Stanovy
České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s.
Čl. 1. Název a sídlo
a)
Česká společnost experimentální biologie rostlin, z.s. (ve zkratce ČSEBR) je
dobrovolné sdružení pracovníků experimentálních oborů biologie rostlin.
b)
Sídlem ČSEBR je Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy, Viničná 5, 128 44 Praha 2. Změna sídla společnosti je v pravomoci
rozhodnutí výboru ČSEBR.
Čl. 2. Účel a činnost spolku
a)
ČSEBR je odbornou a společenskou platformou pracovníků experimentálních oborů
biologie rostlin, která reprezentuje a prosazuje jejich zájmy v domácím prostředí i
zahraničních stycích.
b)
ČSEBR koná veřejně prospěšnou činnost. Zejména organizuje vědecká setkání,
zabývá se otázkami výuky a vědecké výchovy, ediční oborovou činností a popularizací
příslušných vědních oborů. Udržuje a navazuje kontakty s analogickými, oborově příbuznými
organizacemi doma i v zahraničí.
Čl. 3. Členství
a)
Člen ČSEBR může být členem řádným, čestným či zahraničním.
3.1 Řádní členové
a) Řádným členem ČSEBR se může stát fyzická osoba na základě podání
předepsané přihlášky formou papírovou nebo e-mailovou.
b) O procesu přijetí za člena rozhoduje Výbor ČSEBR.
c) Členství je platné ode dne, kdy přijatý zájemce zaplatil členský příspěvek.
Členský příspěvek se platí za kalendářní rok.
d) V odůvodněných případech může být členství odmítnuto výborem. O
důvodech odmítnutí musí být zájemce informován a má možnost odvolat se k
členské schůzi.
3.2 Čestní členové
a) Čestné členství se uděluje za zásluhy o dlouhodobou oborovou i jinou
spolkovou činnost v rámci ČSEBR či podporu oboru v České republice nebo
zahraničí našim i zahraničním pracovníkům. Na návrh výboru jej uděluje
členská schůze.
b) Čestní členové neplatí členské příspěvky.
3.3 Zahraniční členové
a) Zahraničním členem se může stát osoba, která převážně působí v institucích
mimo Českou republiku a zajímá se o dění v ČSEBR.
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b) Zahraničním členem ČSEBR se může stát fyzická osoba na základě podání
předepsané přihlášky formou papírovou nebo e-mailovou.
c) Zahraniční členové mají stejná práva a povinnosti jako ostatní členové,
s výjimkou členství ve FESPB (čl. 6c) a placení členských příspěvků, které je
upraveno v čl. 3.3d.)
d) Povinností zahraničních členů může být platit členské příspěvky, určí-li tak
výbor. Výši, způsob platby a splatnost členských příspěvků pro zahraniční
členy na následující rok či roky určí výbor s přihlédnutím k případným
bankovním poplatkům.
3.4 Práva a povinnosti členů, zánik členství
a) Členové mají právo účastnit se všech akcí společnosti, volit a být voleni do
jejich orgánů, hlasovat na členské schůzi ČSEBR a podávat návrhy a
připomínky.
b) Povinností členů je podílet se na činnosti ČSEBR, dbát na její dobré jméno,
řídit se jejími stanovami a obecnými zásadami etiky vědecké práce.
c) Povinností řádných členů je každoročně platit členské příspěvky. Výši a
splatnost členských příspěvků na následující rok určí výbor. Studenti a
nepracující důchodci platí poloviční členské příspěvky. Pokud je člen během
kalendářního roku (či jeho části) na mateřské či rodičovské dovolené, je pro
daný rok osvobozen od platby členských příspěvků, pokud tento fakt včas
oznámí výboru ČSEBR.
d) Členství zaniká písemným vystoupením ze spolku doručeným výboru nebo
vyloučením pro neplnění členských povinností na základě rozhodnutí výboru.
