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Článek I - Základní ustanovení
Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem zapsaného spolku s názvem VO C MO DRÉ
HORY z.s. (dále jen „Spolek").
1.

Spolek je samostatné, dobrovolné, nepolitické a odborné sdružení fyzických a
právnických osob, jejichž zájmem je podpora originálních vín z regionu a osvětová
činnost v oblasti vinohradnictví a vinařství.

2.

Spolek je podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon č.
89/2012 Sb.) právnickou osobou schopnou nabývat práva a povinnosti podle zákonů
České republiky a těchto Stanov Spolku (dále jen „Stanovy").

3.

Sídlem Spolku jsou Němčičky č.p. 176, PSČ: 691 07, okres Břeclav.

1.

Článek II - Cíle činnosti Spolku
Spolek sdružuje pěstitele révy vinné, výrobce vína a vinařské odborníky ve
velkopavlovické vinařské podoblasti.

v

2.

Hlavním cílem Spolku je v tuzemsku i v zahraničí podporovat, propagovat a informovat o
pěstování révy vinné a o výrobě vína z vinic registrovaných ve velkopavlovické vinařské
podoblasti a situovaných na katastrálním území obcí Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké
Pavlovice a Vrbice. Jedná se především o propagaci vín, která jsou vyrobena v kvalitě
vína originální certifikace (VO C). Zároveň chce Spolek spolupracovat s orgány státní
správy a územní samosprávy a s dalšími subjekty, které vyvíjejí činnost související
s naplňováním cílů Spolku.

3.

Dalším cílem jen stanovit podmínky pro udělení označení VO C MO DRE HO RY a
přiznávat vínům označení VOC MODRÉ HO RY.

Článek III - Členství ve Spolku
1.

Členy Spolku mohou být fyzické osoby starší 18-ti let a právnické osoby, zabývající se
vinařskou a vinohradníckou činností v katastrálním území obcí Bořetice, Kobylí,
Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice nebo vinohradničtí a vinařští odborníci.

2.

Členství zaniká vystoupením člena, nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném
termínu, rozhodnutím členské schůze o ukončení členství, vyloučením nebo úmrtím člena
a u právnické osoby jejím zánikem. Členství zaniká také zánikem Spolku.

3.

Spolek může ve výjimečných a objektivně odůvodněných případech udělit fyzické osobě
statut čestného člena.

4.

Pokud člen Spolku závažně poruší podmínky dané těmito stanovami nebo obecně
závaznými právními předpisy, pozastaví představenstvo jeho členství až na dobu pěti let.
Člen s pozastaveným členstvím nesmí označovat své produkty označením VO C MO DRE
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HORY. Proti rozhodnutí představenstva se člen Spolku může odvolat k nejbližší valné
hromadě.
5.

Spolek přijme každého, kdo splňuje podmínky dle bodu 1., za člena Spolku za zcela
rovných podmínek.
v

Článek IV - Orgány Spolku
1.

Spolek vytváří ke své činnosti následující orgány:
•

valnou hromadu VOC MODRÉ HORY z.s.

•

předsedu a místopředsedu VO C MODRÉ HO RY z.s.

•

představenstvo VOC MODRÉ HO RY z.s.

•

kontrolní komisi VOC MO DRÉ HORY z.s.

•

komisi VOC MODRÉ HORY pro hodnocení a zatřiďování vína

2. Valná hrom ada VOC MODRÉ HORY z.s.
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku a tvoří ji všichni členové Spolku.
Právnickou osobu na valné hromadě zastupuje její statutární orgán, ledaže právnická
osoba určí jiného zástupce.
b) Valná hromada se schází nejméně jedenkrát ročně. Svolává ji pozvánkou, zaslanou
členům Spolku elektronicky (e-mailem) nejméně patnáct dnů před konáním valné
hromady, představenstvo Spolku. Valnou hromadu musí představenstvo Spolku svolat
vždy, požádá-li o to písemně nejméně třetina členů nebo kontrolní komise nebo
komise VO C MO DRÉ HO RY pro hodnocení a zatřiďování vína, a to do měsíce od
doručení žádosti o svolání valné hromady představenstvu Spolku. Pokud by
představenstvo v této lhůtě valnou hromadu nesvolalo, postupuje se podle příslušných
ustanovení občanského zákoníku.
c)

Do výlučné pravomoci valné hromady náleží:
-schvalování stanov a jejich změn,
-volba předsedy a místopředsedy a dalších členů představenstva,
-volba členů kontrolní komise,
-projednání zprávy představenstva o činnosti a hospodaření Spolku,
-projednání zprávy o činnosti kontrolní komise,
-schvalování účetní uzávěrky a rozpočtu Spolku,
-stanovení výše a termínu splatnosti členských příspěvků,
-rozhodování o prominutí povinnosti uhradit členské příspěvky,
-rozhodování o odvolání proti rozhodnutí představenstva Spolku o vyloučení člena ze
Spolku nebo o pozastavení jeho členství,
-rozhodování o dobrovolném rozpuštění Spolku,
-schvalování podmínek a pravidel pro přiznání označení VO C MO DRE HO RY vínům
a schvalování jednacího řádu komise VOC MODRÉ HO RY pro zatřiďování vín.

d) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů Spolku. K platnosti
rozhodnutí valné hromady je třeba:
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-nadpoloviční počet hlasů všech členů Spolku rozhodnutí o změně stanov Spolku a k
rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění Spolku,
- nadpoloviční počet hlasů členů Spolku přítomných na valné hromadě k rozhodnutí o
ostatních záležitostech.
e) Usnesení valné hromady může být přijato i mimo jednání valné hromady per roliam
prostřednictvím doporučeného dopisu s návratkou. Formou hlasování per roliam
nemůže být rozhodováno o změně stanov Spolku, o dobrovolném rozpuštění Spolku,
o volbě členů představenstva a o vyloučení člena ze Spolku.
f) Zápis z valné hromady je rozesílán členům Spolku elektronicky (e-mailem).
g) Není-li svolaná valná hromada usnášeníschopná, může představenstvo nebo ten, kdo
původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou (zasílá se členům Spolku
elektronicky) ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na
náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné
hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů
ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno.
3. Představenstvo VOC MODRÉ HORY z.s.
a) Představenstvo Spolku je voleno valnou hromadou na tříleté funkční období. Tvoří ho
předseda Spolku, místopředseda Spolku a 1 nebo 3 další členové představenstva.
b) Představenstvo Spolku řídí a organizuje činnost Spolku v období mezi valnými
hromadami a v souladu se schváleným rozpočtem hospodaří s majetkem Spolku. Za
svou činnost odpovídá představenstvo valné hromadě.
c) Představenstvo svolává předseda Spolku nejméně lx za šest měsíců. Představenstvo je
usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů představenstva, při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Spolku, v jeho nepřítomnosti místopředsedy
Spolku nebo předsedajícího, není-li předseda přítomen.
d) Představenstvo Spolku zejména:
-vede evidenci členské základny,
-zajišťuje plnění usnesení valné hromady,
-svolává valnou hromadu, připravuje a předkládá zprávy o činnosti a hospodaření
Spolku a rozpočet Spolku,
-rozhoduje o vyloučení člena Spolku z důvodu vážného porušení stanov Spolku nebo
z důvodu vážného porušení obecně závazných právních předpisů a o pozastavení
jeho členství do doby pravomocného ukončení řízení, vedeného v těchto věcech
příslušnými státními orgány; proti rozhodnutí o vyloučení ze Spolku a proti
rozhodnutí o pozastavení členství se člen Spolku, jehož se rozhodnutí týká, může
odvolat k nejbližší valné hromadě,
-zajišťuje výběr členských příspěvků, zajišťuje prostředky pro činnost Spolku a
odpovídá řádné hospodaření s prostředky Spolku,
-jmenuje tajemníka Spolku, který odpovídá za vedení účetnictví, za bezpečné uložení
a nakládání s pokladní hotovostí a za majetek Spolku; tajemník se účastní jednání
představenstva s hlasem poradním,
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-jmenuje a odvolává členy Komise VOC MO DRE HO RY pro hodnocení a zatřiďování
vína,
-vydává a schvaluje vnitřní pravidla pro přidělování označení VO C MO DRÉ HO RY a
seznamy údajů pro potřeby členů i pro zveřejnění, není-li to v kompetenci valné
hromady.
4. Předseda VOC MODRÉ HORY z.s.
a) Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku. Předsedou spolku může být pouze
fyzická osoba, která je členem Spolku.
b) Předsedu Spolku volí valná hromada na tříleté funkční období.
c) Předseda Spolku
představenstva.

se okamžikem

svého zvolení

stává automaticky

členem

d) Předseda Spolku předsedá jednání valné hromady a představenstva Spolku, není-li
valnou hromadou či představenstvem jejich řízením v konkrétním případě pověřen
jiný člen Spolku, respektive v případě představenstva jiný člen představenstva.
e) Předseda Spolku je oprávněn samostatně ve vztahu ke třetím osobám jednat a
podepisovat za Spolek. Podepisování se děje tak, že ke svému podpisu připojí své
jméno, příjmení a celý název Spolku.
5. Místopředseda VOC MODRÉ HORY z.s.
a) Místopředseda Spolku vykonává v případě nepřítomnosti předsedy Spolku v plném
rozsahu pravomoci předsedy. Místopředsedou spolku může být pouze fyzická osoba,
která je členem Spolku.
b) Místopředsedu Spolku volí valná hromada na tříleté funkční období.
c) Místopředseda Spolku se okamžikem svého zvolení stává automaticky členem
představenstva.
d) Podmínky jednání a podepisování za Spolek ve vztahu ke třetím osobám v době, kdy
místopředseda v nepřítomnosti předsedy vykonává pravomoci předsedy, jsou stejné,
jako u předsedy Spolku.
6.

