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STANOVY SPOLKU DOBŠICKÝCH VINAŘŮ 
v platném a účinném znění od 9. ledna 2022 

 

Spolek dobšických vinařů (dále jen SDV) je samostatnou nevládní a nepolitickou organizací 

založenou na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách. 

 

1. Název spolku  

Spolek dobšických vinařů  

2. Sídlo a IČ 

obec Dobšice 

IČ: 266 15 339   

3. Účel a cíl činnosti  

- sdružování osob se vztahem k vinohradnictví a vinařství 

- podpora rozvoje vinohradnictví a vinařství v regionu  

- organizování akcí na podporu vinohradnictví a vinařství 

- propagace vinohradnictví a vinařství, včetně vydávání informačních materiálů 

- organizování otevřených sklepů, přehlídek vín a degustačních akcí 

 

 

4. Členství ve spolku 

- Členem spolku může být kterákoliv fyzická osoba, která ke dni podání své přihlášky dovrší 

18 let a má ve svém vlastnictví nebo užívání vinný sklep v katastru obce Dobšice a 

prokazatelně v něm vyrábí víno nebo, která vlastní vinice v katastru obce Dobšice a vyrábí 

z nich víno (nikoliv nutně v katastru obce Dobšice). 

- Členem spolku může být i právnická osoba, pokud se zabývá výrobou vína a sídlí v katastru 

obce Dobšice. Za člena spolku – právnickou osobu jedná a členských schůzí se účastní její 

statutární zástupce nebo jím pověřená osoba. 

- Členství ve spolku vzniká každému uchazeči dnem, kdy o jeho přijetí na základě písemné 

přihlášky rozhodne členská schůze spolku. 

Podpisem na přihlášce uchazeč potvrzuje, že se seznámil se stanovami SDV a bude je 

dodržovat, souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů a 

s jejich zveřejněním v seznamu členů spolku. 

Nový člen spolku musí ve stanovené lhůtě od rozhodnutí členské schůze o jeho přijetí zaplatit 

vstupní členský poplatek. Pokud tak neučiní, rozhodnutí o jeho přijetí je anulováno. 

- SDV vede seznam členů spolku, do kterého se zapisuje jméno a příjmení fyzické osoby nebo 

v případě právnické osoby její název a kontaktní údaje. Zápisy a výmazy v něm provádí 

pověřený člen výboru spolku, a to ve lhůtě 15 dnů od vzniku skutečnosti, která je předmětem 

zápisu či výmazu. Seznam členů je zpřístupněn na internetové adrese SDV a v knize členů 

spolku.  

- Členství ve spolku zaniká vystoupením, tedy dnem doručení podepsané odhlášky z členství. 

- Členství ve spolku zaniká úmrtím člena – fyzické osoby, nebo zánikem člena spolku – 

právnické osoby. 

- Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani ve lhůtě 30 dnů od doručení 

písemné výzvy k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. 

- Členství ve spolku je anulováno, pokud nový člen ve stanovené lhůtě neuhradí vstupní 

členský poplatek. 
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- Členství ve spolku zaniká vyloučením člena spolku, který závažně porušil povinnost 

vyplývající z členství a nezjednal nápravu ani po výzvě spolku ve lhůtě 30 dnů od jejího 

doručení. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku 

zvlášť závažnou újmu. 

 

 

5. Práva a povinnosti členů 

 

 a) Člen spolku má právo:  

- podílet se na činnosti a řízení spolku, zejména volit a být volen do orgánů spolku, 

kontrolovat hospodaření spolku, předkládat návrhy k činnosti spolku. 

- využívat majetek spolku. 

- účastnit se členských schůzí a dalších akcí pořádaných spolkem. 

 

b) Člen spolku má povinnost: 

 - chránit majetek spolku a dbát o dobré jméno spolku. 

- dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku. 

- platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši. 

 

6. Orgány spolku  

a) členská schůze  

- Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Může být řádná, mimořádná či náhradní, 

přičemž jejich váha je stejná.  

