Stanovy spolku Dorper Asociace CZ, z.s.

Čl.1 Název a sídlo spolku
1. Název: Dorper Asociace CZ, z.s. (dále jen spolek)
2. Sídlo: Vendryně 942, 73994
3. Místo působnosti: celé území České republiky
Čl. 2 Cíl a předmět činnosti spolku
1. Účel spolku
1.1.Podpora chovu ovcí plemene Dorper a Dorper White (dále jen Dorper) včetně dalších plemen
ovcí a koz.
1.2.Podpory uplatňování produktů chovů.
2. Předmět činnosti spolku
2.1.Zajišťuje vedení plemenných knih.
2.2.Podílí se a usměrňuje udržování kvalitního genofondu ovcí plemene Dorper
2.3.Spolupracuje s výzkumnými a vědeckými pracovišti při řešení projektů spojených s
problematikou chovu ovcí a koz.
2.4.Zajišťuje plemenářské služby
2.4.1.Kontrolu užitkovosti.
2.4.2.Testování užitkov ch vlastností.
2.4.3.Zpracování v sledků kontroly užitkovosti, dědičnosti užitkových vlastností a testování.
2.4.4.Zveřejňování výsledků kontroly užitkovosti a testování.
2.4.5.Koordinuje šlechtitelské a chovatelské aktivity.
2.5. Přispívá k navazování vztahů chovatelů se zpracovateli, odběrateli, obchodem a službami při
zajištění rovnosti všech členů spolku a chovatelů nečlenů spolku.
2.6.Organizuje a spolupracuje při realizaci chovatelských, vzdělávacích, propagačních, folklórních a
kulinářských akcí.
2.7.Pořádá tematické zájezdy, přednášky, instruktáže, školení a kurzy.
2.8. Vede plemenné knihy ovcí a koz v souladu s legislativou České republiky.
2.9.Spolupracuje s chovatelskými svazy a organizacemi v České republice a v ostatních zemích.
2.10. Vykonává vedlejší hospodářskou činnost, která může spočívat v podnikání, a to výhradně za
účelem podpory účelu spolku podle čl. 2 odst. 1.

Čl. 3 Právní postavení spolku
1. Spolek vzniká jako zájmová organizace s právní subjektivitou. Členství ve spolku se nedot ká
právního postavení ani závazků jeho členů. Členové spolku neručí za závazky spolku.
2. Obchodní a další vztahy mezi členy spolku navzájem a jednotliv ch členů vůči spolku se upravují
samostatně, dvou, popřípadě vícestrann mi smlouvami podle platn ch právních norem.

Čl. 4 Členství ve spolku
1. Typ členství
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1.1. Spolek umožňuje jeden typ členství, a to řádné členství (dále jen členství).
2. Vznik členství
2.1.Členství ve spolku - členem spolku se mohou stát právnické a zletilé fyzické osoby, které se
ztotožňují s programem spolku a zavazují se dodržovat stanovy spolku, dodržovat a naplňovat
ustanovení podle Čl.4 odst. 2.5.4 a 2.5.5. V případě fyzické osoby se členem může stát každý,

bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní
příslušnosti. Člen nemusí být zároveň chovatelem.
2.2.Vznik členství - vznik členství je podmíněn podáním písemné přihlášky. Členem spolku se
uchazeč stává po schválení jeho členství radou spolku a uhrazení základního ročního členského
příspěvku.
2.3.O přijetí nebo zamítnutí přijetí žadatele o členství ve spolku rozhoduje Rada spolku.
2.4.Žadatel o členství ve spolku může proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí podat zdůvodněné
odvolání k Revizní komisi spolku.
2.4.1.Revizní komise rozhodne ve lhůtě do 30 dnů od obdržení odvolání žadatele:
2.4.1.1.O zamítnutí odvolání.
2.4.1.2.Vrácení žádosti Radě spolku k přehodnocení původního rozhodnutí.
2.4.1.2.1.V případě opakovaného rozhodnutí musí rada svůj verdikt zdůvodnit.
2.4.1.3.Předání žádosti Členské schůzi spolku k přehodnocení původního rozhodnutí.
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2.5. Základní práva chovatelů.
2.5.1.Chovatelé mají právo na rovné zacházení a jakákoliv jejich diskriminace při realizaci
Šlechtitelského programu nebo vedení Plemenné knihy je nepřípustná.
2.5.2.Chovatelé mají právo na přístup ke všem službám, které Spolek poskytuje na základě
účasti ve Šlechtitelském programu a jeho dodržování.
2.5.2.1.V zákonem stanovených případech je možné ukončit chovateli poskytování služeb.
2.5.3.Chovatelé mají právo stát se členy spolku.
2.5.4.Chovatelé dodržují závazné právní předpisy, zejména se řídí zákonem č. 154/2000 Sb.
Plemenářský zákon, Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/1012,
Šlechtitelským programem, Řádem plemenné knihy, Chovným cílem a Etickým kodexem
chovatele Dorper.
2.5.5.Členové Spolku se řídí jeho platnými stanovami a podílejí se na jeho fungování. Členové
se účastní členských schůzí, kde pro účely hlasování disponují každý jedním hlasem. Na
základě ověřené plné moci mohou zastupovat pouze jednoho nepřítomného člena.
2.5.6.Je-li člen současně chovatelem řídí se rovněž dalšími platnými dokumenty (Čl.4 odst. 2.5.4.
a 2.5.5.) stanovujícími práva a povinnosti chovatele.
2.6.
Spolek vede seznam členů, a to v elektronické podobě v adresáři. Seznam spravuje předseda
rady a je oprávněn do něj činit zápisy a výmazy. Seznam není zpřístupněn veřejnosti.
3. Zánik a pozastavení členství
3.1.Pozastavení členství
3.1.1.Členství ve spolku může být pozastaveno (dočasné zbavení členských práv).
3.1.2.O pozastavení členství nebo jeho schválení (v případě důvodu z 3.1.3.2. a 3.1.3.3.)
rozhoduje rada spolku.
3.1.3.Důvodem pozastavení je:
3.1.3.1.Vlastní žádost člena
3.1.3.2.Rozhodnutí Rady spolku na základě neplnění nebo porušení povinností člena.
3.1.3.3.Rozhodnutí Rady spolku na základě porušení legislativy související s činností spolku.
3.1.4.Pozastavení členství se provádí na dobu určenou rozhodnutím o pozastavení členství.
Jedná se o zánik členských práv po dobu trvání pozastavení členství. Nejedná se o zánik
členství.
3.1.5.O ukončení pozastavení členských práv rozhodne Rada spolku po zániku důvodů
pozastavení členství.
3.1.6.O pozastavení členství či ukončení pozastavení členství rozhoduje rada spolku ve lhůtě do
30 dní.
3.2.Členství ve Spolku zaniká:
3.2.1.Zánikem členské organizace (právnické osoby).
3.2.2.Rozhodnutím a žádostí člena o ukončení členství.
3.2.3.Při nezaplacení základního ročního členského poplatku do termínu konání nejbližší
členské schůze.
3.2.4.Vyloučením člena rozhodnutím Rady spolku na základě:
3.2.4.1.Závažn ch nebo opakovaných neplnění nebo porušení povinností člena Spolku.

