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Průzkum Víno a spotřebitel 2012, o němž jsme informovali 
v  minulých číslech zpravodaje, přinesl řadu očekávaných 
i  překvapivých zjištění. Výtah z průzkumu se základními 
závěry je dostupný v části pro registrované na webových 
stránkách Fondu. Připomínáme stále možnost odběru kom-
pletního průzkumu pro vinaře platící odvody do Fondu.

Dne 12. července 2012 byla dle zákona o veřejných zakázkách 
vyhlášena soutěž o návrh Komunikační strategie značky Vína 
z Moravy, vína z Čech pro období let 2013–15. Informace o vý-
běrovém řízení byla zveřejněna na portálu veřejných zakázek, 
veškerá dokumentace je pak ke stažení na www.egordion.cz 
(číslo zakázky je 1553). Lhůta pro podání návrhů vyprší 4. září. 
Následovat bude jednání komise, která otevře obálky s kva-
lifikačními předpoklady uchazečů, tj.posoudí, zda tito splnili 
formální kritéria vyplývající z podmínek soutěže a zákona o 
veřejných zakázkách. Až poté zasedne soutěžní porota, která 
otevře obálky se samotnými návrhy komunikační strategie. 
Porota je dvanáctičlenná, složená z členů Rady Fondu a zá-
stupce Dozorčí rady. Po posouzení jednotlivých návrhů pak 
porota rozhodne o výběru nejvhodnějšího návrhu. Po tomto 
kroku bude následovat druhá část výběrového řízení. Vinařský 
fond, potažmo Rada Fondu, vyzve vítěznou agenturu k jed-
nání o smlouvě. Rada Fondu poté rozhodne, zda příslušnou 
smlouvu uzavře a vyhlásí tím oficiálně vítěze výběrového říze-
ní. Vzhledem k tomu, že 6. října 2012 končí stávajícím členům 
Rady mandát ze zákona, bude tuto záležitost už řešit nově 
jmenovaná Rada. Výběrové řízení by mělo být ukončeno do 
konce letošního roku.
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Dne 22. 8. 2012 proběhlo mimořádné jednání Rady Vinařského 
fondu. Hlavním bodem bylo projednání žádostí o poskytnutí 
podpory, jejichž realizace proběhne do konce měsíce září. 
Rada se dále zabývala probíhajícím výběrovým řízením na ko-
munikační agenturu Fondu (více na jiném místě) a přípravou 
kampaně Svatomartinské. 
Příští zasedání proběhne 12. 9. Půjde o poslední zasedání 
Rady ve stávajícím složení, neboť dne 6. 10. vyprší členům 
Rady mandát dle zákona. Novou Radu jmenuje ministr ze-
mědělství; členy Rady bude vybírat z návrhů, které obdrží od 
vinařských sdružení (kromě zástupce ministerstva – určí sám 
ministr a Jihomoravského kraje – volí zastupitelstvo JMK).
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 ɵ Většina obyvatel ČR má k vínu pozitivní vztah. Podíl kon-
zumentů vína v populaci činí 75 % a dlouhodobě je stabilní. 
Nejčastěji víno pijí lidé ve věku 25–34 let, dále se podíl konzu-
mentů se zvyšujícím se věkem snižuje. Podíl konzumentů vína 
roste se vzděláním a socioekonomickým statusem osob a rov-
něž také s pozicí v rámci ekonomické aktivity. Z regionálního 
hlediska je největší zastoupení konzumentů vína v populaci 
na jihu a východě Moravy a v regionu Střední Morava.

 ɵ Frekvence konzumace bílého vína o něco převyšuje čet-
nost konzumace vína červeného. Bílé víno pije čtvrtina kon-
zumentů vína velmi často, dvě pětiny občas. Červené víno 
konzumuje velmi často jen 16 % spotřebitelů vína, dvě pětiny 
si jej dají občas. Preference barvy vína potvrzuje trend zjištěný 
u frekvence konzumace vín, tedy zvýšený zájem o bílá vína 
– polovina tuzemských konzumentů vína preferuje vína bílá, 
necelé dvě pětiny dávají přednost červeným vínům.

 ɵ  Značku Vína z Moravy, Vína z Čech zná 60 % respondentů. Setkali se s ní nejčastěji na láhvi vína. Víno označené značkou VMVČ 
již někdy ochutnala polovina respondentů. Tito s ním mají převážně dobrou zkušenost (40 % velmi dobrou, 50 % spíše dobrou). 

