Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.
schválené na ustavující schůzi dne 13. 10. 2014

I.

Úvodní ustanovení

1. Název: Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále též „Spolek“).
2. Spolek užívá v mezinárodním styku anglický název ve znění Czech Society for Cell
Biology, z.s.
3. Sídlem Spolku je Praha.
4. Spolek je dobrovolná odborná organizace sdružující především vědecké, vědeckopedagogické a vědecko-technické pracovníky, kteří se svou činností společně podílejí
na dalším rozvoji a zvyšování úrovně vědecké, vědecko-pedagogické a vědeckotechnické činnosti v buněčné biologii a překrývajících se vědních oborech, jakož i na
popularizaci vědy.
5. Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu §146 občanského
zákoníku.
II.

Účel Spolku

1. Účelem Spolku je podpora zejména rozvoje buněčné biologie a překrývajících se
vědních oborů, podněcování vědecké a vědecko-popularizační činnosti a šíření nových
poznatků v praxi. Spolek se snaží být nápomocný členům Spolku při jejich odborné a
vědecké práci, a snaží se zejména přispět ke zvyšování odborné úrovně mladých
pracovníků v oboru.
2. K naplnění svého účelu Spolek pořádá či spolupořádá vědecké kongresy, symposia,
přednášky, diskuse, praktické kurzy, spolupracuje s domácími i zahraničními
vědeckými společnostmi a institucemi podobného zaměření.

III.

Členství ve Spolku

1. Členství je individuální a kolektivní.
2. Individuální členství
O členství ve Spolku se může ucházet odborník, především vědecký, vědeckopedagogický či vědecko-technický pracovník v oboru buněčné biologie a
překrývajících se oborů, který podá písemnou přihlášku, jejíž náležitosti jsou uvedené
na webových stránkách Spolku. Individuální členství vzniká přijetím za člena a
zaplacením individuálního příspěvku na jeden kalendářní rok. Individuální členové
jsou řádní členové Spolku. O přijetí uchazeče za individuálního člena Spolku a o výši,
splatnosti a způsobu platby členského příspěvku rozhoduje Rada Spolku.
3. Kolektivní členství
Kolektivním členem Spolku se mohou stát právnické osoby (dále „Firmy“). Přihláška
se podává písemně, její náležitosti jsou uvedeny na webových stránkách Spolku.
1/5

Kolektivní členství vzniká přijetím za člena a zaplacením kolektivního příspěvku na
jeden kalendářní rok. Kolektivní člen má postavení mimořádného člena Spolku. Pro
jednání se Spolkem zastupuje Firmu pověřená osoba Firmy. O přijetí uchazeče za
kolektivního člena Spolku a o výši, splatnosti a způsobu platby členského příspěvku
rozhoduje Rada Spolku. Detaily činnosti kolektivního člena dojednává předseda
Spolku spolu s Radou Spolku.

IV.

Práva a povinnosti členů

1. Člen Spolku má právo zejména:
a) zúčastnit se Členské schůze a podílet se na jejím jednání
b) volit a být volen do orgánů Spolku v případě řádných členů; právo volit a být volen
do orgánů Spolku nemají kolektivní členové Spolku
c) být informován o pořádání akcí Spolku
d) využívat výhody členů při odborných akcích Spolku.
2. Člen Spolku je povinen zejména:
a) zachovávat stanovy Spolku, podílet se na plnění úkolů Spolku
b) plnit usnesení orgánů Spolku, kterými se stanoví konkrétní úkoly jednotlivých členů
c) odpovědně plnit funkci, kterou byl pověřen
d) platit členské příspěvky.
V.

Zánik členství ve Spolku

1. Individuální členství ve Spolku zaniká:
a) písemným prohlášením člena, že ze Spolku vystupuje
b) nezaplacením členského příspěvku, ač byl řádný člen o zaplacení dvakrát písemně
upomenut
c) úmrtím člena
d) vyloučením.
2. Kolektivní členství zaniká:
a) písemným prohlášením firmy, že ze Spolku vystupuje
b) nezaplacením členského příspěvku, ač byl kolektivní člen (firma) o zaplacení
dvakrát písemně upomenut
c) zánikem firmy
d) vyloučením.
3. Při vyloučení člena se postupuje podle §239-242 občanského zákoníku.
VI.

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:
Členská schůze, Rada, Předseda, Revizor.
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VII.

