STANOVY
Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z.s.
Článek 1

Základní ustanovení
(1) Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii (dále jen ČSBMB) je profesní
dobrovolná organizace fyzických osob s orientací na biochemii, molekulární biologii a
příbuzné obory.
(2) ČSBMB je sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
(3) ČSBMB má právní subjektivitu.
(4) Sídlem ČSBMB je Praha.
(5) ČSBMB působí na celém území České republiky.
(6) ČSBMB koordinuje svoji činnost s činností Federace evropských biochemických
společností, jejímž je členem, a spolupracuje úzce s Mezinárodní unií pro biochemii a
molekulární biologii.
Článek 2

Účel ČSBMB
(1) Podporuje rozvoj oborů biochemie, molekulární biologie a příbuzných oborů
podněcováním vědecké a vědecko-popularizační činnosti a šířením nových poznatků do
praxe.
(2) Orientuje zájem členů na řešení významných otázek oboru.
(3) Rozvíjí prognostickou činnost a anticipuje vývoj oborů.
(4) Organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů působících v různých
institucích, ve vědě a praxi.
(5) Poskytuje svým členům fórum pro diskuse, výměnu názorů a zkušeností.
(6) Přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat.
(7) Spolupracuje se zahraničními společnostmi odborného zaměření, zejména úzce
spolupracuje a svou činnost koordinuje s oborově příbuznými společnostmi a napomáhá
kontaktu svých členů se zahraničními pracovišti.
(8) Vyjadřuje se k odbornému názvosloví.
(9) Spolupracuje při zvyšování úrovně výuky v oboru biochemie, molekulární biologie a
příbuzných oborů na školách všech stupňů.

Článek 3

Formy činnosti
(1) Pořádá vědecké a pracovní konference, kongresy, výroční sjezdy, přednášky, diskuse,
semináře, praktické laboratorní kursy
(2) Vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativně se podílí na publikační
praxi a na provádění ediční politiky v oboru biochemie a molekulární biologie.
(3) Zpracovává expertízy, odborná posouzení a prognosy pro orgány všech stupňů.
(4) Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny za významné výsledky.
(5) Je oprávněna vydávat časopis a pro své potřeby publikace mající vztah k činnosti ČSBMB.

Článek 4

Sekce
(1) ČSBMB se člení na sekce, v nichž se soustřeďuje činnost jejich členů..
(2) Sekce jsou zřizovány podle odborného zaměření členů ČSBMB. Sdružují členy ČSBMB
podle jejich odborného zájmu.
Článek 5

Členství
(1) Členství je individuální nebo kolektivní.
(2) Členství individuální může být též členství čestné.
Individuální členství:
(3) Členem se může stát vědecký, vědeckopedagogický, vědeckotechnický, odborný
pracovník nebo student pregraduální a postgraduální působící v oboru biochemie a
molekulární biologie nebo v oborech s biochemií a molekulární biologií bezprostředně
souvisejících, jestliže se písemně přihlásí za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a
s úkoly ČSBMB a zaváže se přispívat k jejich plnění.
(4) Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků na jeden rok. O
přijetí rozhoduje výbor ČSBMB s konečnou platností.
Kolektivní členství:
(5) Kolektivním členem se může stát právnická osoba mající sídlo nebo registrované
zastoupení na území České republiky, projeví-li zájem o kolektivní členství podáním
písemné přihlášky.
(6) Součástí přihlášky za kolektivního člena je písemný návrh smlouvy specifikující za
jakých podmínek a jakou formou se hodlá na činnosti ČSBMB podílet.
(7) Právnická osoba v přihlášce uvede jednoho pracovníka, který bude zmocněn ji
zastupovat v záležitostech souvisejících s kolektivním členstvím a jednat jejím jménem.
(8) Členství vzniká přijetím za kolektivního člena. O přijetí rozhoduje výbor ČSBMB
s konečnou platností.
Čestné členství:
(9) Čestným členem ČSBMB se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký,
vědeckopedagogický nebo odborný pracovník působící v oboru biochemie a molekulární
biologie.
(10) Čestné členství uděluje výbor ČSBMB na návrh kteréhokoliv člena společnosti.
(11) Čestný člen je zbaven povinnosti platit členské příspěvky ČSBMB po dobu trvání jeho
členství ve společnosti.
Článek 6

Práva a povinnosti člena
(1)
a)
b)
c)
d)

Členovi přísluší právo:
Podílet se na odborné činnosti v místně příslušné pobočce.
Účastnit se činnosti v sekcích.
Zúčastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání.
Volit a být volen do všech orgánů ČSBMB

g)
h)
i)

Být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod., vytvářených orgány ČSBMB.
Podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a jiných
akcích organizovaných ČSBMB,
Být informován o pořádání všech akcí ČSBMB,
Přednostně získávat časopisy a publikace vydávané ČSBMB.
Kolektivním členům přísluší stejná práva kromě (d).

