STANOVY
Českého svazu pivovarů a sladoven, z.s.
Článek 1

1.1

Český svaz pivovarů a sladoven, z.s. (dále jen „Svaz“) je zapsaným spolkem, jehož poměry se
řídí ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2014 Sb. (dále jen „občanský zákoník“). Svaz je samostatným,
nezávislým společenstvím sdružujícím právnické a fyzické osoby, působící v oblasti výroby piva
a sladu (dále též „činní členové“) a fyzické nebo právnické osoby, jejichž podnikatelská činnost
navazuje úzce na výrobu piva nebo sladu (dále též “přispívající členové“).

1.2

Svaz prosazuje a obhajuje nestranně a spravedlivě práva a společné zájmy zejména svých
činných členů, podporuje rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu
činnosti členů, zajišťuje kontakty zejména s orgány Evropské unie, s legislativními orgány, s
příslušnými orgány státní správy, Potravinářskou komorou ČR, Hospodářskou a Agrární
komorou ČR, obchodními komorami, sdruženími svazu zaměstnavatelů, průmyslovými,
vědeckými, výzkumnými, školícími, obchodními a zemědělskými institucemi a podává těmto
orgánům návrhy a stanoviska k prosazování společných zájmů svých členů. Svaz prosazuje a
obhajuje společná práva a společné zájmy svých členů a s ohledem na svou členskou základnu
i českého pivovarského a sladařského průmyslu, v mezinárodních pivovarských a sladařských
organizacích a deleguje se souhlasem člena, o jehož zaměstnance či člena orgánu se jedná,
vhodné odborníky do pracovních komisí či orgánů těchto organizací.

Článek 2
Název a sídlo
2.1

Název zní: Český svaz pivovarů a sladoven, z.s..

2.2

Sídlem svazu je Lipová 15, Praha 2, PSČ 120 00, Česká republika.

2.3

Identifikační číslo Svazu: 40766152.

Článek 3
Předmět činnosti
3.1
3.1.1

3.1.2

Hlavní činnosti Svazu se vymezují zejména takto:
Svaz informuje a napomáhá svým členům v orientaci zejména v oblasti základních surovin,
legislativy, daní, normalizace a právního prostředí, usiluje o dodržování principů
samoregulace v oblasti komerční komunikace dané Etickým kodexem ze strany svých členů.
Svaz se aktivně podílí na tuzemské a evropské daňové politice, zejména v oblasti legislativy,
upravující především spotřební daň, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu. Svaz bude
podporovat zachování současné diferencované spotřební daně z piva pro malé nezávislé
pivovary.
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3.1.6

Svaz podporuje projekt vytváření a zvyšování dobré pověsti českého pivovarnictví a sladařství
v tuzemsku i v zahraničí a ochranu chráněného zeměpisného označení ČESKÉ PIVO.
Svaz zajišťuje styk se sdělovacími prostředky k prohloubení propagace a obhajování
společných zájmů svých činných členů.
K plnění úkolů obsažených zejména v čl. 1 bod 1.2 a v čl. 3 bod 3.1.4 Svaz ve spolupráci se
všemi svými členy shromažďuje nezbytné informace a údaje tak, aby mohl věcně a aktuálně
obhajovat a dokladovat postavení a společné zájmy svých členů a s ohledem na svou členskou
základnu i českého pivovarského a sladařského průmyslu. Při této činnosti dbá, aby nedošlo k
poškození zájmů jednotlivých členů. Svaz nebude informovat navenek o jednotlivých činných
členech, jejich obchodní politice, majetkových poměrech, hospodářské a obchodní činnosti.
O své činnosti informuje členy prostřednictvím Sekretariátu Svazu.

3.2

Dále do předmětu činnosti Svazu patří následující vedlejší činnosti:

3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.2.1 Zajišťování poradenství a stanovisek v oblasti práva, daní a cel;
3.2.2 Zajišťování odborných školení, seminářů a dalších forem vzdělávání v oboru pivovarnictví a
sladařství či v jeho souvislosti dle požadavků členů, zejména s cílem prohlubovat profesní zdatnost
a zvyšovat dosaženou kvalifikaci zaměstnanců svých členů;
3.2.3 Účastenství a spolupráce na tvorbě a realizaci koncepce studia na odborných školách;
3.2.4 Reprezentace českého pivovarského a sladařského průmyslu v souladu se společnými potřebami a
zájmy členů Svazu při jednání se státními orgány, orgány EU a orgány samosprávy, jakož i
s profesními svazy a zahraničními svazy pivovarského a sladařského průmyslu;
3.2.5 Poskytování pravidelných, měsíčních agregovaných údajů o vývoji výstavu piva v jednotlivých
oblastech;
3.2.6 Obstarávání a poskytování informací o vývoji pivovarského a sladařského průmyslu v sousedních
zemích a zemích exportního zájmu členů;
3.2.7 Organizování a spolupráce při organizování společných účastí členů na tuzemských a zahraničních
výstavách a veletrzích;
3.2.8 Obstarávání a poskytování členy vyžádaných informací k ekologické problematice, v oblasti
obalového hospodářství a hospodaření s odpady v tuzemsku i ve vybraných zemích;
3.2.9 Spolupráce Svazu v zájmu členů s obdobnými profesními organizacemi v tuzemsku a zahraničí,
odbornými orgány a nadnárodními pivovarskými organizacemi, zejména Brewers of Europe a
jejich složkami;
3.2.10 Organizování soutěží a zajišťování účasti činných členů na soutěžích kvality piva včetně odborné
garance;
3.2.11 Spolupráce při organizaci a zajištění účasti svých členů na soutěžích zaměřených na vyšší kulturu
prodeje piva a spotřeby piva včetně odborné garance;
3.2.12 Prosazování dodržování Etického kodexu v oblasti komerční komunikace a podpora a propagace
zodpovědného přístupu ke konzumaci, prodeji i marketingu piva;
3.2.13 Usilování o to, aby obchodní řetězce soutěžily v horizontální rovině s maloobchodníky za rovných
podmínek a aby ve vertikální rovině nezneužívaly svého výsadního postavení vůči svým
dodavatelům piva;
3.2.14 Prosazování společného zodpovědného přístupu k zemědělským surovinám - ječmeni, chmelu a k
jejich šlechtitelství;
3.2.15 Další činnosti, jejichž potřebnost vyplyne z odůvodněných požadavků členů Svazu.