- Členská schůze se koná minimálně 1x ročně. V případě nutnosti se svolává mimořádná 

členská schůze, a to na základě rozhodnutí výboru, nebo požádá-li o to nejméně 30% členů 

spolku.  

- Členská schůze je usnášeníschopná, je-li na ni přítomna nadpoloviční většina členů spolku. 

- Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku. O změně 

stanov a jednacího řádu a o přijetí či vyloučení člena spolku rozhoduje 75% hlasů. 

- Neúčastní-li se členské schůze nadpoloviční většina členů spolku, svolá výbor spolku do 15 

dnů náhradní členskou schůzi, která je usnášeníschopná při jakékoliv účasti členů. 

 

Členská schůze:  

- rozhoduje o změně stanov, jednacího řádu, případně dalších vnitřních předpisů spolku 

- rozhoduje o přijetí a vyloučení členů spolku 

- rozhoduje o zaměření činnosti a hospodaření spolku  

- schvaluje plán činnosti spolku  

- schvaluje a kontroluje hospodaření spolku  

- schvaluje výroční zprávu za uplynulé roční období 

- volí a odvolává členy výboru spolku, a to předsedu, místopředsedu a hospodáře 

- stanoví výši a splatnost členských příspěvků a jednorázového vstupního poplatku 

- rozhoduje o zániku spolku  

b) výbor spolku 

 - Kolektivním statutárním orgánem je tříčlenný výbor spolku, který volí členská schůze na 

tříleté funkční období. Členská schůze volí přímo všechny členy výboru spolku, a to 

předsedu, místopředsedu a hospodáře.  
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- Jménem spolku jedná předseda výboru, v jeho nepřítomnosti místopředseda.  

- Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou a dalším členem výboru. 

- V otázkách hospodaření se výbor řídí interní směrnicí o hospodaření spolku, v ostatních 

otázkách většinovým rozhodnutím členů výboru. 

 

 - Předseda zastupuje spolek navenek, řídí jednání členských schůzí a schůzí výboru, 

spolurozhoduje, organizuje a zajišťuje chod spolku s ostatními členy výboru. Při zániku 

spolku připraví veškerou související agendu. 

 

- Místopředseda zastupuje v nepřítomnosti předsedu, vede seznam členů spolku, zabezpečuje 

vztahy k informačním médiím, zajišťuje zápisy z jednání členských schůzí a schůzí výboru 

v souladu s jednacím řádem. Spolurozhoduje, organizuje a zajišťuje chod spolku s ostatními 

členy výboru. 

 

- Hospodář zabezpečuje hospodaření spolku a účetní evidenci, za které je spolku odpovědný. 

Navrhuje a aktualizuje interní směrnici o hospodaření SDV, která nabývá platnosti a účinnosti 

schválením výboru.  

 

Hospodář může delegovat odbornou část výkonu funkce na jinou osobu vně spolku, se kterou 

je písemně sjednána smluvní spolupráce, včetně smluvní odpovědnosti. Smlouva podléhá 

schválení výborem spolku a následně členskou schůzí. 

Hospodář, jako člen výboru, spolurozhoduje, organizuje a zajišťuje chod spolku s ostatními 

členy výboru. 

 

- Výbor zabezpečuje plnění usnesení přijatých členskou schůzí. 

- Výbor se schází dle potřeby, kdy zejména projednává činnost spolku za uplynulé období, 

hospodaření spolku a činnost spolku v dalším období. 

 

7. Zásady hospodaření  

 Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy a dalšími vnitřními předpisy spolku. 

 

 

8. Zánik spolku  
- Spolek ukončí svoji činnost, rozhodne-li o tom členská schůze souhlasem alespoň 75% 

všech členů spolku nebo pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného státního orgánu. 

- Při ukončení činnosti spolku se jeho majetek po vyrovnání všech závazků rozdělí mezi jeho 

členy rovným dílem. 

 

  

 

 

 

 


