
 

 

Stanovy České herpetologické společnosti, z.s. 

 

§ 1. Název, sídlo 

 

1. Název: Česká herpetologická společnost, z.s. (dále jen “ Společnost”); Společnost užívá 

oficiální zkratky „ČHS“, v cizojazyčné verzi „CHS“. 

 

2. Sídlem Společnosti je Praha. 

 

 

§ 2. Účel, předmět činnosti 

 

1. Účelem Společnosti je sdružovat profesionální i amatérské herpetology a napomáhat 

výzkumu a ochraně plazů a obojživelníků. Tohoto účelu Společnost dosahuje těmito 

činnostmi: 

 

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 plazů a obojživelníků včetně 

jejich životního prostředí. 

d) Vydávání odborných, informačních a propagačních materiálů. 

e)  Spolupráce s českými a zahraničními spolky, společnostmi, organizacemi, institucemi a 

význačnými osobnostmi v oboru herpetologie. 

f) Realizace mezinárodních programů týkajících se výzkumu a ochrany plazů a obojživelníků 

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 osoba starší 18 let nebo právnická 

osoba, která souhlasí se stanovami Společnosti a má zájem podílet se na činnosti 

Společnosti. Druhy členství jsou řádné a čestné. 

3.  Řádné členství vzniká schválením písemné přihlášky Radou Společnosti. 

4.  Členství zaniká: 

a)  úmrtím člena/zánikem člena 

b)  dobrovolným vystoupením oznámeným písemně Společnosti 

c)  nezaplacením členských příspěvků za tři po sobě následující kalendářní roky 

d)  vyloučením z důvodu závažného 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 nebo k porušení obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu 

plazů a obojživelníků a obchod s těmito živočichy. 

7. Společnost může udělit čestné členství osobám, jejichž význam v oboru herpetologie je 

obecně uznávaný. Návrh na udělení čestného členství, jehož přílohu tvoří písemný souhlas 

kandidáta na čestné členství, musí být Společnosti podán písemně nejméně třemi členy 

Společnosti a schválen Radou Společnosti. Čestné členství vzniká rozhodnutím Rady          

o udělení čestného členství. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako řádný člen, 

nemá však povinnost hradit členské příspěvky.  

 

§ 4. Orgány Společnosti 

 

Orgány Společnosti jsou: 

1. Rada Společnosti 

2. Výbor Společnosti 

3. Prezident Společnosti 

 

§ 5. Rada Společnosti 

 

1.  Rada je nejvyšším orgánem Společnosti. Každý člen Společnosti má právo účastnit se 

jejích zasedání s hlasem rozhodujícím. Radu svolává Prezident Společnosti nejméně 

jednou ročně. 

2.  Rada během svého zasedání: 

a)  projednává zprávy Výboru a návrhy členů 

b)  projednává program činnosti Společnosti 

c)  volí a odvolává Prezidenta a členy Výboru Společnosti 

d)  schvaluje 

-  stanovy Společnosti, jejich doplňky a změny 

-  zprávu o činnosti a hospodaření 

-  výši členských příspěvků 

-  plán činnosti a rozpočet 

e)  rozhoduje o 

-  přijímání nových členů 

-  vzniku a zániku čestného členství 

-  vyloučení členů 

-  návrzích členů. 

 

3. Rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě většího počtu 

návrhů přijímá ten z nich, který získal nejvyšší počet hlasů. Člen Společnosti se zúčastňuje 

Rady osobně nebo v zastoupení jiným členem. Plná moc musí být udělena písemně.  

 

 

§ 6. Výbor 

 

1.  Výbor řídí činnost Společnosti mezi zasedáními Rady. 

2.  Výbor  sestává z Prezidenta, Viceprezidenta a dalších členů podle potřeby.  

3.  Funkční období členů Výboru činí pět let.  

4.  Do působnosti Výboru patří: 

a)  plnit usnesení Rady Společnosti 

b)  spravovat majetek Společnosti 

c)  sestavovat zprávy o činnosti a hospodaření 

d)  připravovat návrh plánu činnosti a rozpočtu 



 

 

e)  řídit a koordinovat spolupráci s členskými a jinými organizacemi. 

 

 

§ 7. Prezident 

 

1. Prezident je statutárním orgánem Společnosti.  

2. Prezident zastupuje Společnost navenek. 

3. Prezident svolává zasedání Rady Společnosti. 

 

 

§ 8. Závěrečné ustanovení 

 

Tyto stanovy byly schváleny na zasedání Rady Společnosti dne 10.12.2016. 

 

 


