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Stanovy 
Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, z.s. 

(dále též jen „spolek“ nebo „Společnost“) 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Společnost je dobrovolným otevřeným společenstvím osob vedených společným zájmem v 
oblasti vědy o laboratorních zvířatech. Společnost je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.   

 
2. Název spolku zní: 

 
Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, z.s. 

 
3. Společnost používá též označení:  

a) zkratku názvu v českém jazyce: SVLZ  
b) označení v anglickém jazyce: Czech Laboratory Animal Science Association  
c) zkratka označení v anglickém jazyce: CLASA  

 
4. Sídlo spolku: Praha  

 
5. Společnost je řádným členem mezinárodní organizace FELASA (Federation of Laboratory 

Animal Science Associations).  
 

II. Účel spolku 
 

1. Účelem Společnosti je podpora vědy o laboratorních zvířatech, sdílení a šíření znalostí, 
zkušeností a postupů v oboru laboratorních zvířat, formulace a prosazování společných 
profesních a jiných zájmů členů Společnosti v oboru.  
 

2. Společnost se hlásí k zásadám Evropské konvence o ochraně obratlovců používaných pro 
pokusné a jiné vědecké účely a prosazuje zásady animal welfare.  
 

3. Svého účelu dosahuje spolek přímo vykonáváním své hlavní činnosti a nepřímo prostřednictvím 
vedlejší činnosti. 
 

4. Hlavní činnost Společnosti je vykonávána nedílným komplexem činností zahrnujícím zejména 
aktivity:  
- podpora rozvoje vědy o laboratorních zvířatech, 
- informační,  
- přednáškové (semináře, konference),  
- publikační (vydávání souborných publikací a metodik),  
- vzdělávací (kursy, postgraduální studia),  
- legislativně právní včetně účasti v oponentních řízeních,  
- poradenské a konzultační,  
 
- organizace, prohlubování a koordinace spolupráce členů spolku, kteří působí ve vědě a praxi, 
- podávání podnětů k opatřením týkajícím se rozvoje oboru a využití vědeckých poznatků k 
příslušným orgánům, 
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- poskytování pomoci členům spolku při jejich odborné práci, 
- spolupráce se zahraničními společnostmi obdobného zaměření. 
 

5. Případná vedlejší činnost může spočívat zejména v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, 
případně v hospodárném využití majetku Společnosti. Zisk z vedlejší činnosti Společnosti se 
spolek zavazuje použít vždy pro podporu hlavní činnosti.  

 
III. Členství ve spolku 

 
1. Členství ve spolku se dělí na řádné a čestné.   

 
2. Členem spolku mohou být fyzické či právnické osoby. Členství fyzických osob ve spolku je 

členstvím individuálním a členství právnických osob členstvím kolektivním.  
 

3. Řádné individuální členství může získat pouze plně svéprávná zletilá fyzická osoba, která je 
aktivní v oboru činnosti spolku a která podá písemnou žádost o přijetí za člena spolku. 
 

4. Řádné kolektivní členství může získat pouze právnická osoba, jejíž činnost či její aktivity v rámci 
její činnosti souvisí s oborem činnosti spolku a která podá písemnou žádost o přijetí za člena 
spolku. V rámci žádosti o přijetí za člena spolku uvede právnická osoby konkrétní fyzickou 
osobu, které je oprávněna jednat za právnickou osobu ve vztahu ke spolku. 

 
5. Řádné členství vzniká rozhodnutím Rady o přijetí za člena spolku a zaplacením členského 

příspěvku za první rok členství. 
 
6. Podáním žádosti o přijetí za řádného člena spolku projevuje zájemce souhlas s těmito stanovami. 

 
7. O vzniku členství bude žadatel informován nejpozději do 30 dní od podání přihlášky e-mailem 

na adresu uvedenou v přihlášce. 
 
8. Čestným členem spolku se může stát výhradně fyzická osoba, která je vědeckým či odborným 

pracovníkem a která se význačně zasloužila o rozvoj oboru blízkého činnosti spolku nebo která 
se významným způsobem zasloužila o rozvoj spolku.  

 
9. Čestné členy schvaluje Valná hromada na základě návrhu Rady. Navržená osoba se stává 

čestným členem schválením za čestného člena a udělením svého souhlasu se členstvím.  Čestní 
členové neplatí členské příspěvky a nemohou být voleni do orgánů spolku. 