 ɵ  O Svatomartinském vínu již někdy slyšelo 55 % respondentů z celého souboru. Svatomartinské respondenti obvykle pijí 
doma, na veřejném prostoru nebo na návštěvě.
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 ɵ  První televizní reklama: před 5 lety 
realizoval Fond první televizní rekla-
mu. TV spot s claimem „To nejlepší 
střežíme pro vás“ vycházel z motivů 
komunikační kampaně se symbo-
lem špačka jako ztělesněného ne-
přítele vinařů. O úspěšnosti klipu 
svědčí mj. i 10.  místo ve 22.  týdnu 
v rámci průzkumu Sujet Focus (ten-
to průzkum byl realizován mezi 
koncovými zákazníky a měří zná-

most a  atraktivitu prosazení rekla-
my v  konkurenčním poli). Špačka, 
tedy symbol kampaně jste mohli 
najít nejen v médiích, ale i místech 
prodeje – v  mnoha vinotékách jej 
můžete vidět i dnes 

 ɵ  S podporou Fondu vyšly dvě rozsáh-
lé publikace – Velký vinařský slovník 
a dále Mapy vín, vinařský atlas úze-
mí České republiky

 ɵ  Celkové výdaje na propagaci pře-
sáhly 102 miliónů korun; po realiza-
ci TV reklamy rozhodla Rada Fondu 
o partnerství filmu Bobule, který se 
natáčel v létě 2007; premiéru pak 
měl v březnu roku následujícího 
a stal se jedním z nejnavštěvovaněj-
ších filmů roku

… a příště rok 2008

  Pozvánky na akce konané s podporou Fondu v září 2012

  … a na závěr něco málo z historie Vinařského fondu – tentokrát rok 2007

31. 8.–2. 9. Lednice Ice Wine du Monde
1. 9. Čejkovice VIII. Den otevřených sklepů

Němčičky Vinařský den
Velké Pavlovice Velkopavlovické vinobraní
Hovorany Zarážání hory v Hovoranech

2. 9. Šardice Zarážání hory Šardice 2012
6. 9. Hodonín Královský košt vín Hodonín 2013
6.–8. 9. Hradec Králové Hradecký pohár vína 2012
7. 9. Hodonín Svátek vína Hodonín 2013
7.–9. 9. Mikulov Pálavské vinobraní | 4. Mistrovství ČR v rozeznávání vůní ve víně, Mikulov 2012
8. 9. Horní Bojanovice Hornobojanovské vinobraní

Modré Hory V. ročník putování za burčákem po Modrých Horách 2012
Vrbice Zarážení hory
Kuks Festival vína Vinobraní Kuks - 6. ročník
M. N. Ves Přehlídka odrůdy Cabernet Moravia 2012 | Vinobraní
Ústí nad Labem Slavnosti vína a burčáku na Střekovském hradě

8.–9. 9. Nosislav Vinobraní pod hradbami, Nosislav, 10. ročník
9. 9. Nosislav Výstava vín z Výhonu
13.–16. 9. Znojmo Terroir znojemských vín 2012
14.–15. 9. Znojmo Znojemské historické vinobraní 2012

Prachatice 7. přehlídka - „Ryby a víno“ Prachatice
15. 9. Pavlov Vinařská stezka IX. Ročník

Novosedly Otevřené sklepy Novosedly 2012 | Novosedelská slavnost vinobraní
Hlohovec VI. hlohovecké vinobraní
Dolní Dunajovice Vinobraní 2012

16. 9. Praha-Troja Trojské vinobraní 2012
21.–22. 9. Praha-Eden Vinobraní s Králem vín 2012

Litoměřice Vinobraní Litoměřice 2012
21.–23. 9. Mělník Mělnické vinobraní 2012

Valtice Vinařská akademie I – Kadet „H“
Česká Třebová Vinobraní v České Třebové

22. 9. Kačina Vinobraní na Kačině
Židlochovice Slavnosti burčáku 2012 Židlochovice

24.–26. 9. Znojmo Mezinárodní festival televizních a rozhlasových pořadů o gastronomii 
Znojemský hrozen 2012

29. 9. Kutná Hora 20. ročník výstavy vín VO Čechy
29.–30. 9. Karlštejn XVI. Karlštejnské vinobraní

…a speciální pozvánky na přehlídky vín v rámci Národní soutěže vín:

7.–9. 9. Mikulov – vinařská podoblast mikulovská

8.–9. 9. Uh. Hradiště – vinařská podoblast slovácká

12. 9. Kutná Hora – vinařská oblast Čechy
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© Vinařský fond, 2012. Jakékoliv náměty k obsahu Elektronického zpravodaje VF zasílejte na adresu zpravodaj@vinarskyfond.cz.  
Připomínky k činnosti Vinařského fondu můžete zasílat na info@vinarskyfond.cz. 
Pokud si přejete nadále odebírat Elektronický zpravodaj VF, registrujte se na stránkách www.vinarskyfond.cz.  
Na těchto stránkách naleznete také další informace o struktuře a činnosti Vinařského fondu.


