STANOVY
Derbianus Conservation, z. s.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Čl. I.
Název spolku
Název spolku: Derbianus Conservation, z. s.
Spolek vznikl dne 18. 8. 2010 jako občanské sdružení na základě registrace u Ministerstva vnitra
ČR pod názvem Derbianus Czech Society for African Wildlife, o. s. V roce 2014 bylo občanské
sdružení v souladu s legislativními změnami ze zákona transformováno na zapsaný spolek.
Změna právní formy nijak neovlivnila účel, hlavní cíle a směřování organizace.
(dále jen „spolek“)
Čl. II.
Sídlo spolku
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 – Suchdol
Čl. III.
Statut spolku
1. Spolek je samostatnou právnickou osobou.
2. Spolek je dobrovolná, nezávislá, nepolitická organizace, sdružující fyzické i právnické osoby,
které podporují cíle spolku na základě společného zájmu.
3. Za účelem podpory cíle spolku může být spolek zakladatelem nebo spoluzakladatelem jiné
právnické osoby, pokud činnost takové organizace podporuje účel spolku.
4. Spolek se může podílet na činnosti i jiných právnických osob nebo institucí k naplnění svého
účelu.
Čl. IV.
Účel spolku
1. Účelem spolku je přispět k ochraně světové biodiverzity prostřednictvím podpory a
realizace aktivit zaměřených na ochranu ohrožených druhů v oblastech jejich původního
výskytu a podporou trvale udržitelného managementu těchto oblastí.
2. K hlavním činnostem spolku k naplnění hlavního cíle zejména náleží:
a) Záchrana ohroženého západního poddruhu antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus
derbianus), zejména realizací oborového chovu v Senegalu, zlepšením ochrany a
výzkumem antilop a celého jejich životního prostředí. Dalším cílem je výzkum a
ochrana vybraných prvků biodiverzity v Africe.
b) Příprava, vedení a podpora projektů zaměřených na ochranu ohrožených živočišných
druhů a jejich původního prostředí.
c) Environmentální vzdělávání.
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d) Spolupráce s akademickou obcí, zoologickými zahradami a dalšími organizacemi a
institucemi při identifikaci, přípravě, podpoře a realizaci projektů.
e) Provozování internetových stránek.
f) Vydávání odborně zaměřených publikací a dalších tiskovin souvisejících s propagací
činnosti a výsledků spolku.
g) Podílení se na přípravě právních předpisů a připomínkovém řízení k navrhovaným
právním předpisům týkajících se naplňování cíle spolku.
h) Spolupráce s odbornou veřejností.
i) Spolupráce s organizacemi s obdobným zaměřením na území ČR i v zahraničí.
j) Prezentace spolku a jeho výsledků ve vztahu k laické a odborné veřejnosti.
3. K vedlejším činnostem spolku k naplnění účelu spolku a podpoře hlavních činností náleží:
a) Pořádání odborných přednášek, konzultací, kulturních, vzdělávacích, výukových a
společenských akcí, zprostředkování poradenství.
b) Vydávání informačních a propagačních materiálů, produkce audiovizuálních materiálů.
c) Zajištění a správa prostředků určených pro vlastní činnost spolku a nakládání s nimi
v souladu s cílem a zaměřením spolku.
d) Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou
činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
PODMÍNKY ČLENSTVÍ
Čl. V.
Vznik členství
1.
2.

