Česká ZOO
Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo
(1) Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu
s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
(2) Spolek působí v českém jazyce pod názvem Česká ZOO. Změna názvu je možná
pouze na základě rozhodnutí Valné hromady.
(3) Sídlo spolku je na adrese Štěpaňáková 698/75, Ostrava Kunčice.

Čl. II
Účel spolku
(1) Účelem spolku je zabezpečování finančních prostředků a jiných hmotných i
nehmotných hodnot a jejich využívání pro zachování přírodních hodnot cestou
podpory existence a rozvoje českých a slovenských zoologických zahrad a jejich
projektů a záměrů, spočívajících v ochraně a rozmnožení vzácných druhů zvířat a v
nákupu, či pořízení nových druhů vzácných, nebo lidskou civilizací ohrožených zvířat.
(2) K dosažení těchto cílů a poslání bude spolek:
a) provádět osvětovou, výchovnou a propagační činnost v oblasti zachování
přírodních hodnot se zaměřením na české a slovenské zoologické zahrady a
jejich aktivity.
b) získávat a využívat prostředky především pro:
1. podporu projektů a programů českých a slovenských zoologických zahrad,
zaměřených zvláště k
1.1
účasti na mezinárodní chovatelské spolupráci,
1.2

péči o uchování druhů české a slovenské fauny chráněné českými a
slovenskými právními předpisy (na př. zák. č. 114/92 Sb.) a péči o
handicapované jedince české a slovenské fauny a jejich rehabilitaci,

1.3

opatření a dovozu potřebných jedinců vzácných a ohrožených druhů
zvířat k doplnění chovných párů a skupin v českých a slovenských
zoologických zahradách,

1.4

projektům stavebních a technických řešení, umožňujících podstatně
zlepšit prostředí, v němž jsou v zoo zvířata chována,

1.5

programům ekologické
vzdělávání mládeže,

1.6

dalším projektům a programům, sledujícím cíle shodné s posláním
spolku

výchovy

obyvatelstva

a

biologického

2. ocenění mimořádného přínosu pracovníků zoo v oblastech hodných
zvláštního zřetele, a to zejména pro:
2.1
ocenění nejvýznamnějších chovatelských výsledků. Toto ocenění je
určeno kolektivům, které dosáhnou pronikavých výsledků při
rozmnožení a odchovu živočišného druhu, přičemž je prokazatelná
vysoká míra osobního přičinění a zásluh pracovníků kolektivu,
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2.2

ocenění pozoruhodných stavebních a technických řešení objektů pro
umístění zvířat. Ocenění je určeno jednotlivcům i skupinám pracovníků
zoo, pokud osvědčí mimořádný osobní tvůrčí, či pracovní přínos pro
uplatnění stavebních a technických řešení, která se rovněž budou
vyznačovat i ekonomickou efektivností.

3. podporu mezinárodních kontaktů pracovníků českých a slovenských zoo
formou studijních cest a stáží jednotlivých pracovníků, či jejich skupin.

Čl. III
Členství
(1) Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na
základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o přijetí žadatele
za řádného člena spolku rozhoduje nejbližší valná hromada hlasováním na základě
doporučení výboru spolku. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby
přítomné na ustavující schůzi spolku.
(2) Členem spolku se může stát tuzemská, nebo zahraniční fyzická, nebo právnická
osoba (s výjimkou viz bod 4), která požádá o členství. V žádosti musí žadatel
prohlásit, že se ztotožňuje s cíli a posláním spolek a souhlasí s jeho statutem.
(3) Přidruženým členem spolku se stává každá osoba, která poukáže na konto spolku
jednorázový příspěvek, nebo dar ve smyslu Čl. V odst. 2, písm. b), aniž by požádala
o řádné členství.
(4) Řádným členem spolku se nemůže stát samotná jednotlivá česká či slovenská
zoologická zahrada, ani nikdo z jejích vedoucích pracovníků.

