STANOVY

UNIE

VÝROBCŮ A DOVOZCŮ LIHOVIN
ČESKÉ REPUBLIKY

§1
Název a sídlo
1. Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (dále uváděná jako Unie) vzniká
podle § 2 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
2. Unie působí na území ČR a její sídlo je Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 - Malešice.
Registrace Unie je provedena v souladu s § 6 zákona č. 83/1990 Sb.
3. Unie je právnickou osobou.
4. Činnost Unie nastává její registrací ve smyslu příslušné zákonné úpravy.

§2
Cíl a předmět činnosti Unie
1. Unie je dobrovolným společenstvím členů.
2. Unie podporuje a hájí společné zájmy Unie a v rozsahu určeném těmito stanovami
nebo usneseními valné hromady zastupuje členy Unie vůči vnějším subjektům
v tuzemsku i v zahraničí.
3. V zastoupení svých členů Unie zajišťuje nutný styk a vede jednání s orgány
zákonodárnými, s úřady státní správy, se svazy a sdruženími průmyslovými,
zemědělskými a s odborovými svazy, a to s republikovou působností.
4. Unie prosazuje zásady čestné hospodářské soutěže a brání soutěži nekalé.
5. K podpoře a obhajobě svých cílů Unie využívá práva petičního, vydává odborná
dobrozdání a stanoviska.
6. Unie v rámci své činnosti :
- přispívá k výměně informací a zkušeností mezi členy (např. organizování
odborných konferencí, seminářů, koordinačních porad a konzultačních schůzek);
- spolupracuje se sdělovacími prostředky v zájmu Unie a svých členů i v zájmu
spotřebitelské veřejnosti.
7. Činnost Unie vylučuje orientaci na vlastní podnikání a na docilování zisku ze své
činnosti.
8. Unie nejen v rámci své platformy „FÓRUM PSR“ („Pij s rozumem“); podporuje
naplnění následujících cílů:
a) poskytování informací ohledně zodpovědné konzumace alkoholických nápojů;
b) podpora zodpovědné konzumace alkoholických nápojů;
c) vyvíjení maximálního úsilí k zamezení zneužívání alkoholu;
d) dohled a monitoring zodpovědného marketingu alkoholických nápojů;
e) prezentace vyváženého pohledu na otázky související s alkoholem;
f) spolupráce na úrovni EU s asociacemi a institucemi podobného zaměření (CEPS,
EFRD, apod.).

§3
Členství
1. Členem Unie mohou být subjekty, jejichž činnost bezpodmínečně souvisí
s vlastnictvím, řízením a provozováním podniků zabývajících se výrobou a dovozem
lihovin na území ČR a jejichž roční výroba činí minimálně 2.500 hl lihovin. Žadatel
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o členství musí předložit Unii údaje za předchozí ukončený kalendářní rok včetně
čestného prohlášení statutárních zástupců společnosti o zaplacení sociálního pojištění,
zdravotního pojištění a bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a celnímu
úřadu.
2. Členy Unie jsou zakládající členové a dále další osoby, které byly přijaty za člena.
3. Žádosti o členství se předkládají písemnou formou včetně výpisu z obchodního
rejstříku, příp. živnostenského listu a rozhoduje o nich valná hromada. K přijetí je třeba
tříčtvrtinové většiny kladných hlasů všech přítomných.
4. Členové mohou vykonávat svá členská práva prostřednictvím svých delegovaných
zástupců, jejichž mandát musí písemně oznámit presidiu Unie. Případnou změnu
delegované osoby musí člen Unie oznámit nejpozději před započetím jednání valné
hromady.
5. Členství zaniká výpovědí podle § 3 odst. 6 nebo ukončením členství podle §3 odst. 8
nebo zánikem povolení k provozování daňového skladu podle zákona č. 353/2005
o spotřebních daních § 20 odst. 17 nebo odejmutím povolení k provozování daňového
skladu podle zákona č. 53/2005 o spotřebních daních § 20 odst. 18 po dobu delší než 6
měsíců nebo vyloučením. Dojde-li k zániku členství v důsledku zániku právnické
osoby, mohou nástupci zanikajících práv do tří měsíců od skutečnosti, která tento stav
způsobila, podáním přihlášky vstoupit do Unie a nabýt práv a povinností předchůdce.
6. Kterýkoliv z členů Unie může své členství ukončit písemnou výpovědí. Výpovědní
lhůta je 30 dnů od prvého dne následujícího měsíce pod dni doručení výpovědi.
7. Od doby podání výpovědi po dobu výpovědní lhůty až do ukončení členství je každý
člen vázán závěry a rozhodnutími Unie, učiněnými v souladu s těmito stanovami.
Během výpovědní lhůty je člen povinen vyrovnat závazky vůči Unii.
8. Valná hromada může na návrh presidia ukončit členství toho účastníka Unie,
který závažným způsobem nebo opakovaně porušuje členské povinnosti, zájmy
nebo vážnost Unie. Účinek ukončení členství nastává v termínu obsaženém ve výroku
valné hromady.

