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Opustil nás Petr Voženílek, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČEST JEHO PAMÁTCE !!! 
 
 



ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 
 

POZOR! 
Termínem pro zaplacení členských příspěvků pro rok 2003 je 25.4.2003! 
I v následujících letech bude termínem pro placení příspěvků datum konání konference. 
 
Situace ohledně placení členských příspěvků je neradostná. Řada členů neplatí členské 
příspěvky i 2 nebo dokonce 3 roky (nepočítáme-li letošní rok). Placení příspěvků řádně a včas 
patří podle stanov mezi povinnosti člena ČHS, ale mělo by být chápáno spíše jako 
samozřejmost, ne-li dokonce jako čest. 
 
Příspěvky uhraďte složenkou typu C na adresu pokladníka (Martin Šandera, Lošťákova 409, 
506 01 Jičín). Roční členský příspěvek je 200 Kč, pro studenty, vojáky a důchodce 100 Kč. 
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, o který typ příspěvku se jedná. Příspěvky můžete 
případně uhradit osobně na konferenci ČHS v Kopřivnici. 
 
 
Významné životní jubileum letos oslaví tito členové ČHS: 
 
František Papež – šedesátiny 
Miroslav Dohnal – kulatých 40 
 
GRATULUJEME!!! 
 
 
NOVINKY (CO NOVÉHO) 
 
HI a časopis: 
HI (= tištěný časopis či sborník se signaturou) budou vycházet 1x ročně po konferenci a 
budou obsahovat abstrakty přednášek a případné články a recenze. V češtině s anglickým 
summary za každým příspěvkem. Má být zachován stávající název Herpetologické 
informace? Nebo vymyslí někdo nový název? Na to se zeptáme na konferenci v Kopřivnici. 
 
Ostatní informace (kopírované bez signatury) budou vycházet podle potřeby. Budou 
obsahovat především interní informace ČHS. 
 
Adresář  
Pracovní verze adresáře se postupně doplňuje a opravuje, výtisk by měl být ke kontrole na 
konferenci v Kopřivnici. Dotazník pro aktualizaci adresáře poslala přibližně jen třetina členů. 
U ostatních asi nedošlo k žádné změně (nemají nový mobil, e-mail apod.) nebo na to kašlou. 
Po konferenci bude adresář rozeslán a také nahradí starý adresář na internetu a bude jen ke 
škodě neaktivních členů, že v něm budou mít zastaralý nebo nepřesný údaj.  
 
 
Změna stanov 
Změnit by se měly především ty body, které se v praxi ukázaly jako nevyhovující a ztěžující 
vykonání různých administrativních úkonů. 
Viz příloha a některá vysvětlení v následujícím textu. 
 



Členství 
Podle stanov může být člen vyloučen Radou společnosti (schůzí) za neplacení příspěvků, ale 
předem musí být písemně upozorněn, že neplatí. 
Praxe je taková, že každým rokem posílám několik desítek upozornění. A teď někdo nemá 
zaplaceno za jeden rok, někdo za dva, někdo i za tři. Na upozornění reaguje asi tak polovina. 
Ale někdo zaplatí třeba jen za jeden rok, i když nemá zaplaceno za dva. 
 
Takže změna: 
Termínem pro zaplacení příspěvků bude konference (v jiných společnostech to tak funguje, 
tak bude i v ČHS). 
Ten, kdo nezaplatí nedostane časopis (sborník) a žádné další tiskoviny, ztrácí výhody 
vyplývající ze členství a stává se členem pasivním („HI negativním“). Dostane pouze 
přihlášku na další konferenci. 
Automaticky, bez písemného upozornění, bude vyloučen ten, kdo nebude platit příspěvky tři 
roky za sebou (s půlnocí kalendářního roku). Tři – symbolika podle tří žab ve znaku a taky je 
to dostatečně dlouhá doba, aby si onen vzpomněl, že je členem nějaké ČHS. Zaplacením 
příspěvků se člen pasivní stává aktivním („HI pozitivním“), ale bude-li dotyčný neplatič chtít 
časopisy (sborníky) za období, které neplatil, tak si je taky zpětně zaplatí. 
Tímto opatřením ušetří osoba, která má na starosti členskou agendu, čas a ČHS peníze za 
zbytečné dopisy. 
 
