STANOVY SPOLKU

Název spolku je:

I.
Název
Spolek přátel Jelínkovy slivovice.

II.
Sídlo spolku
Sídlem spolku je: Razov 472, Vizovice, PSČ 763 12.
III.
Účel spolku
Účelem spolku jsou propagace valašské kultury, tradic, historie a Jelínkovy slivovice (tj.
slivovice společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.), podpora slivovice jako národního nápoje,
podpora Jelínkova vizovického koštu a sadařství na Valašsku.
IV.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou: a) členská schůze
b) presidium spolku.
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V.
Členská schůze
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze se skládá ze všech na ní
přítomných členů spolku.
Členskou schůzi svolává presidium nejméně jednou za kalendářní rok, pokud možno
v pátek předposledního srpnového víkendu, kdy se koná pravidelný Jelínkův vizovický
košt. Presidium svolává členskou schůzi písemnou pozvánkou zaslanou na adresy členů,
které jsou uvedeny v seznamu členů spolku, a to nejpozději 30 dnů před konáním členské
schůze. Za písemnou pozvánku se považuje i pozvánka zaslaná emailem. Z pozvánky na
členskou schůzi musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání členské schůze.
Do působnosti členské schůze patří:
a) rozhodování o určení hlavního zaměření činnosti spolku
b) rozhodování o změně stanov
c) schvalování výsledku hospodaření spolku
d) hodnocení činnosti dalších orgánů spolku i jejich členů
e) volba a odvolávání členů presidia spolku
f) rozhodování o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
Členská schůze je usnášeníschopná nadpoloviční většinou členů a rozhoduje nadpoloviční
většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 hlas.
Členskou schůzi řídí president spolku nebo jiný člen presidia spolku, kterého presidium
řízením schůze pověří. Každý člen spolku má právo podávat členské schůzi návrhy na
usnesení k jednotlivým bodům pořadu zasedání členské schůze. Záležitost, která nebyla
zařazena na pořad zasedání členské schůze v pozvánce, lze rozhodnout, jen za účasti a se
souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.
Členská schůze může rozhodovat i korespondenčním způsobem. Presidium zašle na
adresy (nebo emailové adresy nebo obdobným elektronickým způsobem) členů spolku
písemně hlasovací lístky s formulovanými otázkami, návrhy usnesení a s konečným

