Stanovy

IČ: 48847488

Platné od 4. 2. 2020

STANOVY
„SVAZU VINAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.“

Část I. Úvodní ustanovení
Čl. 1
Název, forma a sídlo
1. Spolek „SVAZU VINAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou
osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění. Má sídlo na adrese: Velké Bílovice, Žižkovská 1230, PSČ: 691 02.
2. Anglický překlad názvu spolku: Czech Grape and Wine Producers Association

Část II. Účel a předmět činnosti
Čl. 2
Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením právnických a fyzických osob
zabývajících se vinohradnictvím a vinařstvím, který koordinuje jejich činnost a chrání jejich
oprávněné zájmy a mezi svými členy udržuje dobré vztahy na zásadách porozumění a
vzájemné pomoci.
Čl. 3
Účel spolku
1. Základním účelem spolku je:
a) vytváření podmínek pro specializovanou spolupráci v různých oborech
vinohradnictví a vinařství na úrovni České republiky;
b) napomáhání integrace mezi prvovýrobci, zpracovatelskými a obchodními
organizacemi. Prosazovat zakládání právnických osob přispívajících k rozvoji
vinohradnictví a vinařství České republiky, a to v zájmu svých členů a ke splnění
svých cílů;
c) svojí činností prosazování racionalizace produkce, posklizňové úpravy, skladování,
zpracování, obchodu, vývozu a dovozu hroznů a vína a využití vedlejších výrobků a
služeb podle zásad tržní ekonomiky, potřeb trhů, v zájmu konzumentů a svých členů;
d) zabývání se otázkami marketingu hroznů, vína a množitelského materiálu, otázkami
kvality výrobků, cenovou politikou, materiálovým zásobováním, pojištěním, dotační
politikou a dalšími profesními a hospodářskými otázkami;
e) usilování o ochranu životního prostředí a o produkci zdravotně nezávadných
výrobků z hroznů révy vinné.
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Čl. 4
Formy činnosti spolku
1. Hlavní činnost spolku směřuje k naplňování poslaní spolku, jímž je ochrana a
reprezentace zájmů subjektů zabývajících se vinohradnictví a vinařstvím dle zákona o
vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a k tomu
navazujících činností.
2. Svého poslání může spolek dosahovat například:
a) zastupováním zájmů subjektů z oboru aktivně působících na území České republiky
vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím Evropské unie a jiným orgánům
a organizacím jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí se zájmy oboru.
b) pořádáním akcí sloužících k prezentaci spolku navenek,
c) pořádáním kulturních, společenských a charitativních akcí souvisejících
s předmětem činnosti,
d) zaujímáním stanovisek, navrhování řešení a opatření k odborným, hospodářským a
politickým tématům, které se dotýkají vinohradnictví a vinařství České republiky a
zájmů svých členů;
e) spolupracováním se státními orgány, orgány Evropské unie, zájmovými sdruženími
s celoevropskou působností, tuzemskými i zahraničními organizacemi, které se
zabývají vinohradnictvím a vinařstvím. V těchto vztazích prosazováním
hospodářských, profesních, právních, podnikatelských, komerčních a dalších zájmů
svých členů;
f) usilováním o pokrok a modernizaci vinohradnictví a vinařství České republiky a v
souvislosti s tím zajišťováním poradenských služeb členům, organizování vzdělávací
a osvětové činnosti, zabezpečování propagace a šíření informací, vydávání
odborných tiskovin pro potřebu svých členů a pro veřejnost;
g) prosazováním racionalizace produkce, prodeje, vývozu a dovozu množitelského
materiálu révy vinné;
h) zajišťováním styku se sdělovacími prostředky k prosazování a vysvětlování zájmů
oboru;
i) zprostředkováním vzájemné výpomoci mezi členy spolku.
3. Všechny aktivity uvedené výše budou provozovány jako neziskové, případný výtěžek
z kulturních a společenských akcí bude použit na činnost spolku.
4. Vedle své hlavní činnosti může spolek vykonávat i vedlejší (hospodářskou) činnost
spolku spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře
hlavní činnosti spolku a za účelem hospodárného využití majetku spolku. V rámci
vedlejší činnosti může spolek prodávat zboží nebo poskytovat služby jak osobám, které
nejsou jejími členy, tak svým členům.
5. Zisk dosažený z vedlejší činnosti spolku bude použit především k financování hlavní
činnosti spolku, nákladů na vlastní správu spolku a dále k financování rozvoje vedlejší
činnosti spolku.
6. Jako svou vedlejší činnost může spolek vykonávat například:
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a) odborné a technologické poradenství včetně rozvíjení činnosti organizačních,
ekonomických a legislativních poradců v oblasti vinohradnictví a vinařství;
b) publikační a propagační činnost včetně realizace vzdělávacích a informačních akcí;
c) PR aktivity, marketing a reklamní činnost, pro oblast vinohradnictví a vinařství;
d) vydávání svazového časopisu Vinařský obzor
e) organizace soutěží spojených s vinohradnictvím a vinařstvím
f) jakoukoli jinou činnost podporující poslání spolku nebo hospodárné využití jeho
majetku, kterou lze vykonávat jako podnikání nebo jinou výdělečnou činnost.

