČ 

 
Marcel Toman informoval o načasovaní Svatomartinské kampaně v médiích, dále 

informoval o návrhu Vánoční kampaně. 
 
 Na jednání se dostavil p. Svoboda. 
 Předseda RVF předřadil bod 9 jednání. 
 
K bodu 9 – EnoExpo Krakow – projednání aktivit 
 
 Radě VF byl předložen záznam z per rollam hlasování. Rada VF usnesení potvrdila. 

Usnesení 9.1 
Rada souhlasí s realizací a financováním semináře a Masterclass při ENOEXPO 2022 Krakowě 
a pověřuje ředitele, aby uzavřel příslušné smlouvy s Czech Trade Polsko. 
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Ke způsobu výběru vín pro Masterclass proběhla diskuse. 

Usnesení 9.2 
Rada souhlasí s výběrem vín pro Masterclass při ENOEXPO 2022 Krakowě. 
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Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: 1 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Předseda se vrátil k bodu 7 jednání. 
 
K bodu 7 – Aktuální status kampaní značky VMVČ 
 
 K jednání se vzdáleně připojili zástupci agentury Outbreak a představili návrh vizuálů 
pro Vánoční kampaň. K návrhům proběhla diskuse.  

Usnesení 7.1 
Rada souhlasí s konceptem Vánoční kampaně. 
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Předseda Rady VF se vrátil k projednání bodu 6 jednání. 
 
K bodu 6 – Představení závěrů průzkumu KPI značky VMVČ 
 
 K jednání byli přizváni zástupci agentury Focus, kteří nejprve představili nabídku na 
průzkum mezi vinaři a spotřebiteli k získání podkladových dat pro segment perlivých vín. 
K tomuto proběhla diskuse. Rada doporučila, aby agentura Outbreak nejprve vytvořila návrh 
brandingu pro perlivá vína. 
Úkol: Pověřit Outbreak k vytvoření návrhu na společnou značku pro česká a moravská perlivá 
vína. Návrh poté rozeslat k hlasování per rollam. 
Úkol: Realizovat průzkum mezi vinaři a spotřebiteli navržený agenturou Focus.  
 Poté zástupce agentury Focus prezentoval výsledky průzkumu KPI značky VMVČ. 
 
K bodu 8 - Návrh Pravidel pro žadatele pro termín podávání žádostí od 1. 1. do 15. 2. 2023 

 
Lucie Krainová představila Radě VF návrh Pravidel pro žadatele. K bodu proběhla 

diskuse.  
Úkol: dopracovat Pravidla na základě připomínek a rozeslat ke schválení per rollam tak, aby 
Pravidla mohla být včas předložena na MZe. 
 
K bodu 10 – Zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory 
 
 Ředitel VF předložil Radě VF seznam rozhodnutí určených ke zrušení převážně 
z důvodu nevyúčtování v termínu. Rada VF rozhodnutí zrušila. 

Usnesení 10.1 
Rada ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory dle přílohy č. 1 zápisu. 
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
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 Z jednání se omluvil p. Prokeš. 

K bodu 11 - Různé 
 
 Ředitel VF předložil Radě VF podklady pro autoremeduru rozhodnutí o zrušení žadatele 
Vinaři z Čejkovic č. RP/422/21. Rada VF na základě podkladů doložených žadatelem rozhodnutí 
o zrušení zrušila. 

Usnesení 11.1 
Rada ruší rozhodnutí o zrušení rozhodnutí RP/422/21 a potvrzuje platnost původního 
rozhodnutí o poskytnutí podpory. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Rada VF se zabývala žádostí o prezentaci vín VMVČ na recepci při udělování státních 
vyznamenání dne 28.  října 2022. 

Usnesení 11.2 
Rada souhlasí s prezentací vín VMVČ při udělování státních vyznamenání dne 28. 10. 2022 
na Pražském hradě. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Radě VF byla předložena žádost k propagaci Dne válečných veteránů. Rada VF se 
žádostí zabývala a neuznala za vhodné Den válečných veteránů spojovat s oslavami 
Svatomartinského vína. 

Usnesení 11.3 
Rada nesouhlasí se spojením propagačních aktivit Dne válečných veteránů s propagačními 
aktivitami k Svatomartinským oslavám. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
Rada VF se dále zabývala termínem dalšího jednání a po diskusi termín jednání 

původně stanoveného na 15.11. zrušila. 

Usnesení 11.4 
Rada ruší termín dalšího jednání původně plánovaný na 15. 11. 2022. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
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 Ředitel VF oznámil, že nejpozději k 30. 6. 2023 by chtěl skončit ve funkci ředitele VF. 
Předseda Rady VF poděkoval řediteli VF za velmi přínosných 20 let ve vedení Vinařského fondu 
a sdělil, že se Rada VF bude zabývat přípravou výběrového řízení na funkci ředitele VF. 
 

 
Předseda poděkoval členům Rady za aktivní účast a ukončil jednání. 

 
Zapsala: Ing. Lucie Krainová   
Zápis odsouhlasen dne  
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
……………………………………………….……    ……………………………………………………. 
        Mgr. František Koudela                    Ing. Martin Fousek, PhD.   
 
