
Příloha 5 

 

Stanovy Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s. 

I. Základní ustanovení   

1. Genetická společnost Gregora Mendela, z.s. (dále jen GSGM) je dobrovolné sdružení 
pracovníků zabývajících se genetikou, a to jak profesionálně, tak soukromě z vlastního 
zájmu.  

2. GSGM vznikla jako sdružení registrací ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. 

3. GSGM se vyčlenila z Československé biologické společnosti. Navazuje na program a 
činnost její Sekce pro obecnou genetiku (přejmenovanou v roce 1990 na GSGM), a je 
proto v tomto smyslu pokračováním této sekce jako samostatná společnost. 

4. GSGM je právnickou osobou a vykonává činnost v souladu se svým posláním. 

5. GSGM působí na územích České republiky a Slovenské republiky. GSGM má sídlo v 
Brně (Česká republika) na adrese Kotlářská 267/2, PSČ 602 00 Brno. Změna sídla 
GSGM je v pravomoci rozhodnutí výboru GSGM. 

II. Poslání a účel GSGM 

1. Účelem GSGM je sdružovat genetické pracovníky a zájemce o genetiku, 
zprostředkovávat odbornou komunikaci mezi nimi navzájem i se zahraničními genetiky, 
zajišťovat jejich informovanost o nejnovějších směrech a poznatcích v oboru genetiky, 
vytvářet podmínky pro prezentaci jejich vědeckovýzkumné práce a podílet se na 
koncepční, poradenské, prognostické a jiné činnosti v tomto oboru. 

2. Své poslání a účel GSGM naplňuje zejména tím, že: 

a) organizuje a pořádá vědecké konference, semináře, pracovní setkání, 
přednášky, diskuze, školící kurzy, tématické zájezdy a jiné obdobné 
společenské akce, zaměřené na genetickou problematiku; 

b) zpracovává a předkládá příslušným odborným pracovištím, státním orgánům 
a ostatním subjektům návrhy, podněty a doporučení k opatřením, týkajícím se 
oboru genetiky; 

c) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti a dalším vědeckým a odborným 
aktivitám v oboru genetiky; 

d) podle možností vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky pedagogické, 
vědeckovýzkumné a odborné činnosti v oboru genetiky; 

e) vydává informační bulletin, popřípadě i další materiály, zaměřené na 
problematiku genetiky a poskytující informace o tuzemských i zahraničních 
akcích s ní souvisejících; 

f) poskytuje svým členům odbornou pomoc. 

3. GSGM spolupracuje s Česko-slovenskou biologickou společností, z.s., i s dalšími 
českými a slovenskými vědeckými společnostmi.  

III. Členství 

1. Členství v GSGM je řádné nebo čestné. 

2. Řádným členem GSGM může být fyzická osoba starší 18 let na základě podání 
předepsané přihlášky formou papírovou nebo elektronickou. O přijetí za člena rozhoduje 
výbor GSGM. Členství je platné ode dne, kdy přijatý zájemce zaplatil členský příspěvek. 



 

 

3. Fyzické osoby mladší 18 let mohou být čekateli na členství v GSGM na základě podání 
předepsané přihlášky. Přihlášku schvaluje výbor GSGM. Čekatelé mají právo využívat 
výhod členství v GSGM, nemohou však volit a být voleni do samosprávných orgánů 
GSGM. Dovršením věku 18 let se čekatelé na členství automaticky stávají členy GSGM 
se všemi právy a povinnostmi řádných členů GSGM. 

4. Čestným členem GSGM se může stát významný domácí (tzn. český nebo slovenský) 
nebo zahraniční vědecký odborník, působící v oboru genetiky, nebo i vědecký pracovník 
z jiného oboru, který se význačným způsobem zasloužil o rozvoj genetiky. Čestný člen 
je zproštěn povinnosti platit členské příspěvky. Čestní členové jsou voleni valným 
shromážděním GSGM po  projednání a předložení příslušného návrhu výborem GSGM. 

IV. Práva a povinnosti členů, zánik členství 

1. Práva členů 

1.1 Každý řádný i čestný člen má právo: 

a) zúčastňovat se všech akcí pořádaných GSGM a být informován o termínech 
jejich konání a o jejich programu, využívat výhod členů při odborných akcích 
pořádaných GSGM; 

b) být informován o činnosti GSGM, tzn. dostávat zdarma informační bulletin 
GSGM popřípadě další materiály připravované výborem GSGM pro 
informování členstva; 

c) volit a být volen do samosprávných orgánů GSGM; 

d) stát se členem odborných komisí, pracovních skupin a jiných odborných 
orgánů, pokud jsou v GSGM účelově ustaveny či jmenovány; 

e) vyjadřovat se k činnosti GSGM a k práci jejího výboru, a předkládat, 
prosazovat a obhajovat svoje vlastní návrhy, podněty, iniciativy a kritické 
připomínky; 

f) podávat návrhy na udělení čestného členství, popřípadě ocenění, čestného 
uznání či jiného vyznamenání GSGM, pokud jsou taková ocenění udělována; 

g) jednat a hlasovat o všech návrzích podávaných výborem GSGM valnému 
shromáždění k rozhodnutí. 