Čl. IV
Práva a povinnosti členů
(1) Řádný člen má tato práva a povinnosti
b)

účastnit se jednání valné hromady s hlasem rozhodujícím,

c)

volbou schvalovat navržené členy výboru spolku a revizora účtů a být do těchto
funkcí volen,

d)

předkládat návrhy a požadovat vysvětlení ve všech oblastech činnosti spolku,

e)

dodržovat statut spolku a podílet se podle svých sil a možností na činnosti
spolku,

platit pravidelné roční členské příspěvky v rozsahu a termínech stanovených
valnou hromadou,
f) obdržet opis účetní závěrky a písemnou zprávu o hospodaření spolku za
příslušný kalendářní rok.
(2) Přidružený člen má tato práva a povinnosti
e)

a)

zúčastnit se jednání valné hromady s hlasem poradním,

b)

předkládat návrhy a zaujímat stanoviska k jednotlivým otázkám, projednávaným
valnou hromadou,

c)

dodržovat statut spolku a podílet se podle svých sil a možností na činnosti
spolku,

d)

obdržet písemnou zprávu o hospodaření spolku za příslušný kalendářní rok.

(3) Členství řádného člena zaniká
a)

vystoupením, a to na základě oznámení, podaného výboru spolku a k datu na
oznámení uvedenému,
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b)

vyškrtnutím, a to automaticky v případě nezaplacení ročního členského
příspěvku ani po upozornění a v dodatečné lhůtě stanovené výborem spolku a k
datu vypršení této lhůty,

c)

vyloučením, a to v případě hrubého porušení zásad činnosti spolku a k datu,
stanovenému nejbližší valnou hromadou, která musí každé vyloučení svým
hlasováním schválit.

d)

úmrtím člena,

e)

zánikem spolku.

(4) Členství přidruženého člena zaniká automaticky ke dni 31. 12. kalendářního roku, v
němž svůj dar (příspěvek) spolku poskytl, pokud nejpozději k tomuto datu nepožádal
o členství řádné.

Čl. V
Zásady hospodaření
(1) Spolek je právnickou osobou, jež není zřízena za účelem podnikání. Veškeré
prostředky, které získá od svých členů a přispěvatelů budou použity na naplňování
cílů a poslání uvedených v Čl. II, vyjma prostředků nezbytných pro vlastní chod
spolku.
(2) Finančními zdroji spolek jsou
a)

pravidelné příspěvky členů spolek,

b)

jednorázové dary a příspěvky fyzických a právnických osob - členů i nečlenů,
podporujících spolek,

c)

dědictví ve prospěch spolek,

d)

úvěry, úroky a ostatní příjmy z kapitálového majetku spolek,

e)

případné příjmy získané vlastní činností, či využitím věcného majetku spolku,

f)

příspěvky z územních rozpočtů a příspěvky ze státního rozpočtu.

(3) Jakékoliv použití prostředků spolek nesmí být v rozporu s cíli a posláním spolku.
Pokud mají být zčásti použity i pro vlastní činnost spolku, lze tak učinit pouze na
základě ročního rozpočtu, předem schváleného valnou hromadou.
(4) Rozhodují část získaných prostředků je rozdělována mezi české a slovenské
zoologické zahrady a jejich pracovníky podle striktně stanovených pravidel, která
navrhuje výbor spolku v souladu s Čl. II tohoto statutu, a jejichž definitivní podobu
schvaluje valná hromada vždy předem pro každý další kalendářní rok.
(5) Adresátem příspěvku může být výlučně jen česká či slovenská instituce, uznaná za
"zoologickou zahradu" ve smyslu pravidel vytyčených Unií českých a slovenských
zoologických zahrad, anebo stálý pracovník takovéto instituce. Poskytované
příspěvky jsou buď přísně účelové a v případě jejich použití v rozporu s účelem,
deklarovaným v rozhodnutí výboru spolku o jejich poskytnutí, je spolek povinno
požadovat jejich zpětné navrácení, nebo jsou rozdělovány vítězům soutěží, předem
vyhlášených a organizovaných spolkem pro české zoologické zahrady a jejich
pracovníky (v souladu s pravidly dle předchozího odstavce).
(6) Spolek je povinen a oprávněn zabezpečit u žadatele kontrolu použití účelových
příspěvků.

