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ZÁPIS RADY VF 2/2023 
 
 
z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 21. 2. 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. Martin Fousek PhD. (online), Ing. Liana Hrabálková, PhDr. 

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

 
Omluveni:  
 
Vinařský fond:  Ing. Jaroslav Machovec 
 
Hosté: Marcel Toman, Dagmar Fialová (NVC), za agenturu Media:list Ondřej Křivka, za 

agenturu Omnimedia Dan Kříž, za agenturu Symbio Petr Šupolík, za agenturu 
Focus Roman Skotnica, Filip Rozsíval 

 
Jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady“) zahájil místopředseda Rady PhDr. 

Martin Chlad. 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“) Ing. Lucie Krainová. Ověřovateli zápisu byly navrženi Ing. 
Hana Routová a Ing. Jiří Maděřič. O tomto návrhu Rada hlasovala.  

Usnesení 0.1 
Rada zvolila jako ověřovatele zápisu Ing. Hanu Routovou a Ing. Jiřího Maděřiče. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: 1 
Usnesení bylo přijato 
 
Pořad jednání: 

1. Úvod 
2. Schválení zápisu z jednání Rady 20. 1. 2023     
3. Kontrola úkolů 
4. Prezentace Media:list – sociální sítě a jejich další rozvoj 
5. Prezentace Omnimedia – vyhodnocení PR aktivit VF v roce 2022 
6. Symbio – vyhodnocení roku 2022 z pohledu rozvoje webu 
7. Výsledek průzkumu mezi vinaři – projekt Bublina 
8. Přehled a vyhodnocení hlavních marketingových aktivit Vinařského fondu v roce 2022 
9. Nové AGRI pokyny - přizpůsobení podpory poskytované VF, příp. její renotifikace   
10. Informace o aktuálním stavu pohledávek z návratných částí podpor na výsadby vinic 
11. Různé  
12. 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: 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. 

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. Mgr. Lenka 
Machovská 

Člen 
jmenována ministrem na návrh Svazu vinařů, 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. 



 
 
 

3 

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 zápisů z jednání RVF 20. 1. 2023 

 
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 VF, konaného dne 20. 1. 2023.  
Pro přijetí usnesení: 10 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 
K bodu 3 – Kontrola úkolů 
 
 Ředitel VF informoval Radu VF o plnění úkolů.  
 
 Místopředseda Rady VF přizval k jednání zástupce agentur Media:list a Omnimedia a 
dále Dagmar Fialovou za NVC. 
 
K bodu 4 – Prezentace Media:list – sociální sítě a jejich další rozvoj 
 
 Zástupce agentury Media:list představil práci agentury, vysvětlil některé ukazatele 
týkající se sociálních sítí. Dále představil možnosti rozvoje pro rok 2023. V průběhu prezentace 
probíhala diskuse. 
Úkol: Media:list připraví varianty vč. cenové náročnosti 1. pro zapojení lokálního průvodce 
(influencera), 2. prověří možnosti zapojení influencera s větším počtem sledujících a zároveň 
zjistí i možnosti N. Štýbrové a 3. zjistí možnosti využití TikTok vč. veškerých finančních nároků 
spojených s touto aktivitou. 
 
 Na jednání se dostavil předseda Rady VF a převzal řízení jednání. 
 
K bodu 5 – Prezentace Omnimedia – vyhodnocení PR aktivit VF v roce 2022  

 
Zástupce agentury Omnimedia okomentoval práci agentury v roce 2022. Během 

prezentace probíhala diskuse. 
 
K bodu 6 – Symbio – vyhodnocení roku 2022 z pohledu rozvoje webu 
 
 K jednání se vzdáleně připojil zástupce agentury Symbio a shrnul aktivity spojené 
s rozvojem webu vinazmoravyvinazcech.cz v roce 2022. 

 
Předseda předsunul bod 8 a 9 jednání. 
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K bodu 8 - Přehled a vyhodnocení hlavních marketingových aktivit Vinařského fondu v roce 
2022 

Rada obdržela kompletní materiály elektronicky k prostudování. 
Marcel Toman a ředitel Fondu doplnili informace týkající se jednání s obchodními 

řetězci a e-shopy.  
 
K bodu 9 - Nové AGRI pokyny - přizpůsobení podpory poskytované VF, příp. její renotifikace   
 
 Členka Rady VF Hana Routová informovala o nových AGRI pokynech, notifikované 
státní podpoře a o změnách oproti předchozím AGRI pokynům. V diskusi se členové Rady VF 
shodli, že není potřeba stávající státní podporu Vinařského fondu renotifikovat. 