Kontrolní kom ise VOC MODRÉ HORY z.s.
a) Kontrolní komisi volí valná hromada na dobu tří let. Kontrolní komisi tvoří ji tři
členové Spolku. Členem kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která je
členem Spolku. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s funkcemi předsedy
Spolku, místopředsedy Spolku, člena představenstva Spolku a likvidátora.
b) Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu kontrolní komise.
c) Předseda kontrolní komise má právo účastnit se jednání představenstva Spolku s
hlasem poradním.
d) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však lx za 6 měsíců.
e) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise
nedostatky, neprodleně na ně upozorní předsedu Spolku a v případě, že nejsou
odstraněny v přiměřené době, valnou hromadu.
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f) Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření Spolku, Na základě zjištěných
nedostatků a chyb předkládá návrhy předsedovi, představenstvu a dle potřeby i valné
hromadě na jejich odstranění.
g) Kontrolní komise je ve své činnosti nezávislá a ze své činnosti je odpovědna pouze
valné hromadě, pro kterou připravuje a předkládá zprávu o činnosti a zjištěných
poznatcích.
7.

Ko
m ise VOC MODRÉ HORY pro hodnocení a zatřiďování vína je Spolkem
vytvářený zvláštní odborný orgán. Komisi jmenuje představenstvo spolku. Ke stanovení
pravidel činnosti Komise vydá Spolek samostatný jednací řád, který schvaluje
představenstvo.

v

Článek V - Práva a povinnosti členu Spolku
1. Každý člen Spolku má právo:
a) volit a být volen do orgánů Spolku, účastnit se jednání a aktivit Spolku a užívat všech
výhod členství ve Spolku. Hlasování v orgánech Spolku je právem i povinností člena
Spolku, při jejichž plnění je přípustné zastoupení pouze jiným členem Spolku na
základě písemné a vlastnoručně podepsané plné moci;
b) obracet se s dotazy a připomínkami, návrhy a stížnostmi na orgány Spolku a žádat
jejich včasné řešení či vysvětlení;
c) využívat majetek Spolku a společné informační materiály.
2. Každý člen Spolku má povinnost:
a) dbát o dobré jméno Spolku a chránit jeho majetek,
b) dodržovat stanovy Spolku, usnesení orgánů Spolku a vnitřní předpisy Spolku,
c) podílet se podle svých schopností a možností na činnosti Spolku,
d) platit každoročně členský příspěvek ve výši 5000,- Kč a příspěvky za oceněná vína,
e) dodržovat podmínky rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve smyslu § 23 zákona
321/2004 Sb., zákon o vinohradnictví a vinařství (dále jen „zákon o vinohradnictví a
vinařství") a přímo použitelné právní předpisy EU.
f) dodržovat veškeré platné právní předpisy vztahující se k vinohradnictví a vinařství,
g) neprodleně informovat orgány Spolku o negativních výsledcích případných kontrol
příslušných dozorových orgánů v oblasti vinohradnictví a vinařství ve svém podniku.
3. Každý člen Spolku musí po dobu platnosti povolení pro označování svých vín jako
„VOC MO DRÉ HO RY" splňovat podmínky nutné pro přidělení kódu podle § 16 odst. 10
zákona o vinohradnictví a vinařství. Pokud člen Spolku nebude splňovat podmínky nutné
pro přidělení kódu, orgány Spolku nejpozději do tří dnů ode dne, kdy tuto informaci
obdrží, mu pozastaví právo na označování jím vyrobených vín jako vín originální
certifikace MO DRÉ HO RY.
4. Každý člen Spolku musí plnit podmínky, za nichž Spolek přiznává označení vín
originální certifikace svým členům.

Článek VI - Hospodaření a m ajetek Spolku
1.

Spolek hospodaří se svým majetkem podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.
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2.

Spolek nabývá majetek z těchto zdrojů:
a) roční členské příspěvky a příspěvky za oceněná vína,
b) dary, příspěvky a podpory,
c) příspěvky a dotace svazů, měst, obcí, státních orgánů a fondů včetně fondů Evropské
unie,
d) finanční užitky z nakládání s majetkem Spolku.

Článek VII - Zánik Spolku
1. Spolek zaniká způsobem dle ustanovení § 268 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

Článek VIII - Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
2. VO C MO DRÉ HO RY z.s. tímto prohlašuje, že se podřizuje ustanovením o spolcích podle
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3.Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti jejich schválením valnou hromadou a nahrazují
dosavadní stanovy VOC MO DRÉ HO RY o.s., schválené valnou hromadou dne 18.4.2012.
4. Tyto Stanovy byly projednány a schváleny valnou hromadou VO C MO DRE HO RY z.s.,
konanou ve Velkých Pavlovicích dne 20.9.2015.
5. Valná hromada VO C MO DRÉ HO RY z.s., konaná dne 14.3.2016 ve Vrbici projednala a
schválila nové znění ustanovení Článku IV - O rgány Spolku, odst. 2. písm. c) Stanov. Toto
nové znění s účinností ke dni schválení nahradilo znění dosavadní a je ve Stanovách
zapracováno.

Ve Vrbici dne 14.3.2016

.c^^rrrr^?. .kV^<\
VOC MO DRÉ HO RY z.s.
Ing. Jan Stávek, Ph.D.,
předseda spolku
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