§4
Práva a povinnosti členů
1. Všichni členové Unie mají stejná práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov. Všem
členům přísluší právo zúčastnit se valné hromady a na všech akcích Unie předkládat
návrhy nebo klást dotazy. Návrhy k projednání na valné hromadě musí být předloženy
písemně presidiu nejméně 7 dní předem.
2. Všem členům Unie přísluší aktivní i pasivní volební právo při volbách do orgánu Unie.
3. Všichni členové Unie jsou oprávněni podílet se na všech ostatních akcích Unie, mají
nárok na přiměřenou a dostupnou radu, podporu a informace v otázkách činnosti Unie.
4. K obecným povinnostem členů Unie náleží:
a) Dodržovat stanovy, usnesení a opatření přijatá orgány Unie v souladu s těmito
stanovami.
b) Dodržovat Etický kodex zodpovědné konzumace alkoholických nápojů.
c) Poskytovat informace a podklady, které jsou v zájmu činnosti Unie nezbytné.
d) Poukazovat příspěvky Unie v souladu s těmito stanovami a rozhodnutím valné
hromady.
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e) Písemně sdělit kanceláři Unie vždy nejpozději k 15. 4. běžného roku tyto údaje
předchozího roku :
objem výroby lihovin v la
export lihovin celkem v la
import lihovin celkem v la
prodej lihovin dle celního sazebníku celkem a ve skupinách
2208 20 – 2208 90 v la
počet pracovníků – přepočtený stav k 31. 12.
struktura majitelů s vlastnickým podílem vyšším než 20 %
výši zaplacené SD k 31. 12.
čestné prohlášení statutárních zástupců společnosti o zaplacení SP, ZP
a bezdlužnosti vůči příslušnému FÚ a CÚ
5. Při hlasování na valné hromadě připadá každému členu počet hlasů stanovený
v závislosti na výši plateb - viz § 12.1. níže.

§5
Právo veta
1. Aby bylo vyloučeno usnesení, které by mohlo závažně poškodit členy Unie, mají
členové právo uvážlivě vůči usnesení pléna valné hromady nebo jiné členské akce
použít právo veta.
2. Právo veta musí být použito okamžitě po vyhlášení usnesení a nemá nárok na časový
odklad uplatnění.
3. Pro řešení sporných otázek vetem pozastaveného usnesení je okamžitě z pléna
přítomných jmenována dohadovací komise z členů Unie.
4. Dva členy dohadovací komise navrhuje ten člen Unie, který práva veta použil, další dva
členové jsou navrženi ostatními členy pléna z řad přítomných.
5. O členství v dohadovací komisi se nehlasuje, pouze se vyžaduje ústní souhlas
navrženého člena s jeho účastí v dohadovací komisi.
6. Dohadovací komise si zvolí předsedu, který dohadovací jednání řídí, který rozhoduje
při rovnosti názorů a který doporučení dohadovací komise přednáší plénu.
7. Na základě doporučení dohadovací komise je o sporném usnesení v plénu opakovaně
jednáno a hlasováno. Proti výsledku opakovaného hlasování, po doporučení dohadovací
komise není možno právo veta uplatnit. Pokud člen, který uplatnil právo veta, nemůže
z jakýchkoliv důvodů ani opakované rozhodnutí pléna akceptovat, má právo
na okamžité vystoupení z Unie.

§6
Orgány Unie
Orgány Unie jsou :

1)
2)
3)
4)

