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Článek I  

Název organizace  
Řád rytířů vína sv. Urbana, z.s. 

  

1. Řád rytířů vína sv. Urbana (dále ŘRV sv. Urbana) je dobrovolné společenství mužů a žen, 

které spojuje nejen dobré víno, jídlo a přátelství, ale i rozvíjení tisíciletých tradic spojených 

s vínem a s dodržováním desatera ctností středověkých rytířů:   

    čest – věrnost – víra – naděje – láska – milosrdenství – statečnost – spravedlnost – 

moudrost – umírněnost  

ŘRV sv. Urbana je zvláštní forma právnické osoby, která vystupuje jako rytířský řád a 

působí v České republice jako zapsaný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník – NOZ.  

2. ŘRV sv. Urbana je nepolitickou společenskou organizací-zapsaným spolkem. 

3. Logo ŘRV sv. Urbana má na svém štítě nápis Řád Rytířů vína sv. Urbana. Štít je na 

vrcholu ozdoben dvěma zelenými listy s vinným hroznem uprostřed a zlatými přikryvadly. 

Na vrcholu štítu je umístěna polovina zeleného květu. 

4. Znakem řádu je zlatý rytířský kříž, obklopený v kruhu zlatými vinnými listy s hrozny zlaté 

barvy, umístěný na sametové podložce zelené barvy.  

5. Sídlem řádu jsou Valtice. Adresa řádu je: 691 42 Valtice, K Venerii 82, Morava, Česká 

republika.  

   

Článek II  

Členové ŘRV sv. Urbana, z.s., jejich práva a povinnosti 
 

1. Členem ŘRV sv. Urbana, rytířem-rytířkou vína, se může stát každý muž či žena, který ctí 

dobrodiní myšlenky zabývat se nejen historií vína, ale i zachováním a rozvíjením 

rytířských ctností a vinařských tradic předků pro současnou i budoucí generaci.  

2. Členem ŘRV sv. Urbana, rytířem-rytířkou vína, se stává každá osoba starší 21 let, která 

požádá formou písemné přihlášky o přijetí do spolku se stručným zdůvodněním svého 

rozhodnutí a jehož členství potvrdilo Shromáždění ŘRV sv. Urbana. Členství v řádu je 

podmíněno následným složením slibu při slavnostní investituře.  

Řád rytířů vína sv. Urbana tvoří:     

a) Řádní členové, rytíři a rytířky vína starší 21 let, kteří podali písemnou žádost o přijetí, 

byli přijati a složili řádový slib. 

b) Čestní členové (čestní rytíři a rytířky vína), kterým bylo členství navrženo za jejich 

dosavadní postoje, činnost a práci, vykonanou pro zachování a rozvíjení rytířských 

myšlenek, jakož i tradic spojených s vínem.  
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3. Přijímání členů do ŘRV sv. Urbana       

a) Návrh na přijetí nových členů do ŘRV sv. Urbana může Shromáždění rytířů a rytířek 

vína navrhnout kterýkoliv z řádných členů řádu. O přijetí řádných i čestných členů 

řádu (rytířů a rytířek vína) rozhoduje Shromáždění ŘRV sv. Urbana hlasováním.  

b) Za člena ŘRV sv. Urbana je přijat uchazeč-uchazečka, pro kterého hlasovala 

nadpoloviční většina přítomných členů na Shromáždění rytířů a rytířek vína sv. 

Urbana. 

c) Počet čestných členů ŘRV sv. Urbana může dosáhnout maximálně počtu dvou třetin 

řádných členů ŘRV sv. Urbana.                                              

4. Práva a povinnosti členů ŘRV sv. Urbana  

a) Platit členský příspěvek schválený Shromážděním rytířů a rytířek ŘRV sv. Urbana.  

b) Členové ŘRV sv. Urbana mají právo volit a být voleni do funkcí řádu, zúčastňovat se 

jeho činností, všech pracovních i slavnostních zasedání včetně Shromáždění ŘRV sv. 

