Příspěvkový řád

IČ: 48847488

Platný od 29. 4. 2013

PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD
SVAZU VINAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Valná hromada Svazu vinařů České republiky se sídlem ve Velkých Bílovicích, IČ: 48847488
(dále jen „SV ČR“) vydává svým usnesením tento Příspěvkový řád SV ČR.
Tento Příspěvkový řád SV ČR blíže rozvádí způsob a výši placení členských příspěvků SV
ČR.

Část I. Členské příspěvky
Článek 1. – Členské příspěvky
1) Výši a splatnost členských příspěvků určuje valná hromada v souladu s ustanovením části
IV. článku 3. odst. 3 bod c) Stanov SV ČR.
2) Roční výše členských příspěvků je stanovena takto:
a) Pro řádné členy SV ČR - fyzické osoby:
aa) minimální výše členského příspěvku činí Kč 2000,-,
ab) členové, kteří jsou pěstiteli nebo výrobci vína platí Kč 100,- za každý započatý
hektar vinice, na kterém provozují vinohradnictví nebo Kč 120,- za každých vyrobených 100
hektolitrů vína, uvedených ve svém posledním hlášení o produkci. V případě, že člen
provozuje obě činnosti, je pro stanovení výše příspěvku rozhodující ta činnost, ze které plyne
vyšší členský příspěvek.
b) Pro řádné členy SV ČR - právnické osoby:
ba) minimální výše členského příspěvku činí Kč 4.000,- maximální výše členského
příspěvku činí 60.000,- Kč ročně. Jinak platí sazby dle písm. ab).
bb) členové, kteří mají formu občanského sdružení, platí Kč 30,- za každého svého člena
fyzickou osobu a Kč 300,- za každého svého člena právnickou osobu. Minimálně však
občanské sdružení platí příspěvek ve výši Kč 2.000,-. V případě občanských sdružení, která
jmenovala svého zástupce do představenstva podle části IV. článku 4, odst. 3, písm. c) a d)
Stanov SV ČR, je členský příspěvek stanoven ve výši Kč 10.000,-.
bc) členové, kteří mají formu občanského sdružení, a zaplatí roční předplatné časopisu
Vinařský obzor pro minimálně polovinu svých členů v jedné vinařské obci, jsou v tomto roce
osvobozeni od placení členských příspěvků. (Výše předplatného, pokud se časopisy zasílají
v jedné zásilce na adresu uvedenou předplatitelem, činí Kč 700,- a výše předplatného, pokud
se časopisy zasílají na jednotlivé adresy členů předplatitele, činí Kč 800,-).
c) Pro přidružené členy SV ČR – fyzické osoby:
ca) činí členský příspěvek Kč 2000,-.
d) Pro přidružené členy SV ČR – právnické osoby:
da) činí minimální výše členského příspěvku Kč 10.000,-.
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e) Čestní členové SV ČR:
ea) čestní členové členský příspěvek neplatí.
3) Roční členské příspěvky jsou pro jednotlivé členy SV ČR splatné do 30 dnů ode dne
doručení výzvy prezidenta SV ČR k zaplacení členských příspěvků a ke sdělení údajů
rozhodných pro stanovení výše členských příspěvků.
Část II. Závěr
Článek 1. Závěrečná ustanovení
1) Tento Příspěvkový řád SV ČR byl přijat valnou hromadou SV ČR dne 29. 4. 2013 a tímto
dnem nabývá platnosti a účinnosti.
Ve Velkých Bílovicích, dne 29. 4. 2013

Za správnost:
JUDr. Tibor Nyitray
Prezident Svazu vinařů České republiky

Ověřovatelé:

Ing. Pavel Mayer, člen představenstva SV ČR

Jaroslav Chaloupecký, člen představenstva SV ČR
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