Členem spolku se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba mající zájem aktivně
podporovat cíle spolku a respektovat stanovy spolku.
Druhy členství:
a) Sympatizant:
i. Členství vzniká na základě potvrzení spolku o doručení přihlášky na adresu sídla,
elektronickou adresu spolku, nebo vyplněním elektronického formuláře na
internetových stránkách spolku a následným písemným potvrzením ze strany
spolku.
ii. Člen sympatizant má právo:
(1) účastnit se kulturních a vzdělávacích programů pořádaných spolkem a jeho
řádnými členy,
(2) podílet se na činnostech spolku, vyjma činností, které dle stanov přísluší pouze
řádným členům,
(3) využívat dalších výhod a služeb, které spolek poskytuje, vyjma výhod a služeb,
které dle stanov přísluší pouze řádným členům.
iii. Tento typ členství je bezplatný, příspěvky jsou dobrovolné.
b) Řádný člen:
i. O vzniku členství rozhoduje výkonný výbor spolku na základě doručení přihlášky
na adresu sídla, elektronickou adresu spolku, nebo vyplněním elektronického
formuláře na internetových stránkách spolku (pokud bude spolkem zřízen) a
následným písemným potvrzením o rozhodnutí výkonného výboru.
ii. Řádným členem spolku může být právnická osoba, nebo fyzická osoba, která
dosáhla věku osmnácti let, má plnou způsobilost k právním úkonům.
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iii. Podmínkou vzniku členství je též uhrazení členského poplatku, jehož výši stanovil
výkonný výbor (výkonný výbor může v případech hodných zvláštního zřetele
rozhodnout, že poplatek lze prominout).
iv. Řádný člen má právo:
(1) být volen do orgánů spolku,
(2) účastnit se členské schůze, v případě právnické osoby prostřednictvím
oprávněného zástupce uvedeného v přihlášce,
(3) hlasovat na členské schůzi a uplatňovat návrhy a protinávrhy,
(4) podílet se na činnostech spolku,
(5) požadovat vysvětlení od výkonného výboru týkající se jeho činnosti,
(6) účastnit se kulturních a vzdělávacích programů pořádaných spolkem a jeho
řádnými členy,
(7) využívat dalších výhod a služeb, které spolek poskytuje.
c) Čestný člen:
i. O vzniku členství rozhoduje výkonný výbor spolku, na základě písemně
potvrzeného souhlasu navrženého kandidáta,
ii. Čestný člen má právo:
(1) účastnit se členské schůze,
(2) účastnit se kulturních a vzdělávacích programů pořádaných spolkem a jeho
řádnými členy,
(3) podílet se na činnostech spolku, vyjma činností, které dle stanov přísluší pouze
řádným členům,
(4) využívat dalších výhod a služeb, které spolek poskytuje, vyjma výhod a služeb,
které dle stanov přísluší pouze řádným členům.
iii. Tento typ členství je bezplatný, příspěvky jsou dobrovolné.
d) Zakládající člen (dále jako „Zakládající člen“):
i.
Zakládajícími členy jsou:

Karolína Brandlová

Pavla Hejcmanová

Tamara Fedorova

Magdalena Žáčková

Petr H. Verner
ii.
Členství vzniklo rozhodnutím členské schůze a výkonného výboru na základě
prokazatelného dlouhodobého přínosu spolku.
iii.
Člen má právo:
(1) být volen do orgánů spolku,
(2) účastnit se členské schůze a jednání výkonného výboru,
(3) hlasovat na členské schůzi a uplatňovat návrhy a protinávrhy,
(4) podílet se na činnostech spolku,
(5) požadovat vysvětlení od výkonného výboru týkající se jeho činnosti,
(6) účastnit se kulturních a vzdělávacích programů pořádaných spolkem a jeho
řádnými členy,
(7) využívat dalších výhod a služeb, které spolek poskytuje,
(8) vyjádřit nesouhlas se zvolením člena výkonného výboru dle čl. X. odst. 8 a čl. XI
odst. 16 stanov.
(9) hlasovat o odvolání člena výkonného výboru dle čl. XI odst. 4 stanov,
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(10) udělovat souhlas s rozhodnutím výkonného výboru dle čl. XI. odst. 8 písm. c),
k), l).
iv.

Tento typ členství je bezplatný a platnost členství je časově neomezená.

Čl. VI.
Povinnosti člena spolku
Člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku, respektovat usnesení orgánů spolku a jednat
vždy tak, aby nepoškozoval zájmy spolku.
Čl. VII.
Zánik členství
1.

2.

Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením, přičemž vystoupení musí člen písemně nebo e-mailem oznámit
výkonnému výboru, členství zanikne dnem doručení takového oznámení,
b) vyloučením na základě rozhodnutí výkonného výboru (např. z důvodu závažného
porušení povinností vyplývajících ze stanov, kdy člen jedná proti zájmům spolku a
poškozuje dobré jméno spolku; neplacení členského poplatku v řádném termínu),
c) úmrtím člena,
d) zánikem spolku,
e) zánikem člena právnické osoby.
Členství Zakládajícího člena může být zrušeno pouze na návrh některého ze Zakládajících
členů a se souhlasem všech Zakládajících členů spolku oprávněných k hlasování v této věci.
Hlasování o vyloučení Zakládajícího člena ze spolku se navržený Zakládající člen na
vyloučení má právo zúčastnit, má také právo se k návrhu vyjádřit, ale není oprávněn o svém
vyloučení hlasovat.
Čl. VIII.
Seznam členů

1.

