Stanovy České společnosti pro strukturní biologii
1. Základní ustanovení
1.1. Česká společnost pro strukturní biologii (dále ČSSB) je samostatná odborná organizace sdružující vědecké, vědeckopedagogické a odborné pracovníky, kteří se zabývají strukturní biologií.
1.2. Cílem ČSSB je podílet se na zvyšování úrovně strukturní biologie, na její výuce, propagaci a realizaci výsledků vědecké
a výzkumné činnosti.
1.3. ČSSB je samostatnou právnickou osobou a má statut odborné, nepolitické organizace.
1.4. Sídlo ČSSB je Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4.
1.5. ČSSB nevymezuje územně rozsah svojí činnosti.
1.6. Všechny smlouvy o součinnosti s jinými organizacemi musí být uzavřeny písemnou formou.
1.6.1. Smlouva zaniká dohodou, nebo splněním cíle, pro který byla uzavřena.
1.6.2. Smlouvou může vzniknout nová právnická osoba.

2. Cíle a formy činnosti
2.1. Činnost ČSSB je zaměřena na všestranný rozvoj strukturní biologie. K tomuto účelu ČSSB aktivně rozvíjí následující
činnosti:
2.1.1. organizuje národní i mezinárodní konference, kurzy, přednášky a výstavy;
2.1.2. podporuje národní i mezinárodní spolupráci;
2.1.3. vypracovává expertizy a koordinuje vědecké a technické projekty;
2.1.4. podporuje spolupráci s jinými subjekty vedoucí ke komerční realizaci výsledků členů ČSSB;
2.1.5. prosazuje zájmy strukturní biologie při získávání subvencí do oblasti vědy a techniky.
2.2. ČSSB sdružuje odborníky zabývající se technikami a metodami, které umožňují studium strukturních aspektů
biologických systémů na úrovni atomů, molekul, jejich komplexů a funkčních celků.
2.3. Podporuje spolupráci mezi technikami a metodami strukturní biologie. Podporuje interdisciplinární spolupráci a
integraci technik a metod strukturní biologie.

3. Členství v ČSSB je individuální a kolektivní.
3.1. Individuální členství v ČSSB má tyto formy: řádný člen, student a čestný člen.
3.1.1. Řádným členem ČSSB se může stát každý, kdo plní povinnosti člena ČSSB a působí v oblasti strukturní biologie.
3.1.2. Studentský člen musí splňovat stejná kriteria jako člen řádný. Kromě toho pro něj platí, že:
3.1.2.1. neplatí členské příspěvky.
3.1.2.2. mohou mu být poskytovány slevy podle pravidel schválených Radou ČSSB týkající se například
účastnických poplatků na konferencích.
3.1.2.3. nemůže být volen do Rady ČSSB.
3.1.3. Čestné členství je udělováno valným shromážděním ČSSB na návrh Rady ČSSB významným osobnostem za
zásluhy o rozvoj strukturní biologie.
3.1.3.1. Čestný člen neplatí členské příspěvky a nemůže být volen do Rady ČSSB.
3.2. Kolektivním členem ČSSB se může stát právnická osoba, která má o činnost ČSSB zájem a dodržuje povinnosti člena
ČSSB.
3.2.1. Podmínky kolektivního členství včetně hlasovacích práv a výše členského příspěvku jsou stanoveny individuálně
„Dohodou o kolektivním členství“ schválenou Radou ČSSB, která musí respektovat následujíci tři pravidla:
3.2.1.1. právní subjektivita kolektivního člena jeho členstvím v ČSSB není dotčena;
3.2.1.2. právní subjektivita ČSSB není dotčena přijetím kolektivního člena;

1

3.2.1.3. kolektivní člen není oprávněn bez předchozího souhlasu Rady ČSSB uzavírat závazky týkající se ČSSB.
3.3. Práva a povinnosti řádných členů ČSSB:
3.3.1. Práva:
3.3.1.1. zúčastnit se valného shromáždění ČSSB a podílet se na jeho jednání;
3.3.1.2. volit a být volen do orgánů ČSSB;
3.3.1.3. podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na akcích organizovaných ČSSB;
3.3.1.4. možnost vytvářet vlastní odborné skupiny nebo regionální sdružení v rámci ČSSB;
3.3.1.5. účastnit se akcí, získávat publikace a informace poskytované ČSSB;
3.3.1.6. účastnit se práce orgánů, komisí a odborných skupin.
3.3.2. Povinnosti:
3.3.2.1. zachovávat stanovy a další ustanovení ČSSB;
3.3.2.2. aktivně se podílet na plnění úkolů ČSSB;
3.3.2.3. platit členské příspěvky.
3.4. Členství vzniká po splnění následujících náležitostí:
3.4.1. vyplněním členské přihlášky;
3.4.2. zaplacením členského příspěvku, je-li vyžadován;
3.4.3. u kolektivních členů musí navíc dojít k podpisu "Dohody o kolektivním členství".
3.5. Členství zaniká splněním jedné z následujících podmínek:
3.5.1. rozhodnutím valného shromáždění v případě, že dojde k vědomému, opakovanému, nebo dlouhodobému
porušování stanov a povinností člena;
3.5.2. písemným oznámením člena o vystoupení adresovaným předsedovi Rady ČSSB;
3.5.3. úmrtím;
3.5.4. zánikem právnické osoby u členů kolektivních.

4.