3.3

Svaz dále může poskytovat kterémukoliv ze svých členů služby za úplatu rovnající se výši
nákladů vynaložených na poskytnutí služby. Touto činností nesmí být způsobena škoda ostatním
členům Svazu, jimž se v daném případě služby neposkytují.
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Článek 4
Členství ve Svazu
4.1

Členství ve Svazu je dobrovolné.

4.2

Druhy členství ve Svazu z hlediska rozsahu členských práv jsou: činní členové,
přispívající členové,
čestní členové.
Typy členství ve Svazu z hlediska výkonu členských práv jsou:

individuální členství
kolektivní členství

V případě individuálního členství jsou členská práva a povinnosti spojena se členstvím konkrétní
právnické případně fyzické osoby, která je vykonává, případně je odpovědná za jejich plnění
sama.
V případě kolektivního členství se může více osob, které
a) nejsou individuálními členy Svazu a ani každá samostatně nesplňují požadavky
z hlediska dosahovaného objemu výroby pro to, aby se individuálními členy Svazu
mohly stát,
b) společně dosahují po dobu jednoho kalendářního roku objemu výroby piva
v rozsahu alespoň 20000 hl nebo sladu v objemu alespoň 500 tun
dohodnout na tom, že členská práva a povinnosti spojená s členstvím ve Svazu budou pod
dohodnutým označením vykonávat a plnit společně. V takovém případě tyto osoby, pokud jsou
v této formě přijaty za kolektivního člena Svazu, vykonávají práva spojená s členstvím ve Svazu
a plní povinnosti spojené se členstvím ve Svazu společně a nerozdílně jako jeden člen. Vůči
Svazu a rámci Svazu při výkonu členských práv takové osoby jednají prostřednictvím
zmocněnce, určeného písemnou dohodou takových osob, doloženou v příslušném stejnopisu
Svazu nejpozději před tím, než budou konkrétní práva spojená s členstvím vykonávat (zejm.
hlasovací právo při jednání orgánů Svazu). Dohoda musí obsahovat prohlášení, že uvedené
osoby budou vůči Svazu ze svých členských povinností zavázány společně a nerozdílně a že svá
práva spojená s členstvím ve Svazu budou rovněž vykonávat společně a nerozdílně
prostřednictvím jimi určeného zmocněnce. Kolektivní člen se pro potřeby hlasování v orgánech
Svazu vždy považuje za jednoho člena (v případě vystupování v rámci Svazu se na něj hledí,
jako by byl členem individuálním). Není – li dále stanoveno jinak, po dobu trvání kolektivního
členství konkrétního kolektivního člena je možné měnit okruh osob, které se na takovém
společném členství dohodly, pouze se souhlasem Svazu. Každá osoba tvořící kolektivního člena
Svazu musí splňovat požadavky na daný druh členství ve Svazu dané těmito stanovami, vyjma
limitů pro objem výroby, které se v rámci kolektivního členství sčítají. V případě, že některá
z osob tvořících kolektivního člena Svazu naplní důvody pro vyloučení ze Svazu, týkají se
takové důvody celého kolektivního člena Svazu. Žádost o členství i o ukončení členství podávají
osoby tvořící kolektivního člena Svazu společně, přičemž v rámci žádosti o členství zároveň
doloží dohodu určující z jejich řad zmocněnce pro výkon společných členských práv
kolektivního člena Svazu. V případě zániku (úmrtí) některé z osob tvořících kolektivního člena
Svazu v době trvání kolektivního členství trvá kolektivní členství ostatních osob, tvořících
kolektivního člena Svazu, nadále, nedohodnou-li se dané osoby se Svazem jinak.
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4.3

Činným členem Svazu se může stát fyzická nebo právnická osoba se sídlem podnikání na území
České republiky, jejímž předmětem činnosti je výroba piva nebo sladu, a která doručí
předsednictvu písemnou žádost o přijetí za činného člena Svazu; v žádosti se zaváže řídit se
stanovami Svazu. Žadatel je povinen k žádosti o členství předložit úředně ověřenou kopii svého
živnostenské oprávnění či úředně ověřenou kopii svého aktuálního výpisu z Obchodního
rejstříku a doklad o vyrobeném množství piva nebo sladu za poslední kalendářní rok svědčící o
tom, že dosahuje minimálních objemů výroby uvedených v čl. 4.8.2, resp. 4.2 Stanov. O přijetí
žadatele za činného člena rozhoduje valná hromada.

4.5

Čestným členem Svazu mohou být fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj českého
pivovarství a sladařství.

4.4

Přispívajícím členem Svazu se může stát fyzická nebo právnická osoba, jejíž podnikatelská
činnost navazuje úzce na výrobu piva nebo sladu, a která doručí předsednictvu písemnou žádost
o přijetí za přispívajícího člena Svazu; v žádosti se zaváže řídit stanovami Svazu. Žadatel je
povinen k žádosti o členství předložit úředně ověřenou kopii svého živnostenské oprávnění či
úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z Obchodního rejstříku. O přijetí žadatele za
přispívajícího člena rozhoduje valná hromada. Přispívající člen má omezená hlasovací práva dle
stanov.

