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STANOVY spolku „Velká vína velkých vinic, z.s.“ 
 

Část I. Úvodní ustanovení 
 

1) Spolek Velká vína velkých vinic, z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolným neziskovým 

sdružením fyzických a právnických osob, které jsou výrobci nebo pěstitelé dle zákona 

č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o vinohradnictví a vinařství) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), 

mající zájem na produkci vín nejvyšší kvality nad požadavky danými Zákonem dle 

dále uvedených zásad a podmínek. 

 

2) Sídlem Spolku je: 691 86 Perná 181. Korespondenční adresou je adresa Vinařství 

Dvořáček LTM, s.r.o., 696 19  Mikulčice č.ev.93. 

 

3) Spolek je právnickou osobou a je založen na dobu neurčitou. 

 

4) Spolek vznikl dnem 1. 7. 2018. 

 

Část II. Předmět činnosti 
 

1) Spolek sdružuje pěstitele a výrobce dle Zákona za účelem produkce vín vybraných 

odrůd z vybraných, dále určených viničních tratí všech vinařských podoblastí vinařské 

oblasti Morava a vinařské oblasti Čechy té nejvyšší kvality, která mohou právem nést 

označení „Velká vína velkých vinic“ (dále jen VVVV). Tato vína jsou produkována za 

dále uvedených přísných pěstitelských i produkčních podmínek určených Spolkem. 

Členy Spolku mohou být pěstitelé dle Zákona, kteří mají zaregistrované vybrané vinice 

vybraných odrůd v jednotlivých vinařských podoblastech obou vinařských obastí, kteří 

jsou současně výrobci dle Zákona.  

 

2) Cílem spolku je především: 

a. zhodnotit potenciál kvality nejlepších viničních lokalit na Moravě a v Čechách; 

b. produkovat vína definovaná podle „terroir“, u kterých je spojena kvalita a jejich 

původ; 

c. zajistit budoucnost jedinečné vinařské krajiny na Moravě a v Čechách; 

d. obnovit úctu k vynikajícím suchým vínům; 

e. zajistit ochranu a nezaměnitelnost „Velkých vín velkých vinic“ registrovanou 

ochrannou známkou Spolku; 

f. dohlížet na dodržování dále stanovených detailních pravidel produkce VVVV dle 

bodu 3 tohoto odstavce u všech členů spolku; 

g. kontrolovat vybrané vinice pro vína VVVV členů Spolku během vegetace a před 

sklizní hlavně se zaměřením na kvalitu hroznů a na opatření ovlivňující výnosy; 

h. kontrolovat na degustacích u členů Spolku vína VVVV před lahvováním i po 

lahvování; 

i. provést nejpozději každých 5 let fyzickou kontrolu každého vinařství člena Spolku 

se zaměřením na vzhled a vybavení nemovitostí, aby i tyto vytvářely obraz 

odpovídající vysokým standardům kvality vín VVVV, ale také na dostupnost 

kvalifikovaného personálu, který ve vinařství členů Spolku řídí práce 

vinohradnické i vinařské včetně marketingu; 

j. dbát na dodržování dvouvrstvé klasifikace vín VVVV u členů Spolku: 
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i. „Velká vinice“ – nejlepší vinice na Moravě a v Čechách a úzce vymezené 

nejlepší pozemky v nich, vrchol pyramidy, výrazná vína s výjimečným 

potenciálem zrání, tradiční odrůdy nejlépe přizpůsobené určitému místu v dané 

oblasti, 

ii. „Premiová vinice“ – prvotřídní vinohrady na Moravě a v Čechách 

s charakteristickými vlastnostmi, optimální podmínky pro růst révy prověřené 

dlouhodobým pěstováním, tradiční odrůdy dané oblasti. 

