Stanovy
České bioklimatologické společnosti
Základní ustanovení
Čl. 1.
1) Česká bioklimatologická společnost – dále jen ČBkS – je dobrovolná oborová organizace
vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků oboru bioklimatologie, sdružených
ke společné činnosti s účelem podílet se na rozvoji a zvyšování úrovně oboru bioklimatologie
v ČR a na koncepční a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti ve společenské praxi. Pokračuje v činnosti Československé bioklimatologické společnosti v České republice.
2) ČBkS je společenskou organizací ve smyslu právních norem o sdružování občanů.
3) ČBkS působí na celém území ČR a jejím sídlem je Brno, Kroftova 43, PSČ 616 67.
4) ČBkS vyvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v oboru bioklimatologie a příbuzných vědách.
Úkoly ČBkS
Čl. 2.
1) ČBkS plní zejména tyto úkoly:
a) podporuje rozvoj bioklimatologie podněcováním vědecké a vědecko-popularizační práce
s využíváním nových poznatků v praxi,
b) orientuje zájem členů na řešení těch otázek oboru, které jsou obzvlášť významné z hlediska
celospolečenských potřeb,
c) rozvíjí koncepční a prognostickou činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci
svých členů, působí ve vědě a praxi,
d) poskytuje svým členům pomoc při jejich odborné práci,
e) přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů,
f) dává příslušným odborným pracovištím a orgánům podněty k opatření, týkajícím se rozvoje
oboru a využití vědeckých poznatků.
2) ČBkS spolupracuje se zahraničními společnostmi obdobného zaměření
Čl. 3.
1) Ke splnění svých úkolů ČBkS
a) pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, semináře, diskuze, kurzy, zájezdy apod.,
b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativně se podílí na publikační praxi
a ediční politice v oboru bioklimatologie,
c) vydává pro své potřeby publikace, mající vztah k ČBkS,
d) vypisuje soutěže a hodnotí významné výsledky vědecké a odborné.
Členění ČBkS
Čl. 4.
1) K efektivnímu zajišťování úkolů se ČBkS člení na sekce a odborné pracovní skupiny – dále OPS.
2) Sekce a OPS jsou zřizovány podle odborného zaměření členů ČBkS. Sdružují členy ČBkS podle
jejich odborného zájmu nebo podle specializace jejich odborné činnosti.

Členství
Čl. 5.
1) Členství je individuální a kolektivní
2) Členství může být také čestné
Čl. 6.
1) Individuálními členy jsou řádní a mimořádní členové.
2) Řádným členem se může stát vědecký, vědecko-pedagogický, vědecko-technický nebo odborný
pracovník, který v oboru bioklimatologie aktivně pracuje a vykazuje nebo vykázal tvůrčí činnost,
přihlásí se písemně za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly ČBkS a chce se zúčastnit
svou činností jejich plnění.
3) Mimořádným členem se může stát pracovník, který začíná pracovat v oboru bioklimatologie
a projevuje zájem o tvůrčí činnost, nebo se na tuto práci připravuje, případně pracovník
technický, přihlásí-li se za člena písemně s prohlášením, že souhlasí s posláním a s úkoly ČBkS
a chce se zúčastnit svou činností na jejich plnění.
4) Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků na jeden rok.
5) O přijetí rozhoduje výbor ČBkS.
Čl. 7.
1) Kolektivním členem se mohou stát orgány hospodářské nebo společenské organizace a jejich
součásti (dále jen „organizace“), projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné
přihlášky.
2) V přihlášce prohlásí organizace za jakých podmínek a jakou formou se hodná účastnit na práci
ČBkS. Organizace v přihlášce též navrhne jednoho až čtyři pracovníky, kteří splňují podmínky
členství podle čl. 6, odst. 2) nebo 3), jež budou organizaci, stane-li se kolektivním členem,
zastupovat a jednat jejím jménem (dále jen „delegáti organizace“). Delegáti organizace se
přijímají za řádné nebo mimořádné členy.
3) Členství vzniká přijetím za kolektivního člena.
4) O přijetí rozhoduje výbor ČBkS.
Čl. 8.
1) Čestným členem ČBkS se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký nebo odborný
pracovník, pracující v oboru bioklimatologie, a o jehož rozvoj se význačným způsobem
zasloužil.
2) Čestné členy volí valné shromáždění. Zvolený se stává čestným členem přijetím volby. Čestní
členové neplatí členské příspěvky.
Čl. 9.
Každý člen se může zúčastnit činnosti v jedné nebo v několika sekcích nebo OPS.