4.6

Podmínky žádosti a vzniku členství.

4.6.1

Je-li žadatel právnickou osobou, musí být žádost podepsaná osobou oprávněnou ze zákona za něj
jednat (statutární zástupci, prokuristé) nebo zmocněnci na základě plné moci. Je-li žádost
neúplná nebo nesprávná a odstranění vad předsednictvem není možné, vyzve předsednictvo
nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti žadatele, aby žádost opravil nebo doplnil.
Předsednictvo je povinno vypracovat k žádosti doporučení pro valnou hromadu, a to do 45 dnů
ode dne, kdy obdrží žádost, příp. ode dne, kdy budou odstraněny její vady.
Kandidáty čestného členství navrhuje valné hromadě předsednictvo, a to na základě svých
poznatků nebo na doporučení některého z činných členů. Kandidaturu je předsednictvo povinno
valné hromadě odůvodnit.
O přijetí za člena Svazu rozhoduje vždy valná hromada. Valná hromada je povinna žádost
(kandidaturu) projednat na své nejbližší schůzi konané poté, co předsednictvo vypracuje
doporučení (rozhodne o kandidatuře). Členství vzniká ke dni uvedeném v rozhodnutí valné
hromady, nejdříve však ke dni rozhodnutí. Nebude-li v tomto rozhodnutí stanoveno žádné datum
nebo bude-li obsahovat datum předcházející dnu rozhodnutí, vzniká členství ke dni rozhodnutí.
Valná hromada je oprávněna jako den vzniku členství uvést v nejzazším případě 1.1.
kalendářního roku následujícího po dni, kdy valná hromada o přijetí rozhodla.

4.6.2

4.6.3

4.7

Členství ve Svazu zaniká:

4.7.1

Vystoupením člena ze Svazu na základě písemné výpovědi ze strany člena. V takovém případě
členství zaniká dnem, kdy bude výpověď doručena Svazu.
Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby s tím, že v případě zániku právnické
osoby - činného člena s právním nástupnictvím členství přechází členství na jeho právního
nástupce, pokud je držitelem živnostenského oprávnění na předmět podnikání v souladu s bodem
4.3. a 4.5, nebo zánikem živnostenského oprávnění na předmět činnosti dle bodu 4.3 a 4.5.
Nezaplacením členského příspěvku dle bodu 5.1 či plnění podle bodu 5.2 ani po lhůtě 3 měsíce
po termínu jeho splatnosti stanoveném valnou hromadou, příp. vyplývajícím z těchto stanov.
Vyloučením pro hrubé porušení stanov, poškození dobrého jména Svazu nebo práv jeho členů, a
to zejména dopustil-li se jednotlivý člen Svazu dle pravomocného rozhodnutí soudu

4.7.2

4.7.3
4.7.4
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4.7.7

nekalosoutěžního jednání vůči některému členu Svazu (za pravomocné rozhodnutí soudu se
považuje takové rozhodnutí, které nelze napadnout ani nebylo napadeno řádným ani
mimořádným opravným prostředkem); o každém jednotlivém případě vyloučení rozhoduje valná
hromada.
Rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena dle č. 4.8.5.
Členové, kteří ze Svazu vystoupili nebo byli vyloučeni, ztrácejí veškerá práva na jmění Svazu a
veškerá ostatní práva vyplývající z členství. Ukončením členství však nejsou zbaveni finančních
závazků vůči Svazu, které vznikly před vyloučením.
Členu, jemuž členství zaniklo, oznámí písemně Svaz zánik členství s uvedením důvodů.

4.8.

Pozastavení členství

4.8.1

Členství ve Svazu se činnému členovi Svazu:

4.8.2

může pozastavit v případě, že po dobu jednoho kalendářního roku nedosáhne objemu výroby
piva v rozsahu alespoň 5000 hl u individuálního člena Svazu nebo 20000 hl u kolektivního člena
Svazu nebo sladu v objemu alespoň 500 tun. Členství je v takovém případě příslušnému činnému
členovi Svazu oprávněno pozastavit Předsednictvo Svazu k 31.3. následujícího kalendářního
roku.
Po dobu pozastavení členství přísluší činnému členovi Svazu práva a povinnosti, jako by byl
přispívajícím členem Svazu.
V případě, že činný člen Svazu, jehož členství se pozastavilo, obnoví v příslušném kalendářním
roce výrobu alespoň na úroveň, popsanou v čl. 4.8.2, jeho členství jako činného člena Svazu
Předsednictvo k jeho žádosti obnoví. O obnově členství rozhodne Předsednictvo, neprokáže – li
daný člen dosažení požadovaného objemu výroby dříve, k 31.3. následujícího kalendářního roku.
V případě, že činný člen Svazu, jehož členství se pozastavilo v souladu s čl. 4.8.2, nedosáhne
podmínek pro obnovení členství nepřetržitě po dobu více jak 5 let, může být Valnou hromadou
Svazu ze Svazu vyloučen.

4.7.5.
4.7.6

4.8.3
4.8.4

4.8.5

Článek 5
Členský příspěvek, příspěvek na činnost Svazu
5.1

Činní a přispívající členové jsou povinni platit vždy pro kalendářní rok, po který jsou členy
Svazu, členský příspěvek v jednotné paušální výši. Výši a splatnost členského příspěvku stanoví
valná hromada příspěvkovým řádem. Neschválí-li valná hromada příspěvkový řád, použije se
pro výši i splatnost členského příspěvku posledně platný příspěvkový řád. Tento členský
příspěvek je Svaz oprávněn využít k pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s činnostmi dle
bodu 3.1.

