VINAŘSKÁ UNIE ČR, z. s.
STANOVY

Tyto stanovy jsou zakladatelským právním jednáním právnické osoby založené dle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, která se v souladu s ustanovením § 3045 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), považuje za spolek a řídí se ustanoveními
§ 214 a násl. OZ.

Čl. 1
Název a sídlo spolku
1) Název spolku: Vinařská unie ČR, z. s.
2) Sídlo spolku: Valtice, Vinařská 407, PSČ 691 42.
3) Spolek (dále též „Spolek“ nebo „VUČR“) je samosprávným a dobrovolným svazkem
členů.

Čl. 2
Účel Spolku
1) Účelem Spolku je:
a. dlouhodobě propagovat české a moravské vinařství, vinohradnictví a vinařské tradice,
b. podporovat a hájit společné zájmy VUČR a jeho členů v rozsahu daném těmito
stanovami, rozhodnutím členské schůze VUČR, zákonů a v souladu s dobrými mravy,
c. zastupovat své členy a jednat v zájmu svých členů v rámci schváleného mandátu při
jednáních s orgány zákonodárnými, orgány státní správy nebo samosprávy, soudy,
spolky a jinými právnickými osobami,
d. organizovat společné akce pro členy VUČR, jehož cílem je propagace českého a
moravského vinařství, vinohradnictví a vinařských tradic,
e. vykonávat propagační, publikační a osvětovou činnost.
2) VUČR v rámci své činnosti:
a. přispívá k dobrovolné výměně informací a zkušeností mezi svými členy, přičemž
obchodně citlivé informace zásadně nebudou předmětem diskuse ani sdílení.
b. komunikuje s médii v zájmu VUČR a jeho členů v rozsahu daném mu těmito
stanovami, rozhodnutím členské schůze VUČR a v souladu s dobrými mravy.

Čl. 3
Členství
1) Členem Spolku se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se zabývá
pěstováním révy vinné nebo výrobou vína z hroznů.
2) Členství ve Spolku vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o členství členskou
schůzí VUČR (dále jen „Členská schůze“). Členská schůze rozhodne o schválení přihlášky
na svém nejbližším zasedání tříčtvrtinovou většinou hlasů členů VUČR přítomných na
Členské schůzi.
3) Členy Spolku jsou též jeho zakladatelé.
4) Členové Spolku mohou vykonávat svá členská práva prostřednictvím svých delegovaných
zástupců, jejichž pověření musí písemně oznámit prezidiu Spolku. Případnou změnu
delegované osoby musí člen Spolku oznámit nejpozději před započetím jednání členské
schůze. Jestliže člen Spolku písemně oznámí prezidiu Spolku, že je podroben jednotnému
řízení jiným členem Spolku podle § 79 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), vykonává člen Spolku,
který je řízenou osobou ve smyslu citovaného zákonného ustanovení, svá členská práva
prostřednictvím delegovaného zástupce, statutárního orgánu nebo oprávněného člena
statutárního orgánu (viz čl. 6 odst. 4 těchto stanov) toho člena Spolku, který je řídící osobou
ve smyslu citovaného zákonného ustanovení.
5) Člen VUČR má právo:
a.
b.
c.
d.
e.

účastnit se jednání Členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
volit členy prezidia,
předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům VUČR,
podílet se na praktické činnosti VUČR,
požadovat na jednáních informace o jednání a činnostech orgánů VUČR.

6) Člen Spolku má povinnost:
a. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů VUČR,
b. aktivně hájit zájmy VUČR, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které
by byly v rozporu se zájmy VUČR a zdržet se všeho, co by mohlo škodit vážnosti
Spolku a jeho členů,
c. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů VUČR a přispívat ke zlepšení jejich
práce,
d. platit roční členské příspěvky dle těchto stanov.
7) Členství ve Spolku zaniká
a. úmrtím člena, je-li fyzickou osobou, nebo zánikem, je-li právnickou osobou,
b. vystoupením člena,
c. vyloučením člena v případě, že i přes písemné napomenutí ze strany Prezidia Spolku
porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem,

d. neuhrazením členského poplatku ani v přiměřené lhůtě určené Spolkem dodatečně ve
výzvě k zaplacení,
e. zánikem Spolku.
8) Člen může ze Spolku vystoupit z jakéhokoliv důvodu i bez udání důvodu. V případě
vystoupení zaniká členství dnem doručení písemného sdělení o vystoupení ze Spolku na
adresu sídla Spolku.
9) Vyloučen ze Spolku může být člen, který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství
a v přiměřené lhůtě nápravu nesjednal ani po výzvě Spolku. O vyloučení člena rozhoduje
Členská schůze na návrh prezidia Spolku nebo člena Spolku.
10) Seznam členů VUČR je veřejný a je přístupný na internetových stránkách VUČR, pokud
jsou zřízeny. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí prezident při vzniku a zániku
členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
Čl. V
Orgány Spolku
Organizační strukturu VUČR tvoří tyto orgány:
a. členská schůze,
b. Prezidium
Čl. VI
Členská schůze
1) Nejvyšším orgánem VUČR je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých
věcech týkajících se Spolku, zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

schvaluje změny těchto stanov,
volí členy prezidia VUČR a odvolává je,
schvaluje zprávu o činnosti Spolku za předcházející rok
určuje a schvaluje strategický plán Spolku a jeho cíle na příští období,
schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
rozhoduje o vstupu Spolku do právnických osob,
rozhoduje o členství Spolku v mezinárodních organizacích a koalicích,
rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
rozhoduje o náhradách a odměnách,
rozhoduje o zániku spolku.