termínem pro doručení vyplněného hlasovacího lístku zpět presidiu. Členská schůze je
schopna rozhodnout korespondenčním způsobem, přičemž takto rozhoduje nadpoloviční
většinou hlasů všech členů spolku. Hlasovací lístky musí být vyplněny přesně podle
pokynů na nich uvedených a rozhodnutí na nich uvedená nesmí být škrtána a upravována,
jinak je hlasovací lístek neplatný, (totéž identicky platí pro elektronické hlasování). Každý
člen má jeden korespondenční hlas. Dnem rozhodnutí je den uvedený jako konečný termín
pro doručení hlasovacích lístků zpět představenstvu.
7. Předsedající členské schůze zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího
ukončení. Ze zápisu musí být zřejmé místo a termín schůze, předsedajícího schůze a
přijatá rozhodnutí. Zápis podepisuje předsedající členské schůze a jeho přílohou je listina
přítomných členů spolku (totéž identicky platí pro rozhodování korespondenčním
způsobem).
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VI.
Presidium
Presidium je kolektivním výkonným a statutárním orgánem spolku.
Presidium má pět členů, kteří jsou voleni členskou schůzí z řad členů spolku na dobu
neurčitou. Presidium spolku volí ze svých členů presidenta.
Do působnosti presidia patří:
a) rozhodování o přijetí nových členů spolku. O přijetí nového člena se rozhoduje
na základě písemné žádosti kandidáta na členství
b) svolávání a organizace členské schůze
c) zajišťování činnosti a organizace spolku, péče o majetek spolku, a to ve
spolupráci se společností RUDOLF JELÍNEK a.s.
d) zajišťování péče o archivní boxy, a to ve spolupráci se společností RUDOLF
JELÍNEK a.s.
e) vedení seznamu členů spolku. Presidium zapíše do seznamu nového člena spolku
na základě rozhodnutí presidia o jeho přijetí dle těchto stanov a po zaplacení celé
částky jeho ročního členského příspěvku na příslušný kalendářní rok. Seznam
členů obsahuje u každého člena nejméně jeho jméno a příjmení (u právnických
osob název nebo obchodní jméno), bydliště (u právnických osob sídlo) a
emailovou adresu. V případě zániku členství presidium údaje daného člena,
jehož členství zaniklo, vymaže. Zápis a výmaz údajů presidium provádí bez
zbytečného odkladu poté, kdy daná skutečnost nastala. Seznam členů spolku je
uložen v sídle spolku a každý člen je oprávněn do něj nahlížet.
Presidium se schází nejméně jednou za pololetí, schůzi presidia svolává president nejméně
3 pracovní dny předem a to buď prostřednictvím emailu, příp. telefonicky.
Presidium rozhoduje za přítomnosti všech svých členů nadpoloviční většinou. Každý člen
presidia má jeden hlas. Schůzi presidia řídí president, který taktéž o průběhu schůze
presidia pořizuje zápis, který musí obsahovat minimálně místo a datum konání, označení
přítomných členů a přijatá rozhodnutí.
Schůze a rozhodnutí presidia může proběhnout i za použití telekomunikační a výpočetní
techniky a výměnou dokumentů. Dnem rozhodnutí je v tomto případě den, kdy projevil
svou vůli poslední z členů presidia.
Členství v presidiu zaniká odvoláním, odstoupením a ostatními způsoby stanovenými
zákonem. V případě odstoupení členství zaniká uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy
odstoupení bylo spolku doručeno.

VII.
Jednání za spolek
Za spolek jedná president samostatně nebo dva členové presidia společně. President
samostatně nebo dva členové presidia společně mohou zastupovat spolek ve všech
záležitostech včetně udělování plných mocí třetím osobám.
VIII.
Vznik a zánik členství ve spolku
1. Členství vzniká na základě rozhodnutí presidia spolku (ve smyslu čl. VI. odst. 4 písm. a)
těchto stanov) o přijetí nového člena a současně poté, kdy daná osoba, o jejímž přijetí za
člena bylo rozhodnuto, zaplatí první roční členský příspěvek za příslušný kalendářní rok.
2. Členství zaniká v případě nezaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok
nejpozději do tří měsíců ode dne jeho splatnosti, a to posledním dnem této lhůty.
3. Presidium může rozhodnout o zániku členství v případě podstatného porušení povinností
člena dle čl. IX těchto stanov. Rozhodnutí o vyloučení se doručí v písemné podobě
vyloučenému členu. Člen může do 15ti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o
jeho vyloučení, navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze.
Tento návrh na přezkum musí vyloučený člen ve shora uvedené 15ti denní lhůtě odeslat
v písemné podobě presidiu spolku. Členská schůze zruší rozhodnutí o vyloučení člena,
odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.
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IX.
Práva a povinnosti členů
Každý člen spolku má právo na základě uzavřené nájemní smlouvy na zřízení
exkluzivního soukromého archivu Jelínkových slivovic a destilátů v archivním boxu.
Každý člen spolku má právo na předání klíče od archivního boxu, a to souběžně
s vystavením členské karty.
Každý člen spolku má právo kdykoliv po předchozí telefonické dohodě archiv navštívit
s pověřeným pracovníkem společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.
Člen spolku je povinen platit členský příspěvek na činnost spolku za každý i započatý
kalendářní rok svého členství ve spolku. Členský příspěvek je stanoven ve výši 3.500,- Kč
za první rok členství ve spolku a 3.000,- Kč za každý další kalendářní rok členství ve
spolku. Člen spolku je povinen platit členský příspěvek za každý kalendářní rok v plné
výši i v případě, že jeho členství ve spolku netrvalo v příslušném roce celý kalendářní rok.
Členský příspěvek je splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku, za který je členský
příspěvek placen.
Každý nový člen získá při zápisu do seznamu členů spolku polokošili, odznak a čepici
Spolku přátel Jelínkovy slivovice.
Každý člen má v každém kalendářním roce svého členství ve spolku nárok na odběr 1 ks
Vizovické slivovice fy RUDOLF JELÍNEK a.s. pro příslušný kalendářní rok. Člen má
právo přednostně si vybrat výrobní číslo Vizovické slivovice. Lahve budou uloženy do
archivního boxu člena pověřeným zástupcem.
Každý člen má v každém kalendářním roce svého členství ve spolku nárok na uskutečnění
1 bezplatné prohlídky exkurzní trasy „Distillery Land“ v areálu společnosti RUDOLF
JELÍNEK a.s. pro maximálně 15 osob včetně ochutnávky 3 výrobků v celkové hodnotě
1.650,- Kč. Toto právo je personálně a časově nepřenosné.
Každý člen má v každém kalendářním roce svého členství ve spolku nárok stát se
degustátorem v rámci Jelínkova vizovického koštu v příslušném kalendářním roce.