5.2

Vedle členského příspěvku dle bodu 5.1 jsou činní a přispívající členové povinni přispívat na
náhradu nákladů Svazu vzniklých v souvislostmi s činnostmi podle čl. 3; pravidla pro způsob,
jak se na náhradě takových nákladů budou jednotliví členové podílet včetně splatnosti
příspěvků, stanoví valná hromada příspěvkovým řádem. Nerozhodne-li valná hromada, použije
se pro způsob výpočtu podílu i splatnost příspěvkový řád posledně platný.

5.3

Čestné členství je bezplatné.

Článek 6
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Členská práva
6.1

Činný člen má právo:

6.1.1
6.1.2

6.1.6
6.1.7

Zúčastnit se jednání valné hromady a všech akcí pořádaných Svazem.
Být přizván k jednání všech orgánů Svazu, pokud se jedná o jeho osobu nebo o návrhy, podněty
či stížnosti, které orgánům Svazu předkládá. Pokud činný člen tohoto práva nevyužije, mohou
orgány Svazu jednat a rozhodovat v jeho nepřítomnosti.
Hlasovat na valné hromadě o věcech uvedených v čl. 9. 3 stanov; toto právo však nepřísluší
činným členům Svazu, pokud jsou den před konáním valné hromady Svazu vůči Svazu
v prodlení s peněžitými závazky podle bodu 5.1 nebo 5.2.; k jejich hlasům se pro účely článku 9
nepřihlíží.
Podávat podněty, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány Svazu a na všechna opatření,
která byla učiněna orgány Svazu.
Na informace o činnosti Svazu, všech jeho orgánů a o všech opatřeních, která byla učiněna
orgány Svazu.
Nahlížet do všech písemností Svazu v záležitostech týkajících se jeho osoby.
Využívat po předchozí dohodě se sekretariátem Svazu zdarma jednacích místností Svazu

6.2

Přispívající člen má právo:

6.2.1
6.2.2

6.2.6
6.2.7

Zúčastnit se jednání valné hromady a všech akcí pořádaných Svazem.
Být přizván k jednání všech orgánů Svazu, pokud se jedná o jeho osobu nebo o návrhy, podněty
či stížnosti, které orgánům Svazu předkládá. Pokud přispívající člen tohoto práva nevyužije,
mohou orgány Svazu jednat a rozhodovat v jeho nepřítomnosti.
Hlasovat na valné hromadě pouze o :
(i) schválení, změně, zrušení nebo doplnění stanov;
(ii) příspěvkovém řádu, avšak pouze v jeho části týkající se členského příspěvku a o
náhradách nákladů pro provoz Svazu dle čl. 5.2 stanov, jejich splatnosti a
úhrady;
(iii) volbě a odvolání svého zástupce v Předsednictvu a revizora;
(iv) schválení zprávy o činnosti předsednictva;
(v) návrhu předsednictva na rozpočet Svazu na příslušný kalendářní rok;
(vi) schválení hospodaření Svazu za uplynulé období;
(vii) přijetí za člena Svazu;
(viii) vyloučení člena Svazu
Toto právo však nepřísluší přispívajícím členům Svazu, pokud jsou den před konáním valné
hromady Svazu vůči Svazu v prodlení s peněžitými závazky podle bodu 5.1 nebo 5.2.; k jejich
hlasům se pro účely tohoto článku nepřihlíží.
Podávat podněty, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány Svazu a na všechna opatření,
která byla učiněna orgány Svazu.
Na informace o činnosti Svazu, všech jeho orgánů a o všech opatřeních, která byla učiněna
orgány Svazu.
Nahlížet do všech písemností Svazu v záležitostech týkajících se jeho osoby.
Využívat po předchozí dohodě se sekretariátem Svazu zdarma jednacích místností Svazu.

6.3

Čestný člen má právo:

6.3.1

Zúčastnit se jednání valné hromady a všech akcí pořádaných Svazem

6.1.3

6.1.4
6.1.5

6.2.3

6.2.4
6.2.5
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6.3.2

6.3.3
6.3.4

Být přizván k jednání všech orgánů Svazu, pokud se jedná o jeho osobu nebo o návrhy, podněty
či stížnosti, které orgánům Svazu předkládá. Pokud čestný člen tohoto práva nevyužije, mohou
orgány Svazu jednat a rozhodovat v jeho nepřítomnosti.
Podávat podněty, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány Svazu a na všechna opatření,
která byla učiněna orgány Svazu.
Na informace o činnosti Svazu, všech jeho orgánů a o všech opatřeních, která byla učiněna
orgány Svazu.

Článek 7
Členské povinnosti
Činní a přispívající členové mají tyto povinnosti:
7.1

Řídit se stanovami Svazu.

7.2

Platit členské příspěvky podle bodu 5.1 a přispívat na úhradu nákladů podle bodu 5.2.

7.3

Podílet se aktivní prací na činnosti Svazu, zejména účastí na valných hromadách, účastí
v komisích a pracovních skupinách, které předsednictvo ustaví podle bodu 10.2.8.

7.4

Dbát, aby členové orgánů Svazu, kteří jsou jeho zaměstnanci nebo členy orgánu, vykonávali
řádně volenou funkci nebo svěřené úkoly a nesli za výkon funkce odpovědnost.

7.5

Včasně sekretariátu Svazu sdělovat údaje potřebné pro stanovení počtu hlasů na valné
hromadě, pro stanovení výše členských příspěvků a další údaje potřebné k plnění činnosti
Svazu zejména podle čl. 1 bod 1.2 a čl. 3.

7.6

Zdržet se jednání, které by mohlo poškodit zájmy Svazu, společné cíle definované v čl. 3 stanov,
a zájmy českého pivovarského a sladařského průmyslu, zejména nedodržováním zásad
hospodářské soutěže.

7.7

Sdělovat včasně sekretariátu Svazu všechny údaje v rozsahu, který schválí valná hromada.