Čl. VI
Správa a orgány spolku
(1) Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány
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a)

valná hromada,

b)

výbor spolku,

c)

předseda spolku,

d)

sekretář spolku.

Čl. VII
Valná hromada
(1) Je nejvyšším orgánem spolku. S hlasem rozhodujícím se jí mají právo zúčastnit
všichni řádní členové, s hlasem poradním přidružení členové. Na jednání valné
hromady jsou řádní členové zváni sdělením (písemným či ústním), přidružení členové
buď stejným způsobem, nebo prostým oznámením termínu konání ve sdělovacích
prostředcích (inzerátem).
(2) Je svolávána výborem spolku minimálně jednou ročně. Mimořádné zasedání je
svoláno v případě žádosti 1/3 řádných členů, nebo na žádost výboru spolku, či na
žádost revizora účtů. Ve všech těchto případech je výbor povinen svolat valnou
hromadu nejpozději do 30 dnů od podání podnětu.
(3) Je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů. K
přijetí usnesení je vždy třeba nadpoloviční většiny hlasů všech řádných členů,
přítomných v okamžik hlasování. Každý řádný člen disponuje jedním hlasem za
každých 200 Kč zaplacených v daném kalendářním roce formou ročního příspěvku.
(4) Ve své výlučné pravomoci projednává a schvaluje
a)

změnu statutu spolku,

b)

zprávu o činnosti, účetní závěru, rozpočet spolku,

c)

odvolání a kooptaci členů výboru spolku,

d)

přijetí a vyloučení řádného člena spolku,

e)

výši a splatnost ročních členských příspěvků řádných členů,

f)

zcizení nemovitého majetku spolku, či jeho zastavení či pronájem na dobu delší
než 5 let,

g)

zrušení spolku a způsob jeho majetkoprávního vypořádání,

h)

další otázky, pokud o nich rozhodne, že patří do její pravomoci,

i)

z členů spolku volbu členů výboru spolek a revizora účtů,

(5) jednání se pořizuje zápis, který obdrží každý řádný člen spolek, a každý přítomný
přidružený člen.
Čl. VIII

Výbor spolku
(1) Je správcem majetku spolku a rozhodujícím orgánem při rozhodování o poskytnutí
příspěvku žadateli, a to v rozsahu pravomocí, udělených mu valnou hromadou. Výbor
rozhoduje i o věcech, které nejsou statutem svěřeny valné hromadě, a které mu jsou
předloženy k rozhodnutí sekretářem spolku. Dále navrhuje valné hromadě přijetí a
vyloučení řádného člena spolku a odvolání člena výboru.
(2) Členové výboru jsou voleni valnou hromadou na období 3 let. Výbor má 7 členů a za
člena výboru může být zvolena pouze osoba starší 18 let, která požívá všeobecnou
úctu a vážnost mezi členy spolku, jehož je řádným členem, nebo reprezentantem
řádného člena a byla do této funkce navržena nejméně 3 jinými řádnými členy spolku.
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(3) Členové výboru volí ze svého středu předsedu spolku, jenž nadále předsedá
jednáním výboru, a dále sekretáře spolku.
(4) Výbor má kdykoliv právo ještě před uplynutím volebního období sekretáře odvolat a
zároveň do této funkce zvolit jiného člena výboru.
(5) Výbor se schází podle potřeby, minimálně jednou za 3 měsíce. Je usnášení schopný,
zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li
pro ně nadpoloviční většina přítomných. V případě nerozhodného hlasování
rozhoduje hlas sekretáře.
(6) Pokud se člen výboru této funkce vzdá písemným sdělením k rukám sekretáře, nebo
pokud je člen výboru odvolán na základě rozhodnutí výboru, může výbor za něj
dočasně kooptovat (do nejbližší valné hromady, která pak musí tuto kooptaci potvrdit,
nebo změnit) jiného člena.
(7) Funkce ve výboru je čestná a neplacená. Člen výboru má nárok na úhradu
cestovních výdajů spojených s účastí na jednání, a to v rozsahu platných právních
předpisů.
(8) O jednání výboru je sepsán zápis, který ověří svým podpisem jeden z přítomných
členů. V případech projednávání rozhodnutí o poskytnutí příspěvků žadatelům z řad
zoologických zahrad, podepisují tento zápis všichni přítomní členové výboru. Jednu
kopii zápisu obdrží každý člen výboru.

