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ZÁPIS RADY VF 1/2023 
 
 
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 20. 1. 2023 od 10:00 hodin v zasedací 
místnosti Rady JMK ve 4. patře Krajského úřadu. 
 
 
Účastníci jednání: 
 
Rada Vinařského fondu: 
 
Přítomni: Mgr. Jan Grolich, Ing. Liana Hrabálková, PhDr. Martin Chlad, Mgr. František 

Koudela, Ing. Mgr. Lenka Machovská, PhD., Ing. Hana Routová, Ing. Bořek 
Svoboda, Ing. Pavel Vajčner 

 
Omluveni:  Ing. Martin Fousek PhD., Ing. Jiří Maděřič, Ing. Kamil Prokeš 
 
Vinařský fond:  Ing. Jaroslav Machovec 
 
Hosté: Marcel Toman, Dagmar Fialová (NVC), za agenturu Outbreak Dan Farkaš a 

Kristina Kofránková, Martin Pasecký, za agenturu Remmark Roman Heřman, Jiří 
Tošer, za agenturu Focus Roman Skotnica, 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. Liana 
Hrabálková a Ing. Mgr. Lenka Machovská. O tomto návrhu Rada hlasovala.  

Usnesení 0.1 
Rada zvolila jako ověřovatele zápisu Ing. Lianu Hrabálkovou a Ing. Mgr. Lenku Machovskou. 
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 13. 12. 2022     
3. Kontrola úkolů 
4. Závěry marketingového průzkumu KPI značky VMVČ 
5. Návrh pro výzkum mezi vinaři – projekt „Bublina X“ 
6. Strategický plán hlavních aktivit pro rok 2023 – kreativní i mediální část 
7. Stručné hodnocení hlavních aktivit na sociálních sítích za rok 2022 – návrh rozvoje pro rok 2023 
8. Žádost o poskytnutí finanční podpory státu 2022 
9. Návrh na zrušení rozhodnutí  
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. 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. Mgr. Lenka 
Machovská 

Člen 
jmenována ministrem na návrh Svazu vinařů, 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 
jednání, oznámí svůj případný poměr k projednávané věci a přijmou opatření nezbytná 
k zamezení, byť i jen potenciálního střetu zájmů.  
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K bodu 2 – Schválení zápisů z jednání RVF 13. 12. 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 VF, konaného dne 13. 12. 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 plnění úkolů. 
 
 Předseda Rady VF přizval k jednání zástupce agentur Focus, Outbreak, Remmark a dále 
Marka Hebelku za VF a Dagmar Fialovou za NVC. 
 
K bodu 4 – Závěry marketingového průzkumu KPI značky VMVČ 
 
 Zástupci agentury Focus představili závěry marketingového průzkumu KPI značky Vína 
z Moravy, vína z Čech. V průběhu prezentace probíhala diskuse. 
 
K bodu 5 – Návrh pro výzkum mezi vinaři – projekt „Bublina X“  

 
V další části se zástupci agentury Focus věnovali představení dotazníku k průzkumu 

mezi vinaři reagující na zvýšené prodeje zejména zahraničních šumivých vín. K tomuto také 
proběhla diskuse. 

Usnesení 5.1 
Rada schvaluje obsah dotazníku pro průzkum mezi vinaři.  
Pro přijetí usnesení: 8 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
K bodu 6 – Strategický plán hlavních aktivit pro rok 2023 – kreativní i mediální část 
 
 Nejprve zástupci agentury Outbreak představili upravený plán a směr kampaní pro rok 
2023 na základě připomínek Rady z prosincového jednání Rady. Dalším tématem bylo nalezení 
nových vhodnějších formátů prezentace v obchodních řetězcích. Během prezentace probíhala 
diskuse. Rada VF s nastavením kampaně souhlasila.  
 Zástupci agentury Remmark následně představili umístění kampaně v průběhu roku 
2023 v médiích. 
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K bodu 7 – Stručné hodnocení hlavních aktivit na sociálních sítích za rok 2022 – návrh rozvoje 
pro rok 2023 
 
 Marcel Toman stručně představil zhodnocení aktivit na sociálních sítích v roce 2022 a 
představil návrh nových aktivit na rok 2023. K tomu proběhla diskuse. Z diskuse vyplynulo 
několik úkolů.  
 