7.8

Zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech, které získal ze strany Svazu a které
nejsou na trhu či na veřejnosti jinak dostupné, vyjma informací, které se týkají pouze takového
člena. Členové zejména nejsou oprávněni poskytovat informace o celkových agregovaných
datech o objemu výstavu získané dle čl. 3.2.5 těchto stanov před tím, než se tato data stanou
v důsledku opatření Svazu veřejně dostupnými.
Článek 8
Orgány Svazu
Orgány Svazu jsou:

8.1

Valná hromada;
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8.2

Předsednictvo;

8.3

Revizor účtů;

Článek 9
Valná hromada
9.1

Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu, její usnesení jsou závazná pro všechny členy i
orgány Svazu.

9.2

Valnou hromadu svolává předsednictvo Svazu nejméně 1x za rok a valná hromada se musí konat
na území ČR.

9.3

Valná hromada:

Schvaluje, mění, ruší nebo doplňuje stanovy, volební řád Svazu a úkoly pro předsednictvo.
Schvaluje příspěvkový řád, který určuje podmínky a zásady pro stanovení členských příspěvků,
jejich splatnost a způsob úhrady.
9.3.3 Schvaluje pravidla pro přispívání na náhradu nákladů Svazu vzniklých v souvislosti
s činnostmi podle čl. 3.
9.3.4 Schvaluje zprávy o činnosti předsednictva.
9.3.5 Projednává a schvaluje návrh předsednictva na rozpočet Svazu na příslušný kalendářní rok.
9.3.6 Schvaluje hospodaření Svazu za uplynulé období.
9.3.7 Rozhoduje o cílech a zásadách vztahů ke státním orgánům, sdružením zaměstnavatelů,
odborovým svazům a mezinárodním institucím stejného zaměření a zahraničním živnostenským
společenstvím.
9.3.8 Volí a odvolává členy předsednictva a revizora účtu, je při tom povinna dodržet reprezentační
princip stanovený v bodě 10.1.3.
9.3.9 Rozhoduje o zrušení Svazu.
9.3.10 Rozhoduje o přijetí za člena Svazu.
9.3.11 Rozhoduje o vyloučení člena ze Svazu.
9.3.12 Rozhoduje o dalších otázkách týkajících se činnosti Svazu, které jí svěřují tyto stanovy či zákon
nebo které si do své působnosti vyhradí.
9.3.1
9.3.2

9.4

Předsednictvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud o to písemně požádají
členové mající nejméně jednu třetinu hlasů všech členů Svazu; k hlasům členů Svazu, kteří jsou
v době podání žádosti vůči Svazu v prodlení s peněžitými závazky podle bodu 5.1 nebo 5.2 se
nepřihlíží. Valnou hromadu v tomto případě musí předsednictvo svolat do jednoho měsíce po
doručení poslední písemné žádosti, představující požadovanou míru hlasů tak, aby se valná
hromada konala nejpozději do 2 měsíců od doručení žádosti.

9.5

Pozvánka na jednání valné hromady musí obsahovat místo, datum a hodinu konání valné
hromady, program jednání valné hromady a údaj o počtu hlasů jednotlivých členů, vypočteném
podle bodu 9.6.4 za předpokladu, že člen není vůči Svazu v prodlení s peněžitými závazky podle
bodu 5.1 nebo 5.2. Pozvánka musí být písemná a musí být odeslána nejméně 2 týdny před
konáním valné hromady doporučeným dopisem na adresu sídla nebo místa podnikání člena
Svazu nebo e-mailem na jeho e-mailovou adresu. Pozvánka se považuje za doručenou uplynutím
3.dne od odeslání, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
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9.6
9.6.1