 

3) Základní podmínky a parametry VVVV: 

a. vína z hroznů vybraných pozemků vybraných viničních tratí osázených tradičními 

odrůdami pro danou lokalitu: Ryzlink rýnský, Pinot noir a Pinot blanc ve všech 

podoblastech obou vinařských oblastí – Morava i Čechy. Dále pro každou 

podoblast vinařské oblasti Morava navíc jedna odrůda: Ryzlink vlašský pro 

mikulovskou podoblast, Veltlínské zelené pro velkopavlovickou a znojemskou 

podoblast a Chardonnay pro slováckou podoblast; 

b. vinice ošetřované minimálně dle zásad vyššího stupně integrované produkce, bez 

minerálních hnojiv, bez použití herbicidů, povoleno je pouze použití humifikované 

podoby organických hnojiv (vermikompost, kompost); 

c. vinice ideálně ve svahu, pokud na rovinách, pak v chudších půdách, zahuštěná 

výsadba nejméně 6.000 keřů na hektar; 

d. „velká“ a „prémiová“ vína produkovat až z vybalancovaných sklizní tj. minimální 

počet sklizní před sklizní hroznů pro „velká vína“ dle schématu: šířka meziřadí 

v metrech krát deset, minimální stáří vinice pro „prémiová vína“ dle schématu: 

šířka meziřadí v metrech krát deset; 

e. maximální výnos 50 hl na hektar, alternativně redukce úrody tak, aby v konečném 

výsledku z jednoho keře révy byla maximální produkce jedné láhve vína o objemu 

750 ml; 

f. školení vín v sudech, ideálně kvašení v sudu, minimální zrání v sudech 6 měsíců 

pro bílá vína a 12 měsíců pro červená vína; 

g. ruční sklizeň hroznů nutnou podmínkou, stejně jako plná fyziologická zralost 

hroznů; 

h. všechna VVVV musí splňovat podmínky pro vína v kategorii zatřiďovaných vín 

v souladu se Zákonem; 

i. alkoholická fermentace s použitím neutrálních, čistých kvasničných kultur, 

i jiných než sacharomyces druhů; 

j. malolaktická fermentace jen s použitím čistých kultur bakterií; 

k. zakázané postupy jsou: kryomacerace, termoflash, použití enzymů, chipsů a 

bonifikátorů (taniny, zkrášlovací prostředky aj.), 

l. všechna vína jsou suchá, čímž se rozumí glukóza a fruktóza celkem méně než 

4g/litr, 

m. bílá vína mohou být uvolněna k prodeji nejdříve 1. září roku následujícího po 

sklizni, červená vína nejdříve 1. září druhého roku po sklizni. 

Tyto podmínky budou dále průběžně doplňovány a zpřesňovány představenstvem 

Spolku. 

 

4) Spolek koordinuje činnost svých členů a chrání jejich oprávněné zájmy. Mezi svými 

členy udržuje dobré vztahy na zásadách porozumění a vzájemné pomoci. 
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5) Spolek spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v rozsahu své činnosti. V této 

spolupráci prosazuje hospodářské, profesní, právní, podnikatelské a další zájmy svých 

členů. 

 

6) Spolek usiluje o pokrok a modernizaci vinohradnictví a vinařství, organizuje 

vzdělávací osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci a šíření informací o VVVV, 

popř. pořádá přednášky, soutěže a výstavy v oboru a provádí kontrolu producentů a vín 

VVVV. 

 

7) Spolek usiluje o ochranu životního prostředí, krajiny a přírody o produkci zdravotně 

nezávadných vín z hroznů révy vinné té nejvyšší kvality nad požadavky dané 

Zákonem. 

 

Část III. Členství 
 

1) Členem Spolku se může stát pouze bezúhonná fyzická osoba starší 18 let nebo 

právnická osoba, jejíž dlouhodobá vynikající kvalita vín byla uznána v České republice 

i v zahraničí, která splňuje podmínky produkce VVVV, a kterou doporučí někdo ze 

zakladatelů Spolku nebo člen představenstva Spolku. O členství nelze žádat. 

 

2) Splní-li potenciální nový člen všechny podmínky Spolku, rozhodne o přijetí 

představenstvo spolku. Členství ve Spolku vzniká dnem, kdy představenstvo Spolku 

přijme rozhodnutí o přijetí, nestanoví-li toto rozhodnutí současně datum pozdější. 