2.

Výkonný výbor vede seznam všech členů spolku. V seznamu jsou evidovány tyto údaje:
a) jméno, příjmení/název právnické osoby,
b) tituly a odborné či zájmové zaměření,
c) datum narození/identifikační číslo právnické osoby,
d) adresa bydliště člena/sídlo právnické osoby,
e) pověřený zástupce u právnické osoby,
f) kontaktní údaje,
g) den vzniku členství,
h) druh členství.
Do seznamu se zapisují i další údaje, pokud s tím člen vyjádří souhlas. Člen spolku je
povinen oznámit bez zbytečného odkladu všechny změny zapisovaných údajů týkajících se
jeho osoby.
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ORGÁNY SPOLKU
Čl. IX.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou: členská schůze, výkonný výbor a předseda spolku.
Čl. X.
Členská schůze
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Členská schůze je poradním orgánem spolku.
Členskou schůzi svolává výkonný výbor zasláním písemné pozvánky, nebo elektronické
písemné pozvánky všem řádným členům spolku na adresu uvedenou v seznamu členů, a to
nejméně 14 pracovních dní přede dnem konání členské schůze. Termín konání členské
schůze stanoví výkonný výbor nejméně jednou za rok. Členské schůze se mohou účastnit
pouze řádní členové spolku, čestní členové, Zakládající členové a osoby, které k účasti přizve
výkonný výbor.
Řádný člen spolku se účastní členské schůze osobně, nebo v zastoupení na základě plné
moci. Každý člen má jeden hlas.
Členská schůze je oprávněna požadovat po výkonném výboru:
a) zprávu o činnosti za uplynulé období,
b) účetní uzávěrku za uplynulé období,
c) plán činnosti na následující období.
K přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
členů, pokud stanovy výslovně nestanoví jinak.
Členská schůze je oprávněna dávat výkonnému výboru podněty k řešení týkající se činností
spolku.
Výkonný výbor je povinen svolat do 30 dnů ode dne, kdy o to písemně požádá alespoň jedna
třetina všech řádných členů spolku mimořádnou členskou schůzi.
V případě zániku výkonného výboru jsou Zakládající členové povinni svolat do 30 dnů ode
dne, kdy se o zániku výkonného výboru dozvěděli mimořádnou členskou schůzi, kde dojde
ke zvolení nového výkonného výboru.
a) Na pozici člena výkonného výboru může kandidovat pouze fyzická osoba, která
dosáhla 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům a je řádným členem spolku, v
případě člena právnické osoby musí zástupce právnické osoby být fyzickou osobou,
která dosáhla 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům.
b) Úmysl kandidovat zájemce písemně oznámí nejpozději v den konání mimořádné
členské schůze.
c) Volba nových členů výkonného výboru probíhá tak, že se přítomným řádným členům
na členské schůzi rozdá seznam kandidátů a ti zakroužkují jméno/jména, kterým
dávají svůj hlas. S tím, že každý člen může zakroužkovat nejvíce tolik jmen, kolik je
volených pozic. Dle počtu přidělených hlasů se určí pořadí zvolených kandidátů.
d) Bezprostředně po svém zvolení uspořádá výkonný výbor ustavující schůzi, kde
členové výkonného výboru ze svého středu zvolí předsedu spolku.
Výkonný výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího
ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu
musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal,
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jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet
do všech zápisů ze zasedání členské schůze.
Čl. XI.
Výkonný výbor
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Nejvyšším orgánem spolku je výkonný výbor, který řídí jeho činnost.
Výkonný výbor má 8 členů, které volí výkonný výbor na dobu 5 let.
Pokud člen výkonného výboru zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán před skončením
funkčního období, zbývající členové výkonného výboru bezodkladně dohodou jmenují člena
nového. Takto jmenovaní členové výkonného výboru jsou jmenováni pouze na zbytek
funkčního období, které příslušelo předchozímu členu výkonného výboru. O průběhu
jmenování učiní výkonný výbor zápis.