Usnesení 9.1 
Rada bere na vědomí nové AGRI pokyny a souhlasí s návrhem Ministerstva zemědělství o 
přizpůsobení stávající notifikace novým AGRI pokynům.  
Pro přijetí usnesení: 11 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
 
 Z jednání se omluvil Martin Fousek. 
 
K bodu 7 - Výsledek průzkumu mezi vinaři – projekt Bublina 
 
 Zástupci agentury Focus představili výsledky průzkumu Postoj vinařů vůči nové národní 
značce pro tuzemská jemně perlivá vína. Rada se shodla na doplnění průzkumu o 2 telefonické 
otázky. 
Úkol: Agentura Focus zajistí dodatečné telefonické dotazovaní. Ředitel VF zajistí po obdržení 
kompletních výsledků rozeslání průzkumu dotazovaným vinařům. 
 
K bodu 10 – Informace o aktuálním stavu pohledávek z návratných částí podpor na výsadby 
vinic 
 K jednání byl přizván pracovník VF Ctibor Dolanský a informoval Radu VF o aktuálních 
odvodech do VF za vinice a vinohrady. Dále informoval o aktuálním stavu pohledávek 
z návratných podpor na výsadby vinic. 
 
 Z jednání se omluvil František Koudela. 
 
K bodu 11 - Různé 
 
 Rada VF se zabývala podmínkami a zaslanými podněty ze strany členů Rady VF pro 
výběrové řízení na ředitele VF. Po diskusi Rada podmínky schválila. 

Usnesení 11.1 
Rada schvaluje podmínky výběrového řízení na ředitele VF dle přílohy č. 1. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 
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Usnesení 11.2 
Rada schvaluje výběrovou komisi ve složení:

Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Paní Liana Hrabálková otevřela téma zneužívání známky Svatomartinské některými 
výrobci vína. 
Úkol: Ředitel VF připraví dopis na výrobce, kteří používají obdoby názvu Svatomartinské víno. 
 
 Rada VF projednala žádost Snip & Co o zapojení VF do Festivalu Ignis Brunensis.  

Usnesení 11.3 
Rada VF nesouhlasí se zapojením VF do festivalu Ignis Brunensis. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Rada VF se zabývala žádostí NVC o prodloužení projektu RP/823/22. Rada VF 
prodloužila realizaci projektu do září 2023. A dále také zrušením projektu RP/411/22. 

Usnesení 11.4 
Rada VF schvaluje prodloužení realizace projektu RP/823/22 do 27. 9. 2023. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

Usnesení 11.5 
Rada VF ruší rozhodnutí o poskytnutí podpory č. RP/411/22. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Rada VF obdržela informaci o prezentaci našich vín na ProWein 2023 od stálého hosta 
paní Dagmar Fialové. 
 
 Rada VF také potvrdila svoje rozhodnutí per rollam ze začátku února. 

Usnesení 11.6 
Rada Vinařského fondu ze dvou předložených návrhů schvaluje návrh konceptu pro jarní 
kampaň s pracovním názvem „Tradiční je moderní“ a dále souhlasí s konceptem s pracovním 
názvem „Růžový střik“. 
Rada Vinařského fondu zároveň ukládá řediteli, aby zabezpečil prostřednictvím agentury 
Outbreak jejich další rozpracování a také zapracování připomínek členů Rady VF. 
Pro přijetí usnesení: 9 
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Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Rada VF schválila realizaci eventů VF či účast na nich ze strany VF. 

Usnesení 11.7 
Rada VF schvaluje realizaci Svátku Růžového vína ve Vile Richter v Praze, účast Vinařského 
fondu na třech Food festivalech Jihomoravského kraje, realizaci výstavního stánku VF na 
Zemi živitelce v Českých Budějovicích, realizaci Svatomartinského koštu na náměstí Svobody 
v Brně a realizaci ukázky Svatomartinských vín v Senátu. 
Pro přijetí usnesení: 9 
Proti přijetí usnesení: nikdo 
Zdržel se usnesení: nikdo 
Usnesení bylo přijato 

 Předseda poděkoval členům Rady VF za aktivní účast a ukončil jednání. 
 