9.6.2
9.6.3

9.6.4

9.6.5
9.6.6
9.6.7

Jednání valné hromady:
Valná hromada se řídí programem uvedeným na pozvánce. Případné doplnění a změna programu
jednání musí být navržena písemně nejpozději do konání jednání valné hromady, změnu a
doplnění schvaluje valná hromada prostou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím
právem. Na návrh předsednictva nebo některého z přítomných členů může valná hromada
rozhodnout o uzavřené části svého jednání, na kterém je účast přispívajících členů vyloučena.
Jednání valné hromady řídí předseda Svazu nebo pověřený člen předsednictva.
Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem ve
shodě s čl.6 s výjimkami uvedenými v bodě 9.6.9. Schválením usnesení se považují za
schválené všechny jeho body. Není-li usnesení schváleno, hlasuje valná hromada postupně o
jednotlivých jeho bodech. Valná hromada je oprávněna o určitém bodu programu hlasovat
samostatně již bezprostředně po jeho projednání, v takovém případě se v usnesení uvede
výsledek hlasování o tomto bodu s tím, že v případě neschválení usnesení se již o
rozhodnutém bodu znovu nehlasuje.
Počet hlasů činného člena na valné hromadě závisí vždy na objemu výroby, který dosáhl (příp.
jeho právní předchůdce) v kalendářním roce předcházejícím roku konání příslušné valné
hromady a který je vyjádřený v přepočtených hektolitrech, a vypočte se podle těchto pravidel:
(i)
pro výpočet objemu výroby činného člena se pro tyto účely zavádí zvláštní jednotka, tzv.
- přepočtený hektolitr (phl), přičemž
(ii)
1 phl = 1 hl piva vyrobeného pro dodávku do tuzemska (ČR)
1 phl = 0,5 hl piva vyrobeného pro dodávku do zahraničí včetně Slovenské republiky
1 phl = 0,25 t vyrobeného sladu;
(iii)
v případě, že činný člen vznikne splynutím, je pro určení výše objemu výroby v roce,
ve kterém dojde k splynutí, rozhodný součet objemu výroby osob, v souvislosti se
splynutím zaniklých, a takového činného člena. Pro případ, že činný člen koupí podnik
či část podniku, jakož i pro případ, že se činný člen sloučí s osobou, která v důsledku
toho zanikne, použije se předchozí věta přiměřeně;
(iv)
v případě, že činný člen vznikne rozdělením, je pro určení výše objemu výroby v roce,
ve kterém dojde k jeho vzniku, rozhodný součet objemu jeho výroby a objemu výroby
jeho
právního
předchůdce
v rozsahu
souvisejícím
s částí
podniku
(pivovarem/sladovnou) právního předchůdce, která na takového člena v souvislosti s
rozdělením přešla. Pro případ, že činný člen prodá část podniku, prostřednictvím které
také uskutečňoval výrobu, nepřihlíží se pro účely výpočtu objemu výroby za rok, ve
kterém k prodeji došlo, k objemu výroby dosaženého prostřednictvím takové prodané části
podniku;
(v)
každý činný člen má jeden hlas na každých, byť započatých 500.000 phl, AVŠAK
(vi)
dokud bude součet hlasů činných členů vypočtených podle (v) vyšší nebo roven 75, je
hlasovací právo jednoho činného člena omezeno 25 hlasy, pokud by došlo ke snížení
součtu hlasů činných členů vypočtených podle (v) pod 75, je hlasovací právo jednoho
činného člena omezeno hlasy ve výši 33 % z takového součtu hlasů činných členů.
Ustanovení bodu 6.1.3. a poslední věta bodu 6.2.3 tím nejsou dotčena. V případě kolektivních
členů se počet hlasů takového kolektivního člena odvíjí od celkového objemu výroby všech osob
tvořících daného kolektivního člena Svazu.
Každý přispívající člen má na valné hromadě jeden (1) hlas bez ohledu na objem výroby a
předmět činnosti. Poslední věta ustanovení bodu 6.2.3. tím není dotčena.
Čestnému členu právo hlasovat na valné hromadě nepřísluší.
O jednání na valné hromadě a výsledcích hlasování se pořizuje zápis; zápis podepisují
předseda nebo místopředseda Svazu a výkonný ředitel a osoba, která pořídila zápis.
Sekretariát zašle zápis všem členům Svazu do dvou týdnů po skončení valné hromady.
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Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové s hlasovacím právem mající
nejméně 50 % z hlasů všech členů Svazu.
9.6.9 O schválení, změně, zrušení nebo doplnění stanov, jakož i o zvýšení členských příspěvků
rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem přítomných
na valné hromadě. Při tomto hlasování má každý člen 1 hlas. Valná hromada je schopna se o
těchto bodech usnášet, je-li na ní přítomno alespoň 50 % všech členů Svazu s hlasovacím
právem. 9.6.10 V rámci každého hlasování valné hromady, a to samostatně v rámci sčítání hlasů
pro a samostatně v rámci sčítání hlasů proti, lze zohlednit vždy nejvýše takový počet hlasů
přispívajících členů Svazu, který se rovná počtu takto sčítaných hlasů činných členů Svazu.
9.6.11 Není-li valná hromada usnášeníschopná, koná se náhradní valná hromada v tentýž den, na
tomtéž místě a se stejným programem s tím, že tato náhradní valná hromada se zahájí o 1
hodinu později od původně určeného času zahájení; tato náhradní valná hromada je schopna
se usnášet bez ohledu na počet hlasů přítomných členů s hlasovacím právem.
9.6.8