(2)
a)
b)
c)
d)

Člen je povinen:
Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů a aktivně se podílet na plnění úkolů ČSBMB.
Řádně vykonávat svěřené funkce.
Platit členské příspěvky.
Oznámit sekretariátu změny osobních údajů.

e)
f)

Článek 7

Zánik členství
(1)
a)
b)
c)

d)
(2)
a)
b)
c)

Individuální členství v ČSBMB zaniká:
Písemným prohlášením člena, že z ČSBMB vystupuje.
Nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let, ač byl člen o zaplacení upomenut.
Vyloučením člena. Člen může být vyloučen pouze ze závažných důvodů, zejména jednáli v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají stanovy. O vyloučení člena rozhoduje výbor.
Proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat k valnému shromáždění, jež učiní
konečné rozhodnutí.
Úmrtím.
Kolektivní členství zaniká:
Na základě smlouvy uzavřené mezi ČSBMB a kolektivním členem.
Písemným prohlášením, že nadále nehodlá být kolektivním členem ČSBMB.
Rozhodnutím výboru o zrušení kolektivního členství, neplní-li organizace po dobu dvou
let podmínky účasti na práci ČSBMB, aniž by toto neplnění projednala a odůvodnila.
Proti tomu se může kolektivní člen odvolat k valnému shromáždění, které v dané
záležitosti učiní konečné rozhodnutí.
Článek 8

Orgány ČSBMB
(1)
a)
b)
c)
d)

Orgány ČSBMB, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti jsou:
valné shromáždění,
výbor,
předsednictvo výboru (dále jen předsednictvo).
předseda

(2) Kontrolním orgánem ČSBMB pro hospodářskou činnost jsou revizoři.
Článek 9

Valné shromáždění
(1) Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem ČSBMB.
(2) Valnému shromáždění přísluší:

a) určovat hlavní směry činnosti ČSBMB pro období do příštího řádného valného
shromáždění,
b) schvalovat zprávu výboru o činnosti ČSBMB za období od posledního valného
shromáždění,
c) schvalovat zprávu revizorů za období od posledního valného shromáždění,
d) určovat počet členů výboru, počet revizorů a počet náhradníků uvedených orgánů
s přihlédnutím k celkovému počtu členů ČSBMB,
e) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,
f) vyřizovat s konečnou platností odvolání týkající se zrušení členství,
g) usnášet se na stanovách a jejich změnách,
h) usnášet se na zrušení ČSBMB.
(3) Řádné valné shromáždění se koná alespoň jednou za čtyři roky. Svolává je výbor 1x za
rok. Pozvánka na valné shromáždění spolu s jeho programem musí být rozeslána členům
nejméně 14 dní před jeho konáním.
(4) Výbor může svolat mimořádné valné shromáždění z vlastního podnětu. Musí je svolat na
žádost alespoň jedné třetiny členů ČSBMB a to nejpozději do jednoho měsíce od
předložení písemné žádosti.
(5) Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda, popřípadě místopředseda
nebo jiný člen předsednictva pověřený předsedou.
(6) Valné shromáždění je způsobilé usnášet se tehdy, je-li přítomna alespoň polovina členů.
Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se valné shromáždění o půl
hodiny později a je způsobilé usnášet se za jakéhokoli počtu přítomných.
(7) Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.
(8) Předseda může vypsat korespondenční hlasování o věcech souvisejících s chodem
společnosti, včetně volby orgánů a změny stanov. V takovém případě zašle všem členům
hlasovací lístky a příslušné podklady.
Článek 10