Členství nepřechází na právního nástupce člena Spolku. Představenstvo Spolku 

rozhoduje o přijetí nového člena prostou většinou hlasů, každý z členů představenstva 

má jeden hlas, předseda spolku má dva hlasy.  

 

3) Členství ve Spolku zaniká: 

a) dobrovolným vystoupením, 

b) vyloučením, 

c) zrušením Spolku, 

d) úmrtím člena, 

e) zánikem člena. 

 

4) Člen může ze Spolku dobrovolně vystoupit na základě písemného oznámení 

o vystoupení doručené předsedovi Spolku. 

 

5) O vyloučení člena ze Spolku rozhoduje představenstvo Spolku prostou většinou hlasů, 

každý člen představenstva má jeden hlas, předseda spolku má dva hlasy. Proti 

rozhodnutí představenstva Spolku o vyloučení člena může tento člen podat písemnou 

stížnost k valné hromadě Spolku, a to do deseti dnů ode dne doručení písemného 

vyhotovení rozhodnutí o vyloučení. Podaná stížnost má odkladný účinek, tj. rozhodnutí 

o vyloučení, proti kterému byla podána stížnost, není do rozhodnutí valné hromady o 

stížnosti závazné. Valná hromada rozhodne o stížnosti na svém nejbližším zasedání. 

Proti rozhodnutí valné hromady nelze podat opravný prostředek. 

 

6) Člen spolku může být vyloučen: 

a) za  porušení zásad produkce vín VVVV, 
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b) za hrubé či opakované porušení obecných etických pravidel či pravidel soužití ve 

Spolku, 

c) za nezaplacení stanovených příspěvků dle podmínek daných těmito stanovami, 

d) za hrubé porušení pravidel produkce vína dle národních předpisů a předpisů EU, 

e) v případě pravomocného odsouzení k trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný 

čin, 

f) poruší-li stanovy nebo jiné předpisy Spolku anebo bude jednat v rozporu se zájmy 

Spolku. 

 

7) Členství ve Spolku zaniká vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo 

vydáno rozhodnutí o vyloučení. 

 

8) O přijetí i vyloučení členů spolku informuje představenstvo valnou hromadu spolku na 

jejím nejbližším zasedání. 

 

Část IV. Práva a povinnosti člena 
 

1) Člen Spolku má právo: 

a) podílet se na činnosti Spolku, 

b) volit a být volen do orgánů Spolku, 

c) prostřednictvím orgánů Spolku rozhodovat o činnosti Spolku, 

d) požádat o svolání valné hromady Spolku za podmínek daných těmito stanovami. 

 

2)  Člen Spolku je povinen: 

a) dodržovat vnitřní předpisy Spolku a plnit rozhodnutí přijatá jeho orgány, 

b) platit stanovené příspěvky, 

c) dodržovat vnitřní předpisy Spolku upravující produkci vín VVVV, 

d) dodržovat platné právní předpisy týkající se vinohradnictví a vinařství, 

e) chránit majetek Spolku, 

f) chránit dobrou pověst VVVV a jejich producentů. 

 

Část V. Orgány Spolku 
 

1) Orgány Spolku jsou: 

a) valná hromada, 

b) představenstvo Spolku, 

c) předseda Spolku, který je statutárním orgánem Spolku, 

d) prezident spolku. 

 

2) Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valné hromady se účastní všichni členové 

spolku, přičemž každý má jeden hlas. 

 

3) Valná hromada na základě návrhu představenstva Spolku schvaluje stanovy Spolku a 

další vnitřní předpisy Spolku, včetně jejich doplňků a změn, pokud jejich přijetí není 

svěřeno do působnosti představenstva Spolku. 

 

4) Valná hromada rozhoduje o zániku Spolku a o jmenování likvidátora. 

 

5) Valná hromada schvaluje roční finanční uzávěrku spolku (přehled o příjmech a výdajích, 

přehled o majetku a závazcích). 
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6) Zasedání řádné valné hromady se koná minimálně jednou za rok a svolává jej předseda 

Spolku, nejpozději 15 dnů přede dnem jeho konání. 