Urbana.    

a) Povinností členů ŘRV sv. Urbana je dodržovat STANOVY řádu, aktivně se účastnit 

naplňování i uskutečňování cílů řádu a propagovat je v občanské veřejnosti. Řádně 

platit roční členské příspěvky.  

b) V souladu se zákony České republiky mohou řádní a čestní členové ŘRV sv. Urbana 

používat osobní znak (erb).  

c) Řádní a čestní členové ŘRV sv. Urbana mohou po investituře (po složení slibu a 

pasování do rytířského stavu) používat za svým jménem zkratku Eq.V. (Eques Vinum 

= rytíř-rytířka vína sv. Urbana).  

d) Řádní a čestní členové ŘRV sv. Urbana mají právo nosit rytířský plášť (kombinace 

barvy vínové-bordó a zelené se zlatě zdobeným límcem) s insignií řádu-zlatým 

rytířským křížem, který je převýšen modrofialovým hroznem a zeleným listem. 

e) Členství v ŘRV sv. Urbana zaniká:  

 písemným sdělením o vystoupení z ŘRV sv. Urbana, z.s. 

 úmrtím 

 rozhodnutím Shromáždění ŘRV sv. Urbana o vyloučení z řádu, a to zejména pro 

úmyslný trestný čin, za odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, za 

jednání člena s cíli řádu 

 opakovanou absencí člena na rytířském shromáždění 

 pokud neuhradí stanovený roční členský příspěvek do konce daného roku. 
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Článek III  

Cíle činnosti ŘRV sv. Urbana, z.s. 

  
1. Cílem činnosti ŘRV sv. Urbana je ochrana duchovních i praktických tradic předků 

spojených s vínem na poli občanském, kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, 

hospodářském a zachování i rozvíjení rytířských ctností v každodenním životě i ve 

společnosti. 

2. Iniciace záchrany starých vinařských pomůcek k pěstování a sběru révy vinné, 

vinařských lisů a ostatních pomůcek k výrobě, dopravě i skladování vína. Vytvoření 

sbírky a její vystavení pro potřeby a poučení veřejnosti. 

3. Rozvíjení kultury pěstování a výroby vína, ušlechtilé konzumace vína a kultury stolování.    

                              

 

                                               

Článek IV 

 Orgány Řádu rytířů vína sv. Urbana, z.s. 
 

1. Členská schůze-Shromáždění ŘRV sv. Urbana, z.s. je tvořeno všemi členy a je 

nejvyšším orgánem spolku. Členem spolku může být fyzická i právnická osoba, kdy 

věková hranice u fyzické osoby je stanovena dosažením 21. roku. Shromáždění ŘRV 

sv. Urbana, z.s. se schází dvakrát do roka (jaro, podzim). Mezi jinými pravomocemi 

rozhoduje shromáždění členů spolku o složení Výboru spolku-kolektivního 

statutárního orgánu spolku, určuje hlavní směřování spolkové činnosti, rozhoduje o 

změně stanov spolku a má kontrolní funkci.  

2. Výbor spolku – kolektivní statutární orgán 

Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech 

věcech. Výbor spolku ŘRV sv. Urbana, z.s. je kolektivním statutárním orgánem 

tvořeným 3 členy (předseda, místopředseda a hospodář), kteří jsou zapsáni ve 

veřejném spolkovém rejstříku. Každý člen Výboru jedná za spolek navenek po dohodě 

se všemi členy Výboru. V situacích, kdy je třeba nějakou záležitost neodkladně se 

všemi členy Výboru i řádu projednat a nechat schválit mimo řádné shromáždění řádu, 

lze provést hlasování procedurou per rollam prostřednictvím internetu. Výbor 

schvaluje členská schůze na 5 let. Výbor spolku podává návrhy a jedná o všech 

důležitých věcech týkajících se spolku (např. příprava a návrh ke schvalování stanov 

spolku, event. jejich změn, schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení 

členů, navrhuje strategický plán spolku i jeho cíle na příští období). S výborem spolku 

úzce spolupracuje Rada ŘRV sv. Urbana z. s. 

  

Předseda Výboru spolku svolává dle potřeby (min. jednou ročně) a řídí zasedání 

Výboru. Každoročně předkládá členské schůzi ke schválení výroční zprávu o činnosti 

spolku. 
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Místopředseda Výboru spolku zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti a stará se o 

písemnosti spolku. Vede seznam členů, zodpovídá za spisovou službu a archivaci 

dokumentů vzniklých na základě činnosti spolku. 

Hospodář Výboru spolku má na starosti hospodaření s finančními prostředky podle 

platných právních předpisů, spravuje pokladnu a každoročně předkládá členské schůzi 

ke schválení účetní závěrku spolku.  

