,-+tr
ř\.l''^a
/lrl

l!| Stanovy Ceskévědeckéspolečnostipro mykologii, z. s.
Cást první
Obecná

ustanovení

Čbnek I. Název, sídloa působnost
1. Česká vědecká společnostpro mykologii, z, s. je nezávislým oběanským sdružením
profesionálních a amatérskýchpracovníkův mykologii a jiných zájemci o tento obor.
Uvedení občanése sdružujípodle zákona č,.8912012Sb. (občanský zákoník).
2. Název sdruŽeníje ..Českávědecká společnostpro mykolo gii, z. s.'' (oficiální zk'ratkaje

cvsM).

Čvsvt j9lrávnickou osobouve smyslu$ 18zákonač,89l20I2
Sb' (občanský
zákoník).
SídlemČvsv ie Benátská2.I28 OI Praha2.
Čvsv působíÁauzemiČeské
republiky.
Čvsu se můžestát přidruŽenýmčlenemněkteréhoz celostátníchsdruženívědeckých
organizací(společno
stí)'
7' Čvslr můžespolupracovat s jinými národními a mezínárodnímiorganizacemi a
institucemiv oboru mykologie (nebo oboru souvisejícím),
případněb;ythromadným
členemtakovýchor ganizaci,
3.
4.
5.
6.

ČlenetII. činnost
1. Čvsv se zabývápěstovánímvědníhooborumykologie(teoretické
i aplikované)
a také
oborus nísouvisejících,
dále popularizacímykologiev řaďáchširokóveřejnosti.
2. Čvstt,tzajišťuje
koncepční
rozvojmykologiejednakve svéčlenské
zák|adně,jednak
ve
vědeckéa širšíveřejnosti. Můžepodávat příslušnýminstitucímnávrhy na opatření
k rozvojimykologie,ato z vlastníhopodnětunebona vyžáďání.
3. CVSM organizqea koordinuječinnostsvýchčlenů
a organizačních
sloŽekv mykologiia
poskytujejim pomocv jejich práci'
čtánekIII. F'ormy činnosti
Předmět hlavníčinnostičvsvr'
1. Čvsvt pořádá odbornásetkánímykologů(konference'kongresy'sympozia,semináře'
kutzy, exkurze a jiná setkánía akce určené
taképro veřejnost - přednášky,vycházky,
výstavy a stálévýstavky)), podílíSena oťganizování
odbornýchakcíchjejichŽhlavním
je jiný subjekt.
organizátotem
2. CVSM vydávápro svéčlenyi projinézájemcepublikacea propagační
materiályv oboru
mykologie (spolkový časopisMykologickélisty, vědecký ěasopis Czech Mycology,
sborníky,
aj.)'
3, Čvslt m:ůže
vypisovat soutěŽena zpracováníaktuálně potřebných úkolů(projektů,
programů)
v oborumykologie'
4. CVSM můŽezŤídit
nebospravovatnadaceurčené
na podporurozvojemykologie.
5. Čvsu můžeocenit významnévýsledky práce jďno1tvců ''"bo piu.ouní.h skupin
v oborumykologie.
Předmětvedlejší
hospodářskéčinnosti:
1. CVSM můŽeprovádětporadenskoua expertníčinnostvmykologíi (zejménavyďávání
dobrozdání
posudkůprojinéprávnickéafyzickéosoby).
a expertních
2, Čvsv můžeprovádětnákup zbožiza účelem
dalšíhoprodeje(např.odbornéliteraturya
edukačních
a propagačních
materiálů).
3. !nřípadě potřebymůŽeČvsu provádětdalšíčinnostna zák|aděschváleníVýborem
CVSM.