Neplněním povinností je i nezaplacení členských příspěvků po více než dva
roky i po opakované výzvě.
Čl. 4. Orgány ČSEBR
4. 1. Členská schůze
a) Nejvyšším orgánem společnosti ČSEBR je členská schůze, kterou svolává výbor
obvykle u příležitosti Konference experimentální biologie rostlin, nejméně 1x za 2-3
roky.
4.1.1 Činnost členské schůze
a) schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulé období
b) schvaluje rok konání další Konference experimentální biologie rostlin (KEBR)
c) volí výbor a kontrolní komisi na dobu 2 či 3 let –zpravidla dle intervalu
dalšího konání KEBR dle čl. 4.2 b).
d) schvaluje stanovy a jejich změny
e) zřizuje a ruší oborové sekce, podmínkou jejichž existence je přihlášení
nejméně 10 řádných členů ČSEBR, a schvaluje program jejich činnosti.
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f) je rozhodující odvolací instancí pro členy
4.1.2 Průběh členské schůze
a) jednání na členské schůzi řídí předseda, případně jím pověřený člen výboru
b) Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů
ČSEBR. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se členská
schůze o 15minut později a je způsobilá se usnášet za jakéhokoli počtu
přítomných členů, avšak pouze o bodech uvedených v programu členské
schůze. Při usnesení spojeném s hlasováním rozhoduje nadpoloviční většina
hlasů přítomných členů.
c) v případě nutnosti mohou být z rozhodnutí výboru ČSEBR pravomoci členské
schůze zastoupeny hlasováním členstva elektronicky per rollam. Toto
hlasování organizuje výbor ČSEBR a rozhoduje v něm nadpoloviční většina
platných hlasů.
4.1.3 Mimořádná členská schůze
a) výbor ČSEBR může svolat mimořádnou členskou schůzi z vlastního podnětu
anebo na písemnou žádost podepsanou alespoň 30 členy, nejpozději do
jednoho měsíce od předložení žádosti.
4. 2. Výbor ČSEBR
a) Výbor je kolektivním statutárním orgánem ČSEBR. Jménem ČSEBR jedná předseda
nebo místopředseda. Jiného člena výboru může písemně pověřit pro tuto funkci
předseda.
b) Počet členů výboru je lichý. Konkrétní lichý počet členů výboru pro další funkční
období je vyhlášen při vyhlášení voleb stávajícím výborem. Funkční období výboru
jsou obvykle 3 roky v návaznosti na konání KEBR, další termín konání voleb určuje
plenární schůze nebo ho na návrh výboru ČSEBR může schválit členská základna emailovým hlasováním per rollam.
c) Průběh voleb do výboru určuje Volební řád ČSEBR.
d) Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu či dva místopředsedy a další
funkcionáře se spolkovou náplní činnosti definovanou výborem.
4.2.1 Jednání výboru
a) zasedání výboru se konají podle potřeby, nejméně však jednou za 12 měsíců.
b) zasedání řídí předseda výboru, v jeho nepřítomnosti pak místopředseda, nebo
jimi pověřený člen výboru.
c) výbor je schopný se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho
členů.
d) návrh usnesení je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina
přítomných členů.
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e) v obdobích mezi jednáními výboru může výbor přijímat usnesení na základě
hlasování elektronickou poštou (per rollam), rozhoduje nadpoloviční většina
hlasů členů výboru.
f) rozhodnutí přijaté dle odst. e) musí být uvedeno v nejbližším následujícím
zápisu z jednání výboru.