   

Článek V                                                                             

Zemští mistři 
 

Zemští mistři řádu (zástupci spolku v jednotlivých zemích a regionech jsou voleni 

Shromážděním ŘRV sv. Urbana a řídí zemské kapituly (jsou-li zřízeny). Zemský mistr 

svolává zemskou kapitulu řádu, řídí její zasedání i zemské úředníky řádu. Zemský mistr 

může jmenovat jednotlivé zemské funkcionáře řádu. Toto jmenování podléhá schválení 

Výboru spolku. Zemskou kapitulu tvoří členové řádu, kteří se pro začlenění do některé ze 

zemských kapitul svobodně rozhodnou.  

 

Článek VI  

Funkcionáři ŘRV sv. URBANA, z.s. 
 

Funkcionáři řádu jsou: kancléř, herold, komoří, hospodář a webmaster řádu. 

1. Funkcionáři řádu jsou na návrh Správní rady řádu voleni Shromážděním ŘRV sv. 

Urbana. 

2. Úkoly funkcionářů řádu:  

a) Kancléř řádu vyřizuje agendu rady řádu, odpovídá za ni a v běžných záležitostech 

zastupuje předsedu Správní rady řádu. Opatruje kořen révy vinné, na který noví adepti 

rytířství dotykem stvrzují při pasování svůj slib. 

b) Herold řádu připravuje a řídí ceremonie řádu a dohlíží na jejich hladký chod 

(investituru, shromáždění řádu, ostatní slavnostní zasedání). Při těchto příležitostech 

ohlašuje příchod významných hostů hlasem a úderem heroldské hole. Opatruje 

heroldskou hůl. 

c) Komoří řádu vede a aktualizuje registr členů řádu, eviduje nové přihlášky. Připravuje 

curricula a jmenovací rytířské dekrety pro pasování nových členů řádu. Shromažďuje, 

eviduje a ukládá písemnosti řádu V případě potřeby zastupuje kancléře řádu. Opatruje 

pečeť řádu. 

d) Hospodář řádu spravuje finance řádu, vede k tomu předepsané účetnictví a uchovává 

účetní doklady. Vede evidenci členských příspěvků, darů, sponzorských a jiných 

finančních prostředků. Sestavuje rozpočet řádu i zprávu o hospodaření, které 

předkládá Správní radě řádu a Shromáždění ŘRV sv. Urbana ke schválení. 
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e) Webmaster řádu zodpovídá za vedení, aktualizaci i platbu webových stránek ŘRV 

sv. Urbana.  

  Článek VII  

Patroni ŘRV sv. Urbana, z.s. 
 

1. Patronem ŘRV sv. Urbana je svatý Urban. 

2. Patronem řádu je i Dionýsos – Bacchus (podle mytologie bůh vína a nespoutaného veselí; 

původně byl i bohem úrody a plodnosti). 

3. Dalšími patrony řádu mohou být osoby a instituce, které nad ŘRV sv. Urbana převzali 

záštitu, což stvrdily písemně vydanou listinou, nebo které odsouhlasí Shromáždění ŘRV 

sv. Urbana.   

  Článek VIII 

 Hospodaření ŘRV sv. URBANA, z.s. 

   
1. ŘRV sv. Urbana je zvláštní formou právnické osoby-zapsaným spolkem (z.s.) 

a dobrovolným nadnárodním společenstvím mužů a žen. 

2. Zdroje a prostředky řádu tvoří roční členské příspěvky. Výše ročních příspěvků na 

nastávající rok se stanovuje na podzimním Shromáždění ŘRV sv. Urbana.   

  

Článek IX  

Zánik ŘRV sv. Urbana, z.s.  
 

1. ŘRV sv. Urbana může o svém dobrovolném zániku rozhodnout souhlasným hlasováním 

dvoutřetinové většiny na Shromáždění ŘRV sv. Urbana nebo může zaniknout ze zákona. 

2. V případě rozhodnutí o zániku řádu ustanoví Shromáždění ŘRV sv. Urbana likvidátory a 

rozhodne o způsobu vypořádání finančních prostředků řádu.    

                                                                                                               

Článek X   

Závěrečná ustanovení  

1. Jestliže v činnosti ŘRV sv. Urbana nastane okolnost, která není upravena stanovami 

řádu, vychází se při řešení této okolnosti z obecně právních předpisů.  

2. ŘRV sv. Urbana se ve své činnosti řídí platným právním řádem České republiky. 

3. Shromáždění ŘRV sv. Urbana je povinno upravit stanovy řádu podle ustanovení 

občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., § 214 až 268), vztahující se na činnost 

spolků. 

----------------------------------- 