Pokud by se výkonný výbor, předseda výkonného výboru či některý jeho člen choval zvlášť
zavržení hodným způsobem, poškozoval spolek a jednal v rozporu s jeho účelem a cíli,
mohou Zakládající členové navrhnout předsedovi/výkonnému výboru jeho/jejich odvolání.
V takovém případě hlasují o odvolání člena/členů jak členové výkonného výboru, tak
Zakládající členové. Pokud je Zakládající člen členem výkonného výboru, hlasy se nesčítají.
Hlasování se může dotčený člen/předseda účastnit nikoliv však hlasovat.
Jednání výkonného výboru svolává a řídí předseda, a to dle aktuálních potřeb. K přijetí
rozhodnutí výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
výboru, pokud stanovy výslovně nestanoví jinak. Každému členu výkonného výboru náleží
při hlasování jeden hlas, předsedovi náleží při hlasování též jeden hlas, při rovnosti hlasů je
jeho hlas rozhodující. Předseda je povinen na každé jednání výkonného výboru písemně
pozvat i Zakládající členy a to minimálně s 5 denním předstihem. Zakládající členové mají
právo se k probírané agendě výkonného výboru vyjádřit, ale nehlasují, pokud k tomu nejsou
výkonným výborem ad hoc vyzváni, nebo se nejedná o hlasování dle čl. XI. odst. 8 písm. c),
k), l).
Výkonný výbor je oprávněn rozhodnout v kterékoliv věci týkající se spolku, kromě věcí
patřících do působnosti členské schůze, nebo předsedy. Řídí veškerou činnost spolku.
O každém jednání výkonného výboru musí být pořízen zápis obsahující datum, předmět
jednání, podstatné návrhy, výsledky hlasování a usnesení.
Do působnosti výkonného výboru náleží:
a) provádění koncepce činnosti spolku,
b) řízení činnosti spolku v souladu se stanovami,
c) výklad a změna stanov,
d) volba členů výkonného výboru a jejich odvolávání,
e) schvalování rozpočtu, podle kterého se řídí hospodaření spolku,
f) schvalování výroční zprávy o hospodaření spolku,
g) rozhodování o všech záležitostech spolku a zajištění všech činností spolku, pokud
nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti členské schůze,
h) rozhodování o vzniku a zániku členství ve spolku,
i) svolávání členské schůze,
j) rozhodování o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům,
pokud pro to existují závažné důvody,
k) rozhodování o zrušení spolku, nebo jeho sloučení s jiným spolkem,
l) volba předsedy a jeho odvolání.
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9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Rozhodnutí výkonného výboru dle čl. XI. odst. 8 písm. c), k), l) je podmíněno většinovým
souhlasem Zakládajících členů.
Výkonný výbor je dále povinován členské schůzi předkládáním zprávy o činnosti a
hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok.
Ke splnění některých svých úkolů může výkonný výbor zřídit pozici ředitele. Ředitel končí
svoji činnost po splnění zadaného úkolu, nebo rozhodnutím výkonného výboru. Ředitel je
podřízen výkonnému výboru a samostatně může rozhodovat pouze v rámci svěřených
pravomocí.
K naplnění cílů spolku může výkonný výbor zřídit odborné komise.
Výkonný výbor nejpozději 90 dnů před koncem svého funkčního období určí termín voleb a
jejich zajištění. Termín konání voleb je povinen oznámit nejpozději 30 dní před termínem
voleb všem řádným členům spolku.
Na pozici člena výkonného výboru může kandidovat pouze fyzická osoba, která dosáhla 18
let, je plně způsobilá k právním úkonům a je řádným členem spolku.
Úmysl kandidovat zájemce písemně oznámí nejpozději 7 dní před datem konání voleb
stávajícímu výkonnému výboru. Předseda zašle seznam kandidátů Zakládajícím členům
nejpozději 6 dní před datem konání voleb.
Volba nových členů výkonného výboru probíhá aklamací. Zakládající členové mají právo
vyjádřit svůj nesouhlas se zvolením jednotlivých členů do 10 dnů od zvolení členů
výkonného výboru. Pokud nesouhlas vyjádří všichni Zakládající členové, je volba do
výkonného výboru neplatná a musí být zvolen jiný kandidát.
Bezprostředně po svém zvolení uspořádá nový výkonný výbor ustavující schůzi, kde
členové výkonného výboru ze svého středu zvolí předsedu spolku.
Čl. XII.
Předseda spolku