čmnet IV. členství
1. Členství
v Čvstr,tje individuálnínebohromadné.
2. Individuálníčlenství
je řádnénebočestné.
3, Rádnýmčlenemse můŽestátobčanČeské
republiky atakéobčan
jinéhostátu.Přihlášku
ke členství
musídoporučitnejménědva stávajícířádníčlenové.
o pi'J"ti rozhodujevýbor
Čvsit,t;proti nepřijetíse žadátelmůŽeodvolát do 30 dnůk revizníto*i,i-Čv"srů.nájJ
členstvíopravňuje- zvýhodněnípři činnostechorganizovan;ichČvsM (např. při
'ke
odběrupublikacíCVSM).
4, Cestnýmčlenemse můŽestát řádný domácínebo zahraniční
členČVSvt, případnětaké
nečlen'kteý má mimořádnézás|uhyo mykologii a Čvsu. Čestnéčlenyvolí valná
hromadana odůvodněný
návrh kteréhokoliřádnéhočlena.
5. Hromadnýmčlenemse mohou stát právnickéosoby a rtnná zájmová sdružení,
která
vyvíjejíčinnostv oboru mykologie' o hromadnéčlenstvíse uchážísám žadatel'
neboje
k podánížádostivybídnut.o přijetíza\tomadného
členarozhoduievýbor CVSM. Proti
nepřijetíse Žadatelmůže
odvolatdo 30 dnůk rcvizníkomisiČvsM.
Čunet<
V. Práva řádných individuálníchčlenů
l' RádnýolenČVsM má tato ptáva:
a) byt členemorganizačních
sloŽek(poboček,
sekcí,komisí'redakčních
rad).
-.
b) byt informováno pořádáníhlavníchakcíČvSM,
c) podávatnávrhy a hlasovato návrzichjiných členů
na schůzích,
konferencích.valnÝch
hromadácha jiných akcíchorganizovanyctr
Čvsv )
d) zúčastnit
se valnéhromadya podíletse na jejímjednání'
e) volit členyvýboru arevizníkomise,
D byt volen členemvýboru nebo revizní komise, jmenován funkcionářem pobočeka
sekcí,jmenovánčlenemkomisí'
g) b;itjmenoviínčlenemdelegacíreprezentujících
ČVSM,
h) získávat za sníženoucenu spolkový časopis,případně i jiné publikace vydávané

Čvsu.

čtánek VI. Povinnosti řádných individuálních členů
1. Řadni členovéČvsvt jsóu povinni:
a) zachovávat ustanovení stanov a z rllch odvozených řádů (organizačníhoa jednacího
řádu),
b) aktivně se podíletna činnostiČVSM' jmenovitě plnit úkoly,kterévyplývají z usnesení
orgánůČVSM,
c) přispívat k přenášenínových vědeckých poznatkůdo praxe,
d) odpovědněplnit funkce, do nichŽ byli zvoleni' jmenováni nebo jimi byli pověřeni,
e) platit stanovenéčlensképříspěvky zaka|endáŤnírok do termínu daneho rozhodnutím

výboru
Čvsv.

Čtánek VII. Práva a povinnosti čestnýchčlenů
1. Čestnýčlen má 't.3''a práva3atďraany člen (čl. V.), spolkový časopis(Mykologické
listy) dostávázdarma.
2. Čestný člen má stejné povinnosti jako řádný člen (čl. VI.), neplatí však členské
příspěvky.
3. Čestnýčlense můŽezúčastnitzasedánívýboru s poradnímhlasem.
čHnek VIII. Práva a povinnosti hromadných členů
1. Práva a povinnosti hromadného člena se jmenovitě vymezí písemným ujednáním

s výboremČvsit't.

2. Představitel hromadnéhočlenanemůŽebyt volen do vÝboru ani do iiných orgánůČvsv.
Čunetr IX. Zánik členství
1. Individuální členstvízaniká u řádných členů:
a) úmrtímčlena,
b) písemnýmprohlášenímčlena,ze z ČvSM vystupuje,
c) nezap|acenímčlenskýchpříspěvkůpo dobu dvou let, ačkoli členbyl dvakrát upomenut
(písemněnebo e-mailem),
d) vyloučením; člen může bý vyloučen z vétžnýchdůvodů, zejména jestliže jednal
V rozporu se stanovami a opatřeními z nich odvozenými, nebo jestliže hrubě porušil
zásaďy vědecké a občanské etiky. o vyloučení člena rozhoduje výbor CVSM.
Vyloučenýčlense m.ůže
do 30 dnůodvolat k revizníkomisi Čvsu.

e) zrušením
Čvsvt.