Valná hromada
Presidium
Pracovní komise
Revizor účtů
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§7
Valná hromada
1. Valná hromada je vrcholným orgánem Unie.
2. Valná hromada je shromáždění členů Unie a delegovaných zástupců členů a rozhoduje
o všech otázkách zásadní důležitosti, pokud to podle těchto stanov nepřísluší jinému
orgánu Unie.
Valná hromada zejména :
a) volí a odvolává presidium a revizora účtů,
b) schvaluje činnost presidia,
c) schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření Unie,
d) projednává a schvaluje zprávu revizora účtů,
e) ustavuje nebo ruší pracovní komise,
f) rozhoduje o výši členských příspěvků.
g) rozhoduje o změnách stanov,
h) rozhoduje o zrušení Unie,
i) schvaluje volební řád pro volbu orgánů Unie,
j) rozhoduje o odměnách a náhradách členů Unie za činnost v orgánech Unie.
3. Řádnou valnou hromadu svolává nejméně 2x za rok presidium Unie.
4. Mimořádnou valnou hromadu může presidium svolat kdykoliv to uzná za vhodné
a musí svolat v případě, že o to písemně požádá nejméně třetina členů Unie, a to do 30
dnů od doručení žádosti.
5. Svolání valné hromady musí být provedeno písemně, musí být doloženo programem
a musí být provedeno nejpozději 3 týdny před zasedáním.
6. Valná hromada rozhoduje usnesením a to většinou hlasů přítomných členů Unie, pokud
stanovy neurčují pro zvláštní případy jiný hlasovací poměr.
7. Valná hromada a obdobná jiná společná akce Unie je usnášení schopná, pokud je
přítomen nejméně tříčtvrtinový počet členů Unie.
8. Není-li valná hromada způsobilá se usnášet, je nutno svolat druhou valnou hromadu
v patnáctidenní lhůtě s nezměněným programem jednání a tato valná hromada je
schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
9. Pro změnu stanov a zrušení Unie je vždy nezbytný nejméně tříčtvrtinový souhlas členů
Unie.
10. Jednání valné hromady řídí president Unie, nebo z jeho pověření jeden z vicepresidentů.
11. Z každého jednání valné hromady, nebo obdobné společné akce Unie musí být pořízen
zápis, který spolu s presidentem spolupodepisuje zapisovatel, v případě absence
některého z uvedených funkcionářů pak další člen presidia. Zapisovatele volí valná
hromada z pléna přítomných, případně zapisováním jednání může být pověřena jiná
způsobilá a hodnověrná osoba.
12. Každý člen Unie obdrží jednu kopii zápisu z jednání valné hromady Unie nejpozději
do 3 týdnů ode dne konání valné hromady.
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§8
Presidium
1. Presidium je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem Unie mezi zasedáními valné
hromady.
Skládá se ze 4 osob : presidenta
dvou vicepresidentů
výkonného ředitele
2. Presidium (včetně jmenovitého obsazení konkrétních funkcí v něm) volí a odvolává
valná hromada a jeho funkční období je tříleté. V průběhu funkčního období valná
hromada doplňuje volbou presidium v případě, že některý z funkcionářů presidia
nemůže z vážných důvodů svoji funkci vykonávat, odstoupí, nebo byl odvolán.
3. V čele presidia je president.
4. Platforma FÓRUM PSR má právo obsadit post jednoho z vicepresidentů.
5. Presidium zastupuje Unii navenek, jedná a činí závazné právní úkony jejím jménem.
Ve své činnosti může být omezeno pouze rozhodnutím valné hromady. President Unie
svolává jednání presidia a řídí jednání valné hromady a presidia.
6. Presidium rozhoduje o všech věcech, které nejsou stanovami určeny do výlučné
pravomoci valné hromady. Presidium rozhoduje prostou většinou přítomných členů.
V případě rovnosti hlasů má president rozhodující hlas. Rozhodnutí presidia musí
projednat valná hromada v případě, že o to požádá nejméně třetina členů Unie.
7. Presidium zajišťuje průběžně informovanost členů Unie o své činnosti.
8. Presidium svolává podle potřeby president. Presidium svolává nejméně 2x ročně
zasedání statutárních zástupců členů podniků sdružených v Unii k projednání aktuálních
záležitostí.
9. Unie dle svých potřeb k zajištění stanovených úkolů a běžné administrativní činnosti
zaměstnává nezbytný počet pracovníků. Odměnu jim přiznává presidium a dodatečně
schvaluje valná hromada.

§9
Revizor účtů
1. Revizora účtů volí valná hromada na dobu 3 let.
2. Revizor účtů má právo kdykoliv a povinnost nejméně jednou za rok provést nenadálou
kontrolu vedení účtů a účetní evidence Unie.
3. Provádí kontrolu účetní závěrky.
4. Zprávy o revizích předkládá valné hromadě.

§ 10
Pracovní komise
1. Valná hromada se může podle potřeby usnášet na vytvoření pracovních komisí
a na ukončení jejich činnosti. Na základě návrhů jmenuje členy těchto komisí.
2. V mezidobí mezi valnými hromadami může z naléhavých důvodů ustanovit pracovní
komise presidium, které pak na příští valné hromadě své rozhodnutí zdůvodní.
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3. Pracovní komise se ustanovují k potřebnému projednání odborných otázek,
které souvisejí s cíli a činností Unie. Výsledky činnosti pracovních komisí mají
charakter doporučení. Předsedové komisí, případně určení členové komisí informují
zasedání statutárních zástupců o činnosti a zejména o návrzích a doporučeních komise.
4. Zvolení členové komise ze svého středu zvolí předsedu komise, který jednání komise
řídí, a současně si komise určí pravidla své činnosti.
5. Pracovní komise schvalují své závěry prostou většinou hlasů přítomných a ze svých
jednání pořizují záznamy, jejichž kopii předávají presidentovi Unie.
6. Každý z členů Unie může do pracovních komisí navrhovat své zástupce,
a to i odborníky-specialisty, kteří nejsou členy Unie. Všichni členové komisí při své
činnosti musí dodržovat stanovy Unie a pravidla činnosti komise.