Část III. Členství, práva a povinnost členů
Čl. 5
Členství
1.
•

Spolek má 4 druhy členství:
Řádné členství
Řádní členové jsou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které ve své písemné
žádosti o přijetí za člena vysloví souhlas s cíli a předmětem činnosti spolku, se
Stanovami spolku, Jednacím řádem spolku a zavážou se platit členské příspěvky, tak
jak je stanovuje Jednací řád spolku.
Řádným členem se může stát pouze osoba, která má povinnost dle § 35 odst. 1, písm.
a) nebo b) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Podáním žádosti o
přijetí za člena spolku každý řádný člen souhlasí s ověřením údajů rozhodných pro výši
odvodu do Vinařského fondu dle § 35 odst. 1, písm. a) nebo b) zákona č. 321/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Řádnými členy dále jsou – odborné spolky:
o VINAŘSKÁ UNIE ČR, z. s.Spolek EKOVÍN
o Sdružení šlechtitelů révy vinné, z.s.
o Cech českých vinařů, z.s.
o Moravín, svaz moravských vinařů, z.s.
o UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.
o MLADÍ VINAŘI, z.s.
a další vinařské spolky.

•

Přidružené členství
Přidružení členové jsou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, jejichž činnost je
zaměřena i na vinohradnictví nebo vinařství, a která ve své písemné žádosti o přijetí za
člena vysloví souhlas s cíli a předmětem činnosti spolku, se Stanovami spolku,
Jednacím řádem spolku a zaváže se platit členské příspěvky, tak jak je stanovuje
příspěvkový řád spolku.
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•

Čestné členství
Čestní členové jsou fyzické osoby. Čestným členem spolku se mohou stát fyzické osoby,
které se významným způsobem zasloužili o vinařství v ČR nebo o spolek na základě
rozhodnutí představenstva spolku.

•

Mimořádné členství
Mimořádní členové jsou fyzické osoby. Mimořádným členem spolku se mohou stát
fyzické osoby, které se mimořádným způsobem na poli kulturním, společenském
sportovním a gastronomickém zasloužili o podporu a propagaci českého a moravského
vinohradnictví a vinařství.

2. Členství vzniká na základě rozhodnutí představenstva spolku o přijetí člena. Rozhodnutí
představenstva se dává na vědomí valné hromadě spolku.
3. Právnické osoby jsou na valné hromadě spolku zastupovány:
a) osobami oprávněnými ze zákona za ně jednat (statutární zástupci, prokuristé)
b) zmocněnci na základě plné moci. Zmocněncem může být pouze fyzická osoba,
která je zaměstnancem, nebo členem (u sdružení, družstev apod.) právnické
osoby, která je členem spolku.
4. Fyzické osoby vykonávají svoji činnost na valné hromadě spolku osobně. Mohou se
nechat na základě plné moci zastoupit jinou fyzickou osobou - zmocněncem.
Zmocněnec se může v tomto případě na základě plné moci, nechat zmocnit pouze od
jedné fyzické osoby, která je členem spolku. Zmocněnec fyzické osoby, pokud sám není
členem spolku, nemůže být volen do orgánů spolku.
5. Právnické osoby jsou v představenstvu a dozorčí radě spolku zastupovány:
a) osobami oprávněnými ze zákona za ně jednat,
b) zmocněnci na základě plné moci. Zmocněncem může být pouze fyzická osoba,
která je zaměstnancem, nebo členem (u sdružení, družstev apod.) právnické
osoby, která je členem spolku.
6.
Fyzické osoby vykonávají svoji činnost v představenstvu a dozorčí radě SV ČR osobně
Čl. 6
Pozastavení členství
1. Představenstvo spolku může rozhodnout o pozastavení členství ve spolku členu, proti
kterému bylo příslušnými orgány činnými ve správním, občanskoprávním nebo
trestněprávním řízení, zahájeno řízení pro podezření ze spáchání skutků, nebo jiných
skutečností, které jsou v rozporu se zákony, jinými právními předpisy, nebo pravidly či
zásadami poctivého jednání, regulujícími pěstování hroznů révy vinné, výrobu,
zpracování, prodej, uvádění do oběhu vína a jiných produktů révy vinné, či jinou
činnost související s vinařstvím a to až do pravomocného rozhodnutí příslušného
orgánu.
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Čl. 7
Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením,
b) dohodou o ukončení členství,
c) vyloučením,
d) zrušením spolku,
e) zánikem člena,
f) úmrtím člena.
2. Zánik členství podle bodů a) a b) předchozího odstavce projednává, rozhoduje a
eviduje představenstvo spolku a dává jej na vědomí nejbližší valné hromadě spolku.
3. Člen může být vyloučen z těchto důvodů:
a) za hrubé a opakované porušení povinností člena sdružení nebo za zpronevěření
se cílům a předmětu činnosti spolku,
b) při nezaplacení členského příspěvku dle podmínek stanovených Jednacím
řádem spolku,
c) pokud mu bude příslušnými kontrolními orgány státní správy prokázáno
porušení povinnosti při uvádění produktů do oběhu, a to zejména falšování
vína,
d) byl–li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro
úmyslný trestný čin.
4. O vyloučení člena z důvodů dle odst. 3 písm. a) rozhoduje valná hromada spolku na
návrh představenstva spolku. O vyloučení člena z důvodů dle odst. 3 písm. b), c) a d)
rozhoduje představenstvo spolku. Rozhodnutí o vyloučení člena dává představenstvo
na vědomí nejbližší valné hromadě.
5. Vyloučený člen může znovu požádat o členství ve spolku po uplynutí pěti let ode dne
zániku členství.

