Statut
Redakční rady časopisu Včelařství
Úvodní ustanovení

I.

1. Vydavatelem časopisu Včelařství je Český svaz včelařů, z.s. (ČSV).
2. Redakční rada (RR) časopisu Včelařství dohlíží na to, aby obsah časopisu

pomáhal stabilizovat a rozvíjet včelařství v ČR.
3. Statut RR časopisu Včelařství blíže upravuje strukturu rady, předmět její

činnosti, působnost a pravomoci.
4. Statut RR schvaluje Republikový výbor ČSV (RV ČSV).
II.

Složení redakční rady

1. Předsedu a další členy RR jmenuje a odvolává RV ČSV.
2. Počet členů RR určuje RV ČSV. Redakční rada má nejméně pět členů. Členy

jsou jmenováni odborníci v oblasti včelařství, v souvisejících biologických a
zemědělských oborech, vzdělávání a odborníci z vydavatelské činnosti se
znalostmi z oboru včelařství.
3. RR volí ze svého středu místopředsedu.
4. Funkční období člena RR je pětileté s možností opětovného zvolení.
5. Členství v RR zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) odstoupením z funkce,
c)
odvoláním z funkce,
d) úmrtím.
III.

Působnost redakční rady
Redakční rada časopisu Včelařství:
a) vykonává v zájmu stability a rozvoje včelařství dohled směrem k obsahové
grafické části časopisu.
b) zpracovává a řídí se ve své činnosti dlouhodobou koncepcí časopisu
Včelařství
c) navrhuje redakci náměty textů včetně možných autorů,
d) provádí hodnocení publikovaných čísel Včelařství,
e) posuzuje texty zaslané k otištění v časopise Včelařství, případně osloví
další odborníky s žádostí o posouzení textu,

IV.

Zasedání redakční rady

1. Zasedání RR svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný

pověřený člen alespoň čtyřikrát ročně.
2. Zasedání RR řídí předseda případně jiný pověřený člen Redakční rady.

3. Zasedání RR se účastní tajemník a všichni zaměstnanci redakce časopisu

Včelařství jako hosté.
4. Ze zasedání RR je pořizován zápis, který je předkládán nejbližšímu P RV.

Redakce časopisu Včelařství

V.

1. Zaměstnanci redakce časopisu Včelařství (dále jen redakce) jsou v

pracovněprávním vztahu k Českému svazu včelařů, z.s., vydavateli časopisu.
2. Zaměstnanci redakce pracují ve vztazích nadřízenosti a podřízenosti v rámci

organizační struktury sekretariátu RV ČSV.
3. Redakce je povinna spolupracovat s RR a plnit úkoly vyplývající pro ni z tohoto
statutu a zápisů z porad RR.
Odborné posouzení zaslaných rukopisů

VI.

1. Texty autorů k posouzení zasílá redakce vybranému členovi RR podle

příslušné specializace.
2. Texty zaslané k publikování ve Včelařství jsou posouzeny RR. Rozsah

posuzování textů stanovuje RR.
3. Oslovený člen RR, kterému byly zaslány redakcí texty k posouzení, si může
vyžádat stanovisko dalšího odborníka na danou problematiku.
4. Odborný posudek je zaměřen především na odbornou správnost textu, jeho
rozsah a zpracování.
5. Oslovený člen RR vypracuje posudek v nejkratším možném termínu a zašle
jej zpět redakci Včelařství. V posudku doporučí, zda je možné text publikovat
beze změn, zda je nutné jej přepracovat (např. zkrátit), publikovat s
komentářem, případně zda je text nevhodný k publikaci. Hodnocení doplní
stručným komentářem. Text zaslaný k posouzení není možné publikovat před
obdržením odborného posudku.
6. V případě nesouhlasu autora s výsledkem posouzení textu, hodnocení
provede RR. Rozhodnutí RR je konečné.
7. Texty v rozporu s právním řádem České republiky, Stanovami Českého svazu
včelařů, z.s. a texty odborně posouzené jako nevhodné nebudou publikovány.
8. Redakce Včelařství poskytne vždy členům RR konečnou verzi časopisu před
tiskem tak, aby bylo možné provést případné změny.
9. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda článek uveřejní či nikoli.
10. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
11. Autor může použít ve svém článku informace převzaté z jiného periodika či
jiného zdroje chráněného autorskými právy jen s předem zajištěným
souhlasem autora převzatých informací, případně uvede zdroj takovéto
informace. Jinak nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.
12. Autor nese odpovědnost za obsah článku, věcnou a odbornou správnost tak,
aby dílo bylo způsobilé ke zveřejnění v časopise.
VII.

Závěrečná ustanovení

1. Statut RR byl schválen RV ČSV dne 26.3.2022 a tímto dnem nabývá platnosti

a účinnosti.
2. Současně se ruší Statut RR ze dne 28.8. 2016.
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