Čl. IX
Předseda spolku
(1) Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech
věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním
spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého.
(2) Předseda je volen členskou schůzí výboru spolku na dobu 3 let. Předseda se funkce
ujímá den následujícího po dni volby.
(3) Předseda je povinen:
a)

svolávat zasedání valné hromady v souladu s čl. VII. těchto stanov,

b)

vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)

archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d)

jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a
to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti
předchozího strategického plánu.

Čl. X
Sekretář spolku
(1) Je volen členy výboru spolku na období shodné s volebním obdobím ostatních členů
výboru (s výjimkou případů dle čl. VIII odst. 4). Funkce je zároveň také statutárním
orgánem spolku, oprávněným jednat jeho jménem.
(2) Je oprávněn zastupovat spolek navenek a jednat jeho jménem ve všech věcech bez
omezení. Řídí práci výboru a případně i aparátu spolku. Sekretář spolku může udělit
jiným osobám plnou moc k jednání v určitých jednotlivých záležitostech a určit i
rozsah a trvání této plné moci.
(3) Písemnosti spolku, nebo i jiné právní úkony v písemné formě podepisuje pouze
sekretář spolku, s uvedením jména, příjmení a funkce. V nezbytných případech je
připojen podpis dalšího člena výboru s podpisovým právem, schváleným výborem
spolku.
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(4) Sekretář spolku zajišťuje pořízení, zpracování a ověření zápisů z jednání valné
hromady i výboru a jejich distribuci členům v souladu s ustanoveními tohoto statutu.
(5) Sekretář spolku předkládá valné hromadě všechna doporučení a návrhy výboru,
včetně návrhů na přijetí, či vyloučení řádných členů i na složení nového výboru pro
další volební období.
(6) Sekretář spolku vede, ukládá a archivuje veškeré písemnosti spolku, včetně pošty i
všech materiálů z kontaktů se zoologickými zahradami i dalšími institucemi.
Vykonává tak veškeré administrativní práce spolku, pro něž může v případě potřeby,
jen s předchozím souhlasem valné hromady, sjednat odborné firmy, či placené
pracovníky aparátu spolku.
(7) Funkce sekretáře spolku je, stejně jako všechny ostatní funkce spolku, pokud valná
hromada nerozhodne jinak, funkcí čestnou a neplacenou.

Čl. XI
Doba činnosti spolek, majetkové vypořádání
(1) Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.
(2) Ukončení činnosti může schválit pouze valná hromada, pokud tak neučiní příslušný
státní orgán podle platných právních předpisů.
(3) Při zániku spolku (ukončení činnosti, zrušení) se provede likvidace v souladu s
právními předpisy. Pokud po provedené likvidaci, spojené s prodejem hmotného
majetku, zůstanou finanční prostředky, pak tyto budou rozděleny stejným dílem mezi
všechny stávající zoologické zahrady na území ČR a SR

Čl. XII
Závěrečná ustanovení
(1) Tento statut byl schválen výborem spolku, jehož všichni členové jsou uvedeni na
žádosti o registraci.
(2) Statut lze měnit a doplňovat pouze usnesením valné hromady spolku.
(3) Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení valné hromady.
(4) Pokud nejsou upraveny tímto statutem, řídí se právní vztahy, týkající se tohoto
spolku, příslušnými právními předpisy České republiky.

V Ostravě dne 1. 12. 2014
Ověřil:

Zapsal:
Ing. Dušan Bílek
sekretář spolku

Jaroslav Svoboda
předseda spolku
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