Čl. 8
Ustanovení o vzniku a zániku členství
1. Proti rozhodnutí představenstva spolku o vzniku a zániku členství lze podat písemnou
stížnost k valné hromadě spolku, která o stížnosti rozhodne na svém nejbližším
zasedání. Proti rozhodnutí valné hromady spolku o stížnosti nelze podat žádný opravný
prostředek.
2. V případech zániku členství podle čl. 7. odst. 1) písm. a) a b) těchto Stanov toto členství
zaniká k 31. 12. příslušného roku, v případě zániku členství podle čl. 7 odst. 1. písm. c)
toto zaniká dnem rozhodnutí příslušného orgánu o zániku členství. V ostatních
případech členství zaniká dnem, kdy nastanou účinky právních skutečností, s nimiž je
zánik členství spojován.
3. Při zániku členství podle čl. 7. odst. 1) písm. a), b) a c) těchto Stanov je člen spolku
povinen splnit veškeré své závazky a povinnosti vůči spolku.
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Čl. 9
Práva členů
1. Řádní členové spolku mají právo:
a)
účastnit se jednání valné hromady spolku s neomezeným hlasovacím právem,
b)
být voleni do orgánů spolku
c)
navrhovat své zástupce do všech orgánů spolku,
d)
na výhody plynoucí z členství ve spolku,
e)
podílet se na práci spolku,
f)
využívat služeb a zařízení spolku ve stanoveném rozsahu,
g)
na ochranu svých oprávněných zájmů, vyplývajících z jejich členství,
h)
podávat podněty, žádosti, návrhy a stížnosti, žádat jejich vyřízení orgány spolku,
i)
na poskytnutí informací o činnosti spolku a rozhodnutí jeho orgánů, a to
prostřednictvím webových stránek spolku pro registrované členy,
j)
požádat o svolání valné hromady spolku za stanovených podmínek.
2. Přidružení členové spolku mají právo:
a) účastnit se jednání valné hromady spolku, nemají hlasovací práva
b) na výhody plynoucí z členství ve spolku,
c) podílet se na práci spolku,
d) využívat služeb a zařízení spolku ve stanoveném rozsahu,
e) na ochranu svých oprávněných zájmů, vyplývajících z jejich členství,
f) podávat podněty, žádosti, návrhy a stížnosti, žádat jejich vyřízení orgány spolku,
g) na poskytnutí informací o činnosti spolku a rozhodnutí jeho orgánů, a to
prostřednictvím webových stránek spolku pro registrované členy,

3. Čestní členové spolku mají právo:
a) účastnit se jednání valné hromady spolku s neomezeným hlasovacím právem,
b) být volen do orgánů spolku
c) na výhody plynoucí z členství ve spolku,
d) podílet se na práci spolku,
e) využívat služeb a zařízení spolku ve stanoveném rozsahu,
f) na ochranu svých oprávněných zájmů, vyplývajících z jejich členství,
g) podávat podněty, žádosti, návrhy a stížnosti, žádat jejich vyřízení orgány spolku,
h) na poskytnutí informací o činnosti spolku a rozhodnutí jeho orgánů, a to
prostřednictvím webových stránek spolku pro registrované členy,

