Stanovy
České společnosti pro krajinnou ekologii, z.s.
Název a základní ustanovení
Článek 1
1. Česká společnost pro krajinnou ekologii je regionální organizací IALE (International
Association of Landscape Ecology, česky Mezinárodní společnost pro krajinnou ekologii) pro
Českou republiku, zkráceně IALE-CZ. Je členem rady vědeckých společností České republiky při
Akademii věd České republiky.
2. Česká společnost pro krajinnou ekologii (dále ČSKE) je spolkem ve smyslu § 214 zákona č.
89/2012 Sb. (občanský zákoník).
3. ČSKE byla založena na svém ustavujícím zasedání dne 4. února 1999, zaregistrována
Ministerstvem vnitra České republiky 15. března 1999.
4. Sídlem ČSKE je Praha (adresa: Albertov 6, Praha 2).

Cíle a činnost
Článek 2
1. Činnost ČSKE je zaměřena na organizování, rozvoj a popularizaci vědního oboru krajinná
ekologie a jeho aplikací v České republice. ČSKE podporuje mezioborový výzkum a komunikaci
mezi vědci, plánovači, manažery a dalšími profesionály i amatérskými zájemci o ekologii
krajiny v ČR. Podílí se na výchovně vzdělávacích a badatelských aktivitách, programech a
projektech, organizuje odborná setkání.
2. ČSKE spolupracuje s vládními institucemi, s vysokými školami a Akademií věd ČR, s jinými
profesními společnostmi a dobrovolnými sdruženími. Vyjadřuje se ke koncepčním a speciálním
materiálům v oblasti výzkumu, ochrany, plánování a managementu krajiny a podílí se na ediční
politice v oboru krajinná ekologie. Může vypisovat soutěže a oceňovat významné výsledky
dosažené v tomto oboru.
3. ČSKE jako regionální organizace Mezinárodní společnosti pro krajinnou ekologii (IALE)
zajišťuje a zprostředkovává svým členům mezinárodní vědeckou spolupráci v oboru krajinná
ekologie.

4. ČSKE podporuje výuku krajinné ekologie na školách a věnuje pozornost její náplni.
Členství
Článek 3
1. Členství je individuální nebo institucionální. Individuální členství rozlišuje řádné členy a
čestné členy. Členové ČSKE (s výjimkou čestných členů) platí roční členské příspěvky.
(i) Řádným členem se může stát jednotlivec starší 18 let, který buď aktivně pracuje v oboru
krajinná ekologie nebo příbuzné disciplíně, nebo je řádným studentem denního studia na
střední škole, univerzitě nebo jiného adekvátního výukového programu anebo má o obor
hlubší zájem; dále souhlasí s posláním a cíli ČSKE a zaplatil členský příspěvek.
(ii) Studenti denního studia, senioři a osoby na mateřské dovolené platí snížený členský
příspěvek.
(iii) Čestným členem se může stát významný domácí nebo zahraniční pracovník, který
prokazatelně přispěl na národní nebo mezinárodní úrovni k rozvoji krajinné ekologie či
příbuzných disciplín. Čestné členy navrhují nejméně dva členové ČSKE a jejich členství
schvaluje členská schůze ČSKE. Čestní členové jsou zproštěni povinnosti platit členské
příspěvky.
(iv) Institucionálním členem se může stát jiná organizace nebo její organizační součást, jež v
oboru krajinná ekologie působí nebo má o obor hlubší zájem; dále souhlasí s posláním a cíli
ČSKE a zaplatila institucionální členský příspěvek.
2. Přihlášky ke členství se doručují Hlavnímu výboru ČSKE na vyplněném formuláři. Členství
vzniká rozhodnutím Hlavního výboru a zaplacením členského příspěvku.
3. Hlasování: Každý člen ČSKE má jeden hlas.
4. Každá členská organizace jmenuje jednoho zástupce, který bude jednat jejím jménem a
hlasovat za ni na výroční členské schůzi ČSKE.
Práva členů
Článek 4
1. Členové ČSKE mají právo:
a) být informován o pořádání akcí ČSKE a mít možnost se jich přednostně zúčastnit;
b) volit a být volen do orgánů Společnosti;
c) být členy expertních týmů, komisí, pracovních skupin, delegací apod., které ČSKE pro
speciální potřeby vytváří;
d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na shromážděních, konferencích a jiných
odborných akcích pořádaných ČSKE;
e) vznášet připomínky a návrhy k činnosti Hlavního výboru ČSKE;
f) přednostně získávat materiály a za stanovenou cenu publikace vydávané ČSKE.