Práva členů
Čl. 10.
Členům tyto stanovy přiznávají tato práva:
a) účastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání,
b) volit a být volen do orgánů ČBkS. Mimořádní členové nemohou být voleni za členy výboru ani
do funkce revizorů,
c) být členy komisí, odborných pracovních skupin – OPS atd., vytvářených orgány ČBkS.
Mimořádní členové nemohou být členy komisí, vytvářených podle čl. 21 a 22 těchto stanov,
d) podávat návrhy a hlasovat o nich na všech schůzích, seminářích, konferencích a jiných
odborných akcích ČBkS,
e) být informován o pořádání akcí ČBkS,
f) přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy a publikace, vydávané ČBkS.
g) účast členů ČBkS na plenárních jednáních a členů výboru na jeho jednáních je možné řešit
i metodou per rollam, kdy elektronicky podané stanovisko člena je bráno jako jeho osobní účast.
Povinnosti členů
Čl. 11.
Řádní a mimořádní členové jsou povinni:
a) zachovávat ustanovení stanov a aktivně se podílet na plnění úkolů ČBkS,
b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví konkrétní úkoly převzaté jednotlivými členy,
c) odpovědně plnit funkce, kterými byli pověřeni a zajišťovat konkrétní úkoly,
d) přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků do praxe,
e) platit řádně a včas členské příspěvky.
Zánik členství
Čl. 12.
Individuální členství v ČBkS zaniká:
a) písemným prohlášením člena, že z ČBkS vystupuje
b) nezaplacením členských příspěvků za dobu 2 roků, ač byl o jejich zaplacení řádně upomenut
písemně,
c) vyloučením člena z vážných důvodů, zejména jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají
stanovy. O vyloučení rozhoduje výbor ČBkS.
Čl. 13
Kolektivní členství v ČBkS zaniká:
a) písemným prohlášením organizace, že nadále nehodlá být kolektivním členem ČBkS,
b) rozhodnutím výboru ČBkS o zrušení kolektivního členství, neplní-li organizace po dobu jednoho
roku podmínky účasti na práce ČBkS, aniž by toto neplnění projednala a odůvodnila výboru
ČBkS.

Orgány ČBkS
Čl.14.
1) orgány ČBkS, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti jsou:
a) valné shromáždění,
b) výbor ČBkS,
2) kontrolním orgánem ČBkS pro činnost hospodářskou jsou revizoři.
Valné shromáždění
Čl. 15.
1) Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem ČBkS.
2) Valnému shromáždění přísluší:
a) určovat hlavní směry činnosti ČBkS pro období do příštího řádného valného shromáždění,
b) schvalovat zprávu výboru o činnosti ČBkS za období od posledního valného shromáždění,
c) schvalovat zprávu revizorů za období od posledního valného shromáždění,
d) volit čestné členy,
e) určovat počet členů výboru, předsednictva, revizorů, náhradníků uvedených orgánů ČBkS
s přihlédnutím k počtu ČBkS,
f) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,
g) zřizovat nebo rušit sekce
h) volit předsedu ČBkS, členy výboru a revizory a jejich náhradníky,
i) usnášet se o stanovách a jejich změnách,
j) usnášet se na zrušení ČBkS.
Čl. 16
1) Řádné valné shromáždění (volební) se koná jednou za čtyři roky a svolává je výbor ČBkS.
2) Výbor ČBkS může svolat mimořádné valné shromáždění z vlastního podnětu; vždy na žádost
nebo se souhlasem většiny členů výboru nebo alespoň jedné třetiny počtu členstva ČBkS,
nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti.
3) Výbor ČBkS oznámí termín konání řádného valného shromáždění všem členům ČBkS nejméně
30 dnů před tímto termínem, spolu s programem.
4) Výbor ČBkS oznámí termín konání mimořádného valného shromáždění všem členům ČBkS
nejméně 15 dní před tímto termínem, spolu s důvodem jeho svolání.
Čl. 17.
1) Valnému shromáždění předsedá a jeho činnost řídí předseda ČBkS, příp. místopředseda nebo
jiný člen výboru, pověřený řízením valného shromáždění.
2) Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se
v určenou dobu potřebný počet, koná se nové valné shromáždění o půl hodiny později, které je
způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
3) Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.
4) K usnesení o změně stanov anebo zániku ČBkS se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných
členů.
5) Valné shromáždění volí předsedu, členy výboru a jejich náhradníky, revizory a jejich náhradníky
tajným hlasováním na základě předložené kandidátní listiny.