2. Hromadnéčlenstvízaníká:
a) rozhodnutímýboru Čvsv o zrušeníhromadnéhočlenství,jestliže hromadný členpo
dobu dvou let neplnil sjednanépodmínky členství, aniž by toto neplnění výboru
odůvodnil,
b) písemnýmprohlášenímhromadnéhočlenao vystoupeníz ČVSM,
c) zrušenímCVSM.

část druhá
org anizační

uspo řádání

Čvstvt

ČtenetX. organizační
složkyčvstvt
podleregionální příslušnostinebo podle svých
1. Členové
Čvsv se mohousdruŽovat
zájmi do různých organízaěníchsloŽek.
2. orsanizaěními sloŽkami isou:

a) pobočky,
b) sekce,
c) komise,
d) redakční
rady.
Čle''ytěchto organízačních
sloŽekjsou zpravidlařádníčlenové
Čvsvt.
principu,ve většímnebomenším
3. P obo čka sdružuje
členyČvsupodleúzemního
pobočkyschvalujevýbor Čvstt,tna žádostpřípravného
regionu.ZŤízení
výborupobočky.
Činnostpobočkyřídí výbor pobočkyjmenovanývýborem Čvsu na základě návrhů
dohodou
členůpobočkyna obdobíčtyřlet' Pobočkarozvíjíčinnostv rozsahuurčeném
uzavřenou mezi výborem ČVSM a představitelipobočky.V rozsahu takto vymezené
předsedoua jednatjako organizační
subjekt.
činnostimůže
být pobočkarcprezentována
4, S e k c e sdružuječlenyČVSM podle jejich odbornéhozájmu v mykologii. Sekce
dohodous výboremČvsrra.Činnostsekceřídívýbor
tozvíjíčinnostv rozsahuurčeném
sekcejmenovanývýborem Čvsu na zák|aďěnávrhůčlenůsekce na obdobíčtyř let.
subjektv rámci
V rozsahutétočinnostije výbor sekceoprávněnjednatjako organizační
CVSM.
(nebo
5. K o m i s e je pracovnískupinou, která sdružuječleny Čvsvt pro dočasné
dlouhodobé)plnění vybraných pracovních úkolů (např. kvypracování odborného
Komise m:iurže
byt zŤízenai na regionálnímprincipu.
stanoviskav nějakézá|ežitost1).
Komisi ňtzuje a náplň její činnostistanovívýbor ČVSM, který takéjmenujejejí členy.
pracovníhoúkolu.
Členové
komise si zvolí vedoucíhos trvánímjeho furrkcedo ukončení
jako
odborníporadci.
Do komise mohou byt přlzváni také nečlenovéCVSM, a to

Vedoucí komise podává výboru Čvsvt pruběžnézprávy o plnění úkolu a závěrečnou
zprávu po dokončeníúkolu.
6 , R e d a k č n í r a ď y p u b l i k a c í v y d á v a n ý cČhV S M j s o u :
a) redakční rada vědeckého časopisu (Czech Mycology). Výbor jmenuje vedoucí
redaktory a členyredakčnírady v potřebnémpočtu.
b) redakčnírada spolkového časopisu (Mykologické listy)' Výbor jmenuje redaktory a
členyredakčnírady.
c) redakčnírady jiných publikací vydávanýctr Čvstvt. Výbor jmenuje členy těchto
redakčníchrad.

čHnet<
XI. orgány čvstvt
1. orgányČvSM,které
jsou:
zajišťují
a řídíjejíčinnost,
a) valná hromada,
b) rnýbor,
c) revizníkomise.