4. Mimořádní členové spolku mají právo:
a) účastnit se jednání valné hromady spolku, nemají hlasovací práva,
b) na výhody plynoucí z členství ve spolku,
c) podílet se na práci spolku,
d) využívat služeb a zařízení spolku ve stanoveném rozsahu,
e) na ochranu svých oprávněných zájmů, vyplývajících z jejich členství,
f) podávat podněty, žádosti, návrhy a stížnosti, žádat jejich vyřízení orgány spolku,
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g) na poskytnutí informací o činnosti spolku a rozhodnutí jeho orgánů, a to
prostřednictvím webových stránek spolku pro registrované členy,

Čl. 10
Povinnosti členů
1. Členové spolku jsou povinni:
a) dodržovat tyto Stanovy spolku, Jednací řád spolku a usnesení valné hromady ve
věcech předmětu činnosti spolku,
b) plnit převzaté závazky vůči spolku,
c) platit stanovené členské příspěvky,
d) účastnit se jednání orgánů spolku, kterých jsou členy,
e) informovat představenstvo spolku o všech svých významných aktivitách týkajících
se předmětu činnosti spolku směřujících ke státní správě v případě, že by mohlo
dojít ke kolizi zájmů nebo k duplicitnímu jednání. Pokud v těchto případech, učiní
člen vůči státní správě podání, je povinen kopii tohoto podání neprodleně předložit
představenstvu spolku,
f) poskytnout představenstvu spolku informace rozhodné pro stanovení výše
členského příspěvku, u řádných členů zejména údaj o ploše vinic, na kterých
provozují vinohradnictví a množství vyrobeného vína. Tyto údaje členové spolku
předkládají do třiceti dnů ode dne doručení výzvy ke sdělení těchto údajů.
g) právnické osoby, které mají právní formu spolku, předloží seznam svých členů,
odpovídající stavu členské základny, ke konci kalendářního roku. Tyto údaje
členové spolku předkládají do třiceti dnů ode dne doručení výzvy ke sdělení těchto
údajů.

Část IV. Orgány a jejich ustavování
Čl. 11
Orgány spolku
1. Orgány spolku tvoří:
A. Valná hromada spolku
B. Prezident spolku
C. Představenstvo spolku
D. Dozorčí rada spolku
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A. Valná hromada spolku
1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
2. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně. Řádná valná hromada se koná
minimálně jednou za rok a svolává ji představenstvo spolku nejpozději 15 dnů před
jejím konáním.
3. Pozvánka na valnou hromadu se zasílá elektronicky všem členům spolku, členům
představenstva spolku a dozorčí rady spolku. Tato pozvánka musí obsahovat místo,
datum, čas konání a program valné hromady. Členům, kteří v evidenční kartě nemají
uvedenu emailovou adresu, bude pozvánka poslána poštou.
4. V naléhavých případech může představenstvo spolku 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 spolku. Žádost
s podpisy členů žádající svolání valné hromady se adresuje prezidentovi spolku.
5. Valná hromada:
a) schvaluje případné změny stanov a jednacího řádu,
b) volí prezidenta spolku, viceprezidenta za Moravu a dalších 8 členů
představenstva spolku, případně členy z těchto funkcí odvolává,
c) volí 3 členy dozorčí rady, případně tento orgán či jeho člena odvolává,
d) schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející
období,
e) určuje koncepci činnosti spolku na další období,
f) stanovuje výši členských příspěvků,
g) schvaluje rozpočet spolku na příští období,
h) schvaluje roční účetní závěrku spolku,
i) rozhoduje o vytváření fondů a způsobu jejich využití,
j) rozhoduje o zániku členství dle čl. 7 odst. 4) těchto Stanov.
k) rozhoduje o zániku spolku a jmenování likvidátora.
6. Valná hromada dále:
a) bere na vědomí jmenování členů představenstva, které jmenují
spolky:VINAŘSKÁ UNIE ČR, z. s. Spolek EKOVÍN, Sdružení šlechtitelů révy
vinné, z. s., Cech českých vinařů, z.s., Moravín, svaz moravských vinařů, z.s.,
UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s. MLADÍ VINAŘI, z.s.;
b) bere na vědomí zprávu o výsledcích kontrolní činnosti Dozorčí rady spolku;
c) zaujímá stanoviska k návrhům a připomínkám projednávaným na valné
hromadě.
7. Zasedání valné hromady spolku svolává představenstvo. Schůze je usnášeníschopná,
pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů, kteří mají alespoň ¼ všech hlasů. V
případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina
účastníků s ¼ všech hlasů, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
8. Pokud valnou hromadu nesvolá představenstvo spolku, ačkoliv od konání poslední
valné hromady uplynul více než jeden rok, je tak oprávněna učinit dozorčí rada.
9. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů při
hlasování rozhoduje hlas prezidenta spolku. Při hlasování o změně stanov je třeba k
přijetí usnesení 2/3 většiny přítomných hlasů členů spolku.
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10. Volby a hlasování mohou být tajné nebo veřejné. Formu voleb nebo hlasování na valné
hromadě navrhuje představenstvo spolku. Volby a hlasování musí být tajné, požadujeli to alespoň třetina hlasů přítomných členů valné hromady. Hlasování, kterým se volí
prezident spolku, viceprezident pro Moravu, členové představenstva a dozorčí rady
jsou vždy tajná.
11. Každý řádný a čestný člen má jeden hlas. Další hlas má řádný člen spolku za každých
zaplacených 10.000,- Kč členských příspěvků. Pro stanovení počtu je rozhodující stav
zaplacených členských příspěvků ke dni svolání valné hromady.