Výbor a revizní komise 
Návrhy: 
Prodloužit funkční období ze 2 na 4 roky. Úspora času na schůzích na konferencích. 
Rozpor v názorech, jestli je lepší označení prezident nebo předseda by se měl ukončit i 
zanesením do stanov, že je možné používání obojího. Nakonec jsou to české a anglické 
ekvivalenty stejně jako v případě místopředsedy. Podle stanov, které v současnosti platí 
sestává výbor z prezidenta, viceprezidenta a dalších členů podle potřeby. Tedy nikoli 
z prezidenta, místopředsedy a dalších, jak je v současnosti praktikováno. 
 
 
Volby 
Končí funkční období výboru a revizní komise, takže na konferenci proběhnou volby. 
Prosíme kandidáty, aby zaslali svoje kandidatury na adresu viceprezidenta (místopředsedy). 
 
 
Konference 
Jak opakovaně ukázala praxe, nestanoví-li se na konferenci termín a místo konaní příští 
konference, tak jsou pak problémy a nepříjemnosti (viz Kraslice a viz letos krytí se akcí ČHS 
a TSP). Když vejde ve známost termín dubnové konference až někdy v lednu nebo únoru, tak 
se tím snižuje i počet účastníků, řada lidí už má daný termín obsazený. 
Čili je nejvyšší čas připravovat další konferenci a v Kopřivnici musíme bezpodmínečně 
stanovit termín a místo další konference. 
 
Návrhy: 
Termín: 24.-26.04. nebo 30.04.-02.05.2004  
Místo: 
Deštné v Orlických horách: 
Penzion Květa, Jedová 176 (tel. 494 663 276) 
30 – 35 míst (dvoulůžkové pokoje) 



hala 
video, televize 
náklady: 2 krát ubytování  +  strava celkem 500 Kč 
„styčná osoba“: Viktor Teimer 
 
Nové Hrady: 
Objekt JU České Budějovice 
 
Lužany (okres Plzeň jih, směr Klatovyh): 
Zámek nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ 
Ubytování a pronájem zdarma 
 
 
Výše uvedené návrhy neznamenají, že na těchto místech konference musí být. Třeba víte o 
lepším místě. Proto vyzýváme členy, kteří vědí o možnosti uspořádání konference v blízkosti 
zajímavé lokality a byli by ochotni pomoci s přípravou konference v roce 2004, aby své 
návrhy zaslali výboru (pokladníkovi) do letošní konference nebo je přednesli na konferenci 
v Kopřivnici. 
 
Zpráva o hospodaření v roce 2002 
 
Zůstatek v pokladně z roku 2001: …………………………………............. 17 776,20 Kč 
 …………………………………………. 10 USD 
Příjmy:   
členské příspěvky ………………………………….............   9 600, - 
konferenční poplatky ………………………………….............   3 000, - 
ubytování ………………………………….............   4 400, - 
příspěvky ………………………………….............   2 560, - 
celkem ………………………………….............  19 560, - 
Výdaje:   
HI – tisk ………………………………….............   7 308,10 
kancelářské potřeby ………………………………….............   1 125,60 
kopírování ………………………………….............      199,40  
poštovné ………………………………….............   2 980,20 
telefon a internet ………………………………….............      461,60 
ubytování ………………………………….............   4 400, - 
úhrada konference studentům ………………………………….............      700, - 
celkem ………………………………….............  17 174,90 
Zisk v roce 2002 ………………………………….............    2 385,10 
Zůstatek v pokladně k 31.12.2002: ………………………………….............  20 161,30 Kč 
 …………………………………............. 10 USD 
 
 

Martin Šandera 
 



Příloha – Změna stanov 
Změn není mnoho.Věnujte jim svoji pozornost. Návrhy budou projednány na konferenci 
v Kopřivnici. Navrhované změny (tučně) následují za příslušnými body. Pokud myslíte, že by 
se měly změnit i další body, předneste tyto změny na konferenci, případně zašlete 
pokladníkovi.  
 