Výbor
Výbor řídí činnost ČSBMB po dobu svého funkčního období, které trvá čtyři roky.
(2) Výbor zabezpečuje realizaci usnesení valného shromáždění a řídí činnost celé ČSBMB.
(3) Výboru přísluší:
a) určovat počet členů předsednictva
b) volit předsedu, místopředsedy, vědeckého tajemníka, hospodáře a jejich náhradníky a volit
další funkcionáře podle potřeby,
c) schvalovat zprávu o činnosti ČSBMB za jednotlivá období,
d) schvalovat zprávu o hospodaření ČSBMB za jednotlivá období,
e) pověřovat předsednictvo plněním konkrétních úkolů,
f) zabezpečovat přípravu valného shromáždění
g) schvalovat volební řád,
h) zabezpečovat přípravu voleb členů výboru a revizorů,
i) určovat výši členských příspěvků,
j) kooptovat za členy výboru nebo za revizory, kteří trvale opustili výkon funkce nebo pro
plnění úkolů výboru členy společnosti do počtu 25% členů výboru.
k) zřizovat a rušit pobočky ČSBMB, popřípadě stanovit jejich územní obvod,
l) zřizovat nebo rušit sekce,
m) zřizovat a rušit komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy,
n) ustanovovat redakční rady a šéfredaktory časopisů a publikací vydávaných ČSBMB
o) určovat délku funkčního období výborů poboček a sekcí,
(1)

p) rozhodovat o členství a o jeho zrušení.
(4) Schůze výboru svolává podle potřeby předseda nebo místopředseda, který předsedu
zastupuje. Předseda svolá schůzi výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň
třetinou členů výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi výboru, může tak
učinit některý z místopředsedů. K účasti na schůzích výboru mohou být přizváni
předsedové poboček a předsedové sekcí, kteří mohou pověřit některého z členů výboru
těchto složek ČSBMB, aby je na schůzích výboru zastupoval. K účasti na schůzích
výboru mohou být přizváni další členové ČSBMB.
(5) Schůze výboru řídí předseda popřípadě některý z místopředsedů.
(6) Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
(7) Usnesení výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů výboru, nebo pro
nějž při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
(8) Pokud na základě svého usnesení či rozhodnutí předsedy hlasuje výbor k některé otázce
korespondenčně, příp. elektronickou poštou, je hlasování platné, pokud je hlas odevzdán
více než 50% členů výboru. Hlas odevzdaný elektronickou formou se uschovává spolu se
zápisy o jednání výboru tak, aby obsahoval v hlavičce zprávy údaje o místu a době
odeslání. Na příští schůzi výboru je vždy nutno elektronické hlasování potvrdit.
Článek 11

Předsednictvo
Předsednictvo je výkonným orgánem výboru po dobu jeho funkčního období.
Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda, vědecký sekretář a hospodář.
(2) Předsednictvu přísluší:
(a) řídit činnost ČSBMB podle pokynů výboru,
(b) povolávat za členy předsednictva, kteří trvale opustili funkce, náhradníky v pořadí,
v němž byli zvoleni výborem,
(c) sjednávat podmínky kolektivního členství organizace,
(d) zpracovávat výroční zprávu o činnosti ČSBMB a sestavovat plán činnosti na příští rok,
(e) zpracovávat výroční zprávu o hospodaření ČSBMB a sestavovat rozpočet na příští rok.
(1)

(3) Schůze předsednictva svolává podle potřeby předseda nebo místopředseda, který
předsedu zastupuje. K jednání předsednictva mohou být podle potřeby přizváni další
členové ČSBMB.
(4) Schůze předsednictva řídí předseda, popřípadě místopředseda.
(5) Předsednictvo je způsobilé usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
(6) Usnesením předsednictva je návrh, pro který hlasovala většina přítomných členů
předsednictva nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předsedající.
(7) Pokud na základě svého usnesení či rozhodnutí předsedy hlasuje předsednictvo k některé
otázce korespondenčně, příp. elektronickou poštou, je hlasování platné, pokud je hlas
odevzdán více než 50% členů. Hlas odevzdaný elektronickou formou se uschovává spolu
se zápisy o jednání předsednictva tak, aby obsahoval v hlavičce zprávy údaje o místu a
době odeslání. Na příští schůzi předsednictva/výboru je vždy nutno elektronické
hlasování potvrdit.

