Stanovy spolku The Kukang Rescue Program, z.s.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: The Kukang Rescue Program, z.s. (dále jen spolek)
2. Sídlo: Vinohradská 14/208, Praha 2, 120 00
Článek II.
Práva a postavení spolku
1. Spolek je dobrovolný a nezávislý svazek členů vytvořený za účelem společného plnění účelu a cílů
spolku.
2. Spolek je právnickou osobou podle českého práva zapsanou ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu
v Praze.
Článek III.
Účel, cíle, a formy činnosti spolku
Účel spolku:
Základním účelem spolku je podpora oslabení nelegálního obchodu se zvířaty (a to zejména s chráněným
a ohroženým druhem outloň váhavý).
Cíle a formy činnosti spolku:
a) Koordinace spolupráce s (místními) vládními agenturami na vymáhání zákonů na ochranu outloňů.
Zaznamenané případy nelegálního obchodu se zvířaty (a to zejména s chráněným a ohroženým druhem
outloň váhavý v regionu Severní Sumatra) jsou oznámeny příslušným orgánům, které by měly podpořit
zákaz těchto aktivit s následným zabavením nelegálně držených jedinců outloně váhavého a jejich
přesunem do záchranného a rehabilitačního centra The Kukang Rescue Program. Cílem spolku je
koordinovat tuto spolupráci (a to zejména s indonéskou vládní agenturou Balai Besar Konservasi Sumber
Daya Alam Sumatera Utara- BBKSDA Sumatera Utara).

b) Finanční podpora a koordinace záchranného a rehabilitačního centra pro zabavené outloně.
Cílem spolku je finanční podpora a koordinace provozu záchranného a rehabilitačního centra pro outloně
zabavené na černém trhu se zvířaty, a tak i umožnění příslušným orgánům efektivně vymáhat dané
zákony. Absence takového zařízení obvykle představuje pro příslušné orgány překážku při zabavování
zvířat. Záchranné a rehabilitační centrum The Kukang Rescue Program se nachází v Indonésii na Sumatře
v provincii Severní Sumatra.
c) Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a jejich ochraně.
Vzdělávání široké veřejnosti je jednou z nejdůležitějších strategií moderní ochrany přírody. Veřejné
informační kampaně, osvětové a vzdělávací aktivity pod dohledem spolku jsou rozhodující pro budování
pochopení dané problematiky a užitkového i estetického významu přírody širokou veřejností. V rámci
spolku bude probíhat vzdělávání a osvěta cílených místních komunit i široké veřejnosti pomocí
společenských událostí, přednášek o dané problematice i pomocí internetu (a to zejména pomocí
webových serverů a sociálních sítí).
d) Vybudování indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských aktivit spojených s outloni.
Cílem spolku je vybudovat síť klíčových lidí, se kterými budou konzultována témata spojená s outloni a
jejich ochranou. Členové spolku budou podporovat zapojení indonéských místních obyvatel a vlády v
činnostech spojených s ochranou outloňů. Cílem je vyškolit tyto lidi a vytvořit tak základní tým, který
bude aktivně řešit většinu z ochranářských aktivit.
Formami vedlejší činnosti spolku, sloužících výlučně k podpoře hlavní činnosti, jsou zejména:
e) Provozování vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti
spojené s osvětovými činnostmi a propagací.
Článek IV.
Členství
1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, které se chtějí podílet na
jeho činnosti a souhlasí se stanovami spolku.
2. Členství ve spolku se dělí na zakládající a přidružené. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se
účastní činností přípravného výboru. Zakládající členy spolku tvoří tři osoby, které spolek zakládají,
ztotožňují se s účelem a činností spolku a hodlají se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními
členy spolku a zároveň jsou členy výkonného týmu. Jejich členství bylo ustanoveno při založení spolku.
Přidruženým členem se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která
se ztotožňuje s účelem a činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními
členy spolku, a která se z jakéhokoli důvodu nemohla stát zakládajícím členem, ale má zájem podílet se