 
IV. Práva a povinnosti členů 

 
1. Člen spolku má tato práva:  

a) účastnit se Valné hromady a podílet se na jejím jednání a dalších činnostech spolku, 
b) volit a být volen do orgánů, odborných komisí a pracovních skupin spolku, čestní členové 
nemohou být voleni za členy Rady, a to ani za Předsedu, ani do Kontrolní komise, 
c) být informován o činnostech spolku,  
d) při své vlastní činnosti v oboru užívat označení člena spolku,  
e) obracet se na spolek při řešení odborných problémů,  
f) požívat dalších členských výhod vyplývajících z možností spolku v rozsahu odpovídajícím 
činnosti spolku, 
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g) využívat slevu na registraci na konference a semináře nebo jiné odborné akce pořádané 
spolkem. 
 

2. Člen spolku má tyto povinnosti:  
a) řídit se stanovami spolku, jakož i dalšími schválenými vnitřními předpisy a rozhodnutím 
spolku,  
b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví konkrétní úkoly převzaté jednotlivými členy, 
c) odpovědně plnit funkce, kterými byli pověřeni a zajišťovat konkrétní úkoly, 
d) přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků do praxe, 
e) platit členské příspěvky spolku řádně a včas s výjimkou čestných členů spolku, 
f) zdržet se všeho, co by ohrožovalo důvěru laické i odborné veřejnosti ve spolek a ohrožovalo 
jeho dobré jméno, 
g) nahradit spolku škodu, kterou mu způsobil svým zaviněním. 

 
V. Zánik členství 

 
1. Řádné členství zaniká:  

a) písemným prohlášením člena o vystoupení ze spolku, dnem doručení spolku,  
b) nezaplacením členských příspěvků za dobu 2 let, a to 30. dnem po doručení písemné upomínky 
k úhradě dlužného členského příspěvku, nedojde-li v této době k úhradě,  
c) vyloučením člena pro porušení stanov či jiných předpisů spolku pro člena závazných, či pro 
jiné závažné porušení povinností člena, a to na základě rozhodnutí Rady spolku, 
d) úmrtím či zánikem člena; členství na právní nástupce nepřechází.  

 
 

2. Při zániku členství nevzniká právo na vrácení členského příspěvku ani na jiné majetkové 
vypořádání.  

  
VI. Orgány spolku 

 
1. Spolek spravují jeho orgány, a to  

a) Valná hromada  
b) Rada  
c) Předseda 
d) Kontrolní komise  

 
 

2. Členství ve voleném orgánu spolku vzniká volbou Valné hromady, nestanoví-li tyto stanovy 
jinak. Členství v orgánu zaniká odstoupením, odvoláním nebo uplynutím funkčního období. 
Není-li určeno jinak, odvolává členy orgánů ten, kdo je jmenuje či volí.  

 
VII. Valná hromada 

 
Nejvyšším orgánem Společnosti je Valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku. Valná 
hromada je ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku členskou schůzí spolku.  

1. Zasedání Valné hromady svolává Rada prostřednictvím Předsedy jakožto statutárního orgánu. 
Rada svolává zasedání Valné hromady minimálně jednou ročně. V případě potřeby, nebo požádá-
li o to alespoň jedna třetina členů spolku, nebo po odsouhlasení Radou, nebo na vyžádání 
Kontrolní komise svolá Rada zasedání Valné hromady i častěji. Zasedání Valné hromady 
předsedá a jednání řídí Předseda nebo jím pověřený člen Rady. V případě nepřítomnosti Předsedy 
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nebo pověřeného člena Rady řídí zasedání Valné hromady tajemník. Zasedání Valné hromady 
může být konáno prostřednictvím telekonference.   
 

2. Rada oznámí elektronickou formou termín a místo konání, včetně programu, řádné Valné 
hromady všem členům spolku vždy minimálně 30 dnů před tímto termínem. 
 

3. Rada oznámí elektronickou formou termín a místo konání, včetně programu, mimořádné Valné 
hromady všem členům spolku vždy minimálně 15 dnů před tímto termínem. 

 
4. Zasedání Valné hromady může být odvoláno či odloženo stejným způsobem, jakým bylo 

svoláno. 
 

5. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nejméně poloviny členů spolku. Rozhodnutí Valné 
hromady je přijato, vysloví-li se pro jeho přijetí nadpoloviční většina přítomných členů, neurčuji-
li Stanovy jinak. V případě elektronického hlasování je Valná hromada usnášeníschopná 
v případě hlasování nejméně poloviny členů spolku. Rozhodnutí Valné hromady je přijato, 
vysloví-li se pro jeho přijetí nadpoloviční většina hlasujících. Každý člen má vždy jeden hlas, 
který není možné v případě nepřítomnosti postoupit jinému členu spolku. 
 

