Stanovy Rady vědeckých společností České republiky
Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Rada vědeckých společností České republiky, z. s. (dále jen „RVS“)
Anglický ekvivalent: Council of Scientific Societies of the Czech Republic (CSSCR)
Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1
Čl. 2
Statut RVS
1. RVS je dobrovolné sdružení oborových vědeckých společností (právnických osob)
sdružených na základě společného odborného zájmu, které působí dle oborů v sekcích
a) věd o živé přírodě,
b) věd o neživé přírodě a
c) společenských věd.
2. RVS má mezioborovou povahu.
3. RVS neodpovídá za závazky členských společností a členské společnosti neodpovídají
za závazky RVS.
Čl. 3
Cíl a účel hlavní činnosti RVS
Cílem a účelem RVS je podpora a podíl na organizaci vědeckého bádání v ČR. RVS zajišťuje
a organizuje spojení a propojení mezi svými členy – vědeckými společnostmi, shromažďuje
jejich projekty v souvislosti s jejich financováním prostřednictvím rozpočtové kapitoly AV ČR,
provádí jejich kontrolu a vnitřní oponenturu, koordinuje a podporuje členství svých členů –
vědeckých společností v mezinárodních organizacích, zajišťuje spolupráci i další formy
součinnosti s AV ČR a vysokými školami v ČR. RVS všeobecně propaguje vědu, poznání,
vzdělání a mezinárodní spolupráci, a to včetně jejich prezentace a medializace.
Čl. 4
Členství v RVS
1. Členství v RVS může být řádné či mimořádné.
2. Členem RVS mohou být výlučně právnické osoby – vědecké společnosti se sídlem v ČR,
které souhlasí se stanovami a cíli RVS.
3. O přijetí za člena RVS rozhoduje Plenární zasedání na základě písemné přihlášky
společnosti, posouzené dvěma členy RVS a na vyjádření Výkonného výboru RVS.
4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením Výkonnému výboru,
b) zánikem člena,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí Plenárního zasedání,
d) zánikem RVS.
6. Dokladem členství je potvrzení vydané Výkonným výborem.
Mimořádnými členy RVS mohou být významná mezioborová vědecká sdružení, absolventské
kluby apod., propagující vědeckou činnost či šířící vědecké poznatky. Mimořádní členové mají
veškerá práva a povinnosti, s výjimkou financování z rozpočtové kapitoly AV ČR.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů
1. Člen RVS má právo:
a) účastnit se jednání Plenárního zasedání,
b) volit orgány RVS,
c) být volen do orgánů RVS,
d) obracet se na orgány RVS s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2. Člen má za povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy RVS,
b) aktivně se podílet na plnění cílů RVS,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech RVS,
d) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno RVS.
3. Závažné či opakované neplnění členských povinností může být důvodem zrušení členství
Plenárním zasedáním na návrh Výkonného výboru.
Čl. 6
Orgány RVS
Orgány RVS jsou:
a) Plenární zasedání
b) Výkonný výbor
c) Předseda
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Čl. 7
Plenární zasedání
Plenární zasedání je nejvyšším orgánem RVS.
Plenární zasedání tvoří všichni členové RVS zastoupení vždy jedním pověřeným zástupcem,
členem vědecké společnosti.
Plenární zasedání svolává RVS podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výkonný výbor
svolá Plenární zasedání vždy, když o to požádá písemně nejméně třetina členů RVS, a to
nejpozději do jednoho měsíce.
Plenární zasedání zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov RVS,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti za uplynulý rok a výhled na další rok,
c) volí a odvolává členy Výkonného výboru (včetně předsedy),
d) bere na vědomí zprávu Výkonného výboru o rozdělení dotací,
e) rozhoduje o přijetí člena,
f)
rozhoduje o zrušení členství,
g) rozhoduje o zrušení RVS.
Plenární zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna, resp. zastoupena, nadpoloviční
většina všech členů.
Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné. Jeden člen může na Plenárním
zasedání zastupovat jednoho i více jiných členů, a to na základě písemné plné moci.
Zástupcem členské vědecké společnosti je její statutární zástupce, popř. jiná pověřená
osoba na základě písemné plné moci.
Plenární zasedání rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj
hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o přijetí nových členů nebo zrušení
členství je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň tři pětiny přítomných členů RVS.

Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení RVS je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň tři
pětiny všech členů RVS.
9. Není-li Plenární zasedání schopné usnášení, může Výkonný výbor svolat, a to i na tentýž
den, náhradní Plenární zasedání, které je schopné usnášení v takovém počtu, v jakém se
sejde, a může hlasovat o všech bodech s výjimkou rozhodnutí o změně stanov, přijetí
nových členů, zrušení členství a o zrušení RVS.
10. V případech, kdy není technicky možné nebo účelné svolat Plenární zasedání, může
Plenární zasedání rozhodnout per rollam.
11. Hlasování per rollam vyhlašuje Výkonný výbor měsíc po rozeslání podkladů pro hlasování
do elektronické konference Plenárního zasedání. Výkonný výbor zároveň stanoví způsob
hlasování a lhůtu pro hlasování v závislosti na předkládané záležitosti. Lhůta pro hlasování
bude však vždy nejméně tři pracovní dny.
12. Pro platnost hlasování a přijetí usnesení per rollam platí stejná pravidla účasti členů
Plenárního zasedání jako při prezenčním zasedání RVS.
13. Usnesení přijaté per rollam bude také součástí usnesení z nejbližšího následujícího
Plenárního zasedání.
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Čl. 8
Distanční Plenární zasedání
V odůvodněných případech může Plenární zasedání zasedat distančně s využitím
technických prostředků komunikace na dálku (telekonferenční či videokonferenční), příp.
kombinací využití technických prostředků komunikace na dálku a prezenčního zasedání
(dále jen „distanční zasedání nebo jeho kombinace“). Použít je možné jakýkoli technický
nástroj, který umožňuje identifikaci členů Plenárního zasedání, aby bylo zajištěno, že
rozhoduje a hlasuje skutečně člen Plenárního zasedání a aby byly dodrženy veškeré
zásady pro stanovený způsob volby, a to prostřednictvím veřejného či tajného hlasování.
Podrobný popis technického zajištění distančního Plenárního zasedání nebo jeho
kombinace a způsob hlasování budou členům Plenárního zasedání doručeny nejpozději
čtrnáct dní před konáním distančního Plenárního zasedání.
Čl. 9
Výkonný výbor
Výkonný výbor je výkonným orgánem RVS, který za svou činnost odpovídá Plenárnímu
zasedání. Výkonný výbor řídí činnost RVS v období mezi zasedáními Plenárního zasedání.
Členství ve Výkonném výboru vzniká volbou na Plenárním zasedání a to na základě návrhu
některého ze členů.
Výkonný výbor má deset členů (předsedu, tři místopředsedy a dalších šest členů). Kromě
předsedy jsou vždy voleni tři členové za každou ze sekcí.
Schůzi Výkonného výboru svolává předseda, v jeho nepřítomnosti pověřený
místopředseda, nejméně čtyřikrát ročně. Jednání schůze Výkonného výboru předsedá
a řídí předseda, popř. jeden z místopředsedů pověřený Výkonným výborem. Schůze
výkonného výboru je možno v případě výjimečných situací (viz čl. 7, bod 10) konat i
distančně na vhodné on-line platformě.
Každou ze tří sekcí RVS zastupuje jeden místopředseda.
Výkonný výbor zejména:
a) volí a odvolává ze svých členů tři místopředsedy,
b) koordinuje činnost RVS a jejího sekretariátu,
c) svolává Plenární zasedání,
d) zpracovává za pomoci sekretariátu podklady pro rozhodnutí Plenárního zasedání.

7. Výkonný výbor činí všechny další úkony za RVS a má všechny pravomoci, které nespadají
do výslovné působnosti jiných orgánů RVS.
8. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
9. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy, popř. v jeho nepřítomnosti hlas pověřeného
předsedajícího místopředsedy.
10. Výkonný výbor může pověřit předsedu a místopředsedy projednáním některé záležitosti
mezi schůzemi výboru.
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Čl. 10
Předseda
Předseda je statutárním orgánem RVS. Předseda jedná za RVS tak, že k názvu připojí své
jméno, svůj podpis a údaj o své funkci. Předseda zastupuje RVS navenek, jedná jeho
jménem, rozhoduje o běžných záležitostech RVS. Rozsah pravomocí předsedy stanoví
Výkonný výbor.
Předsedu může v jím stanoveném rozsahu zastupovat jeden z místopředsedů.
Předsedu volí a odvolává Plenární zasedání.
Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Výkonného výboru a plynulý chod RVS.
Předseda připravuje za pomoci sekretariátu podklady pro jednání Výkonného výboru.
Čl. 11
Zánik RVS

RVS zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě
rozhodnutí Plenárního zasedání,
b) jiným způsobem stanoveným občanským zákoníkem.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. RVS může na základě rozhodnutí Plenárního zasedání vydat organizační a jednací řád RVS.
2. Přijetím a zápisem do rejstříku spolků se nahrazují Stanovy RVS ze dne 10. 6. 1997,
registrované MV ČR dne 30. 6. 1997. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu.
3. Novela Stanov RVS přijatá na Plenárním zasedání dne 12. 10. 2015 podléhá zápisu
Městského soudu v Praze do rejstříku spolků (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

V Praze dne 24.2. 2021

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
předseda