Zapsala: Ing. Lucie Krainová   
Zápis odsouhlasen dne 10. 3. 2023 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
……………………………………………….……    ……………………………………………………. 
        Ing. Hana Routová                 Ing. Jiří Maděřič   
 
 
 
 
         
……………………………………………………. 
               Mgr. Jan Grolich 
Předseda Rady Vinařského fondu 
 
  



 
 
 

7 

Příloha č. 1 zápisu RVF č. 2/2023 
 

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky 
Vinařského fondu 

 
Rada Vinařského fondu vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky. 
 
Vinařský fond je zřízen zákonem č. 321/2004 Sb. a sídlí v Brně. Fond je právnickou osobou, 
která hospodaří s vlastním majetkem.  
 
Hlavní činnosti fondu: 

 podporuje marketing vína, prodej produktů a ochranu označování vína podle 
zeměpisného původu, 

 informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných 
skutečnostech souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím, 

 podporuje uchovávání a rozvoj vinohradnictví a vinařství jako významné součásti 
evropského kulturního dědictví, dále podporuje rozvoj turistiky v oblasti 
vinohradnictví a vinařství. 

 
Podrobnější informace jsou k dispozici na: www.vinarskyfond.cz  
 
Náplň práce ředitele fondu: 
 

• koordinace strategické, mediální, produkční a PR agentury 

• zadávání a koordinace výběrových řízení na dodavatele marketingového a dalšího 
plnění (právní poradenství, vymáhání pohledávek) 

• příprava podkladů a prezentace podkladů na jednání Rady fondu a Dozorčí rady 
fondu 

• odpovědnost za správnost Rozhodnutí o přidělení podpor subjektům včetně 
odůvodnění případného nepřidělení podpor 

• jednání a spolupráce s Ministerstvem zemědělství, krajskými úřady, agenturami 
řízenými státem (CzechTrade, CzechTurism) 

• jednání a spolupráce s Národním vinařským centrem, vinařskými svazy, spolky, 
asociacemi napříč republikou 

• jednání o podmínkách spolupráce s obchodními řetězci 

• příprava a organizace akcí pořádaných VF 

• zajištění vnitřních a vnějších auditů 

• příprava a zpracování Výroční zprávy o činnosti VF 

• funkce tiskového mluvčího, příprava tiskových zpráv ve spolupráci s PR agenturou 
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Požadavky na kandidáty:  
 

• státní občan ČR  

• trestní bezúhonnost,  

• vysokoškolské vzdělání v magisterském (inženýrském) studijním programu,  

• znalost problematiky vinohradnicko-vinařského segmentu,  

• orientace v ekonomice spojené s hospodařením organizace, 

• základní znalosti práva (správní řád, zákon o veřejných zakázkách, zákon o 
ochranných známkách, zákon o vinařství a vinohradnictví), 

• znalost marketingu, 

• komunikační a prezentační dovednosti, organizační schopnosti, 

• znalost anglického nebo německého jazyka,  

• řidičské oprávnění sk. B.  
 
Výhodou: 
 

 zkušenost s řízením lidí (v uplynulých 10 letech vykonával/a nejméně po dobu 2 let 
vedoucí funkci nebo byl/a členem statutárního orgánu právnické osoby), 

 znalost činnosti VF, 

 důstojné vystupování a rétorické dovednosti, 

 zkušenosti s jednáním s obchodními řetězci, 

 strategické a analytické myšlení,  

 interpersonální dovednosti a schopnost motivace týmu,  

 časová flexibilita.  
 

 
Nabízíme:  
 
• zodpovědnou a tvůrčí práci v týmu,  

• místo výkonu práce Brno,  

• nástupní plat 75 000 Kč,  

• služební automobil i k soukromému využití,  

• příspěvek na penzijní připojištění a stravování,  

• 5 týdnů dovolené. 
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Organizační pokyny:  
 
V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit následující materiály  
 
• strukturovaný životopis; včetně kontaktu na dvě reference,  

• motivační dopis (v max. rozsahu 1 strana A4),  

• vypracování koncepce (vize) fungování Vinařského fondu v období následujících 2-3  
             let (v rozsahu max. 2 stran A4), 

• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,  

• výpis z rejstříku trestů. 

 
Uchazeči se mohou hlásit do výběrového řízení do 27. 3. 2023  
 
Za řádně podané přihlášení do výběrového řízení se považuje takové přihlášení, kdy uchazeč 
doručí strukturovaný životopis a všechny další požadované materiály do termínu uzávěrky 
výhradně na adresu ingerlova@vinarskyfond.cz.  
Do předmětu dále uvede: „VF ředitel“  
 

 
 