2. Povinnosti členů 

2.1 Řádný člen GSGM je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy GSGM a aktivně se podílet na činnosti společnosti; 

b) plnit povinnosti vyplývající z jeho případných funkcí v samosprávných či jiných 
orgánech GSGM; 

c) platit pravidelně ve stanovených termínech a ve stanovené výši členské 
příspěvky (studenti a důchodci, kteří jsou řádnými členy GSGM, platí nižší 
členské příspěvky, o jejichž výši rozhoduje a hlasuje valné shromáždění 
GSGM, viz V.1.2.e); 

d) za všech okolností dodržovat všeobecně uznávané normy a zásady etiky 
vědecké práce. 

2.2 Čestný člen GSGM má stejné povinnosti jako řádný člen, kromě povinnosti platit 
členské příspěvky. 



 

 

2.3 Čekatel na členství má stejné povinnosti jako řádný člen, členské příspěvky platí 
v poloviční výši. 

3. Zánik členství 

3.1 Řádné nebo čestné členství v GSGM zaniká: 

a) písemným prohlášením člena, doručeným výboru, že z GSGM vystupuje (je 
akceptováno i sdělení elektronickou formou); 

b) úmrtím člena; 

c) vyloučením člena. 

3.2 Řádný nebo čestný člen může být z GSGM vyloučen pro prokazatelné neplnění 
členských povinností. V případě neplacení členských příspěvků po dobu nejméně 
dvou let musí být člen (případně čekatel na členství) před vyloučením (nebo 
odebráním statutu čekatele) alespoň jednou vyzván k zaplacení dlužné částky.  

3.3 O vyloučení člena jedná a rozhoduje výbor GSGM na základě odůvodněného 
návrhu kteréhokoli člena GSGM, a to na svém nejbližším zasedání. Proti 
rozhodnutí výboru GSGM se člen může odvolat k nejbližšímu valnému 
shromáždění GSGM, které je povinno odvolání projednat a sdělit prostřednictvím 
výboru GSGM členovi svoje konečné rozhodnutí. Proti rozhodnutí valného 
shromáždění již není odvolání. 

3.4 Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení již zaplacených členských příspěvků. 

V. Organizace GSGM 

1. Valné shromáždění GSGM 

1.1 Nejvyšším orgánem GSGM, který projednává, vyjadřuje se a rozhoduje o všech 
základních otázkách činnosti a existence GSGM, je valné shromáždění. Valné 
shromáždění GSGM tvoří všichni členové GSGM. 

1.2 Do výlučné pravomoci valného shromáždění GSGM patří: 

a) návrhy na členy výboru GSGM, jejich volba a určení délky funkčního období 
výboru; 

b) návrhy na revizory účtů GSGM, jejich volba a určení délky jejich funkčního 
období; 

c) návrhy a volba čestných členů GSGM; 

d) schvalování stanov GSGM, návrhy a schvalování jejich případných změn, 
úprav a doplňků; 

e) schvalování výše a způsobu platby členských příspěvků GSGM; 

f) schvalování zprávy o činnosti výboru GSGM za uplynulé funkční období; 

g) schvalování zpráv revizorů účtů GSGM o hospodaření společnosti v uplynulém 
období od posledního zasedání valného shromáždění GSGM; 

h) schvalování případného návrhu na zrušení GSGM. 

1.3 Valné shromáždění GSGM je svoláváno výborem GSGM podle potřeby, obvykle 
jednou za tři roky nebo u příležitosti konání konference GSGM. Výbor GSGM je 
kromě toho povinen svolat mimořádné valné shromáždění, požádá-li o to nejméně 
10 % členů GSGM. Na každé valné shromáždění musí být pozváni všichni členové 
GSGM.  



 

 

1.4 Valné shromáždění je usnášeníschopné a může právoplatně hlasovat, je-li přítomna 
alespoň polovina členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná 
se valné shromáždění o 15 minut později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv 
počtu členů. Valné shromáždění přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů 
přítomných členů.  

1.5 V případě nutnosti mohou být pravomoci valného shromáždění nahrazeny 
elektronickým hlasováním členů GSGM. O tomto hlasování rozhoduje a organizuje 
ho výbor GSGM. 

1.6 Výbor GSGM oznámí členům GSGM termín konání řádného valného shromáždění 
s programem nejméně 30 dnů před jeho konáním, mimořádného valného 
shromáždění pak 14 dnů před jeho konáním, a to s udáním důvodu jeho svolání.  