Článek 12

Revizoři
(1) Dohled na hospodářskou činnost ČSBMB vykonávají jeden až tři revizoři, kteří
z hospodářského hlediska posuzují i plnění úkolů ČSBMB.
(2) Revizoři podávají zprávu o hospodaření výboru společnosti a valnému shromáždění.
Článek 13

Volby výboru a revizorů
(1) Členové výboru, revizoři a jejich náhradníci jsou voleni na čtyři roky tajným hlasováním
na základě předložené kandidátní listiny.
(2) Volby řídí tříčlenná volební komise, její člen nemůže být zařazen na kandidátní listinu.
(3) Počet kandidátů není omezen, návrhy mohou předkládat, pobočky, sekce i jednotliví
členové. Zařazení do kandidátní listiny je podmíněno souhlasem navrženého.
(4) Volby se uskutečňují na valném shromáždění ČSBMB nebo mohou být provedeny
korespondenčně.
(5) Návrhy kandidátů lze předkládat písemně před valným shromážděním, nebo ústně během
valného shromáždění.
(6) O výsledku voleb rozhoduje počet kladných hlasů u každého navrženého.
(7) V případě korespondenčních voleb jsou zvoleni kandidáti, kteří získali největší počet
hlasů ve stanoveném časovém limitu (rozhoduje poštovní razítko). Minimální počet
hlasujících není stanovován. Předpokladem korespondenčních voleb je rozeslání
hlasovacích lístků a kandidátky všem členům ČSBMB v dostatečném časovém předstihu,
stanoveném volebním řádem.
Článek 14

Dokumentace o jednáních orgánů ČSBMB
(1) O jednáních všech orgánů ČSBMB se vedou písemné zápisy. Pokud je zápis pořízen
elektronicky, musí být převeden do tištěné formy.
(2) Zápisy jsou stran pravosti stvrzovány podpisem funkcionáře a zapisovatele.
Článek 15

Organizace vnitřních složek ČSBMB
(1) Sekce
a) Činnost sekce řídí předseda volený na schůzi členy, kteří se podle svého odborného
zájmu přihlásili k práci v sekci.
b) Členové sekce mohou podle potřeby volit další funkcionáře.
c) Předsedové sekcí svolávají schůzi svých členů podle potřeby.
(2) Komise ČSBMB
a) Výbor ČSBMB může vytvářet koordinační, popřípadě pracovní komise pro
organizování spolupráce s ostatními vědeckými společnostmi nebo s jinými
organizacemi a institucemi.

b) Členy komisí mohou být jen členové ČSBMB
(4) Pro přípravu a plnění některých konkrétních úkolu, mohou orgány ČSBMB do pracovních
komisí přizvat i nečleny ČSBMB.
Článek 16

Hospodaření
(1) K hospodářskému zajištění úkolů ČSBMB slouží:
a) členské příspěvky,
b) převzatý majetek,
c) prostředky poskytované formou dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím některého
z úředních orgánů státní správy nebo od jiných organizací,
d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti ČSBMB,
e) dary a dědictví,
f) při hospodaření se ČSBMB řídí obecně závaznými právními předpisy a interními
pravidly, která musí být s obecně platnými právními předpisy v souladu.
g)
Článek 17

Zánik ČSBMB
V případě zániku ČSBMB přechází veškerý její majetek po vyrovnání závazků a pohledávek
Radě vědeckých společností, s podmínkou, že jej odevzdá jiné dobrovolné organizaci, která
by se do tří let po zániku ČSBMB ustavila pro plnění obdobných úkolů v oboru biochemie,
molekulární biologie a příbuzných oborů.
Článek 18

Závěrečná ustanovení
(1) Výbor může zmocnit též jiné členy ČSBMB, aby v rozsahu, jenž určí, ČSBMB
zastupovali a jednali jejím jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek
vyjadřující jejich zmocnění.
(2) Usnesení orgánů ČSBMB, jež se týkají jejich členů se oznamují členům dopisy nebo
členskými zprávami, či elektronickou poštou nebo na webových stránkách ČSBMB.
(3) Tyto stanovy ruší Stanovy České společnosti pro biochemii a molekulární biologii
registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 28. prosince 1993 pod evidenčním číslem
VSP/1-2563/90-R.
(4) Tyto stanovy mění Stanovy schválené Ministerstvem vnitra ze dne 28.12.1993 č. j.
VSP/1-2563/90-R.