Stanovy České herpetologické společnosti 
 

§ 1. Název, sídlo, působnost a právní postavení 
 
1. Česká herpetologická společnost (dále jen Společnost) je dobrovolnou nevýdělečnou 
organizací sdružující profesionální i amatérské  pracovníky v oboru herpetologie. Užívá 
oficiální zkratky „ČHS“, v cizojazyčné verzi „CHS“. 
2. Sídlem společnosti je Praha. Oblastní působení Společnosti je celé území České republiky. 
3. Společnost je právnickou osobou, může nabývat práv a zavazovat se svým jménem. 
 

§ 2 . Cíle činnosti společnosti 
 
Cílem činnosti společnosti je výzkum a ochrana obojživelníků a plazů. Plnění tohoto cíle 
zajišťují následující formy činnosti: 
a) Teoretické i praktické vzdělávání členů v oboru herpetologie. 
b) Vedení a podpora všestranného herpetologického výzkumu a aplikace jeho výsledků ve 
vědecké, hospodářské i kulturní sféře. 
c) Výzkum a aplikovaná činnost zaměřené na účinnou ochranu obojživelníků a plazů včetně 
jejich životního prostředí. 
d) Vydávání odborných, informačních a propagačních materiálů. 
e) Spolupráce s českými a zahraničními spolky, společnostmi, institucemi a význačnými 
osobnostmi v oboru herpetologie. 
f) Realizace mezinárodních programů týkajících se výzkumu a ochrany obojživelníků a plazů 
na území České republiky i jinde ve světě. 
g) Vyhlašování  a vedení vlastních výzkumných a ochranných projektů v oboru herpetologie. 
 

§ 3. Členství 
 
1. Členství ve společnosti je dobrovolné. 
2. Členem společnosti se může stát jakákoli fyzická i právnická osoba, instituce a dobrovolná 
organizace, která souhlasí se stanovami Společnosti a písemně se zaváže je dodržovat. 
3. Členství vzniká schválením písemné přihlášky Radou Společnosti. 
4. Členství zaniká: 
a) úmrtím člena 
b) dobrovolným vystoupením oznámeným písemně 
c) nezaplacením členských příspěvků přes písemné upomenutí 
c) nezaplacením členských příspěvků za tři po sobě následující kalendářní roky 
d)vyloučením po závažném porušení stanov Společnosti. 
5. Každý člen má právo: 
a) účastnit se všech akcí pořádaných Společností 
b) podílet se na veškerých výhodách plynoucích z členství 
c) volit a být volen do orgánů Společnosti 
d) podávat návrhy a hlasovat o nich na zasedáních Rady Společnosti. 
e) nahlížet do všech písemných materiálů Společnosti. 



6. Každý člen má povinnost: 
a) dodržovat stanovy Společnosti 
b) všestranně podporovat činnost Společnosti 
c) platit včas a řádně členské příspěvky 
d) plnit veškeré funkce, ke kterým se zavázal 
e) zdržet se jakékoli činnosti, při níž by mohlo dojít k ohrožení populací či druhů 
herpetofauny či k porušení obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu a 
obchod s těmito živočichy. 
7. Společnost může udělit čestné členství osobám jejichž mezinárodní význam v oboru 
herpetologie je obecně uznávaný. Návrh na udělení čestného členství musí být podán nejméně 
3 členy Společnosti na zasedání Rady. Čestný člen má práva řádného člena, neplatí však 
členské příspěvky. Čestné členství zaniká na návrh nejméně 3 členů Společnosti schválením 
Radou. 
 

§ 4. Orgány Společnosti 
 
Orgány Společnosti jsou: 
1. Rada Společnosti 
2. Výbor Společnosti 
3. Revizní komise 
 

§ 5. Rada Společnosti 
 
1. Rada je vrcholným plenárním orgánem Společnosti. Každý člen Společnosti má právo 
účastnit se jejích zasedání s hlasem rozhodujícím. Radu svolává výbor Společnosti nejméně 
jednou ročně. 
2. Rada během svého jednání: 
a) projednává zprávy výboru a návrhy členů 
b) projednává program činnosti Společnosti 
c) volí a odvolává 

- prezidenta a členy výboru Společnosti 
- předsedu (prezidenta) a členy výboru Společnosti 
- členy revizní komise 

d) schvaluje 
- stanovy Společnosti, jejich doplňky a změny 
- zprávu o činnosti v období od svého posledního zasedání 
- hospodářskou a revizní zprávu za stejné období 
- hospodářskou a revizní zprávu za minulý rok 
- výši členských příspěvků na následující období 
- plán činnosti a rozpočet na stanovené období 

e) rozhoduje o 
- příjímání nových členů 
- vzniku a ukončení čestného členství 
- vyloučení členů 
- udělení absolutoria odstupujícímu výboru revizní komisy 
- návrzích členů 
- mimořádném použití majetku Společnosti. 