Členská schůze

1. Členská schůze všech členů Spolku je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Členské schůzi přísluší:
a. určovat hlavní směry činnosti Spolku
b. schvalovat zprávu Rady o činnosti Spolku za období od poslední členské
schůze
c. schvalovat zprávu revizora za období od poslední členské schůze
d. usnášet se na základních hospodářských opatřeních v rámci Spolku
e. volit revizora a členy Rady
f. rozhodovat o změně Stanov Spolku
g. rozhodovat o zrušení Spolku.
3. Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za běžný rok
plán činnosti a rozpočet Spolku na další kalendářní rok.
4. Členská schůze se koná alespoň jednou za rok. Svolává ji písemnou pozvánkou s
programem Předseda.
5. Členské schůzi předsedá a řídí ji Předseda nebo jiný člen Rady pověřený Předsedou.
6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina
řádných členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
7. Nesejde-li se v určenou dobu nadpoloviční většina řádných členů, je Předseda
oprávněn ukončit řádné zasedání členské schůze a zahájit o 30 minut později náhradní
členskou schůzi. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu
přítomných řádných členů, ale lze projednávat jen body programu uvedené v pozvánce
na členskou schůzi. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů členů přítomných
v době usnášení.
VIII. Rada
1. Rada je výkonným orgánem Spolku. Funkční období Rady jsou 3 roky, opakovaná
volba členů Rady je možná. Rada má nejvýše 11 členů. Konkrétní počet členů pro
příslušné funkční období stanoví Rada.
2. Radě přísluší zejména:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za běžný rok
schvalovat plán činnosti a rozpočet Spolku na následující rok
pověřovat členy Spolku plněním konkrétních úkolů
zabezpečovat přípravu členské schůze v celém jejím rozsahu
rozhodovat o přijetí za člena a o vyloučení člena
rozhodovat o výši, splatnosti a způsobu platby členského příspěvku
rozhodovat o konání akcí Spolku, o přidělení příspěvků na zahraniční stáže,
o účasti na vědeckých akcích
h. rozhodovat o členství Spolku v tuzemských i zahraničních organizacích.
3. Členové Rady si ze svého středu volí Předsedu, který je statutárním orgánem Spolku.
4. Jednání Rady svolává a řídí Předseda. Rada je usnášeníschopná při nadpoloviční
účasti členů Rady Spolku a usnesení je přijato, když pro něj hlasuje nadpoloviční
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většina rozhodování se účastnících členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
Předsedy.
5. Členství v Radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období
b) rezignací
c) dohodou o ukončení členství
d) smrtí
e) odvoláním.
6. Rezignuje-li člen Rady na svou funkcí, skončí jeho členství v Radě uplynutím dvou
měsíců po doručení rezignace popř. sdělení rezignace do zápisu z jednání Rady.
7. Členové Rady, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat na předčasně
uvolněné místo člena Rady náhradního člena do doby nejbližšího zasedání členské
schůze, která zvolí nového člena orgánu. Členská schůze může zvolit do funkce i
člena, který vykonával funkci na základě kooptace.
8. Rada rozhoduje ve věcech jí svěřených ve sboru s výjimkou případů, kdy je působnost
jednotlivých členů Rady rozdělena do konkrétních oblastí.
9. Rada může rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh
věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle Předseda ostatním členům Rady. Rozhodnutí je
přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena Rady,
kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady. Rozhodnutí
přijaté „per rollam“ podepisuje Předseda. Na nejbližším zasedání Rady jsou členové
informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání Rady.
10. Je-li rozhodnutí Rady přijato, zaznamená se na žádost člena Rady, který návrhu
odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů Rady,
je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno
poskytnutím zápisu z jednání Rady jejím členům.
IX.

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Zastupuje Spolek navenek a jedná
samostatně jeho jménem. Předseda může zmocnit k jednání jménem Spolku jiného
člena Rady.
2. Předsedovi jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy
nesvěří jinému orgánu Spolku.

X.

Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem Spolku.
2. Revizor:
a. dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v
souladu se stanovami a právními předpisy
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b. Radě, Předsedovi a Členské schůzi předkládá jednou ročně zprávu o
výsledcích své kontrolní činnosti.
3. Revizor je zvolen členskou schůzí na 3 leté funkční období a může svoji funkci plnit
maximálně po dobu dvou po sobě jdoucích funkčních období.
4. Pro skončení funkce Revizora platí obdobně ustanovení těchto Stanov o ukončení
členství v Radě.
5. Revizor se může účastnit jednání Rady, nemá však hlasovací právo.

XI. Zrušení Spolku
1. Na zrušení Spolku se usnáší členská schůze Spolku, které se musí zúčastnit alespoň dvě
třetiny řádných členů Spolku. O naložení s likvidačním zůstatkem rozhodne tříčlenná
likvidační komise zvolená na této schůzi.
2. Spolek zaniká dnem výmazu Spolku ze spolkového rejstříku.

XII. Závěrečná ustanovení
Tyto Stanovy Spolku se vyhotovují ve třech stejnopisech, z nichž jeden bude předložen
rejstříkovému soudu a dva budou založeny v dokumentaci Spolku.

V Praze dne
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
Předseda
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