2. Výbor GSGM 

2.1 Výbor GSGM je orgánem, který organizuje a řídí činnost společnosti.  

2.2 Výbor GSGM má lichý počet členů, nejvýše však 13. Výbor GSGM volí ze svého 
středu tajným hlasováním předsedu, místopředsedy, tajemníka, hospodáře a další 
funkcionáře s náplní činnosti definovanou výborem. Předseda výboru GSGM je 
zároveň předsedou GSGM, z.s. 

2.3 Hlavní činností výboru GSGM je: 

a) organizace a řízení činnosti GSGM podle zásad společnosti schválených 
valným shromážděním GSGM; 

b) organizace, příprava a rozhodování o termínech celostátních vědeckých 
konferencí, seminářů a dalších celospolečenských akcí GSGM; 

c)  příprava programu a svolávání valného shromáždění GSGM; 

d)  projednávání a příprava návrhů pro valné shromáždění; 

e) projednávání, schvalování a tématická příprava náplně jednotlivých čísel 
informačního bulletinu GSGM a organizační zajištění jeho vydávání; 
udržování a aktualizace webové stránky GSGM; 

f)  příprava a schvalování rozpočtu GSGM pro následující funkční období výboru; 

g)  vedení účtů GSGM a hospodaření s finančními prostředky GSGM; 

h) projednávání zpráv revizorů účtů GSGM a zajištění případné nápravy 
nedostatků. 

2.4 Výbor GSGM se schází nejméně dvakrát ročně. Zasedání výboru řídí předseda, 
případně jiný člen pověřený výborem.  

2.5 Výbor je schopný se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
Návrhy usnesení výboru jsou přijaty, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina 
přítomných členů. 

2.6 V období mezi zasedáními výboru může výbor přijímat usnesení na základě 
hlasování elektronickou formou, rozhoduje nadpoloviční většina hlasů členů 
výboru. Rozhodnutí přijaté na základě tohoto hlasování musí být uvedeno v zápisu 
z nejbližšího následujícího řádného zasedání výboru. 

2.7 Funkční období výboru GSGM je obvykle tříleté. Termín konání voleb do výboru 
určuje valné shromáždění GSGM. 

2.8  Členství ve výboru zaniká: 

a) uplynutím funkčního období 



 

 

b) rezignací 

c) ukončením členství v GSGM 

2.9 Rezignuje-li člen výboru na svou funkci, skončí jeho členství ve výboru uplynutím 
dvou měsíců po sdělení rezignace předsedovi výboru GSGM. 

2.10 Výbor může v odůvodněných případech kooptovat nového člena výboru a tuto 
kooptaci pak schvaluje valné shromáždění GSGM. 

3. Revizoři účtů GSGM 

3.1 Revizoři účtů GSGM jsou kontrolním orgánem, který dohlíží na hospodaření 
s finančními prostředky GSGM. 

3.2 Pro dané funkční období jsou voleni vždy dva revizoři (jeden za Českou republiku a 
druhý za Slovenskou republiku).  

3.3 Revizoři účtů kontrolují hospodaření GSGM a každoročně o něm podávají zprávu 
výboru GSGM a členům společnosti. Ve svojí revizní činnosti se řídí právními 
předpisy, obecně platnými v České republice a ve Slovenské republice. 

3.4 Revizoři účtů se mohou účastnit zasedání výboru GSGM, nemají však hlasovací 
právo. 

VI. Právní postavení, majetek a hospodaření  

1. Individuálním statutárním orgánem GSGM je předseda, který jedná za společnost 
samostatně. Předseda GSGM může pro tuto funkci písemně pověřit některého z dalších 
členů výboru GSGM. 

2. K materiálnímu zabezpečení činnosti GSGM slouží: 

a) členské příspěvky; 

b) prostředky poskytované státními orgány, popřípadě jinými organizacemi a 
právnickými osobami; 

c) dary a dědictví; 

d) příjmy z vlastní činnosti GSGM. 

3. Za hospodaření GSGM, za dodržování finančních předpisů a kontrolu účetních dokladů, 
za čerpání prostředků v souladu s obecně platnými zákonnými předpisy a rozhodnutími 
výboru GSGM odpovídají hospodáři výboru GSGM. 

4. V případě zániku GSGM rozhoduje o majetkovém vypořádání příslušná likvidační komise 
GSGM, která bude k tomu účelu jmenována valným shromážděním GSGM. 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Toto znění stanov připravil a schválil výbor GSGM dne 26. 5. 2017, projednalo 
a schválilo valné shromáždění GSGM dne 26. 5. 2017. 

2.  Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018. K tomuto datu končí platnost 
dosavadních stanov GSGM. 

  

V Brně dne 25. 9. 2017           Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.  
 předseda GSGM                

           