Článek 10
Předsednictvo
10.1
Předsednictvo je statutárním orgánem Svazu, svými úkony jedná jménem Svazu.
10.1.1 Členem předsednictva může být pouze fyzická osoba. Člen předsednictva nemůže zároveň
zastávat funkci revizora účtu. Předsednictvo má nejvýše jedenáct členů s hlasovacím právem
volených na základě návrhu předsednictva v souladu s reprezentačním principem dle čl.
10.1.3. těchto Stanov a jednoho člena s hlasem poradním voleného na základě návrhu
předsednictva v souladu s reprezentačním principem dle čl. 10.1.3. těchto Stanov. Ze svých
řad volí předsednictvo předsedu a místopředsedu Svazu. Člen Svazu nesmí mít
v předsednictvu více než jednoho svého zástupce.
10.1.2 Funkční období předsednictva je tříleté, pokud by však v době jeho uplynutí nebylo zvoleno
předsednictvo nové, prodlužuje se do doby, než k takové volbě dojde, nejdéle však o 6
měsíců. Jednotlivým členům předsednictva končí výkon funkce uplynutím funkčního období
předsednictva bez ohledu na to, zda byli členy předsednictva od počátku jeho funkčního
období, nebo se jimi stali až v průběhu. Člen předsednictva může ze své funkce člena
předsednictva nebo předsedy či místopředsedy Svazu odstoupit, je však povinen oznámit to
písemně předsednictvu. V případě, že předseda nebo místopředseda odstupují pouze z funkce
předsedy nebo místopředsedy Svazu, případně budou z těchto jejich funkcí předsednictvem
odvoláni, nekončí jejich funkce člena předsednictva. Výkon funkce končí dnem, kdy
odstoupení projednalo nebo mělo projednat předsednictvo, nejpozději však uplynutím dvou
měsíců ode prvního dne následujícího měsíce po doručení písemného oznámení o odstoupení
Svazu. Předsednictvo je povinno projednat odstoupení svého člena z funkce na nejbližším
zasedání poté, co se o odstoupení člena z funkce dozvědělo. Předsednictvo, jehož počet členů
volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradní členy
předsednictva. Výkon funkce náhradních členů předsednictva zaniká dnem konání nejbližší
valné hromady Svazu, na jejíž pořad jednání je předsednictvo povinno zařadit bod: volba
členů předsednictva na uvolněná místa.
10.1.3 Předsednictvo je povinno vždy předložit valné hromadě, která se bude konat v kalendářním
roce, ve kterém uplyne jeho tříleté funkční období, návrh na složení nového předsednictva; při
sestavování tohoto návrhu je předsednictvo povinno dbát, aby v novém předsednictvu byl
uplatněn reprezentační princip. Podstatou reprezentačního principu je, že:
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- vždy nejvýše čtyři členové předsednictva zastupují tzv. velké pivovary (výrobce piva
s objemem výroby nad 1,000.000 hl piva za předcházející kalendářní rok před konáním
volební valné hromady),
- vždy nejvýše tři členové předsednictva zastupují tzv. střední pivovary (výrobce piva
s objemem výroby nad 500.000 hl a do 1,000.000 hl piva za předcházející kalendářní rok před
konáním volební valné hromady)
- vždy nejvýše dva členové předsednictva zastupují tzv. malé pivovary (výrobce piva
s objemem výroby do 500.000 hl piva včetně za předcházející kalendářní rok před konáním
volební valné hromady), ,
- vždy jeden člen předsednictva zastupuje tzv. velké sladovny (sladovny s objemem výroby
nad 50.000 tun sladu za předcházející kalendářní rok před konáním volební valné hromady),
- vždy jeden člen zastupuje tzv. malé sladovny (sladovny s objemem výroby do 50.000 tun
sladu za předcházející kalendářní rok před konáním volební valné hromady),
- vždy jeden člen předsednictva s hlasem poradním zastupuje přispívající členy Svazu.
Valná hromada není kandidáty navrhovanými předsednictvem vázána, kandidáta může valné
hromadě navrhnout, a to jako protinávrh i kterýkoli z hlasujících členů. Při volbě se pak
nejprve hlasuje o návrhu předsednictva a až poté, nedojde-li k volbě, o protinávrhu. Končící
předsednictvo plní při volbě nového předsednictva úlohu volební komise.
Předsednictvo:
Ve své činnosti se řídí usneseními a rozhodnutími valné hromady.
Řídí činnost Svazu mezi zasedáními valné hromady.
Svolává valnou hromadu.
Jedná jménem Svazu. Jménem Svazu je oprávněn jednat a činit právní úkony předseda a
místopředseda, a to každý samostatně, s výjimkou takových jednání, jejichž předmětem je
prodej nebo jiná forma převodu vlastnického práva, výpůjčka, zřízení zástavního práva,
předkupního práva, věcných břemen, práva nájmu nebo podnájmu k movitému majetku
Svazu, ledaže by zůstatková hodnota movitého majetku v konkrétním případě v souhrnu
prokazatelně nepřekročila částku 100.000,-Kč. K takovým dispozicím s majetkem Svazu je
třeba předchozího rozhodnutí předsednictva, přijatého v souladu s bodem 10.3 těchto stanov.
Dále předsedovi ani místopředsedovi nepřísluší rozhodování o prodeji nebo jiné formě
převodu vlastnického práva, výpůjčce, zřízení zástavního práva, předkupního práva, věcných
břemen, práva nájmu nebo podnájmu k nemovitostem ve vlastnictví Svazu, k takovým
dispozicím je třeba souhlasu valné hromady dle bodu 13.4 těchto stanov.
Podepisování jménem Svazu se děje tak, že k názvu Svazu připojí svůj podpis buď předseda
a/nebo místopředseda. Podmínka uvedení názvu u podpisu se nevyžaduje, je-li i jinak patrno,
že se jedná o podepisování jménem Svazu.
V rámci kompetence svěřené těmito stanovami za Svaz též jedná a podepisuje pověřený člen
předsednictva a výkonný ředitel. Člena předsednictva k jednání za Svaz pověřuje schůze
předsednictva, na které musí být přítomny dvě třetiny členů předsednictva oprávněných
hlasovat.
10.2.5 Vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů k zaměstnancům
sekretariátu či jiným zaměstnancům Svazu a práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů
k ostatním pracovníkům Svazu.
10.2.6 Připravuje všechny podklady a materiály pro jednání valné hromady.
10.2.7 Informuje valnou hromadu o činnosti za uplynulé období mezi jednotlivými valnými hromadami.
10.2.8 Má právo ustanovovat dočasné nebo trvalé pracovní komise.
10.2.9 Jmenuje a odvolává výkonného ředitele a stanoví jeho pravomoci a odpovědnost.
10.2.10 Vydává směrnice k činnosti sekretariátu Svazu.
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

10.3

Jednání a rozhodování předsednictva:

Stanovy Českého svazu pivovarů a sladoven ze dne 9. 6. 2010

Strana 11/14

10.3.1 Předsednictvo je schopno se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů
oprávněných hlasovat.
10.3.2 Předsednictvo rozhoduje na základě souhlasu většiny přítomných členů, kterým přísluší hlasovat.
Pro účely hlasování přísluší jeden hlas každému ze členů předsednictva, s výjimkou zástupce
přispívajících členů, který má pouze poradní hlas, jež se do výsledků hlasování nezapočítává.
V případě volby předsedy či místopředsedy Svazu nebo jeho odvolání z funkce je k přijetí
rozhodnutí předsednictva zapotřebí souhlasu alespoň 75% hlasů všech členů předsednictva,
kterým přísluší hlasovat.
10.3.3 Jednání předsednictva řídí předseda Svazu a v jeho nepřítomnosti místopředseda Svazu.
V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy, si zbývající členové zvolí předsedajícího.
10.3.4 O jednání předsednictva a výsledcích hlasování se pořizuje zápis podepsaný členem, který
jednání řídil.
10.3.5 Předsednictvo může výjimečně v případě potřeby přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per
rollam). V takovém případě předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený
člen předsednictva předloží písemný návrh usnesení ostatním členům k vyjádření s oznámením
lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se člen předsednictva ve lhůtě, platí,
že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování
jednotlivým členům. Většina se počítá z celkového počtu hlasů, příslušejících všem členům
předsednictva, kterým přísluší hlasovat.
10.3.6 Člen předsednictva je povinen jednat a rozhodovat osobně, nikoli prostřednictvím zástupce.
Článek 11
Revizor účtů
11.1