Povinnosti členů
Článek 5
Členové ČSKE jsou povinni
a) dodržovat Stanovy ČSKE a aktivně se podílet na dosahování cílů a na činnostech ČSKE;
b) řídit se usneseními valného shromáždění a Hlavního výboru ČSKE;
c) odpovědně plnit přijaté funkce;
d) dbát na dobré jméno ČSKE a zachovávat etiku vědecké práce;
e) platit roční členské příspěvky (s výjimkou čestných členů).
Zánik členství
Článek 6
1. Individuální členství v ČSKE zaniká:
a) písemným prohlášením člena, adresovaným Hlavnímu výboru ČSKE, že ze společnosti
vystupuje;
b) nezaplacením členského příspěvku po dvou upomínkách;
c) vyloučením člena z vážných důvodů, zejména jedná-li v hlubokém rozporu s povinnostmi
člena; o zániku členství v tomto případě rozhoduje Hlavní výbor ČSKE; proti tomuto rozhodnutí
se může vyloučený člen do 30 dnů odvolat k valnému shromáždění;
d) úmrtím člena.
2. Kolektivní členství v ČSKE zaniká:
a) písemným prohlášením zástupce členské organizace, adresovaným Hlavnímu výboru ČSKE,
že členská organizace z ČSKE vystupuje;
b) nezaplacením členského příspěvku po dvou upomínkách;
c) rozhodnutím Hlavního výboru ČSKE o zrušení kolektivního členství, nesplní-li členská
organizace podmínky členství v ČSKE; proti tomuto rozhodnutí se může vyloučený člen do 30
dnů odvolat k valnému shromáždění;
d) zánikem členské organizace.
Orgány ČSKE
Článek 7
1. Orgány ČSKE, které zajišťují a řídí její činnost, jsou:
a) Členská schůze;
b) Hlavní výbor.
2. Kontrolním orgánem ČSKE pro hospodářskou činnost je Revizní komise.
Členská schůze

Článek 8
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ČSKE.
2. Členské schůzi přísluší:
a) určovat hlavní směry činnosti ČSKE;
b) schvalovat výroční zprávu Hlavního výboru o činnosti ČSKE;
c) schvalovat zprávu Revizní komise;
d) schvalovat návrhy na čestné členství;
e) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních;
f) schvalovat výši členských příspěvků;
g) rozhodovat o odvolání ve věcech členství;
h) volit členy Revizní komise;
i) schvalovat vznik a zánik sekcí a pracovních skupin;
j) schvalovat změny stanov ČSKE.
Článek 9
1. Řádná členská schůze se koná jednou za rok. Svolává ji Hlavní výbor.
2. Hlavní výbor může svolat také mimořádnou členskou schůzi buď z vlastního podnětu nebo
na písemnou žádost podepsanou nejméně třetinou členů, nejpozději do 1 měsíce od přijetí
žádosti.
3. Hlavní výbor oznámí termín (řádné nebo mimořádné) členské schůze spolu s programem
nejméně 30 dnů před jeho konáním.
Článek 10
1. Členské schůzi předsedá a její jednání řídí předseda nebo místopředseda, případně jiný
pověřený člen Hlavního výboru.
2. Členská schůze je způsobilá se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se
v určenou dobu potřebný počet členů, koná se členská schůze o půl hodiny později a je
způsobilá se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných, avšak pouze o bodech uvedených
v programu.
3. Usnesením členské schůze je návrh, pro který hlasovala většina přítomných. Při rovnosti
hlasů je schválen návrh, pro nějž hlasoval předsedající.
4. Z každé členské schůze se pořizuje zápis; zápis pořizuje tajemník, případně jiná osoba
pověřená Hlavním výborem.
Hlavní výbor