 

7) Pozvánka na zasedání valné hromady se členům zasílá elektronicky na emailovou adresu 

člena, kterou naposledy Spolku oznámil. Pozvánka bude obsahovat místo, datum, čas 

konání a program zasedání valné hromady. 

 

8) V naléhavých případech může představenstvo svolat mimořádné zasedání valné hromady 

i v kratším termínu před jejím konáním. Zasedání mimořádné valné hromady musí být 

taktéž svoláno, požádá-li o to alespoň polovina členů spolku. Pak musí být zasedání 

mimořádné valné hromady svoláno do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. 

V žádosti musí být uveden důvod svolání zasedání mimořádné valné hromady. 

 

9) Valná hromada je schopna se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. 

Mimořádná valná hromada je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny všech 

členů Spolku. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna 

nadpoloviční většina členů Spolku, je valná hromada usnášení schopná v počtu 

přítomných.  

 

10) Na začátku zasedání valné hromady je zvolen předsedající, zapisovatel a ověřovatel 

zápisu. Následně je po případném doplnění či změnách schválen program zasedání valné 

hromady. Se změnou programu zasedání valné hromady oproti programu v pozvánce je 

třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 

 

11) Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Usnesení valné hromady je přijato, 

hlasuje-li pro něj dvoutřetinová většina členů Spolku přítomných na valné hromadě.  

 

12) K přijetí usnesení o změně stanov, o jmenování a odvolání předsedy Spolku, o zrušení 

Spolku a o jmenování likvidátora je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 většiny hlasů všech 

členů spolku. 

 

13) Volby a hlasování na zasedání valné hromady mohou být tajné nebo veřejné. Formu 

voleb nebo hlasování na zasedání členské schůze navrhuje představenstvo spolku. 

Nerozhodne-li valná hromada jinak, hlasuje se způsobem navrženým představenstvem 

spolku. 

 

14) Ze zasedání valné hromady Spolku se pořizuje zápis. Součástí zápisu je listina 

přítomných na zasedání valné hromady. Zápis podepisuje předsedající, ověřovatel zápisu 

a zapisovatel. 

 

15) Představenstvo spolku je výkonným orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá 

valné hromadě. Představenstvo je voleno valnou hromadou spolku na období pěti let. 

Funkční období prvního představenstva Spolku končí 31. 12. 2024. 

 

16) Představenstvo spolku je pětičlenné, volí ze svého středu předsedu spolku a prezidenta 

spolku.  
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17) Představenstvo Spolku zejména: 

a. zajišťuje činnost Spolku a hospodaří s jeho majetkem; 

b. ukládá povinnosti členům Spolku v mezích rozsahu předmětu činností Spolku; 

c. stanovuje výši a splatnost příspěvků a  zajišťuje jejich výběr; 

d. v případě potřeby navrhuje valné hromadě Spolku změny vnitřních předpisů Spolku; 

e. vede administrativu a seznam členů Spolku; 

f. rozhoduje o vzniku a zániku členství ve Spolku. 

 

18) Představenstvo Spolku zasedá podle potřeby. Zasedání svolává předseda Spolku nebo 

kterýkoliv jiný člen představenstva. O zasedání představenstva spolku, o programu jeho 

jednání a o výstupech jsou členové spolku informováni elektronickou cestou dle 

rozhodnutí představenstva spolku. 

 

19) Představenstvo rozhoduje na základě hlasování na zasedání nebo mimo zasedání per 

rollam. Rozhodnutí je přijato, pokud se pro něj vyjádří většina členů představenstva. 

Každý člen představenstva má jeden hlas, předseda Spolku má dva hlasy.  

 

20) Předseda Spolku je jeho statutárním orgánem, zastupuje Spolek navenek a jedná jeho 

jménem. 

 

21) Za Spolek dále jednají osoby pověřené předsedou Spolku na základě plné moci v rozsahu 

svého zmocnění. Tyto plné moci vydává předseda spolku vždy v souladu s rozhodnutím 

představenstva spolku. 