6. Není-li Valná hromada usnášeníschopná, svolá Rada náhradní zasedání Valné hromady. Valná 
hromada je při náhradním zasedání usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, 
avšak jedná a rozhoduje pouze o záležitostech uvedených v programu, který byl připraven pro 
zasedání Valné hromady, jehož konání nahrazuje; o záležitostech v programu neuvedených v 
náhradním zasedání jednat a rozhodovat nelze.  
 

7. Umožňuje se možnost hlasování i mimo zasedání Valné hromady (per rollam), a to písemně 
v listinné či elektronické podobě, a to pro veškeré činnosti vyhrazené pro rozhodování Valné 
hromady, jakož i pro volbu členů volených orgánů.   
 

8. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních programových a finančních otázkách Společnosti, 
zejména:  
a) zaujímá stanoviska a přijímá závěry k činnosti Společnosti a k hlavním směrům jejího rozvoje,  
b) schvaluje plán činnosti a hospodaření na období do příštího zasedání Valné hromady,  
c) schvaluje zprávu Rady o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulé období,  
d) přezkoumává rozhodnutí Rady o vyloučení člena spolku na základě jeho písemného odvolání, 
e) rozhoduje v dalších záležitostech Společnosti a udílí úkoly Radě Společnosti.  
 

9. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů o: 
a) schválení Stanov spolku a jejich změnách, 
b) schválení jednacího nebo volebního řádu, případně dalších 

předpisů upravujících vnitřní život spolku, zejména práva a 
povinnosti členů a působnost a pravomoc orgánů a funkcionářů 
spolku v mezích stanov  
 

b) o zrušení spolku a provedení likvidace,  
c) o změně právní formy, popřípadě o sloučení, rozdělení a jiné přeměně spolku,  
d) schválení rámcových pravidel pro stanovení a výši členských příspěvků spolku. 
 

10. Valná hromada volí na základě předložené kandidátní listiny sestavené ze stávajících členů 
spolku Předsedu, který se automaticky stává i členem Rady, další členy Rady a členy Kontrolní 
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komise vždy na období 4 let. Při volbě orgánů spolku postupuje Valná hromada v souladu 
s volebním řádem spolku či jinými předpisy, byly-li přijaty. Před zahájením voleb může být 
stanoveno, že hlasování bude tajné. 
 

11. Valná hromada rozhoduje o schválení čestných členů spolku navržených Radou.  
 

VIII. Rada 
 

1. Radě náleží řídící a výkonná působnost a pravomoc ve všech záležitostech Společnosti, nejde-li 
o záležitosti výslovně svěřené jinému orgánu.  
 

2. Rada má sedm členů včetně Předsedy. Rada jmenuje tajemníkem osobu navrženou Předsedou 
z členů Rady. Tajemník je oprávněn k zastupování Předsedy. Rada dále jmenuje hospodáře na 
návrh Předsedy. V případě, že hospodářem bude Radou na návrh Předsedy schválena jiná osoba 
než z řad členů Rady, pak hospodář má právo účastnit se zasedání Rady, avšak nenáleží mu 
hlasovací práva ani jiná oprávnění členů Rady. 
 

3. Rada se zodpovídá Valné hromadě a jejími rozhodnutími je vázána.  
 
4. Rada pravidelně podává souhrnnou zprávu o své činnosti Valné hromadě. 

 
5. Zasedání Rady svolává Předseda nebo tajemník, který Předsedu zastupuje, nejméně čtyřikrát 

ročně a dále vždy na žádost alespoň dvou členů Rady nebo Kontrolní komise. 
 

6. Schůze Rady řídí Předseda, případně tajemník nebo jiný člen Rady pověřený řízením schůze. 
 

7. Rada je schopna usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti (v případě hlasování per rollam 
prostřednictvím elektronických prostředků) většiny členů a rozhoduje většinou hlasů 
zúčastněných členů. Každý člen Rady má jeden hlas; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
Předsedy.  
 

8. Rada v mezích stanov rozhoduje ve všech záležitostech Společnosti a svými rozhodnutími 
stanovuje povinnosti členům Společnosti a stanovuje též úkoly ostatním orgánům a činovníkům 
Společnosti. Radě zejména přísluší:  
a) volit konkrétnější funkce členů Rady, 
b) řídit a koordinovat činnost Společnosti,  
c) svolávat Valnou hromadu Společnosti,  
d) navrhovat plán činnosti a hospodaření na období do příštího zasedání Valné hromady,  
e) schvalovat zprávu o činnosti, popř. výroční zprávu a zprávu o hospodaření, 
f) schvalovat účetní závěrku či obdobný přehled o majetku, závazcích a příjmech a výdajích 
Společnosti za uplynulý rok,  
f) schvalovat způsob a výši případné odměny členů za činnost pro Společnost,  
g) projednávat rozhodnutí Valné hromady, řídit se jimi a uvádět je do praxe, 
h) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena Společnosti,  
i) rozhodovat o závažných a naléhavých záležitostech v době mezi dvěma řádnými členskými 
schůzemi, 
j) reagovat na nedostatky zjištěné Kontrolní komisí a v odůvodněných případech sjednat nápravu 
těchto nedostatků. 
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9. Zasedání a veškerého dalšího jednání Rady se s hlasem poradním účastní případně další členové 
spolku, které Rada určí.  
 