Revizor účtu je volen valnou hromadou; revizorem účtu může být pouze fyzická osoba.
Revizor účtu nemůže být současně členem předsednictva ani výkonným ředitelem. Funkční
období revizora účtu je 3 roky, ale neskončí dříve, než bude za revizora účtu, jemuž uplynul
mandát, zvolen nový revizor účtu. Valná hromada je povinna nového revizora účtu zvolit do 6
měsíců ode dne, kdy mandát uplynul; nezvolí-li nového revizora účtu v této lhůtě, mandát
zaniká marným uplynutím lhůty. Revizor účtu je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však
povinen odstoupení oznámit písemně předsednictvu. Předsednictvo je povinno zahrnout
projednání odstoupení revizora účtu do programu jednání nejbližší valné hromady. Výkon
funkce odstoupivšího revizora účtu zaniká dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla
projednat nejbližší valná hromada.

11.2

Je nejvyšším revizním orgánem Svazu, nezávislým na předsednictvu.

11.3

Má právo zúčastňovat se jednání všech orgánů Svazu s hlasem poradním.

11.4

Předkládá valné hromadě jedenkrát ročně stanovisko ke zprávě o hospodaření Svazu a o výsledku
své kontrolní činnosti.

11.5

Je povinen jedenkrát za rok, a má právo kdykoli, provádět kontrolu vedení účtů a účetní evidence
Svazu.

11.6

Upozorňuje orgány Svazu na zjištěné nedostatky, předkládá návrhy na jejich odstranění.

11.7

Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.
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Článek 12
Výkonný ředitel a sekretariát
12.1

Sekretariát je zřizován předsednictvem Svazu. Členem sekretariátu je z titulu své funkce
výkonný ředitel Svazu. Členové sekretariátu jsou ke Svazu v pracovním poměru.

12.2

Sekretariát zabezpečuje operativní a administrativní činnost Svazu, připravuje podklady pro
jednání předsednictva a podle pokynů předsednictva připravuje program a zajištění valných
hromad. Podle pokynů předsednictva plní úkoly pro něj vyplývající z usnesení valných
hromad a z rozhodnutí předsednictva.

12.3

Činnost sekretariátu řídí výkonný ředitel Svazu, který je z titulu své funkce oprávněn činit
právní úkony za Svaz a samostatně za Svaz podepisovat ve stejném rozsahu, jaký vyplývá
z funkce prokuristy dle § 450 občanského zákoníku. Oprávnění výkonného ředitele k jednání
za Svaz nezahrnuje právní úkony, jejichž předmětem je prodej nebo jiná forma převodu
vlastnického práva, výpůjčka, zřízení zástavního práva, předkupního práva, věcných břemen,
práva nájmu nebo podnájmu k movitému majetku Svazu. K takovým dispozicím s majetkem
Svazu je třeba předchozího rozhodnutí předsednictva, přijatého v souladu s bodem. 10.3
těchto Stanov. Toto omezení se netýká peněžních prostředků Svazu, s nimiž může výkonný
ředitel nakládat do výše, která v konkrétním případě v souhrnu nepřekročí částku 100.000,Kč. Dále výkonnému řediteli nepřísluší prodej nebo jiná forma převodu vlastnického práva,
výpůjčka, zřízení zástavního práva, předkupního práva, věcných břemen, práva nájmu nebo
podnájmu k nemovitostem ve vlastnictví Svazu, k takovým dispozicím s majetkem je třeba
souhlasu valné hromady dle bodu. 13.4 těchto stanov.
Výkonný ředitel se zúčastňuje bez hlasovacího práva jednání předsednictva a valných
hromad. Funkce výkonného ředitele není slučitelná s členstvím v předsednictvu a s funkcí
revizora účtů.
Článek 13
Majetek a hospodaření

13.1

Svaz hospodaří s vlastním majetkem podle zásad schválených valnou hromadou.

13.2

Finanční prostředky pro činnost získává Svaz zejména:
- z členských příspěvků,
- z příjmů dle bodu 5.2,
- z jiných příjmů.

13.3

Svaz není podnikatelským subjektem, vylučují se aktivity s cílem dosažení zisku. Svaz provozuje
činnosti nikoli výdělečně, je však v souladu s těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady
oprávněn požadovat náhradu nákladů vynaložených v souvislosti se svou činností pro členy dle
čl. 3 ve spojení s bodem. 5.2 těchto stanov.
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13.4

O nakládání s majetkem Svazu rozhoduje předsednictvo nebo v rámci limitu uvedeného v
bodech 10. 2. 4 a 12.3 předseda, místopředseda nebo výkonný ředitel Svazu. K převodu, nabytí
nebo zatěžování nemovitostí Svazu se vždy vyžaduje předchozí souhlas valné hromady.

13.5

Na základě a v rozsahu své činnosti vede Svaz průkazné účetnictví a plní daňové povinnosti
v souladu s obecně závaznými předpisy. Za řádné vedení účetnictví a plnění daňových
povinností odpovídá výkonný ředitel.

13.6

Podrobnější zásady hospodaření upravuje směrnice předsednictva Svazu.

Článek 14
Závěrečná ustanovení

14.2

Změny stanov nabývají účinnosti skončením projednávání bodu programu valné hromady, která
tyto změny předepsaným způsobem schválila.
Toto je platné znění stanov včetně změn schválených valnou hromadou ČSPS konanou dne
22. září 2020 v Praze.
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