4.2.2 Činnosti výboru:
a) Rozhoduje o činnostech ČSEBR.
b) Určí osobu či osoby, které mohou schválit přijetí nového člena, o přijetí může
rozhodnout samostatně jedna z pověřených osob. O nepřijetí za člena musí
rozhodnout výbor.
c) Udržuje a aktualizuje webovou stránku ČSEBR.
d) Počátkem roku informuje elektronicky členy o činnosti ČSEBR za předchozí
rok, včetně zprávy o hospodaření a formuluje úkoly dalšího směřování
společnosti
e) Zajišťuje vydávání Bulletinu ČSEBR (1-2 čísla ročně), který je společným
tiskovým orgánem ČSEBR a Fyziologické sekce Slovenské botanické
společnosti a místem zveřejnění abstrakt vědeckých setkání jí organizovaných.
Napomáhá redakční radě v její činnosti.
f) zajišťuje občasné e-mailové vydávání Newsletteru ČSEBR několikrát za rok
s aktualitami ČSEBR
g) Organizuje společně s Fyziologickou sekcí Slovenské botanické společnosti
Konference experimentální biologie rostlin a Konference studentů
experimentální biologie rostlin, samostatně pak Metodické dny.
h) Spoluorganizuje soutěže mladých rostlinných biologů do 35 let, jmenovitě:
a. Cenu ČSEBR na Konferenci studentů experimentální biologie rostlin
b. Cenu doc. Milana Kutáčka ve spolupráci s Ústavem experimentální
botaniky AV ČR za nejlepší tři přednášky,
c. Cenu dr. Márie Luxové ve spolupráci s Fyziologickou sekcí Slovenské
botanické společnosti za nejlepší tři postery.
d. Cenu prof. Lubomíra Nátra ve spolupráci s Centrem výzkumu globální
změny AV ČR za nejlepší studentskou prezentaci (přednáška nebo
poster).
i) Spolu s organizátory Konference experimentální biologie rostlin a sponzory
udílí ceny a diplomy.
j) informuje Fyziologickou sekci Slovenské botanické společnosti o činnosti
ČSEBR a spolupracuje s ní na organizaci společných vědeckých setkání.
k) vede záznam čestných členů ČSEBR (čl. 3.2) a záznam udělování cen mladým
biologům na konferencích spoluorganizovaných ČSEBR popsaných v části
4.2.2. h).
l) Výbor v odůvodněných případech může kooptovat nového člena výboru a tuto
volbu pak potvrzuje členská základna per rollam.
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4. 3 Kontrolní komise
a) Kontrolní komise je kontrolním orgánem ČSEBR.
b) Komise má 3 členy, kteří jsou zvoleni na členské schůzi nebo volbami per rollam
organizovanými výborem ČSEBR. Jejich funkční období je shodné s funkčním
obdobím výboru.
c) Členové komise kontrolují hospodaření a každoročně o něm podávají zprávu výboru
ČSEBR a členům společnosti (čl. 4.2.2. d). Mohou se účastnit zasedání výboru
ČSEBR. Nemají hlasovací právo, ale poradní hlas.
Čl. 5. Zásady hospodaření
a) Příjmy ČSEBR tvoří členské příspěvky, dary, dotace a zisky z vlastní činnosti, která je v
souladu s cíli ČSEBR.
b) Rozpočet připravuje a schvaluje výbor. Za hospodaření odpovídá předseda ČSEBR.
Čl. 6. Zahraniční spolupráce ČSEBR
a) ČSEBR udržuje pravidelně styk se zahraničními a mezinárodními organizacemi
sdružujícími rostlinné experimentální biology. V Evropě jsou to zejména Fyziologická
sekce Slovenské botanické společnosti, Federace evropských společností rostlinné
biologie (Federation of European Societies of Plant Biology), FESPB, a Evropská
organizace věd o rostlinách (European Plant Science Organization), EPSO.
b) Členové ČSEBR vyjma zahraničních členů, důchodců a osob na mateřské či rodičovské
dovolené (čl. 3.4 c) jsou též individuálními členy FESPB, pokud je za ČSEBR hromadně
uhrazen roční členský příspěvek.
Čl. 7. Závěrečná ustanovení
a) Tyto stanovy vstoupí v účinnost dne 1. 1. 2016.
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