B. Prezident spolku
1. Prezident spolku je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku a jedná jeho
jménem.
2. Prezident spolku je fyzická osoba, která je ve smluvním vztahu vůči spolku. Ze své
činnosti je odpovědný představenstvu.
3. Prezident spolku rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami
spolku vyhrazeny do působnosti valné hromady, představenstva nebo dozorčí radě.
4. Prezident spolku je členem představenstva.
5. Prezident spolku je volen valnou hromadou. Kandidáty na tuto funkci navrhují řádní
členové spolku. Kandidát musí splňovat tyto podmínky: vysokoškolské vzdělání,
ovládat alespoň jeden světový jazyk a být znalý všeobecné problematiky vinařství.
Návrhy na jednotlivé kandidáty musí být zaslány písemně stávajícímu představenstvu
nejpozději 5 dní před konáním valné hromady, která má volit prezidenta spolku.
Kandidát je do funkce prezidenta spolku zvolen prostou většinou hlasů oprávněných
členů spolku přítomných na valné hromadě.
6. V případě vzniku pracovního poměru je zvolení prezidenta předpoklad, který předchází
sjednání jeho pracovní smlouvy.
7. Funkční období prezidenta je čtyřleté a počíná běžet zvolením valnou hromadou..
Mandát prezidenta zaniká i před uplynutím čtyřletého funkčního období, pokud
proběhla valná hromada, která zvolila nového prezidenta.
8. V případě, že valná hromada, na které má dojít k volbě prezidenta, se koná až po
uplynutí čtyřletého funkčního období, končí mandát prezidenta až termínem konání
této VH.
9. V případě skončení mandátu prezidenta v průběhu volebního období, provede
nejbližší valná hromada volbu nového prezidenta na dobu do ukončení příslušného
čtyřletého volebního období.

10. Prezident:
a. zajišťuje činnost spolku v mezidobí mezi zasedáními představenstva, a to v
rozsahu předmětu činností spolku danými těmito Stanovami;
b. zastupuje členy spolku při jednání se státními orgány, sdělovacími prostředky,
domácími i zahraničními organizacemi a veřejností, případně touto činností
pověřuje jiné osoby;
c. zajišťuje rozpracování a realizaci rozhodnutí valné hromady a představenstva;
d. vede administrativu spolku,
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e. svolává představenstvo a připravuje materiály pro jednání představenstva,
f. zabezpečuje vydávání tiskovin představenstva a zabezpečuje informovanost
členů o činnosti spolku.
g. stanovuje výši mzdy zaměstnancům spolku,

