Stanovy občanského sdružení
BioLib, o. s.
Čl. 1.
Název a sídlo
Název:
Sídlo:

BioLib, o. s. (dále jen sdružení)
Jugoslávských partyzánů 736/34, Praha 6, 160 00

Čl. 2
Statut sdružení
1. Dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení založené ve smyslu zákona
č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, sdružující lidi (své členstvo) bez rozdílu
národnosti, náboženského vyznání, politické příslušnosti, pohlaví a rasy na základě
společného zájmu.
2. Sdružení působí na celém území České republiky a nečlení se na organizační jednotky.
3. Sdružení je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za své
závazky odpovídá celým svým majetkem.
4. Členové sdružení neručí za jeho závazky.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení
Cílem sdružení je vytváření vhodných podmínek pro členy sdružení k vědeckému bádání,
ke sběru a třídění vědeckých poznatků, jejich dokumentování a vyhodnocování
prostřednictvím moderních prostředků výpočetní či jiné techniky, dokumentování v
klasické tištěné, obrazové, zvukové tzn. obecně elektronické či slovesné formě a
zpřístupnění výsledků badatelské činnosti odborné i laické veřejnosti. Stěžejním
projektem je přírodovědná encyklopedie BioLib volně dostupná na adrese
http://www.biolib.cz.
Posláním je
 vědeckovýzkumná, badatelská a publikační činnost se zvláštním zaměřením na
přírodovědné obory a obory příbuzné.
 osvětová činnost a popularizace přírodovědy a přírodních věd
 rozšiřování forem a intenzity spolupráce mezi odborníky z ČR i ze zahraničí
 koordinace spolupráce a výměny informací mezi odborníky a veřejností
 navazování spolupráce s organizacemi, které při své činnosti užívají výsledky bádání
nebo bádání, výzkum či vývoj podporují (např. vysoké školy, muzea, odborné spolky či
orgány státní správy a samosprávy).

Sdružení může provozovat doplňkovou vedlejší činnost za účelem financování aktivit, které
jsou sdružení vlastní a jsou hlavní činností sdružení. Touto vedlejší doplňkovou činností se
rozumí např.
 Poradenská a konzultační činnost
 Provozování přednášek, výstav, konferencí
 Získávání a zpracování dat na zakázku, implementace a provoz služeb realizovaných v
rámci projektu BioLib.cz (např. výukové programy, nástroje pro veřejné mapování
druhů atp.)
 Prodej vlastních tiskovin a reklamních předmětů nečlenům sdružení

Čl. 4
Členství
1. Členem sdružení mohou být tuzemské i zahraniční fyzické osoby starší 16 let, jejichž
žádost o členství je Výkonnou radou sdružení kladně posouzena. Členem sdružení může
být i právnická osoba, jejíž každý člen statutárního orgánu splňuje podmínky členství a
žádost o členství je Výkonnou radou sdružení kladně posouzena.
2. O přijetí za člena sdružení se rozhoduje na základě písemné přihlášky a stručného
motivačního dopisu, či osobního jednání. Výkonná rada sdružení rozhodne o vzniku
členství a vyrozumí žadatele o svém rozhodnutí do 1 měsíce od přijetí tohoto rozhodnutí.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením Výkonné radě sdružení,
b) úmrtím člena,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí Výkonné rady sdružení, pokud člen opakovaně
porušuje Stanovy sdružení nebo jedná v rozporu s jinými vnitřními předpisy sdružení
schválenými Valnou hromadou. Např.:
• člen se nezúčastní dvou po sobě jdoucích Valných hromad bez opodstatněné omluvy
• člen nevyužívá sdružením na jeho žádost zakoupené literatury či techniky k rozšiřování
obsahu BioLibu, ale především k osobním účelům, či jinak zneužívá členství ve sdružení
k osobnímu prospěchu
Své rozhodnutí sdělí Výkonná rada sdružení členovi písemně včetně data, ke kterému je
jeho členství zrušeno.
d) zánikem sdružení
5. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky, mohou však být
hrazeny v doporučené výši na základě dobrovolnosti jako projev aktivní účasti na
fungování sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání Valné hromady a hlasovat na ní,
b) volit a být volen do orgánů sdružení v souladu s volebním řádem,
c) být informován o činnosti a hospodaření sdružení prostřednictvím internetových
stránek www.biolib.cz,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) podílet se na činnosti BioLibu

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy sdružení, řídit se rozhodnutím Valné hromady a
Výkonné rady sdružení
b) vystupovat v souladu s cíli a posláním sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Orgány a organizační struktura sdružení
1. Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) výkonná rada sdružení,
c) předseda
2. Organizace sdružení:
Činnost sdružení je zajišťována prostřednictvím orgánů sdružení. Činnost v orgánech
sdružení je dobrovolná.

Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává Výkonná rada sdružení podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Výkonná rada sdružení svolá Valnou hromadu do patnácti dnů vždy, když o to
požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valnou hromadu svolává výkonná rada pozvánkou s oznámením termínu, místa a
programu valné hromady, pokud interní směrnice nestanoví jinak. Pozvánka musí být
doručena členu sdružení alespoň 10 dnů před termínem konání Valné hromady. Za
doručenou se pozvánka považuje 5-tým dnem od podání k poštovní přepravě na poslední
členem nahlášenou adresu trvalého bydliště.

5. Valná hromada:
a) rozhoduje o změnách Stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet
a roční závěrku hospodaření,
c) volí členy Výkonné rady sdružení,
d) rozhoduje o zrušení sdružení a naložení s jeho majetkem.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně Stanov či o zrušení sdružení
je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.
9. Z jednání musí být pořízen zápis, do kterého může nahlédnout každý člen sdružení.

Čl. 8
Výkonná rada sdružení
1. Výkonná rada sdružení je výkonným orgánem sdružení BioLib, který za svou činnost
odpovídá Valné hromadě. Výkonná rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními
Valné hromady.
2. Členství ve Výkonné radě sdružení vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu
některého ze členů. Členové Výkonné rady sdružení jsou voleni Valnou hromadou na
období dvou let s možností opakovaného zvolení.
3. Výkonná rada sdružení má nejméně 3 členy.
4. Členství v radě zaniká
a) skončením dvouletého funkčního období
b) úmrtím člena
c) odstoupením z funkce písemným oznámením výkonné radě
d) odvoláním valnou hromadou
5. Výkonnou radu sdružení svolává Předseda, v jeho nepřítomnosti pověřená osoba, podle
potřeby, nejméně však 3x ročně.
6. Zasedání nemusí mít charakter setkání členů rady, může být v případě potřeby realizováno
prostřednictvím internetu
7. Rada:
a) volí ze svých členů Předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává Valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
f) rozhoduje o zrušení členství,
g) rozhoduje o použití finančních prostředků sdružení,
h) rozhoduje o podání žádostí o přidělení finančních prostředků (granty, dotace a
podobně).
8. K zajištění činnosti sdružení může Výkonná rada sdružení zřídit kancelář sdružení.
9. Výkonná rada sdružení je usnášeníschopná, účastní-li se nadpoloviční většina všech jejích
členů. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy. Zápis ze
schůze výkonné rady podepisuje předseda a nejméně jeden její člen.
10. Výkonná rada sdružení rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

11. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde
usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Výkonná rada sdružení.
12. Jednání výkonné rady je členům sdružení přístupné.

Čl. 9
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem sdružení a naplňuje rozhodnutí Výkonné rady sdružení
a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do
pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení, pokud k tomu
nezmocní jiného člena Výkonné rady sdružení.
2. Předsedu volí Výkonná rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Výkonné rady sdružení a plynulý chod
sdružení.
4. Předseda připravuje podklady a vede jednání Výkonné rady sdružení, pokud k tomu
nezmocní jiného člena Výkonné rady sdružení.

Čl. 10
Zásady hospodaření
1. Sdružení je neziskovou organizací
2. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
3. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) granty
c) výnosy majetku,
d) příjmy z vedlejších činností sdružení
4. Majetek sdružení bude použit za účelem dosažení cíle sdružení, vytýčeného těmito
stanovami.
5. Za hospodaření sdružení odpovídá Výkonná rada sdružení, která každoročně předkládá
Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
6. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

Čl. 11
Zánik sdružení
1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí
Valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Sdružení může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací a
volební řád sdružení.
2. Stanovy sdružení lze doplňovat a měnit pouze usnesením valné hromady.

Čl. 13
Přechodná ustanovení
Přípravný výbor má do ustavující schůze pravomoci Výkonné rady sdružení.

V Praze, dne 19. 12. 2011