na činnosti spolku a přispívat k naplnění jeho účelu. O přijetí přidruženého člena rozhoduje výkonný tým
spolku na základě žádosti zájemce o přidružené členství.
3. Členem spolku se může stát každý, pokud bude vyvíjet činnost v souladu s cíli spolku.
4. O přijetí člena rozhoduje výkonný tým na základě písemné přihlášky, jejíž obsah stanoví výkonný tým
vnitřním předpisem a umožní žadatelům o členství, aby se s ním seznámili.
5. O přijetí člena rozhoduje výkonný tým spolku jednomyslně a své rozhodnutí uchazeči o členství sdělí
neprodleně po svém rozhodnutí, přičemž toto rozhodnutí nemusí zdůvodňovat.
6. Řádné členství není omezeno místem bydliště, národností, státní příslušností, politickým smýšlením ani
náboženským vyznáním.
7. Členství ve spolku zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výkonnému týmu spolku
b) vyloučením člena výkonným týmem spolku
c) úmrtím člena
d) zánikem spolku.
8. Důvodem vyloučení je zejména:
a) závažné porušení stanov spolku, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve spolku
b) závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce nebo činnosti ve spolku
c) ohrožení dobré pověsti spolku
d) o vyloučení člena spolku rozhoduje výkonný tým spolku.
9. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen spolku s uvedením důvodů a skutečností, o něž svůj
návrh opírá. S návrhem na vyloučení musí být člen, kterého se návrh týká, seznámen písemně nejméně 1
týden před jednáním výkonného týmu o jeho vyloučení. Člen, o jehož vyloučení se jedná, musí být
přizván na jednání výkonného týmu o vyloučení, má právo se k vyloučení vyjádřit, obhájit se. Člen, o
jehož vyloučení se jedná, nemá hlasovací právo týkající se jeho samotného.
10. Vyloučený člen má právo se dovolat přezkumu rozhodnutí výkonného týmu členskou schůzí. Členská
schůze může rozhodnutí výkonného týku zrušit jen tehdy, odporuje-li zákonu nebo stanovám.
11. Právo člena na soudní ochranu není dotčeno.

Článek V.
Evidence členů
1. Evidenci členů spolku (dále jen „evidence“) vede výkonný tým. Podobu evidence stanoví výkonný tým
vnitřním předpisem.
2. Účelem evidence je přehled o okruhu členů a o právních vztazích členů ke spolku. Evidence je dostupná
jen členům spolku.
3. Evidence obsahuje:
a) jméno a příjmení člena
b) trvalý pobyt člena, popř. adresu pro doručování
c) den vzniku členství
d) den a právní důvod zániku členství
e) jiné skutečnosti, které souvisejí s členstvím a které stanoví výkonný tým.

Článek VI.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku
b) být volen do orgánů spolku
c) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
d) být informován o činnosti spolku a o jeho vnitřních předpisech
e) účastnit se členských schůzí a přednášet na nich své názory, podněty, připomínky
2. Mezi povinnosti člena patří zejména:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku
c) respektovat rozhodnutí členské schůze a výkonného týmu
d) starat se s péčí řádného hospodáře o svěřený majetek spolku. O poškození nebo ztrátě svěřené
věci je člen povinen neprodleně informovat orgány spolku. V případě, že bude prokázáno jeho
zavinění, je člen povinen nahradit spolku škodu, která mu vznikla.
e) plně využívat svých znalostí a schopností k dalšímu růstu organizační a umělecké úrovně
spolku v souladu s tím, jak je nastíněno ve stanovách spolku.
Článek VII.

1.
2.
3.
4.

5.

Čestné členství
Čestné členství může být uděleno fyzické nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj
některé z činností, které jsou cílem spolku.
S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.
Čestný člen se může svého čestného členství vzdát.
O udělení čestného členství rozhoduje výkonný tým jednomyslně všemi členy. Odejmuto mu může být
pouze z jednomyslného rozhodnutí všech členů výkonného týmu, poruší-li nebo ohrozí-li svých chováním
dobrou pověst spolku.
Čestný člen má právo předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku, účastnit se všech akcí
spolku, pracovních schůzek, zasedání výkonného týmu a členské schůze spolku.
Článek VIII.
Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
a) členská schůze
b) výkonný tým
c) předseda