C. Představenstvo spolku

1. Představenstvo má 17 členů a je tvořeno: prezidentem spolku, 1 viceprezidentem
spolku za vinařskou oblast Morava, 1 viceprezidentem spolku za vinařskou oblast
Čechy, 1 zástupcem VINAŘSKÉ UNIE ČR, z. s.Vinařské unie ČR, 1 zástupcem
MORAVÍNUMoravínu, svazu moravských vinařů, 1 zástupcem Spolku EKOVÍN, 1
zástupcem Sdružení šlechtitelů révy vinné, z. s., 1 zástupcem UNIE ENOLOGŮ ČR, z. s.,
1 zástupcem spolku MLADÍ VINAŘI, z. s., 1 zástupcem členů za znojemskou vinařskou
podoblast, 1 zástupcem členů za mikulovskou vinařskou podoblast, 1 zástupcem členů
za velkopavlovickou vinařskou podoblast a 1 zástupcem členů za slováckou vinařskou
podoblast a 4 členy představenstva volenými valnou hromadou z řad členů spolku.
2. Členové představenstva jsou voleni nebo jmenováni takto:
a) Viceprezident spolku za vinařskou oblast Morava je volen na valné hromadě
těmi členy spolku, kteří jsou k příslušné vinařské oblasti registrováni v evidenci
dle přihlášky za člena spolku. Kandidáty na viceprezidenty za vinařskou oblast
Morava navrhují ti členové spolku, kteří jsou k příslušné vinařské oblasti
registrováni v evidenci dle přihlášky za člena spolku. Návrhy na jednotlivé
kandidáty musí být doručeny písemně představenstvu spolku nejpozději 5 dní
před konáním valné hromady, která je má volit. Kandidát je do funkce zvolen
prostou většinou hlasů přítomných členů spolku, kteří jsou oprávněni k jeho
volbě.
b) Viceprezidenta spolku za vinařskou oblast Čechy jmenuje Cech českých vinařů.
c) Po jednom zástupci jmenují do představenstva VINAŘSKÁ UNIE ČR, z. s. Spolek
EKOVÍN, Sdružení šlechtitelů révy vinné, z. s., Moravín, svaz moravských vinařů,
z.s., UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s. MLADÍ VINAŘI, z.s..
d) Zástupce za jednotlivé vinařské podoblasti volí na valné hromadě ti oprávnění
členové spolku, kteří jsou k příslušné vinařské podoblasti registrováni v evidenci
dle přihlášky za člena spolku. Jednotlivé kandidáty na funkci člena
představenstva navrhují tito oprávnění členové ze svého středu. Návrhy na tyto
jednotlivé kandidáty musí být doručeny písemně představenstvu spolku
nejpozději 5 dní před konáním valné hromady, která má volit členy
představenstva spolku. Kandidát je do funkce člena představenstva spolku
zvolen prostou většinou hlasů přítomných členů spolku, kteří jsou oprávněni
k jeho volbě. V případě, že bude dosažena rovnost hlasů, provede se volba mezi
těmi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet hlasů.
e) 4 členové představenstva volení valnou hromadou jsou volení z kandidátů
navržených členy spolku z řad oprávněných členů spolku. Návrhy kandidátů na
tyto člena představenstva spolku musí být doručeny představenstvu nejpozději
5 dní před konáním valné hromady, na které má dojít k volbě. Zvoleni jsou ti 4
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kandidáti, kteří obdrží největší počet hlasů. V případě, že bude dosažena
rovnost hlasů, provede se volba mezi těmi kandidáty, kteří obdrželi stejný počet
hlasů.
f) V případě, kdy kandidátem na člena představenstva spolku je právnická osoba,
musí být v návrhu uvedena konkrétní fyzická osoba, která bude reálně
vykonávat funkční povinnosti člena představenstva spolku.
3. Mandát viceprezidenta spolku za vinařskou oblast Morava, zástupců za jednotlivé
vinařské podoblasti a členů volených valnou hromadou, vzniká zvolením. Mandát členů
představenstva jmenovaných spolky vzniká vzetím na vědomí valnou hromadou, na
které bylo oznámeno jmenování za člena představenstva od příslušného spolku.
4. Funkční období členů představenstva je čtyřleté. Mandát viceprezidenta za vinařskou
oblast Morava, zástupců za jednotlivé podoblasti a členů volených valnou hromadou
zaniká také i před uplynutím čtyřletého funkčního období, pokud proběhla valná
hromada, která zvolila nového příslušného člena představenstva.
5. V případě, že valná hromada, na které má dojít k volbě nových členů představenstva,
se koná až po uplynutí čtyřletého funkčního období, končí mandát stávajících členů
představenstva až termínem konání této VH.
6. V případě skončení mandátu některého z členů představenstva v průběhu volebního
období, provede nejbližší valná hromada volbu nového člena představenstva, na dobu
do ukončení příslušného čtyřletého volebního období. V případě skončení mandátu
některého ze členů představenstva jmenovaných oprávněnými spolky, vyzve prezident
příslušný spolek ke jmenování nového člena na dobu do ukončení příslušného
čtyřletého volebního období.
7. Stane-li se představenstvo Svazu v průběhu volebního období trvale
neusnášeníschopným, svolá neprodleně valnou hromadu dozorčí rada za účelem nové
volby, stane-li se trvale neusnášeníschopná také dozorčí rada, svolá valnou hromadu
prezident.
8. Členství v představenstvu zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením,
odvoláním nebo úmrtím člena.
9. Člena představenstva mohou odvolat ty subjekty, které ho do funkce jmenovaly nebo
ti členové spolku, kteří jej byli oprávněni volit podle odst. 3 písm. a) až d). Členy
představenstva volené dle odst. 3 písm. e) odvolává valná hromada.
10. Představenstvo zejména:
a) řídí spolek, rozpracovává, aktualizuje a realizuje program činnosti stanovený
valnou hromadou,
b) zaujímá stanoviska k aktuálním otázkám vinařství, organizaci a činnosti spolku
a vzniklé situace řeší,
c) svolává valnou hromadu,
d) valné hromadě předkládá podklady, zprávy a informace zpracované
prezidentem spolku,
e) zpracovává pro valnou hromadu a dozorčí radu návrh:
f) zprávy o hospodaření spolku za minulý rok,
g) výroční zprávy o činnosti spolku v uplynulém kalendářním roce,
h) rozpočtu spolku na další kalendářní rok,
i) roční účetní závěrky spolku,
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j) činí veškerá opatření nezbytná k zajištění předmětu činnosti spolku,
k) zajišťuje řádné vedení evidence členů,
l) hospodaří s majetkem spolku, s finančními prostředky hospodaří podle
rozpočtu schváleného valnou hromadou,
m) ukládá další povinnosti členům spolku v mezích rozsahu působnosti spolku
daných částí II. čl. 3 a čl. 4 těchto Stanov,
n) v případě potřeby navrhuje valné hromadě změny Stanov spolku a Jednacího
řádu spolku,
o) bere na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí rady spolku a v případě nedostatku
zajišťuje nápravu,
p) zaujímá bez zbytečného odkladu stanoviska k návrhům a připomínkám členů
spolku,
q) napomáhá při zakládání regionálních vinařských svazů,
r) v případě potřeby vydává vnitřní předpisy,
s) stanoví náhrady členům představenstva a dozorčí rady a stanovuje výši mzdy
nebo odměny za výkon funkce prezidenta,rozhoduje o členství spolku v jiných
organizacích a jmenuje zástupce spolku v těchto organizacích,
t) rozhoduje o vzniku nebo zániku členství ve spolku,
u) jmenuje čestné a mimořádné členy spolku, rozhoduje o odnětí čestného
a mimořádného členství a odvolání členů proti rozhodnutí představenstva
o jejich vyloučení z jednání.
11. Představenstvo spolku zasedá podle potřeby, nejméně jednou za čtvrt roku. Svolává
jej prezident spolku, v jeho nepřítomnosti jeden z viceprezidentů. 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.
12. Představenstvo je usnášení schopné je-li přítomna alespoň 1/2 členů. Každý člen
představenstva má jeden hlas.
13. Jednání představenstva řídí prezident spolku, v jeho nepřítomnosti jeden
z viceprezidentů.
14. Na začátku jednání představenstvo schvaluje program jednání a zvolí zapisovatele a
ověřovatele zápisu.
15. Představenstvo může vydat svůj jednací řád.
16. 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.
17. Usnesení o vyloučení člena spolku z důvodů uvedených v části III. čl. 7 odst. 3) písm. b),
c) a d) Stanov je přijato, pokud pro něj hlasuje většina všech členů představenstva.
18. Z jednání představenstva se pořizuje zápis. Pro pořízení zápisu platí přiměřeně
ustanovení §254 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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19. Jednání představenstva se má právo účastnit výkonný ředitel spolku, předseda dozorčí
rady spolku nebo kterýkoli člen dozorčí rady a zvaní hosté. Hlasovací právo však mají
pouze členové představenstva.
a) Představenstvo může v naléhavých případech nebo z úsporných důvodů
přijímat rozhodnutí i mimo své zasedání tzv. formou per rollam, a to tímto
postupem: prezident spolku 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 spolku informuje o přijatých usneseních členy představenstva
elektronicky neprodleně po uplynutí lhůty dle písm. a) tohoto odstavce. O
přijatých usneseních jsou členové představenstva informováni prezidentem na
nejbližším zasedání představenstva.