čtánek XII. Valná hromada
1. Valná hromadaje nejvyššímorgánem Čvsvt.
2. YaIná hromada můžeb.Ít:
a) Ťádná,
b) mimořádná.
3. Řaana va|ná hromada se koná jednou za čtyři roky je svolávána vhodným způsobem

ýboremČvsvt.
4' Řaanevalnéhromadě
přísluší:

schvalovat jednací řád valnéhromady a postupovat podle jeho ustanovení,
usnášetse o znění stanov a o dílčíchzměnách stanov,
schvalovat orgartizaěnířád ČVSM,
schvalovat zprávu výboru o činnostiČvsN't za uplynulé období,
schvalovat zprávurevizní komise za uplynulévolební období,
určovat poěet členů výboru, náhradníků členů výboru, členů revízní komise a
náhradníkůčlenůrevizni komise s přihlédnutímk celkovémupočtučlenůČVSM,
g) volit členy výboru a jejich náhradníky, členy rcvizní komise a jejich náhradníky, a to
přímou tajnou volbou nebo korespondenčnímzpůsobem volby' Při rozhodnutí o
korespondenčnímzpůsobu voleb výbor ustanoví tříčlennou volební komisi (a dva
nríhradníky), která zorganizuje volby korespondenčním způsobem před valnou
hromadou tak, aby výsledek voleb mohl by.tvyhlášen na valnéhromadě.
h) volit čestné
členy,
i) stanovit výši ročníchčlenskýchpříspěvků,
j) usnášetse nazák|adních hospodářských opatřeních,
k) určovathlavní směry činnostiČvsu v obdobído příštířádnévalnéhromady'
l) projednat přednesenénávrhy a podanépetice,
a)
b)
c)
d)
e)
f)

m) usnášet
seo zánikuČvstr,t.

5. Mimořádná valná hromada je výborem Čvsv svolána zpravid|apro řešenízávažných a
neodkladných spolkov ých zá|ežíto
stía problémů.
6. Program valných hromad připraluje výbor CVSM.

čunekXIII. Výbor čvsvr
1. Clenemýboru se stává:

a) ělen zvo|ený řádnou nebo mimořádnou valnou hromadou nebo korespondenčními
volbami,

b) náhradník členůvýboru, zvolený řádnou nebo mimořádnou valnou hromadou nebo
korespondenčnímivolbami, v případě, že některý člen výboru přestane plnit svoji
funkci. Nástup náhradníkůčlenůvýboru se děje v pořadí, h'terézaýali po volbách
členůvýboru a jejich náhradníků.
c) člen, kooptovaný stávajícím výborem Čvstr,t v případě, že ve výboru postupně
nastoupili všichni zvolení náhradníci.
2 . Jednánívýboru Čvsvt se mohou zúčastnit(bez hlasovacího práva) předsedovépoboček,
sekcía komisí,dále redaktoři spolkových časopisů
a publikací,jestližejsou projednávány
záIežitostíuvedených složek.
I
Výbor řídíčinnostCVSM v obdobímezi dvěmaŤáďnýmtvalnýmihromadami.
4 . Zasedánívýboru určujejednací řád výboru CVSM.
5 . Výboru CVSM přísluší:
a) řídit činnostČVSM'
b) rozhodovat o spoluúčastiČVSM na akcích,
c) schvalovat jednacířád výboru'
d) schvalovat zprávu o činnostiza kalendářní rok'
e) schvalovat zpr ávu o hospodař eníza uplynulý kalendářní rok,
f) schvalovat finančnírozpočetna následujícíhospodářský rok,
g) schvalovat cíle a směry činnosti mezi dvěmi řádnými valnými hromadami v souladu
s usnesenímz poslední Ťádnévalnéhromady,
h) připravovat návrh kandidátních listin členůvýboru, náhradníkůčlenůvýboru, členů
revizní komise a jejich náhradníkůpro volby,
i) svolávat valnéhromady a připravovat jejich program'
j) pověřovat jednotlivé členyvýboru určitýmiúkoly,
k) zŤízovatpobočky, stanovit jejich regionální působnost'schvalovat jejich předsedy,
případněpobočky rušit,
I) zŤízovatsekce, stanovit jejichnázev apracovní úkoly, případně sekce rušit,
m)zŤizovatkomise, jmenovat jejich členy a schvalovat zvolenéhovedoucího,případně
komise rušit,
jmenovat
n)
vedoucí redaktory vědeckého a spolkového časopisua členy redakčnírady,
případnějmenovat redaktory jiných publikací vydávaných ČVSM,
o) rozhodovat o přijetí řádných a hromadných členůa o zrušeníčlenství,
p) zŤizovattříčlennouknihovní radu,
q) schvalovat výpůjčnířád knihovny ČVSM,
r) pověřovat vybranou osobu vedením internetových strrínekČvsu a schvalovat jejich
obsah,
s) pověřovat vybranou osobu vedenímsekretariátuČvsvt a schvalovatnáplň její práce.
Čtánek XIV. Revizní komise
1. Revizní komise je kontrolnímorgánem Čvsvt pro její hospodářskou činnosta členskou
agendu.
2. Revizní komise je tříčlenná; kromě členů komise volí řádná valná hromada dva
náhradníky ělenů revizní komise. Ze svého středu si členové revizní komise zvolí
předsedu'
3. Předseda rcvizni komise se můžezúčastnitzasedánívýboru.
4, Revizní komise je oprávnětapožádat o svolání mimořádné valnéhromady.
5. Revizní komise je oprávněna rozhodovat o odvolání při nepřijetí za čIenanebo při
vyloučeníčlena.
článet<XV. Hlasování
je-li přítomnanadpolovičnívětšinačlenů.
1. orgány Čvsvt jsou usnášeníschopné,