Článek 11
1. Hlavní výbor je statutárním orgánem ČSKE a řídí její činnost v období mezi valnými
shromážděními.
2. Hlavní výbor se skládá nejméně ze 7 členů, kteří jsou voleni na dobu 4 let.
3. Všichni členové Hlavního výboru jsou navrhováni a voleni členy ČSKE (viz dále bod Volby).
4. Hlavní výbor volí ze svých členů předsedu, místopředsedu, tajemníka a hospodáře. Předseda
zastupuje ČSKE a je zároveň oficiálním reprezentantem ČSKE v rámci Mezinárodní asociace pro
krajinnou ekologii (IALE).
5. Členství v Hlavním výboru ČSKE je omezené maximálně na dvě po sobě následující funkční
období.
6. Člen Hlavního výboru může být zbaven svého členství ve výboru v případě, že se stane
neschopným funkci vykonávat z důvodu mentální choroby, těžké nemoci či poranění,
upřednostnění svých soukromých manažerských či jiných aktivit, anebo při absenci na
schůzích Hlavního výboru za období delší než 1 rok.
Článek 12
1. Hlavní výbor se schází nejméně jednou ročně. Schůzi Hlavního výboru svolává předseda
nebo zastupující místopředseda.
2. Hlavní výbor je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Všechna
rozhodnutí musí být přijata prostou většinou hlasů všech přítomných, při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
Článek 13
1. Hlavnímu výboru ČSKE zejména přísluší:
a) připravovat a projednávat výroční právu o činnosti a finanční zprávu a předkládat je
valnému shromáždění a revizní komisi;
b) vytvářet plán činnosti a finanční rozpočet na následující rok a předkládat je valnému
shromáždění;
c) zabezpečovat přípravu valného shromáždění;
d) před koncem funkčního období zabezpečit přípravu voleb nového Hlavního výboru;
e) přijímat návrhy na vznik sekcí nebo pracovních skupin a předkládat je ke schválení valnému
shromáždění;
f) zajišťovat běžné úkoly týkající se činnosti ČSKE.
Revizní komise
Článek 14

1. Revizní komise se skládá ze 3 členů, kteří jsou voleni členskou schůzí. Členem Revizní komise
může být zvolen kterýkoliv člen ČSKE s výjimkou členů Hlavního výboru.
2. Revizní komise vykonává dohled nad hospodářskou činností ČSKE. Při provádění kontrol jsou
přítomni alespoň dva ze zvolených členů Revizní komise.
3. Revizní komise podává zprávu o výsledku kontroly hospodaření Valnému shromáždění,
které se bez přihlédnutí k její zprávě nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě ztráty.
Funkcionáři ČSKE
Článek 15
1. Funkcionáři ČSKE jsou: předseda, místopředseda, tajemník a hospodář.
2. Předseda:
a) zastupuje ČSKE a jedná jejím jménem vůči veřejnosti;
b) řídí jednání orgánů ČSKE;
c) podpisuje se za ČSKE, a to tak, že k názvu a razítku ČSKE připojí svůj podpis s uvedením
funkce;
c) připravuje výroční zprávu o činnosti.
3. Předsedu ve všech jeho činnostech za jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda,
případně jiný člen Hlavního výboru, je-li k tomu pověřen předsedou, popřípadě Hlavním
výborem.
4. Tajemník:
a) vede evidenci členů ČSKE a zodpovídá za ni Hlavnímu výboru;
b) rozesílá upomínky k zaplacení členských příspěvků;
c) pořizuje zápisy z jednání.
5. Hospodář:
a) vede finanční agendu ČSKE a zodpovídá za ni Hlavnímu výboru;
b) připravuje návrh finančního rozpočtu ČSKE na každý rok;
c) připravuje výroční zprávu o hospodaření ČSKE, která se předkládá ke kontrole Revizní komisi
a ke schválení členské schůzi.
Volby
Článek 16
1. Hlavní výbor a členové revizní komise jsou voleni na dobu 4 let. Právo volit má každý člen
ČSKE. Volba členů Hlavního výboru je tajná. O způsobu volby (korespondenčně, elektronicky,
případně do volební urny) rozhoduje 3členná volební komise jmenovaná Hlavním výborem.