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Za spolek jedná předseda výkonného výboru, který je statutárním orgánem spolku.
Předseda je volen výkonným výborem z řad jeho členů na dobu 5 let.
V období mezi jednáními výkonného výboru má předseda právo rozhodovat o
neodkladných záležitostech týkajících se spolku samostatně.
Předseda je povinen jednat za spolek s péčí řádného hospodáře a je oprávněn činit právní
úkony za spolek a zavazovat spolek pouze v souladu s účelem spolku a koncepcí činnosti
spolku. O svých rozhodnutích je povinen informovat výkonný výbor co nejdříve, nejpozději
však na nejbližším jednání výkonného výboru.
Podepisování za spolek probíhá tak, že k nadepsanému, nebo jinak vyznačenému názvu
spolku připojí předseda svůj podpis.
Pro dílčí plnění některých úkolů může pověřit předseda jiného člena výkonného výboru a
rovněž mimořádně z důvodu odbornosti i jinou osobu.
V případě odstoupení či jiného důvodu odchodu předsedy je nový předseda volen opět
výkonným výborem, a to ve lhůtě do 30 dnů.
Čl. XIII.
Společná ustanovení o orgánech spolku

1.

K volbě do orgánu spolku je nutný souhlas kandidáta s výkonem funkce.
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2.

3.

4.

Je-li za člena orgánu spolku zvolena právnická osoba, její statutární zástupce bezodkladně
písemně oznámí předsedovi výkonného výboru, která fyzická osoba je pověřena účastnit se
jednání tohoto orgánu.
Člen orgánu spolku je oprávněn vzdát se své funkce. O tom je povinen učinit písemné
oznámení, zaslané předsedovi výkonného výboru. Pokud se funkce vzdá sám předseda,
učiní tak zasláním písemného oznámení všem členům výkonnému výboru a Zakládajícím
členům.
Funkce člena orgánu spolku zanikne, zanikne-li funkcionáři členství ve spolku.
Čl. XIV.
Zásady hospodaření

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Spolek hospodaří se svým majetkem účelně a hospodárně v souladu s platnými právními
předpisy.
Spolek sestavuje každoročně svůj rozpočet, dle kterého hospodaří.
Členské příspěvky jsou zavedeny pouze pro řádné členy. O případné změně výše členských
příspěvků rozhoduje výkonný výbor.
Spolek nabývá majetek zejména:
a) z členských příspěvků,
b) z dobrovolných členských příspěvků,
c) z dobrovolných příspěvků třetích osob (právnických i fyzických),
d) ze sponzorských a jiných darů (finančních i nefinančních),
e) prodejem sponzorských darů,
f) komerčním využitím sponzorských ploch,
g) ze státních a mezinárodních dotací a grantů,
h) z výnosů ze sbírek,
i) z výnosů z vedlejších činností spolku,
j) z výnosů z vlastního majetku.
Spolek neusiluje ve svém hospodaření o vytvoření zisku. Získané prostředky budou použity
ve prospěch spolku k činnostem zajišťujícím naplnění účelu spolku.
Spolek odpovídá za své závazky celým svým jměním; členové neodpovídají za závazky
spolku.
Čl. XV.
Ukončení činnosti a zánik spolku

1.
2.

3.
4.

Spolek může být zrušen rozhodnutím soudu, bude-li naplněn některý ze zákonných důvodů.
Spolek může být zrušen dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jiným spolkem, o čemž
rozhoduje výkonný výbor. Toto rozhodnutí musí jednohlasně schválit, a to na základě
kontroly a revize hospodaření a činnosti spolku když uzná tuto skutečnost za nevyhnutelné
řešení.
V případě zrušení spolku určí výkonný výbor termín a způsob vypořádání majetku, závazků
a pohledávek v souladu s obecně platnými předpisy.
Spolek zanikne dnem výmazu ze spolkového rejstříku.

Tyto stanovy byly schváleny výkonným výborem v Praze dne 10. dubna 2017
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