10. Rada může na podnět členů spolku ustanovit odborné pracovní skupiny. Tyto skupiny řídí 
vedoucí skupiny zvolený Radou. Pracovní koncepci skupiny určuje Rada. 

 
IX. Předseda 

 
1. Předseda je statutárním orgánem a řídícím orgánem Společnosti. Předseda zastupuje a spravuje 

Společnost v souladu s právním postavením Společnosti a podle rozhodnutí Valné hromady a 
Rady, řídí se jimi a uvádí je do praxe  
 

2. Předseda zejména:  
a) jedná ve všech záležitostech vůči třetím osobám za Společnost,  
b) připravuje podklady pro jednání Rady, svolává zasedání Rady a předsedá jim.  
 

3. Vyžaduje-li to řádná správa záležitostí Společnosti a nezajistila-li záležitost jinak svým 
rozhodnutím Rada, učiní vše potřebné Předseda osobně nebo prostřednictvím jiné osoby.  
 

4. V nepřítomnosti Předsedy jej ve všech vnitřních záležitostech spolku zastupuje tajemník. 
Tajemník je oprávněn jednat za spolek i navenek v případě uděleného pověření Předsedy na 
základě plné moci. 

 
X. Kontrolní komise 

 
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku ve smyslu občanského zákoníku.  

 
2. Kontrolní komise má tři volené členy.  

 
3. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s výkonem funkce v Radě, výkonem funkce 

hospodáře nebo funkcí likvidátora Společnosti a osob jim blízkých. Členem Kontrolní komise 
nemůže být osoba v pracovním nebo obdobném poměru vůči Společnosti.  
 

4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Společnosti, zejména hospodaření, řádně vedeny a 
vykonává-li Společnost činnost v souladu se stanovami, vnitřními rozhodnutími orgánů 
Společnosti a s právními předpisy. Zjistí-li Kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně 
Předsedu a Radu. Kontrolní komise dále podává souhrnnou zprávu o své kontrolní činnosti Valné 
hromadě.  
 

XI. Hospodaření 
 

1. Hospodaření Společnosti se řídí rozpočtem. Návrh rozpočtu sestavuje Předseda ve spolupráci s 
hospodářem na období kalendářního roku. Rozpočet schvaluje Rada. Jednotlivé roční rozpočty 
se řídí schváleným plánem činnosti a hospodaření na období do příštího zasedání Valné hromady. 
 

2. Příjmy Společnosti tvoří zejména:  
a) členské příspěvky,  
b) příjmy z hlavní činnosti a příjmy plynoucí z majetku Společnosti,  
c) příjmy z případné vedlejší činnosti,  
d) dary,  
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e) dotace, subvence a příspěvky z veřejných rozpočtů. 
 

3. Společnost je povinna využívat svůj majetek hospodárně a výhradně ke svému účelu jako účelu 
veřejně prospěšnému. 
 

4. Společnost nerozděluje zisk. Veškerý zisk Společnosti je využíván pro hlavní činnost spolku. 
 

5. V případě ukončení činnosti spolku a jeho likvidace nabídne Společnost likvidační zůstatek 
právnické osobě se statusem veřejné prospěšnosti s obdobným účelem; členům se podíl na 
likvidačním zůstatku nevyplácí, členové neručí za dluhy spolku. 

 
XII. Další ustanovení 

 
1. Společnost na návrh Rady a schválením Valnou hromadou může vydat jednací nebo volební řád, 

případně další předpisy upravující vnitřní život spolku, zejména práva a povinnosti členů a 
působnost a pravomoc orgánů a funkcionářů spolku v mezích stanov.  
 

 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tyto stanovy byly projednány a schváleny na Valné hromadě Společnosti pro vědu o 
laboratorních zvířatech, z.s., dne 8. října 2020 v Praze, a zcela nahrazují stanovy dosud účinné.  
 

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 8. 10. 2020.  
 
 
 
V Praze, dne 8. 10. 2020 
 
 

RNDr. Martin Kuneš, Ph.D. 
       Předseda  
 
 