 

22) Podepisování za Spolek se provádí tak, že předseda Spolku připojí k názvu Spolku svůj 

podpis s uvedením funkce. Osoby jednající na základě plné moci navíc připojí 

k podepisované listině plnou moc, na jejímž základě jsou oprávněny za Spolek jednat. 

 

23) Prezident spolku je čestná funkce, která se přiděluje členu spolku s mimořádnými 

výsledky v oboru vinařství, vinohradnictví, v eneologii s neopomentulnými úspěchy na 

mezinárodních soutěžích vín, s mimořádnými zásluhami na rozvoji vinohradnictví a 

vinařství v České republice, včetně rozsáhlé publikační činnosti v uvedených oborech, 

s množstvím novátorských a experimentátorských postupů,  na návrh některého ze 

zakladatelů spolku. Prezident spolku je tak garantem kvality a odbornosti spolku i jeho 

členů. Prezident Spolku je členem představenstva spolku. 

 

24)  Na návrh předsedy spolku byl prezidentem spolku schválen Doc. Ing. Miloš Michlovský, 

DrSc. 

 

Část VI. Zásady hospodaření 
 

1) Spolek nabývá majetek z těchto zdrojů: 

a. členské příspěvky, 

b. výnosy z majetku, 

c. dary od fyzických a právnických osob, 

d. příspěvky a dotace z veřejných zdrojů. 
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2) Představenstvo Spolku hospodaří s prostředky Spolku. Za hospodaření s prostředky 

Spolku je představenstvo zodpovědné valné hromadě Spolku. 

 

3) Za své závazky ručí Spolek do výše svého majetku. Jednotliví členové Spolku neručí 

svými majetky za závazky Spolku. 

 

4) V případě ukončení členství ve Spolku se zaplacené příspěvky členovi Spolku nevrací. 

Výjimečně, v případech hodných zvláštního zřetele, může o vrácení zaplacených 

příspěvků členovi rozhodnout představenstvo spolku. 

 

5) V případě zániku Spolku se rozdělí aktiva a pasiva mezi jednotlivé členy Spolku. 

Likvidaci spolku provede likvidátor jmenovaný valnou hromadou. 

 

Část VII. Příspěvky 
 

1) Vstupní členský příspěvek ve výši 10.000,- Kč (slovy desettisíckorunčeských) je povinen 

člen Spolku uhradit do 10 dnů ode dne přijetí.  

 

2) Roční členský příspěvek za aktuální rok je každý člen Spolku povinen uhradit ve výši 

10.000,- Kč (slovy desettisíckorunčeských) za vždy nejpozději do 15 ledna aktuálního 

roku. 

 

3) Z mimořádných důvodů je představenstvo Spolku oprávněno stanovit členům Spolku 

povinnost uhradit účelový příspěvek, který je splatný ve lhůtě uvedené ve výzvě 

k zaplacení účelového příspěvku zaslané všem členům Spolku  

 

4) Výši a splatnost vstupního příspěvku, ročního členského příspěvku a účelového 

příspěvku může měnit představenstvo Spolku svým rozhodnutím. 

 

5) Veškeré členské příspěvky se použijí na materiální zabezpečení předmětu činnosti 

Spolku. Příspěvky se mohou použít také na zabezpečení jednání orgánů Spolku a na 

pokrytí souvisejících nezbytných nákladů. 

 

Část VIII. Závěr 
 

1) Ustanovení těchto stanov, pokud to občanský zákoník či jiný zákon výslovně nezakazuje, 

mají přednost před ustanoveními zákona či občanského zákoníku a úprava těchto 

zákonných předpisů, je-li odlišná od ustanovení těchto Stanov, se neuplatní. 

 

2) Tyto Stanovy byly přijaty valnou hromadou Spolku dne 28. června 2022, jsou platné a 

účinné od téhož data a jsou k tomuto dni jejich úplným zněním. 

 

V Mikulčicích 28. června 2022 

 

 
____________________________________ 

     Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.  

                předseda spolku   

      Velká vína velkých vinic, z.s. 


