STANOVY SDRUŽENÍ VINAŘŮ V.O.C. MORAVA, o. s.
Část I. Úvodní ustanovení
Článek 1. - Název, sídlo a vznik
a) Sdružení vinařů V.O.C. Morava, o.s. (dále jen „Sdružení“) je dobrovolným sdružením fyzických a
právnických osob sdružující výrobce vín, jenž mají zájem vyrábět vína pod označením vína
originální certifikace.
b) Sídlem Sdružení je: Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice.
c) Sdružení vzniká dnem registrace a zakládá se na dobu neurčitou.

Část II. Předmět činnosti
Článek 2. - Předmět činnosti Sdružení
a) Sdružuje fyzické a právnické osoby zabývající se vinohradnictvím a vinařstvím dle zákona č.
321/2004 o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na území
vinařské oblasti Morava za účelem produkce jednotného vína VOC Morava. Koordinuje jejich
činnost a chrání jejich oprávněné zájmy. Mezi svými členy udržuje dobré vztahy na zásadách
porozumění a vzájemné pomoci.
b) Sdružení je členem Svazu vinařů České republiky (SV ČR) a podílí se na jeho činnosti.
Zástupce Sdružení pracuje v orgánech SV ČR. Sdružení předává informace ze SV ČR svým
členům a opačně názory členů orgánům SV ČR.
c) Zaujímá stanoviska, navrhuje řešení a opatření k odborným, hospodářským a politickým
tématům, které se dotýkají vinohradnictví a vinařství ve vinařské oblasti Morava a zájmů svých
členů.
d) Spolupracuje se samosprávnými orgány v Jihomoravském a Zlínském kraji v kraji Vysočina a s
veřejností. V těchto vztazích prosazuje hospodářské, profesní, právní, podnikatelské, komerční a
další zájmy svých členů.
e) Usiluje o pokrok a modernizaci vinohradnictví a vinařství, organizuje vzdělávací a osvětovou
činnost, zabezpečuje propagaci a šíření informací, vydávání tiskovin pro potřebu svých členů a
veřejnosti. Pořádá soutěže a výstavy v oboru. Provádí kontrolu vína V.O.C. Morava.
f) Usiluje o ochranu životního prostředí a o produkci zdravotně nezávadných výrobků z hroznů révy
vinné.
g) Zřizuje fond k podpoře V.O.C. Morava.
Část III. Členství
Článek 3. – Podmínky a vznik členství
a) Členství ve Sdružení je dobrovolné. Členem Sdružení se může stát každá fyzická osoba starší
18 let nebo právnická osoba, která o něj písemně požádá a splňuje níže uvedené podmínky.
Pokud tyto podmínky splní, musí být přijata.
aa) je pěstitelem, jenž má zaregistrované vinice na území, pro které Sdružení přiznává označení
vín originální certifikace a zároveň je výrobcem ve smyslu zákona nebo je výrobcem vína, který
nakupuje vinné hrozny z vinic registrovaných na území, pro které Sdružení přiznává označení vín
originální certifikace.
ab) splňuje všechny podmínky stanovené Rozhodnutím ministerstva zemědělství (dále jen
„rozhodnutí“), kterým se povoluje Sdružení přiznávat označení vína originální certifikace dle § 23
zákona.
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ac) souhlasí se stanovami a podá písemnou žádost o přijetí.
b) Členství vznikne na základě rozhodnutí výkonného výboru Sdružení o přijetí člena po
zaplacení členského příspěvku.
Článek 4. - Zánik členství
Členství ve Sdružení zanikne:
a) odstoupením od členství,
b) zrušením členství pro prokazatelné odmítnutí placení členských příspěvků,
c) vyloučením,
d) ukončením činnosti Sdružení,
e) úmrtím člena,
f) zánikem člena.
Článek 5. - Ustanovení o vzniku a zániku členství
a) Proti rozhodnutí výkonného výboru Sdružení o vzniku a zániku členství lze podat
písemnou stížnost k valné hromadě, která o věci rozhodne s konečnou platností na svém
nejbližším zasedání. Proti rozhodnutí valné hromady se nelze odvolat.
b) Člen může být vyloučen:
-

za hrubé a opakované porušení zásad soužití v organizaci nebo za hrubé a
opakované porušení podmínek produkce vína VOC Morava, dle Rozhodnutí,

-

za hrubé a opakované porušení pravidel produkce vína dle národních předpisů a
předpisů ES,

-

byl-li pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný
trestný čin.

c) Vyloučený člen se může znovu ucházet o členství po uplynutí dvou let ode dne
pravomocného rozhodnutí o vyloučení, pokud již důvody vyloučení pominuly.
d) Členství zaniká vždy koncem měsíce následujícího po rozhodnutí o vyloučení.
e) Ukončení členství se provede bez náhrady vložených prostředků na společnou činnost.

