
Statut pracovní skupiny Ochrana přírody ČBS 
(dále jen PSOP) 

 

Základní ustanovení, činnost 
PSOP je vnitřní složkou České botanické společnosti (dále jen ČBS) a řídí se jejími stanovami, které jsou 
pro specifické účely PSOP doplněny tímto Statutem. 
Hlavním posláním a náplní činnosti PSOP je  
a) iniciace aktivit a projektů na poli ochrany přírody v rámci ČBS, 
b) navrhování stanovisek (pro Hlavní výbor ČBS) k zásadním tématům, majícím dopady na stav přírody 

v ČR, 
c) výměna zkušeností mezi botaniky a ochranáři, 
d) podpora ochranářských témat v rámci ČBS, včetně jejich komunikace směrem k veřejnosti. 

Členství 
O členství v PSOP může požádat jakákoli fyzická osoba, která se ztotožňuje s posláním PSOP. Členství 
v PSOP není podmíněno členstvím v ČBS. O členství v PSOP rozhoduje výbor PSOP. 
Členství v PSOP zaniká 
a) vystoupením, písemně oznámeným výboru, 
b) rozhodnutím výboru o vyloučení, 
c) úmrtím člena. 
Všichni členové PSOP jsou výborem informováni o její činnosti, mají právo se podílet na činnosti a akcích 
PS. Členové PSOP neplatí příspěvky za členství v PSOP. 
 

Orgány PSOP 
Orgány PSOP tvoří 
a) plénum 
b) výbor PSOP (dále jen Výbor). 
Plénum  
a) volí a odvolává výbor 
b) rozhoduje o změnách statutu, a to nadpoloviční většinou přítomných anebo korespondenčně. 
Plénum svolává předseda podle potřeby nebo na základě žádosti Výboru nebo na základě žádosti 
minimálně pěti členů pracovní skupiny.  
 
Výbor je výkonným orgánem PSOP, který řídí její činnost mezi plenárními zasedáními. 
Výbor 
a) rozhoduje o členství 
b) připravuje stanoviska pro Hlavní výbor ČBS 
c) organizuje chod PSOP 
Výbor tvoří pět volených členů: předseda, místopředseda, tajemník a dva další členové. 
Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou členů, při rovnosti hlasů rozhoduje předseda. 
Předseda zastupuje PSOP vůči ČBS.  
Místopředseda plně zastupuje předsedu v době, kdy předseda nemůže svou funkci zastávat.  
Tajemník zajišťuje komunikaci a organizaci činnosti PSOP. 
O zastávání funkcí rozhodnou členové výboru na svém prvním zasedání hlasováním. 
Volební období výboru je čtyřleté, právo volit a být volen má každý člen PSOP. Předseda PSOP musí být 
členem ČBS.  
Volby výboru jsou tajné a mohou podle rozhodnutí výboru probíhat korespondenční nebo elektronickou 
cestou. 
Kandidátku sestavuje na základě návrhů členů PSOP odstupující výbor, kandidáti musejí se svou 
kandidaturou souhlasit. Z kandidátky se volí nejvýše pět jmen. 
 
Tento statut byl schválen dne 12. září 2017 ve Vysoké Lípě. 
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