Hospodaření ČSSB se řídí obecně závaznými právními normami a předpisy a závěry schválenými valným shromážděním
ČSSB.
4.1. K hospodářskému zajištění ČSSB slouží:
4.1.1. členské příspěvky;
4.1.1.1. výši členských příspěvků stanovuje valné shromáždění ČSSB.
4.1.2. prostředky poskytnuté jinými subjekty;
4.1.3. převzatý či zapůjčený majetek;
4.1.4. dary, odkazy, nadace, granty.

5. Organizační struktura ČSSB
5.1. Nejvyšším orgánem ČSSB je valné shromáždění členů, výkonným orgánem Rada společnosti, kontrolním orgánem
revizní komise.
5.1.1. Valné shromáždění nebo Rada společnosti může zřídit sekretariát, odborné a ad hoc komise.
5.1.2. Řádní členové mohou zakládat odborné a regionální pobočky.
5.2. Valné shromáždění ČSSB rozhoduje o základních dokumentech a hlavních směrech činnosti.
5.2.1. Valnému shromáždění ČSSB přísluší zejména:
5.2.1.1. určovat hlavní směry činnosti;
5.2.1.2. schvalovat výroční zprávu Rady ČSSB o činnosti;
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5.2.1.3. schvalovat zprávu revizorů;
5.2.1.4. volit a odvolávat Radu ČSSB a revizní komisi;
5.2.1.5. určovat výši členských příspěvků;
5.2.1.6. určovat změny ve stanovách;
5.2.1.7. rozhodnout o zániku ČSSB.
5.3. Valné shromáždění ČSSB je:
5.3.1. usnášeníschopné, pokud je přítomna alespoň čtvrtina řádných členů ČSSB;
5.3.1.1. svoláno Radou ČSSB alespoň jednou za čtyři roky a alespoň třicet dní před plánovaným datem konání.
5.4. Mimořádné valné shromáždění může být svoláno, pokud o to požádá více než jedna čtvrtina řádných členů ČSSB
nebo tři čtvrtiny členů Rady ČSSB.
5.5. Rada ČSSB (Rada společnosti) je volena valným shromážděním z řádných členů ČSSB.
5.5.1. Rada ČSSB přímo odpovídá za svou činnost valnému shromáždění.
5.5.2. Funkční období Rady ČSSB je pět let. Valné shromáždění ČSSB může funkční období Rady společnosti zkrátit.
5.5.3. Rada ČSSB má nejméně pět a nejvýše jedenáct členů.
5.5.3.1. O počtu členů rozhoduje valné shromáždění.
5.5.3.2. Mezi dvěma valnými shromážděními může být Rada ČSSB doplněna kooptací nejvýše tří členů.
5.5.3.3. S kooptací nového člena Rady ČSSB musí souhlasit nadpoloviční většina členů Rady ČSSB.
5.5.4. Rada ČSSB:
5.5.4.1. vytváří plán činnosti, zajišťuje vhodné podmínky k činnosti, řídí běžný provoz ČSSB.
5.5.4.2. je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů.
5.5.4.3. ze svých členů volí předsedu, místopředsedu a pokladníka.
5.5.4.3.1. Předseda a pokladník jednají a podepisují dokumenty jménem ČSSB.
5.5.4.3.2. Předseda nese hmotnou odpovědnost za hospodaření ČSSB.
5.5.5. Činnost Rady řídí předseda, který ji svolává podle potřeby, nejméně však 1x ročně.
5.5.5.1. Mimořádné jednání Rady je svoláno, když o to požádají alespoň tři její členové.
5.6. Revizní komise je dvoučlenná a je volena valným shromážděním z řádných členů ČSSB.
5.6.1. Valnému shromáždění přímo odpovídá za svou činnost.
5.6.2. Provádí dohled nad hospodářskou činností ČSSB.
5.6.3. Člen revizní komise nesmí být zároveň členem Rady ČSSB.
5.7. V případě svého zřízení zajišťuje sekretariát činnost ČSSB po hospodářské a technické stránce.
5.7.1. Členy sekretariátu jmenuje Rada společnosti.
5.7.2. Sekretariát ČSSB řídí tajemník, který přímo podléhá předsedovi Rady ČSSB.
5.8. Odborné a regionální pobočky vznikají z iniciativy členů ČSSB a umožňují jejich zájmové nebo územní sdružování.
5.8.1. Pobočky a komise jednají v souladu se stanovami ČSSB a usneseními valného shromáždění ČSSB.
5.8.2. Pobočky a komise nemají právní subjektivitu a nemohou jednat jménem ČSSB.
5.8.3. Ad hoc komise ČSSB mohou být zřízeny pouze k provedení konkrétních a časově vymezených úkolů.

6. Zánik ČSSB
6.1. K zániku ČSSB dojde, když se tak rozhodnou více než dvě třetiny přítomných řádných členů na valném shromáždění
ČSSB.
6.2. ČSSB zaniká po pravomocném rozhodnutí o zániku dnem vypořádání posledních majetkoprávních záležitostí,
nejpozději však 1 rok po tomto rozhodnutí.
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7. Závěrečné ustanovení
7.1. Tyto stanovy mohou být upraveny pouze rozhodnutím více než dvou třetin přítomných řádných členů na valném
shromáždění ČSSB nebo po písemném referendu v němž s úpravou vysloví souhlas více než 50 % všech řádných členů
ČSSB.
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