D. Dozorčí rada spolku
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Dozorčí rada spolku je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá
valné hromadě.
Dozorčí rada je tříčlenná. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Kandidáti
na funkci člena dozorčí rady jsou navrženi z řad oprávněných členů spolku.
Dozorčí rada předkládá svá zjištění na vědomí valné hromadě i představenstvu.
Dozorčí rada je tvořena předsedou dozorčí rady, kterého volí členové dozorčí rady ze
svého středu a dvěma členy.
Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté a počíná běžet zvolením valnou
hromadou. Mandát člena dozorčí rady zaniká i před uplynutím čtyřletého funkčního
období, pokud proběhla valná hromada, která zvolila nového člena dozorčí rady.
V případě, že valná hromada, na které má dojít k volbě nových členů dozorčí rady, se
koná až po uplynutí čtyřletého funkčního období, končí mandát stávajících členů
dozorčí rady až termínem konání této VH.
Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v představenstvu.
Členství v dozorčí radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, odvoláním,
nebo úmrtím člena.
Dozorčí rada:
a) kontroluje činnost SV ČR,
b) prozkoumává účetní závěrku
c) předkládá valné hromadě:
• stanovisko dozorčí rady ke zprávě o hospodaření SV ČR za minulý rok,
• stanovisko dozorčí rady k výroční zprávě o činnosti SV ČR v uplynulém
kalendářním roce.
• stanovisko dozorčí rady k návrhu rozpočtu SV ČR na další kalendářní rok,
• zprávu o prozkoumání roční účetní závěrky SV ČR,
d) podává minimálně jednou za rok zprávu představenstvu o výsledcích své
činnosti.
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10. 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.
11. 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.
12. Na začátku jednání dozorčí rada schvaluje program jednání a zvolí zapisovatele a
ověřovatele zápisu. Dozorčí rada může vydat svůj jednací řád.
13. 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.
14. Z jednání dozorčí rady se pořizuje zápis. Pro pořízení zápisu platí přiměřeně ustanovení
§254 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 12
Oprávnění jednat jménem spolku
1. Jménem spolku jedná prezident spolku.
2. Prezident spolku je oprávněn zmocnit třetí osobu, aby jednala za spolek. Zmocněné
osoby jednají na základě plných mocí, a to v rozsahu svého zmocnění. Všechny tyto
osoby jednají jménem spolku samostatně.
3. Podepisování za spolek se provádí tak, že osoba oprávněná k jednání připojí
k uvedenému názvu spolku svůj podpis s uvedením funkce. Osoby jednající na základě
plné moci navíc připojí k podepisované listině plnou moc na základě, které byly
zmocněny.