9. Každý člen má v každém kalendářním roce svého členství ve spolku nárok na čerpání slev
dle slevového systému v podnikových prodejnách RUDOLF JELÍNEK a.s. na všechny
výrobky RUDOLF JELÍNEK a.s.
10. Každý člen má v každém kalendářním roce svého členství ve spolku nárok na slevu ve
výši 10 % z ceny bez spotřební daně při pěstitelském pálení u společnosti RUDOLF
JELÍNEK a.s.
11. Každý člen má v každém kalendářním roce svého členství ve spolku nárok účastnit se
setkání členů spolku při pořádání „pravé valašské zabijačky“, které se bude konat každý
kalendářní rok vždy 3. pátek v měsíci listopadu.
12. Každý člen je povinen nakoupit v každém kalendářním roce svého členství výrobky
v podnikové prodejně společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. v hodnotě 1.000,- Kč.
13. Všichni členové spolku jsou povinni dbát na dobré jméno Jelínkovy slivovice a na její
propagaci.
14. Po ukončení svého členství ve spolku je člen povinen vyklidit jemu přidělený archivní box
nejpozději do 30 dnů a v téže lhůtě odevzdat klíče od archivního boxu presidiu spolku.
V případě, že člen ve stanovené lhůtě nevyklidí archivní box, je pověřený pracovník
společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. oprávněn toto učinit a na náklady bývalého člena
doručit obsah archivního boxu na jeho adresu.
15. V případě ukončení členství člena spolku z důvodu neplacení členských příspěvků (ve
smyslu čl. VIII. odst. 2 těchto stanov) je tento člen povinen vrátit, případně uhradit
všechny výhody (ve smyslu čl. IX. odst. 6, 7, 9, 10 těchto stanov) čerpané v příslušném
kalendářním roce, za který nezaplatil členský příspěvek. Vrátit či uhradit tyto získané
výhody je člen povinen do 30 dnů od ukončení jeho členství.
16. Členové vykonávají svá práva týkající se řízení činnosti spolku a kontroly jeho činnosti na
členské schůzi, případně korespondenčním způsobem v rozsahu a způsobem uvedeným
v těchto stanovách.
17. Na akce (spolu)pořádané Spolkem dle bodu 8. a 11. tohoto článku mají členové právo si
přizvat svého jednoho hosta.
X.
Zásady hospodaření spolku
Členské příspěvky a případné výnosy z činnosti spolku bude spolek používat pro potřeby
spolku, jím pořádané akce pro členy, péči o archivní boxy a jejich údržbu, propagaci spolku a
cílů jeho činnosti.
XI
.
Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 21.8.2015
Ve Vizovicích dne 21.8.2015.

