Jednací řád

IČ: 48847488

Platné od 4. 2. 2020

JEDNACÍ 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 Jednací řád SV ČR.
Tento Jednací řád SV ČR blíže rozvádí způsob jednání jednotlivých orgánů SV ČR.

Část I. Orgány
Článek 1. - Valná hromada SV ČR
1) Právo účasti na valné hromadě SV ČR (dále jen „valná hromada“) má každý člen SV ČR.
2) Valné hromady se mohou dále zúčastnit další osoby a zaměstnanci SV ČR na základě
pozvání představenstva SV ČR. Tito však nemají hlasovací právo.
3) Řádná valná hromada se koná minimálně jednou za rok a svolává ji představenstvo SV ČR
nejpozději 15 dnů před jejím konáním.
4) Pozvánka na valnou hromadu se zasílá elektronicky všem členům SV ČR, členům
představenstva SV ČR a dozorčí rady SV ČR. Tato pozvánka musí obsahovat místo, datum, čas
konání a program valné hromady. Ti členové, kteří v evidenční kartě nemají uvedenu
emailovou adresu, bude jim pozvánka poslána poštou.
5) V naléhavých případech může představenstvo SV ČR svolat mimořádnou valnou hromadu i
v kratším termínu před jejím konáním. Mimořádná valná hromada musí být taktéž svolána,
požaduje-li to alespoň jedna třetina všech řádných členů SV ČR. Žádost s podpisy členů
žádající svolání valné hromady se adresuje prezidentovi SV ČR.
6) Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno tolik členů SV ČR, kteří mají alespoň
1/4 všech hlasů.
7) Na začátku zasedání valné hromady je nejdříve zvolen předsedající valné hromady,
zapisovatel, ověřovatelé zápisu a sčitatelé hlasů. Valná hromada může na začátku zasedání
schválit svůj jednací řád.
8) Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Usnesení valné hromady je přijato, jestliže
pro něj hlasuje prostá většina hlasů přítomných na valné hromadě. Při rovnosti hlasů při
hlasování rozhoduje hlas prezidenta SV ČR.
9) O pořadí hlasování na valné hromadě, tj. o kterém návrhu se nejdříve hlasuje, je-li
předpokládáno více návrhů, rozhoduje předsedající valné hromady, zpravidla však tak, že
nejprve nechá hlasovat o návrhu představenstva. Není-li návrh schválen, nechá hlasovat o
protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.
10) V případě voleb prezidenta, viceprezidenta pro Moravu, členů představenstva a dozorčí
rady se postupuje dle stanov SV ČR. Jestliže nebude u voleb prezidenta, viceprezidenta pro
Moravu a členů představenstva za podoblasti z řad oprávněných členů SV ČR dosažena
potřebná většina, koná se druhé kolo volby, do kterého postupují první 2 kandidáti
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s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola volby. Zvolen je ten kandidát, který získá potřebnou
většinu.
11) V případě voleb 4 členů představenstva z řad oprávněných členů SV ČR jsou zvoleni ti 4
kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.
12) V případě, že bude člen zvolen členem představenstva jak za vinařskou podoblast, tak
v kategorii člena představenstva (volba celým plénem) platí jeho volba za příslušnou
podoblast a na jeho místo v kategorii člena představenstva (volba celým plénem) postupuje
další kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
13) V případě voleb členů dozorčí rady SV ČR jsou zvoleni ti 3 kandidáti, kteří obdrží nejvyšší
počet hlasů.
14) Zástupci v představenstvu za Cech českých vinařů, z.s., Vinařská uni ČR, z.s., Spolek
EKOVÍN, Moravín, svaz moravských vinařů, z.s., Sdružení šlechtitelů révy vinné, z.s., UNIE
ENOLOGŮ ČR, z.s. a MLADÍ VINAŘI, z.s. nepodléhají volbě valnou hromadou.
15) Při hlasování o zrušení SV ČR je zapotřebí k přijetí usnesení alespoň nadpoloviční většina
všech hlasů členů SV ČR. Při hlasování o změně stanov je třeba k přijetí usnesení 2/3 většiny
přítomných hlasů členů SV ČR.
16) Volby a hlasování mohou být tajné nebo veřejné. Formu voleb nebo hlasování na valné
hromadě navrhuje předsedající valné hromady. Volby a hlasování musí být tajné, požaduje-li
to alespoň třetina hlasů přítomných účastníků valné hromady. Hlasování, kterým se volí
prezident, viceprezident pro Moravu, členové představenstva a dozorčí rady jsou vždy tajná.
17) Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, obsahující alespoň místo a datum konání
valné hromady, program jejího jednání, popis průběhu jednotlivých projednávaných bodů
programu, přijatá usnesení a výsledky hlasování. Součástí zápisu je listina přítomných na
valné hromadě. Zápis z valné hromady a listinu přítomných podepisuje předsedající valné
hromady, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