 
 
 
         
……………………………………………………. 
               Mgr. Jan Grolich 
Předseda Rady Vinařského fondu 
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Rozhodnutí ke zrušení

Obchodní partner Předmět Číslo 
rozhodnutí

Výše přiznané 
podpory

Tématický 
okruh

odůvodnění zrušení

Uherek Jiří Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/823/21 25000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/807/21 100000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Volařík Miroslav, Ing. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/799/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Společnost Valtické vinné trhy Vinné trhy v Praze Senátu/Strahovský klášter 2021 RP/796/21 50000,00 F - písm. f) nevyúčtováno

VINAŘSKÁ UNIE ČR, z. s. Tisková konference: Současnost a budoucnost moravského a českého 
vinařství

RP/795/21 5000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Vinařství MACHOVEC s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/792/21 20000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Vinařství Kovacs s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/790/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Štipčák Jaroslav Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/789/21 25000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/787/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

ESOX, spol. s r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/781/21 50000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Salabka Praha s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/780/21 75000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

VÍNO BLATEL, a.s. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/779/21 25000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Rodinné vinařství Spěvák s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/778/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

B\V vinařství a.s. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/777/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

VINAŘSTVÍ SPRINGER a.s. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/776/21 80000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

VÍNO LÍPA MIKULOV s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/774/21 125000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Vinedom.com, sro Svatomartinsky kost na naplavce RP/773/21 10000,00 F - písm. f) nevyúčtováno

Sopouchová Marta Bystrcký košt Svatomartinských vín RP/772/21 10000,00 B - písm. b) nevyúčtováno

Vinařský spolek Klentnice Mikulášský košt mladých vín v Klentnici 2021 RP/751/21 8000,00 B - písm. b) nevyúčtováno

HRABAL, s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/750/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

VINITORES PALAVIENSIS, spolek vinařů v PavlověDen otevřených sklepů v Pavlově - listopad 2021 RP/749/21 30000,00 F - písm. f) nevyúčtováno

GURDAU vinařství Účast na výstavách RP/745/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Spolek miroslavských vinařů, z.s. Ochutnávka mladých vín 2022 RP/741/21 5000,00 F - písm. f) nevyúčtováno

Vrba Pavel Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/738/21 150000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Vzdělávací centrum MKM, s.r.o. Mezinárodní vzdělávací kurz WSET Level 1 25.2. 2022 RP/734/21 10000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Vzdělávací centrum MKM, s.r.o. Mezinárodní vzdělávací kurz WSET Level 1 26.11.2021 RP/733/21 10000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Vzdělávací centrum MKM, s.r.o. Mezinárodní vzdělávací kurz WSET Level 2 9.-10.12. 2021 RP/731/21 10000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Vzdělávací centrum MKM, s.r.o. Mezinárodní vzdělávací kurz WSET Level 3 29.10-1.11.2021 RP/730/21 10000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Miroslav Kovář Účast na soutěžích vín RP/729/21 25000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Místní vinařský spolek MORAVÍN Výstava vín mikulovské vinařské podoblasti RP/716/21 10000,00 B - písm. b) nevyúčtováno

Švásta Igor Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/715/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

ČZS ZO Žeravice 50. výstava vín Žeravice 2022 RP/714/21 8000,00 B - písm. b) nevyúčtováno

Rodinné vinařství Břeclav s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/711/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

VINICOLA, s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/710/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

MIKA CZ, s.r.o. Holubický košt vín RP/708/21 8000,00 B - písm. b) nevyúčtováno

MIKA CZ, s.r.o. Sametový košt vín Brno Líšeň RP/707/21 8000,00 B - písm. b) nevyúčtováno



Příloha č. 1 zápisu 08/2022 Rady VF 13. 10. 2022
Rozhodnutí ke zrušení

Asociace sommelierů ČR SOMMELIER MORAVY RP/705/21 200000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Asociace sommelierů ČR Cyklus kurzů Sommelierství pro odborné školy RP/698/21 40000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Farma Pálava s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/697/21 150000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Spolek kurdějovských vinařů Kurdějovský okus vín RP/696/21 10000,00 B - písm. b) nevyúčtováno

ANNOVINO Vinařství Lednice s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/693/21 50000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Vinařství Fučík s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/692/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Spolek přátel vína Těšetice, z.s. Těšetický košt 2022 RP/691/21 10000,00 B - písm. b) nevyúčtováno

Vinný dům, spol.s r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/690/21 100000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Vinný dům, spol.s r.o. Konference mezinárodní úrovně, používání enologických postupů RP/689/21 10000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Vinný dům, spol.s r.o. Konference mezinárodní úrovně, výroba a následné použití různých typů 
dubových sudů

RP/688/21 10000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Vinný dům, spol.s r.o. Realizace školení, seminářů a konferencí s vinařskou tématikou RP/687/21 10000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Hulata Alexandr Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/685/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Vinaři z Týnce Místní výstava vín 2022 RP/667/21 8000,00 B - písm. b) nevyúčtováno

Krčka Daniel Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/666/21 100000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Zmrzlý Zdeněk Sokolnický košt 2022 RP/665/21 10000,00 B - písm. b) nevyúčtováno

Vinařství Čech s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/659/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Vinařství Líbal s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcí vín RP/657/21 20000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

ZEMAX Šitbořice, a.s. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/651/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Moravín, svaz moravských vinařů, z.s. Krátká videa z akcí Moravínu RP/645/21 5000,00 E - písm. e) nevyúčtováno

Moravín, svaz moravských vinařů, z.s. Odborné vinohradnicko - vinařské semináře 2022 RP/644/21 150000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Moravín, svaz moravských vinařů, z.s. Workshop na téma propagace vinařství na sociálních sítích RP/643/21 10000,00 D - písm. d) nevyúčtováno

Tetur Vladimír Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/638/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

VÍNO ZLOMEK & VÁVRA s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/637/21 200000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Vinařství sv. Florian s.r.o. Účast na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín RP/634/21 75000,00 A - písm. a) nevyúčtováno

Vinařská akademie Valtice, z.s. Vinařská akademie - Aspeciální technologie RP/172/22 20000,00 D - písm. d) oznámení nerealizace