Část V. Zásady hospodaření
Čl. 13
Hospodaření spolku
1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené
valnou hromadou a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými
granty. Prostředky vynakládá na úkony spojené s předmětem činnosti spolku.
S výsledky hospodaření seznamuje představenstvo členy spolku na každé řádné valné
hromadě.

Čl. 14
Zdroje finančních prostředků
1. Zdroje finančních prostředků tvoří zejména:
a) členské a účelové příspěvky členů SV ČR,
b) dary od fyzických a právnických osob,
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c) dotace z veřejných prostředků,
d) výnosy z majetku,
e) příjmy za odbornou činnost, osvětovou činnost, expertízy, drobné služby,
propagaci, prodej drobných pomůcek, tiskovin apod.

Čl. 15
Zásady hospodaření
1. Spolek nevytváří zisk a veškerý svůj majetek využívá k podpoře své činnosti.
2. Představenstvo hospodaří s prostředky spolku podle rozpočtu schváleného valnou
hromadou. Za hospodaření s majetkem spolku je představenstvo odpovědné valné
hromadě.

Čl. 16
Způsob vzájemného vypořádání
1. V případě zániku členství ve spolku z jakéhokoliv důvodu se zaplacené členské
příspěvky nevrací.
2. V případě zániku spolku se provede majetkové vypořádání, které provede likvidátor
jmenovaný valnou hromadou. Při likvidaci postupuje likvidátor přiměřeně podle
příslušných právních předpisů. Případný likvidační zůstatek rozdělí mezi členy
poměrně, podle výše členských příspěvků zaplacených v roce zániku spolku, popř.
podle výše zaplacených členských příspěvků v předcházejícím roce.

Čl. 17
Členské příspěvky
1. Valná hromada stanoví v Příspěvkovém řádu spolku výši ročních členských příspěvků.
2. Členské příspěvky se použijí na materiální zabezpečení předmětu činností spolku.
3. Členské příspěvky se mohou použít také na zabezpečení jednání všech orgánů spolku,
pokrytí nezbytných nákladů na úhradu účasti na jednáních členům orgánů, dary
členům k významným výročím a na pokrytí nákladů na členství a zastoupení spolku na
jednáních v dalších subjektech.
Čl. 18
Roční účetní závěrka a zpráva o hospodaření spolku
1. Účty spolku se uzavírají k 31. 12. běžného roku. Účetní závěrku včetně výsledovky a
účetní rozvahy zpracovává představenstvo, které ji předkládá k prozkoumání dozorčí
radě.
2. Zprávu o hospodaření spolku vypracovává představenstvo, které ji předkládá
k prozkoumání dozorčí radě. Zprávu o hospodaření je třeba zpracovat do prvního
jednání řádné valné hromady konané v příslušném kalendářním roce.
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Část VI. Základní předpisy
Čl. 19
Stanovy, jednací řád, usnesení orgánů
1. Základními předpisy spolku jsou Stanovy spolku a Jednací řád spolku. Tyto základní
předpisy schvaluje valná hromada a jsou závazné pro všechny členy spolku.
2. Představenstvo může v případě potřeby vydávat i další vnitřní předpisy. Každý vnitřní
předpis musí mít vymezen rozsah a dobu působnosti.
3. Usnesení valné hromady a představenstva jsou závazná pro všechny členy spolku.

Část VII. Závěr
Čl. 19
Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy,
zejména pak ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tyto stanovy spolku v plném rozsahu nahrazují Stanovy spolku Svazu vinařů České
republiky, z. s. platné do 4. 2. 2020– zapsané u u Krajského soudu v Brně, pod značkou
L4057,
3. Stanovy byly schváleny na valné hromadě dne 4. 2. 2020 a jsou platné a účinné
okamžikem jejich schválení valnou hromadou.

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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