3.2.4.2.Poškozování Spolku.
3.2.4.3.Poškozování jiných členů nebo člena Spolku.
3.2.5.Úmrtím člena
3.2.6.Členství může být ukončeno v případě neřešení důvodů pozastavení členství ze strany
člena ve lhůtě k tomu v rozhodnutí o pozastavení určené.
3.3.Při zániku členství nedochází k vrácení ani poměrné části členského příspěvku. Orgány a
struktura Spolku
čl. 5 Orgány a struktura spolku
Orgány Spolku jsou:
1. Členská schůze spolku
1.1.Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku. Schází se nejméně jedenkrát ročně, nebo tehdy,
požádají -li o její svolání nejméně dvě třetiny členů, nebo pokud ji svolá Revizní komise spolku
na základě zjištěn ch nedostatků v činnosti a hospodaření. Členskou schůzi svolává Rada
spolku nejméně 14 dní před datem jejího konání včetně uvedení návrhu programu jednání, a to
prostřednictvím doručujícího orgánu (pošta), e-mailu nebo jinými moderními nástroji
komunikace, případně i osobně či telefonicky. Účast je možno zajistit i dálkově prostřednictvím
technických prostředků, pokud tak určí svolavatel v pozvánce.
1.2.Členské schůzi přísluší zejména:
1.2.1.Volba členů Rady spolku, Rady plemenné knihy a Revizní komise spolku.
1.2.2.Rozhodování o způsobu volby orgánů (tajná nebo veřejná) činí členská schůze veřejn m
hlasováním.
1.2.3.Účast na tvorbě a schvalování programu činnosti Spolku a určování strategie Spolku.
1.2.4.Schvalování zprávy o činnosti a hospodaření spolku předkládané Revizní komisí.
1.2.5.Tvorba a schvalování statutu Spolku a volebního řádu, jejich změn a doplňků, pokud se
tyto dokumenty zavádějí.
1.2.6.Rozhodování o v ši základních ročních člensk ch příspěvků.
1.2.7.Rozhodování ve věcech, které si členská schůze vyhradí.
1.2.8.Rozhodování o změně stanov.
1.3.Členská schůze přijímá usnesení a rozhodnutí za účasti nadpoloviční většiny členů. V případě,
že se nesejde nadpoloviční většina členů, bude svolána náhradní členská schůze v jiném
termínu.
1.4.K platnosti rozhodnutí, či usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomn ch členů. Ve členské
schůzi mají členové rovnoprávné zastoupení.
1.5.Předseda rady spolku zajistí vyhotovení zápisu z členské schůze do 30 dnů od jejího ukončení.
Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu
předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
1.6.Členské schůze se mohou účastnit pozvaní hosté. Pozvanými hosty jsou zejména chovatelé ovcí
plemene Dorper. Hosté nemají hlasovací právo.
1.7.Členská schůze společně s Radou spolku, Radou PK a chovateli nečleny spolku se podílí na
tvorbě Šlechtitelského programu, Řádu PK, Chovného cíle.
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2. Rada spolku
2.1.Rada spolku je volen orgán spolku. Organizuje činnost spolku a rozhoduje o všech
podstatn ch záležitostech, které nejsou v lučně vyhrazeny členské schůzi.
2.1.1.Rada spolku je nejméně tříčlenná a je volena členskou schůzí spolku na období pěti let.
2.1.2.Rada spolku rozhoduje většinou hlasů. V případě rovnosti je rozhodný hlas předsedy rady
spolku.
2.1.3.Schůze rady spolku je svolána nejméně třikrát ročně.
2.1.4.V případě vzdání se funkce nebo v případě odvolání člena rady v průběhu funkčního
období, je rada doplněna na požadovan počet. K tomuto účelu jsou členskou schůzí voleni
(je-li to možné) jeden nebo dva náhradníci.
2.1.5.Nedojde-li k doplnění rady ani z řad náhradníků, doplní členy Rady spolku rada sama z řad
členů spolku na dobu do konce funkčního období.