Článek 6. – Práva a povinnosti člena
Člen Sdružení má právo:
a) podílet se na činnosti Sdružení a využívat k tomu jeho zařízení,
b) volit a být volen do orgánů Sdružení,
c) prostřednictvím orgánů Sdružení rozhodovat o jejich činnosti,
d) obracet se na orgány Sdružení se svými podněty, návrhy, dotazy apod. s právem na jejich
vyřízení.
Člen Sdružení je povinen:
a) dodržovat stanovy Sdružení a plnit rozhodnutí přijatá jeho orgány,
b) účastnit se aktivně práce ve Sdružení a podílet se na ochraně přírody,
c) platit členské a účelové příspěvky,
d) chránit majetek Sdružení,
e) chránit dobrou pověst V.O.C. Morava
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Část IV. Orgány a jejich ustavování
Článek 7.- Orgány
Orgány Sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) výkonný výbor,
c) kontrolní komise.
Článek 8. - Způsob ustavování orgánů
a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení. Tvoří ji všichni členové Sdružení. Valná
hromada může rozhodnout o změně stanov Sdružení.
b) Výkonný výbor tvoří volení zástupci členů Sdružení. Jsou to:
•

předseda,

•

místopředseda,

•

tajemník,

•

další dva členové.

Výkonný výbor je volen valnou hromadou a ustaven zvolením předsedy, místopředsedy, tajemníka
a dalších dvou členů Sdružení na dobu tří let.
Výkonný výbor se za svou činnost zodpovídá valné hromadě Sdružení.
c) Kontrolní komise Sdružení je volena valnou hromadou. Komise kontroluje veškerou činnost
Sdružení. Za svou činnost se zodpovídá valné hromadě. Kontrolní komise je tříčlenná.
Článek 9. - Osoby oprávněné jednat jménem Sdružení
Jménem Sdružení mohou samostatně jednat předseda, místopředseda a tajemník a dále osoby
pověřené předsedou nebo místopředsedou nebo tajemníkem Sdružení.

Část V. Zásady hospodaření
Článek 10. - Zdroje finančních prostředků
a) Majetek Sdružení tvoří hmotný a nehmotný majetek, fond, pohledávky a jiná majetková práva.
b) Zdroji majetku jsou:
•

hmotný majetek a majetková práva,

•

podíl z členských příspěvků, příp. účelové příspěvky,

•

výnosy akcí Sdružení organizovaných v souladu s posláním Sdružení,

•

dary, dotace, příp. jiné příspěvky státu, obcí, Vinařského fondu a dalších organizací,

•

výnosy z kapitálových vkladů a úroky.
Článek 11. - Zásady hospodaření

Výkonný výbor Sdružení hospodaří s prostředky Sdružení podle rozpočtu schváleného valnou
hromadou. Za hospodaření s prostředky je výkonný výbor zodpovědný valné hromadě.
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Článek 12. - Ručení
Za své závazky ručí Sdružení do výše svého majetku. Jednotliví členové Sdružení neručí
svými majetky za závazky Sdružení.
Článek 13. - Způsob vzájemného vypořádání
a) V případě skončení členství ve Sdružení se vložený členský příspěvek nevrací.
b) V případě zániku Sdružení se rozdělí aktiva a pasiva mezi jednotlivé členy podle klíče
platného pro placení příspěvku v roce zániku Sdružení. Za likvidaci Sdružení zodpovídá
likvidační komise jmenovaná výkonným výborem.

Část VI. Závěr
Článek 14. - Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace Sdružení u Ministerstva vnitra.
Ve Velkých Bílovicích dne 22. února 2007

Za přípravný výbor:

Ing. Jiří Sedlo, CSc.

Ing. Jaroslav Machovec

Ing. Martin Půček
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