Úkol: Ředitel VF zajistí pozvání agentury MediaList na jednání RVF v únoru. 
Úkol: Ředitel VF zajistí svolání schůzky VF – Outbreak – MediaList. 
Úkol: Ředitel VF zajistí co nejdříve rozeslání návrhu termínu výjezdního zasedání Rady VF. 
 
 Předseda poděkoval agenturám a dalším přizvaným hostům za účast na jednání Rady 
VF. 
 Z jednání se omluvil pan Chlad. 
 
K bodu 8 – Žádost o poskytnutí finanční podpory státu 
  
 Rada VF odsouhlasila předložený návrh žádosti o finanční podporu státu. 

Usnesení 8.1 
Rada schvaluje žádost o finanční podporu státu dle předloženého materiálu.  
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
K bodu 9 – Návrh na zrušení rozhodnutí 
 
 Rada VF zrušila z důvodu oznámení o nekonání akce předložená rozhodnutí. 

Usnesení 9.1 
Rada ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory dle přílohy č. 1 zápisu.  
Pro přijetí usnesení: 7 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Z jednání se omluvila paní Machovská. 
 
K bodu 10 - Různé 
 
 Ředitel VF předložil Radě VF žádost o spolupráci VF na Food festivalech pořádaných 
Jihomoravským krajem.  
 Dále předložil návrh na realizaci eventů pořádaných Vinařským fondem. Rada VF 
odložila rozhodnutí o eventech na příští jednání. 
 Ředitel VF představil Radě VF návrhy smluv s NVC a GastroPress na zajištění dopravy 
na soutěže a změny v dalších dvou smlouvách s NVC (sklad a nakládání s věcmi a správa webu). 
Rada VF se smlouvami souhlasila.  
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Usnesení 10.1 
Rada schvaluje uzavření předložených smluv s Národním vinařským centrem, o.p.s. a 
GastroPress s.r.o. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Úkol: Ředitel VF připraví návrh principu výběru podporovaných soutěží. Ten pak bude 
projednán na výjezdním pracovním zasedání Rady VF. 
  

Ředitel VF informoval Radu VF o nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě s GastroPress 
s.r.o. na zajištění dopravy na soutěže v roce 2022. 

Usnesení 10.2 
Rada bere na vědomí uzavření dodatku smlouvy s GastroPress s.r.o. 
Pro přijetí usnesení: 6 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

  
 Ředitel VF dále informoval o novém exekutorovi, který zajišťuje pro VF vymáhání 
pohledávek. 
 Dále byl Radě VF předložen návrh podmínek výběrového řízení na pozici ředitele VF. 
Členové Rady VF byli vyzváni k předání připomínek a nominaci do výběrové komise. 
 
Úkol: Ředitel VF zajistí rozeslání podmínek výběrového řízení členům Rady VF s výzvou o 
doplnění nejpozději do 27. 1. a s výzvou o nominaci členů do výběrové komise. 
 
 Předseda poděkoval členům Rady VF za aktivní účast a ukončil jednání. 
 
Zapsala: Ing. Lucie Krainová   
Zápis odsouhlasen dne 21. 2. 2023 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
……………………………………………….……    ……………………………………………………. 
        Ing. Liana Hrabálková                Ing. Mgr. Lenka Machovská   
 
 
 
 
         
……………………………………………………. 
               Mgr. Jan Grolich 
Předseda Rady Vinařského fondu 
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Příloha č. 1 zápisu  
 
Obchodní partner Předmět Číslo 

rozhodnutí 
Tématický 
okruh 

Výše 
přiznané 
podpory 

odůvodnění zrušení  

Dunajovaké kopce - spolek vinařů Za vinařem do vinice 2022 RP/240/22 F 50 000 oznámení o nerealizaci 
projektu 

Čepelky z.s. Havlovka 2023 RP/751/22 F 10 000 oznámení o nerealizaci 
projektu 

 
 