2.2.Do působnosti Rady spolku patří zejména:
2.2.1.Volba předsedy Rady spolku (statutárního zástupce spolku).
2.2.2.Řídit činnost spolku a rozhodovat o všech jeho záležitostech s v jimkou rozhodování ve
věcech příslušejících výhradně členské schůzi spolku.
2.2.3.Reprezentovat spolek a zastupovat ho při jednáních s jin mi subjekty.
2.2.4.Schvaluje znění dokumentů podle Čl. 5 odst. 1.7. a předkládá je Ministerstvu zemědělství
ČR ke schválení.
2.2.5.Rozhoduje o schvalování či neschvalování přijetí nových členů.
2.2.6.Rozhoduje o pozastavení a obnovení členství ve spolku a o zrušení členství ve spolku.
2.2.7.Rozhoduje o rozpočtu spolku, hospodářských a personálních záležitostech spolku.
3. Předseda rady spolku
3.1.Předseda je statutární představitel spolku. Je volen Radou spolku z jejího středu.
3.1.1.Předseda rady spolku je volen na období pěti let.
3.1.2.Rozhoduje samostatně.
3.1.3.Řídí veškerou činnost a jednání spolku a jeho orgánů a zastupuje spolek navenek.
3.1.4. Zodpovídá za řádné hospodaření spolku.
3.1.5. Předsedu zastupují podle potřeby v plném rozsahu jeho práv a povinností ostatní členové
rady na základě jeho pověření.
3.1.6.Jmenuje a odvolává statutárního místopředsedu spolku s totožnými právy a povinnostmi
jako předseda spolku.
3.1.7.Jmenuje a odvolává doplňující členy Rady spolku a Rady plemenné knihy.
3.1.8.Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností a pečlivostí.
Předseda svolává členskou schůzi. Předseda je oprávněn sjednávat pracovněprávní vztahy a
tyto také ukončovat.
4. Revizní komise spolku
4.1.Revizní komise spolku je kolektivní dozorčí orgán spolku. Její členové jsou voleni členskou
schůzí. Revizní komise má vždy lichý počet členů, nejméně však tři členy.
4.2.Členové revizní komise jsou voleni na období pěti let.
4.3.Revizní komise volí ze svého středu předsedu Revizní komise.
4.4.Revizní komise rozhoduje většinou hlasů.
4.5.Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se schůzí rady spolku.
4.6.Revizní komise se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
4.7.Revizní komisi přísluší zejména:
4.7.1.Kontrolovat hospodaření s vešker mi finančními prostředky a majetkem spolku a
posuzovat hospodárnost jeho činnosti.
4.7.2.Kontrolovat činnost rady spolku a plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze spolku.
4.7.3.Zjistí-li revizní komise závažné nedostatky je oprávněná svolat mimořádnou členskou
schůzi spolku.

Čl. 6 Financování činnosti spolku
Nezbytné finanční prostředky na veškerou činnost spolku se získávají z finančních prostředků členů a
vlastní činností spolku. K tomuto účelu se zakládá předseda rady spolku účet
u peněžního ústavu.
1. Další finanční prostředky spolek získává z grantů, dotací, od sponzorů, a další činnosti.
2. Rozdělení zisku:
2.1.Investice.
2.2.Další činnosti spolku.
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Čl.7. Závěrečná ustanovení
1. Spolek vznikl jeho ustavením na členské schůzi jeho členů.
2. Trvání spolku není omezeno na dobu určitou.

3. Spolek může zaniknout, jestliže o tom rozhodnou nejméně tři pětiny všech členů spolku na členské
schůzi spolku k tomuto účelu svolané.
4. V případě zániku Spolku bude jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen mezi členy Spolku, a to
dle pravidel pro likvidaci. Není-li možné likvidační zůstatek rozdělit mezi členy Spolku, nabídne
likvidátor zůstatek obci, na jejímž území má spolek sídlo, a to jen k veřejně prospěšnému cíli.
Ve Vendryni 14.12.2021
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Tyto stanovy spolku byly schváleny členskou schůzí spolku Dorper Asociace CZ 17.12.2021.
Digitálně podepsal
Jaroslav Rucki
Datum: 2021.12.27
12:49:16 +01'00'