§ 11
Hospodaření Unie
1. Unie hospodaří s vlastním majetkem, ke kterému má právo užívání.
2. Hospodaření Unie se řídí platnými právními předpisy České republiky a rozpočtem
schváleným valnou hromadou.
3. Činnost Unie je financována z:
a) Členských příspěvků
b) Úhrady nákladů za poskytnuté služby
c) Dotací, subvencí a sponzorských darů
d) Jiných příjmů
4. Dispoziční právo k hospodaření s majetkem Unie má podle směrnice valné hromady
presidium.
5. Pro zajišťování běžné operativní činnosti Unie je omezené dispoziční právo delegováno
na presidenta Unie. O rozsahu této delegované pravomoci rozhoduje presidium.
6. Je-li k platnosti právního úkonu zákonem předepsaná písemná forma, je třeba k podpisu
dvou členů presidia Unie.
7. Za řádné vedení účtů a účetní evidence odpovídá president Unie, který každému jednání
presidia předkládá informační situační zprávu.
8. Po závěru hospodářského roku sestavuje president Unie roční závěrku a zprávu
o hospodaření Unie, kterou předkládá k ověření revizorovi účtů a k projednání presidiu.
9. V rámci Unie funguje i speciální fond platformy FÓRUM PSR, který je tvořen
příspěvky členů platformy. Prostředky z tohoto fondu jsou určeny výlučně
k uskutečňování cílů platformy. K jejich vynakládání je třeba podpisu vicepresidenta
Unie voleného členy platformy.

§ 12
Členské příspěvky
1. O výši ročního členského příspěvku, zálohy na služby a příspěvku do speciálního fondu
platformy FÓRUM PSR rozhoduje valná hromada, zpravidla na základě předběžného
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rozpočtu. Nebude-li valnou hromadou schváleno jinak, činí roční příspěvek 15.000,-Kč
a záloha na služby 60.000,-Kč. Členové se mohou rozhodnou pro tzv. kvalifikované
členství, které jim dává právo na 2 hlasy, musí však zaplatit dvojnásobek základního
členského příspěvku a dvojnásobek roční zálohy na služby. Záloha na služby podléhá
každoročnímu vyúčtování; případný doplatek jsou povinni uhradit členové nejpozději
do 30.4. roku následujícího rok, za nějž byla záloha placena. Členové platformy
FÓRUM PSR jsou povinni uhradit nad základní a kvalifikované platby částku 100.000,Kč jako členský příspěvek, za to jim náleží o jeden hlas navíc, ovšem pouze v otázkách
týkajících se platformy FÓRUM PSR.
Typ členství
základní
kvalifikované

Výše roční
Počet hlasů na valné
platby
hromadě
75.000,-Kč 1 hlas
(15 tis.+60 tis.)
150.000,-Kč 2 hlasy

Splatnost do
30.4.
30.4.

zahrnuje již
platby základního
členství

FÓRUM PSR

250.000,-Kč
zahrnuje již
platby základního
a kvalif. členství

3 hlasy v otázkách
týkajících se platformy
FÓRUM PSR

30.4. (150.000,- Kč)
30.9. (100.000,- Kč)

2. Nově vstupující člen uhradí při vstupu do Unie jednorázově částku 10.000 Kč jako
zápisné, které je splatné do 30 dnů od vzniku členství.
3. Členové Unie ručí za závazky Unie ve výši svých členských podílů a pokud nejsou
stanoveny, pak rovným dílem. Při zániku Unie budou finanční a majetkové prostředky
Unie vypořádány mezi jednotlivé účastníky úměrně dle výše členských podílů.
4. Při ukončení členství v Unii dle § 3 není nárok na vrácení uhrazených finančních
prostředků.

§ 13
Ustanovení přechodná a zvláštní
1. Unie se podepisuje otisknutím nebo vypsáním názvu Unie a připojením podpisu
presidenta nebo vicepresidenta.
2. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení na valné hromadě.
3. Místem plnění a řízení o všech nárocích, které z těchto stanov vzniknou, pokud není
výslovně uvedena výjimka, je sídlo Unie.
4. O zániku Unie a majetkovém vypořádání rozhoduje valná hromada tříčtvrtinovou
většinou hlasů. O zániku platí příslušná ustanovení zákona 83/1990 Sb.
5. Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě Unie dne 14. prosince 2010 v Praze.
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