2. Po vyhlášení voleb a jejich časového harmonogramu má každý člen ČSKE právo navrhovat
kandidáty do Hlavního výboru. Návrhy kandidátů jsou adresovány předsedovi volební komise.
Návrh musí být podán nejpozději 15 dnů před rozesláním volebních lístků. Volební komise
ověří souhlas navržených kandidátů s jejich kandidaturou a sestaví volební lístek, na němž
budou uvedena jména všech řádných kandidátů.
3. Volební komise zašle volební lístky všem členům ČSKE nejméně 30 dnů před uzavřením
voleb. Upravené volební lístky doručí během této doby voliči zpět podle pokynů volební
komise. Aby byl hlas uznán jako platný, musí být řádně upravený volební lístek doručen
předsedovi volební komise nejpozději v den ukončení voleb.
4. Volební komise sečte hlasy a zveřejní výsledky voleb s uvedením počtu hlasů u všech
kandidátů na členské schůzi a oznámí je vhodným způsobem všem členům ČSKE. Za členy ČSKE
jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
5. Nově zvolený výbor se ujímá funkce představením po zveřejnění výsledků voleb na Valném
shromáždění.
6. Vzdal-li se během funkčního období některý z členů Hlavního výboru svého členství nebo
přestal-li být členem ČSKE, je za nového člena výboru přijat náhradník, který ve volbách
obdržel nejvyšší počet hlasů.
Hospodaření a hmotné prostředky
Článek 17
1. K hospodářskému zajištění plnění cílů a činností ČSKE slouží:
a) členské příspěvky;
b) prostředky poskytované jinými institucemi;
c) příjmy vyplývající z vlastní činnosti (organizování konferencí, sympozií, odborných setkání a
seminářů, poskytování odborných a expertiz, edice odborných publikací, apod.);
d) dary, sponzorské a jiné dotace, odkázané jmění a dědictví.
2. Všechny příjmy jsou deponovány na účtu zřízeném a obhospodařovaném Hlavním výborem
u peněžního ústavu.
3. Hmotné prostředky náležející ČSKE musí být používány výhradně k podpoře cílů a aktivit
deklarovaných ve Stanovách.
Zánik ČSKE
Článek 18
Společnost může zaniknout pouze rozhodnutím dvoutřetinové většiny referenda členů ČSKE,

vypsaného Hlavním výborem na návrh nejméně jedné pětiny všech členů. V takovém případě
stanoví valné shromáždění likvidační komisi, která rozhodne o způsobu zániku spolku a
naložením s jejím majetkem s podmínkou, že prostředky zbylé po vypořádání závazků budou
předány jiné dobrovolné organizaci nebo výzkumné instituci s podobným předmětem činnosti
jako ČSKE.
Závěrečná ustanovení
Článek 19
Tyto Stanovy byly schváleny Valným shromážděním ČSKE dne 11. února 2016 a nahrazují
Stanovy České společnosti pro krajinnou ekologii schválené dne 4.2.1999.