Výbor ČBkS
Čl. 18.
Výbor zabezpečuje realizaci jednotné koncepce činnosti ČBkS při rozvoji a zvyšování úrovně
bioklimatologie s uplatňováním výsledků české vědy v praxi a ve spolupráci se zahraničními
organizacemi.
Výboru přísluší:
a) volit funkce členů výboru a jejich náhradníky (mimo předsedu),
b) schvalovat zprávu o činnosti ČBkS za běžný rok,
c) schvalovat zprávu o hospodaření ČBkS za běžný rok,
d) schvalovat plán činnosti ČBkS na následující rok,
e) schvalovat rozpočet na následující rok,
f) zabezpečovat přípravu valného shromáždění, včetně přípravy návrhů kandidátních listin,
g) zřizovat odborné pracovní skupiny – OPS – podle čl. 20 těchto stanov,
h) zřizovat komise podle čl. 21 příp. 22 těchto stanov a jmenovat jejich členy,
i) rozhodovat o odvolání ve věcech členství,
j) rozhodovat o závažných a naléhavých záležitostech v době mezi dvěma řádnými shromážděními.
k) zajišťovat běžné úkoly, týkající se činnosti ČBkS,
l) sjednávat podmínky kolektivního členství.
Čl. 19.
1) schůze výboru svolává podle potřeby předseda nebo místopředseda, který předsedu zastupuje.
Předseda svolává schůzi výboru vždy do 14 dnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů
výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi výboru, může tak učinit místopředseda.
2) Schůze výboru řídí předseda, příp. místopředseda nebo jiný člen výboru, pověřený řízením
schůze.
3) Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
4) Usnesením výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných, nebo pro nějž při rovnosti
hlasů hlasoval předsedající.
Čl. 20
1) Činnost sekce řídí předseda sekce, volený na schůzi výboru ČBkS.
2) Činnost odborné pracovní skupiny – OPS – řídí její předseda, volený na schůzi výboru ČBkS.
3) Pracovní koncepci určuje sekce, jejíž složkou je OPS.
Společná ustanovení
Čl. 21.
Komise ČBkS
1) Výbor ČBkS může vytvářet vhodné koordinační, příp. pracovní komise pro organizování práce
spolu s jinými vědeckými společnostmi nebo s jinými společenskými organizacemi, s vysokými
školami nebo s vědeckými a výzkumnými ústavy.
2) Členy komisí, zřízených podle odst. 1) tohoto článku, mohou být za ČBkS jen její řádní členové.

Čl. 22.
Pracovní komise
Pro přípravu a k naplnění některých dalších a dočasných úkolů, např. odborné, organizační
a hospodářské povahy, mohou orgány ČBkS vytvořit pracovní komise z řádných i mimořádných
členů. Do těchto komisí mohou být přizváni jako odborní poradci i nečlenové ČBkS. Práci komise
řídí výbor ČBkS.
Čl. 23.
Hmotné prostředky k plnění úkolů ČBkS
1) K hospodářskému zajištění plnění úkolů ČBkS slouží:
a) členské příspěvky,
b) převzatý majetek,
c) prostředky poskytované ze státního rozpočtu,
d) příjmy, vyplývající z vlastní činnosti ČBkS,
e) dary a dědictví.
2) Při svém hospodaření se ČBkS řídí obecnými platnými předpisy.
Čl. 24.
Zastoupení ČBkS
1) ČBkS zastupuje a jejím jménem jedná předseda.
2) Za ČBkS se předseda podepisuje tak, že k názvu ČBkS připojí svůj podpis s uvedením funkce.
3) Výbor může zmocnit též jiné členy výboru, aby v rozsahu, který určí, ČBkS zastupovali a jednali
jejím jménem. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek, vyjadřující jejich funkční
pověření v ČBkS.
Čl. 25.
Informace
1) Usnesení orgánů ČBkS, jež se týkají její práce a jejich členů, s jiné závažné skutečnosti, se
oznamují členům dopisy, informacemi pro členy, ve Zpravodaji apod.
2) Orgány ČBkS jsou povinny vést o svých jednáních a usneseních řádné záznamy.
Závěrečná ustanovení
Čl. 26.
Zánik ČBkS
Zanikne-li ČBkS, připadne její majetek, který zbude po úhradě závazků, Radě vědeckých
společností s podmínkou, že jej odevzdá jiné dobrovolné organizaci, která by se do tří let po zániku
ČBkS ustavila pro plnění odborných úkolů v příslušném oboru.
Prohlášení: Tyto stanovy byly projednány a schváleny při valném shromáždění České
bioklimatologické společnosti, konaném dne 19. května 2010 v Úpici, a vstupují v platnost 1. ledna
2011.