Článek IX.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším rozhodovacím orgánem spolku.
Členská schůze je svolána minimálně 1x ročně.
Členskou schůzi svolává výkonný tým rozesláním pozvánky na emailové adresy členů uvedené v
evidenci. Členové výkonného týmu a předseda se jednání členských schůzí zúčastní vždy.
Členská schůze zejména:
a) schvaluje změnu stanov
b) rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání
c) schvaluje zprávu o hospodaření s majetkem
d) volí výkonný tým spolku a případně jej odvolává
e) schvaluje výši členských příspěvků
f) schvaluje rozpočet spolku na příští období
g) bere na vědomí výroční zprávu
h) rozhoduje o zřízení poradních orgánů
i) rozhoduje o zřízení pobočných spolků s tím, že za jejich případné dluhy spolek neručí
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Členská
schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje statutár.
Rozhoduje-li se o zrušení spolku, vyžaduje se souhlas dvou třetin všech členů členské schůze.
Z každého jednání členské schůze musí být pořízen zápis.
Článek X.

Výkonný tým
1. Výkonný tým je 3členný orgán, jehož členové mají rovnocenné pravomoci. Členy výkonného týmu
jmenuje členská schůze.
2. Výkonný tým je složen z předsedy a z dalších dvou členů.
3. Výkonný tým řídí běžný chod spolku a rozhoduje prostou většinou všech členů výkonného týmu.
4. Člen výkonného týmu může být v pracovněprávním vztahu ke spolku.
5. Člena výkonného týmu je možné odvolat z funkce pouze se souhlasem zbývajících členů výkonného
týmu.
6. Výkonný tým má v rozsahu své pravomoci právo veta; pro využití práva veta se požaduje jednomyslný
souhlas všech členů výkonného týmu.
Článek XI.
Předseda
1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.
2. Předsedu volí výkonný tým ze svých řad na základě hlasování, přičemž je nutná nadpoloviční většina
hlasů.
3. Předseda jedná navenek za spolek ve věcech souvisejících s účelem a cíli spolku a reprezentuje činnost
spolku na veřejnosti.
4. Výkonný tým jmenuje zástupce předsedy, který zastupuje předsedu spolku v jeho nepřítomnosti.

Článek XII.
Jednání za spolek
1. Za spolek navenek jedná předseda.
2. Podepisování se za spolek děje tak, že předseda připojí k názvu spolku svůj podpis.
3. Odstavec 1 a platí obdobně pro zástupce předsedy, byl-li jmenován.
Článek XIII.
Zásady hospodaření
1. Zdroji majetku spolku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob
b) příjmy z vedlejší hospodářské nebo podnikatelské činnosti
c) příspěvky z veřejných rozpočtů
d) členské příspěvky
e) ostatní
2. Zisk spolku je používán pouze k rozvoji jeho aktivit nebo na jeho správu.
3. Spolek vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření spolku, která obsahuje zejména:
a) přehled činnosti spolku v příslušném kalendářním roce
b) údaje o počtu a skladbě členů spolku
c) složení orgánů spolku
d) roční účetní závěrku a zhodnocení údajů v ní uvedených.
Čl. XIV
Hospodaření a zánik spolku
Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a
případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty, případně prostředky získanými
skrze vedlejší činnost spolku. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti
spolku, řádně podložené účetními doklady.
2. S výsledky hospodaření seznamuje výkonný tým členy spolku na každé členské schůzi.
3. Spolek zaniká z důvodů uvedených zákonem. O zrušení spolku rozhoduje členská schůze. Majetkové
vypořádání spolku se při jeho zániku řídí rozhodnutím výkonného týmu. Likvidátora v případě zániku
spolku bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje výkonný tým. V případě
zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci (likvidační zůstatek) převeden na jinou právnickou
osobu s příbuzným předmětem činnosti dle rozhodnutí výkonného týmu.
1.

Čl. XV
Závěrečná ustanovení
1. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
2. Tento spolek vznikl zápisem do spolkového rejstříku, který byl upraven v zákonu č. 304/2013 Sb., o
veřejných rejstřících právnických osob (rejstříkový zákon), a který je veden rejstříkovým soudem (místně
příslušný krajský soud).
3. Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněn výkonný tým;
tím není dotčeno právo na soudní ochranu. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně
platnými právními předpisy.
4. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 27.5.2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do
spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

Účinnost od schválení členskou schůzí 27. 5. 2016
V Praze dne
Zapsal:
Ing. František Příbrský
Ověřili:
Mgr. Johana Rotterová

Ing. Lucie Čižmářová