2. Výjimkou je valná hromad4 která je usnášeníschopná30 minut po zahájeníjednání, při

kterémnebyla zjištěnausnášeníschopnost
podle předchozíhobodu.
3 . Hlasoviínívýboru a dalšíchorgiínů(pobočky'sekce) můŽebý i per rollam (v písemnéi
elektronicképodobě).

Cást třetí
ČlánekXVI. Zastoupeníčvsvt
1. PředsedaČvstr,t;estatutárním
zástupcemspolečnosti
a zastupujespolečnost
navenek.
2. Předsedase za ČVSM podepisujetik, žek'nézvuČvsvt pripoji svůjpodpiss uvedením
funkce.
3' Předseda CVSM můŽevpřípadě potřeby.zmocnit zastupováníma podepisováním
místopředsedu
nebo jiného členavýboru. Takto zmocněnýčlenpřipojuje ke svému
podpisudodatek,vyjadřující
jeho zmocnění.

Cást čtvrtá
čtánet<
xvII. Zánikčvsvr
1. Čvsu zani|<ne

a) jestliže o rozpuštěni zvážných důvodůrozhodne řádná nebo mimořádná valná
hromada,která určílikvidačnískupinu k provedenímajetkovéhoa jinéhovypořádání,
b) rozpuštěnímna z,ák|aděpfavomocnéhorozhodnutíStátníhoorgánu.
2, V případě zántku Čvsu bude - po vypořádání všech závazkí - zbývajícímajetek a
peněžnízůstatek předán organizací nebo instituci, která by jej spravovala a případně
zaruěi|a plnění alespoň některých úkolů v pěstování mykologie, a předala poté tento
majetek organizaci, která by byla nově ustavenak plnění úkolův oboru mykologie.

Cást pátát
ČHnet<XVIII. Účinnost stanov
1. Tímto novým zněním stanov se rušípŤeďcházejícístanovy' schválené valnou hromadou
CVSM dne 19' dubna 20IO a Minisierstvem vnitra Českérepubliky dne 16. července

2010.

2, Znénítěchto Stanov bylo schválenomimořádnouvalnou hromadou konanoudne 1i.
prosince2015,jejíŽkonáníje potvrzenozápisemze dne14.prosince 2015, Zněnítěchto
stanovje účinné
ode dne schválenístanovpříslušným
státnímorgánem.

Za sptávnost ručí:
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RNDí Vladimír Antonín, CSc.

Předseda
Čvsv

6