Článek 2. – Představenstvo SV ČR
1) Představenstvo SV ČR (dále jen „představenstvo“) zasedá podle potřeby, nejméně jednou
za čtvrt roku. Svolává jej prezident SV ČR, v jeho nepřítomnosti jeden z viceprezidentů SV ČR.
Pozvánky na zasedání, s navrženým programem jednání, je třeba rozeslat elektronicky všem
členům představenstva a dozorčí rady alespoň 10 dní před zasedáním. V naléhavých
případech lze svolat zasedání představenstva i v kratším termínu. Mimořádné zasedání
představenstva musí být taktéž svoláno, požaduje-li to alespoň jedna třetina členů
představenstva.
2) Představenstvo je usnášení schopné je-li přítomna alespoň 1/2 členů. Každý člen
představenstva má jeden hlas.
3) Jednání představenstva řídí prezident SV ČR, v jeho nepřítomnosti jeden z viceprezidentů
SV ČR.
4) Na začátku jednání představenstvo schvaluje program jednání a zvolí zapisovatele a
ověřovatele zápisu. Představenstvo může vydat svůj jednací řád.
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5) Představenstvo rozhoduje na základě hlasování. Usnesení představenstva je přijato,
jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Při jednání představenstva se
hlasuje veřejně, pokud předsedající nerozhodne jinak. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas
předsedajícího. O průběhu hlasování se provede zápis s uvedením, jak který člen
představenstva jmenovitě hlasoval.
6) Usnesení o vyloučení člena SV ČR podle části III. článku 2. odst. 3) písm. b), c) a d) Stanov
SV ČR je přijato, pokud pro něj hlasuje většina všech členů představenstva.
7) Z jednání představenstva se pořizuje zápis. Pro pořízení zápisu platí přiměřeně ustanovení
části I. článku 1. odst. 11 tohoto Jednacího řádu.
8) Jednání představenstva se má právo účastnit výkonný ředitel SV ČR, předseda dozorčí
rady SV ČR nebo kterýkoli člen dozorčí rady a zvaní hosté. Hlasovací právo však mají pouze
členové představenstva.
9) Představenstvo může v naléhavých případech nebo z úsporných důvodů přijímat
rozhodnutí i mimo své zasedání tzv. formou per rollam, a to tímto postupem:
a) prezident SV ČR rozešle elektronicky všem členům představenstva k rozhodnutí návrh
usnesení představenstva společně s podkladovými materiály s uvedenou lhůtou, ve které
mají členové představenstva zaslat elektronicky zpět své rozhodnutí, přičemž platí, že pokud
se člen představenstva ve stanovené lhůtě nevyjádří, s návrhem usnesení nesouhlasí.
b) pro přijetí usnesení se většina počítá z počtu všech členů představenstva.
c) prezident SV ČR informuje o přijatých usneseních členy představenstva elektronicky
neprodleně po uplynutí lhůty dle bodu a). Následně jsou členové představenstva
informováni o přijatých usneseních prezidentem SV ČR na nejbližším zasedání
představenstva.

Článek 3. – Dozorčí rada SV ČR
1) Dozorčí rada SV ČR (dále jen „dozorčí rada“) zasedá dle potřeby nejméně však jednou
ročně. Zasedání svolává předseda dozorčí rady. Pozvánky na zasedání s navrženým
programem jednání je třeba rozeslat poštou nebo elektronicky všem členům dozorčí rady
alespoň 10 dní před zasedáním.
2) Dozorčí rada je usnášení schopná jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů. Každý člen dozorčí
rady má jeden hlas. Jednání dozorčí rady řídí její předseda.
3) Na začátku jednání dozorčí rada schvaluje program jednání a zvolí zapisovatele a
ověřovatele zápisu. Dozorčí rada může vydat svůj jednací řád.
4) Dozorčí rada rozhoduje na základě hlasování. Usnesení dozorčí rady je přijato, jestliže pro
něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy
dozorčí rady.
5) Z jednání dozorčí rady se pořizuje zápis. Pro pořízení zápisu platí přiměřeně ustanovení
části I. článku 1. odst. 11 Jednacího řádu SV ČR.
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Část II. Závěr
Článek 1. Závěrečná ustanovení
1) Tento Jednací řád SV ČR byl přijat valnou hromadou SV ČR dne 4.2.2020 a tímto dnem
nabývá platnosti a účinnosti.
2) Tento Jednací řád SV ČR v plném rozsahu nahrazuje Jednací řád SV ČR platný od 29. 4.
2013.

Ve Velkých Bílovicích dne 4. 2. 2020

Ověřovatelé zápisu:
Ctirad Králík

Ing. Libor Zlomek

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