3. Rada se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě většího počtu návrhů 
přijímá ten z nich, který získal nejvyšší počet hlasů. 



4. Rada není oprávněna rozhodnout o zániku Společnosti. O tomto aktu rozhoduje nejméně 
dvoutřetinová většina všech členů Společnosti písemným prohlášením. 
5. Rada může rozhodnout o odpuštění členského příspěvku osobám, které se významným 
způsobem zasloužily o Společnost. Rovněž může zprostit povinnosti úhrady členského 
příspěvku osoby, jimž zvláštní okolnosti neumožňují hradit jej z vlastních prostředků. 
Rozhodnutí Rady podle tohoto bodu platí vždy do jejího následujícího zasedání. 
Obsah tohoto odstavce je možná samozřejmý a tudíž tento odstavec je možná zbytečný, 
návrh vypustit. 
 

§ 6. Výbor Společnosti 
 
1. Výbor řídí činnost Společnosti mezi zasedáními Rady. Schází se nejméně dvakrát ročně. 
Předcházející větu vypustit. 
2. Výbor sestává z prezidenta, viceprezidenta a dalších členů podle potřeby. 
Výbor sestává z předsedy (prezidenta), místopředsedy (viceprezidenta) a dalších členů 
podle potřeby. 
Prezident zastupuje Společnost navenek a jedná jejím jménem. 
Společnost zastupují navenek a jednají jejím jménem členové výboru, případně jakýkoli 
člen Společnosti pověřený výborem. 
3. Výbor je volen na období dvou let. Výbor je volen na období čtyř let. Ve své funkci 
zůstává i po uplynutí této doby až do nejbližšího zasedání Rady. Podkladem pro volbu nového 
výboru je kandidátka sestavovaná z návrhů členů Společnosti. 
4. Do působnosti výboru patří: 
a) svolávat schůze rady 
b) plnit usnesení rady 
c) spravovat majetek společnosti 
d) sestavovat zprávy o činnosti a hospodaření 
e) připravovat návrh plánu činnosti a rozpočtu 
f) řídit a koordinovat spolupráci s členskými a jinými organizacemi 
g) uzavírat dohody o spolupráci. 
  

§ 7. Revizní komise 
 
1. Revizní komise je tříčlenná. Volební období je dvouleté a řídí se stejnými pravidly jako 
v případě výboru. Volební období je čtyřleté a řídí se stejnými pravidly jako v případě 
výboru. 
2. Činnost komise řídí předseda volený členy komise. 
3. Komise kontroluje činnost a finanční hospodaření Společnosti na základě stanov a podle 
obecně závazných právních předpisů. 
4. Komise je nezávislá na výboru Společnosti a za svoji činnost odpovídá Radě. 
5. Ukončení činnosti komise schvaluje Rada po předložení a schválení revizní zprávy za 
uplynulé období. 
6. Člen Společnosti se může stát členem revizní komise nanejvýš dvakrát v životě. 
 

§ 8. Finanční a materiální zabezpečení Společnosti a zásady hospodaření 
 
1. Příjmy Společnosti tvoří: 
a) členské příspěvky 
b) výnosy z vlastní činnosti a prodeje majetku 
c) účelové dotace 



d) jiné dotace a dary 
2. Materiální zabezpečení Společnosti tvoří: 
a) knihovna a archív 
b) technické vybavení. 
3. Společnost hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v ČR. 
 

§ 9. Závěrečné ustanovení 
 
Tyto stanovy vstoupily v platnost schválením na ustavujícím zasedání Společnosti dne 7. 11. 
1992. 
 
 
 