2) Zasedání členské schůze je svoláváno prezidentem VUČR podle potřeby, nejméně však
jednou ročně. Prezident je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho
o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Spolku. Informaci o konání zasedání
členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na
kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem Spolku
uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději patnáct dní před jeho konáním. Součástí
informace je návrh programu zasedání. Nejpozději pět dní před konáním zasedání členské

schůze zasílá prezident členům Spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke
schválení.
3) Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí prezidia.
4) Člen Spolku se může účastnit zasedání členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě
písemné plné moci (dále jen „přítomný člen Spolku“). Osobní účastí člena Spolku se rozumí
též osobní účast delegovaného zástupce nebo statutárního orgánu člena Spolku, popřípadě
člena tohoto statutárního orgánu oprávněného samostatně zastupovat člena Spolku. Členská
schůze je schopná usnášení, účastní-li se jejího zasedání členové Spolku, kteří ke dni konání
tohoto zasedání disponují alespoň polovinou všech hlasů členů Spolku. Členská schůze
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku, není-li v těchto stanovách
uvedeno jinak.
5) Člen Spolku má v průběhu kalendářního roku jeden hlas na každých 10 000,- Kč jím
zaplaceného členského příspěvku na tento kalendářní rok, není-li dále stanoveno jinak.
Členský příspěvek se hradí na účet Spolku předem vždy nejpozději do 31. prosince
předcházejícího kalendářního roku a činí:
a. 10.000,- Kč na kalendářní rok,
b. 20.000,- Kč na kalendářní rok, nebo
c. 30.000,- Kč na kalendářní rok.
Člen spolku je povinen vždy nejpozději do 30. listopadu písemně oznámit prezidiu, jakou
výši členského příspěvku na následující kalendářní rok si zvolil; členský příspěvek v této
výši je pak povinen uhradit. Neučiní-li člen Spolku včas písemné oznámení dle předchozí
věty, je povinen uhradit na následující kalendářní rok členský příspěvek ve výši 10.000,Kč. Od povinnosti hradit členský příspěvek je osvobozen člen Spolku, který je podroben
jednotnému řízení jiným členem Spolku podle § 79 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích; toto osvobození zaniká, jakmile jím dotčený člen Spolku přestane být
ve vztahu k jinému členu Spolku řízenou osobou ve smyslu citovaného zákonného
ustanovení.
6) K rozhodnutí o změně stanov a k rozhodnutí o zrušení Spolku je zapotřebí souhlasu alespoň
tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů Spolku.
7) O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený
člen Spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské
schůze.
8) Právo veta a dohadovací komise
a. Aby bylo vyloučeno usnesení, které by mohlo závažně poškodit členy Spolku, mají
členové právo uvážlivě vůči usnesení členské schůze použít právo veta.
b. Právo veta musí být použito okamžitě po vyhlášení usnesení a nemá nárok na časový
odklad uplatnění.
c. Pro řešení sporných otázek vetem pozastaveného usnesení je okamžitě z pléna
přítomných jmenována dohadovací komise z členů Spolku.
d. Dva členy dohadovací komise navrhuje ten člen Spolku, který práva veta použil, další
dva členové jsou navrženi ostatními členy z řad přítomných na členské schůzi.

e. členství v dohadovací komisi se nehlasuje, pouze se vyžaduje ústní souhlas navrženého
člena s jeho účastí v dohadovací komisi.
f. Dohadovací komise si zvolí předsedu, který dohadovací jednání řídí, který rozhoduje
při rovnosti názorů a který doporučení dohadovací komise přednáší členské schůzi.
g. Na základě doporučení dohadovací komise je o sporném usnesení v členské schůzi
opakovaně jednáno a členská schůze o něm znovu hlasuje. Proti výsledku opakovaného
hlasování, po doporučení dohadovací komise není možno právo veta uplatnit. Pokud
člen Spolku, který uplatnil právo veta, nemůže z jakýchkoliv důvodů ani opakované
rozhodnutí pléna akceptovat, má právo na okamžité vystoupení z VUČR.
Čl. VII
Prezidium
1) Prezidium VUČR je statutárním orgánem Spolku.
2) Prezidium má 3 členy, kterými jsou prezident a dva viceprezidenti. Prezidenta i oba
viceprezidenty volí členská schůze VUČR.
3) Členem Prezidia se může stát pouze fyzická osoba navržená některým z členů Spolku.
Funkční období členů prezidia je čtyřleté. Opětovné zvolení je možné.
4) Prezidium se schází dle potřeby, zpravidla 1x za čtvrtletí. Jednání řídí a svolává prezident.
5) Prezidium je schopno usnášet se za účasti alespoň dvou členů prezidia. Prezidium přijímá
usnesení většinou hlasů všech členů prezidia; každý člen Prezidia má jeden hlas.
6) Prezidiu přísluší zejména:
a.
b.
c.
d.

svolávat členskou schůzi,
rozhodovat o vyloučení člena Spolku,
připravovat návrhy plánu činnosti a hospodaření Spolku,
vydávat zprávy o činnosti Spolku.

7) Prezident zastupuje VUČR ve všech záležitostech samostatně. Podepisování za VUČR se
provádí tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis prezident.
8) Prezident
a. svolává jednání prezidia,
b. připravuje zprávu prezidia o činnosti a hospodaření Spolku, která je předkládána
členské schůzi Spolku.
Čl. VII
Závěrečná ustanovení
1) Otázky v těchto stanovách neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2) Znění těchto stanov je platné od 28.11.2016.

