Stanovy spolku
Česká geologická společnost
Čl. I
Název, sídlo a působnost spolku
1. Název spolku je Česká geologická společnost (dále jen ČGSpol).
2. Sídlo ČGSpol je v Praze.
3. Působnost spolku je na celém území České republiky.
Čl. II
Základní ustanovení
1. ČGSpol je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických
a odborných pracovníků geologických věd a zájemců o geologické vědy. ČGSpol
je právnickou osobou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Předchůdkyní ČGSpol byla Československá společnost pro mineralogii a
geologii, založená v roce 1923. Podle zákona 68/1951 Sb. byla dne 8. 5. 1953
přidružena k ČSAV, s AV ČR jako její pokračovatelkou ČGSpol spolupracuje
prostřednictvím Rady vědeckých společností ČR.
3. Posláním ČGSpol je sdružovat zájemce o geologické vědní obory a rozvíjet jejich
odbornou, pedagogickou i praktickou činnost. Tím, že sdružuje odborníky
nejrůznějšího zaměření v geologii, má možnost zasahovat do pedagogické i
odborné geologické problematiky v České republice. Spolupracuje se
zahraničními spolky a institucemi věnujícími se podobné činnosti a mezinárodně
reprezentuje geologické vědy prostřednictvím Národního geologického komitétu.
Čl. III
Předmět činnosti a cíle spolku
ČGSpol plní zejména tyto úkoly:
1. Podporuje rozvoj geologických věd podněcováním vědecké, vědecko-výzkumné
činnosti a populárně-vědecké práce.
2. Rozvíjí geologickou činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých
členů působících ve vědě i praxi.
3. Poskytuje svým členům pomoc při jejich odborné práci.
4. Přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů a dává odborným pracovištím
a orgánům podněty týkající se rozvoje oboru.
5. Pořádá vědecké a pracovní konference, sjezdy, semináře, přednášky, diskuse,
kurzy, exkurze a organizuje práci s mládeží a dalšími zájemci z řad veřejnosti.
6. Koordinuje akce s dalšími odbornými vědeckými společnostmi a institucemi v
národním i mezinárodním měřítku.
7. Podílí se na publikační činnosti v geologických oborech, vydává časopis Journal
of Geosciences, Zpravodaj, exkurzní průvodce, konferenční abstrakta a další
publikace.
8. Je členem mezinárodních organizací.
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9. Podporuje činnost Českého národního geologického komitétu, který je přidružen
k ČGSpol jako její odborná komise.
Čl. IV
Členství
1. Členem ČGSpol se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s
posláním a účelem ČGSpol a je ochotna je naplňovat.
2. Členství v ČGSpol je individuální, kolektivní nebo čestné.
3. Individuální členství vzniká přijetím za člena ČGSpol a zaplacením členských
příspěvků na aktuální rok. O přijetí rozhoduje výbor ČGSpol na základě písemné
přihlášky žadatele.
4. Kolektivním členem se na základě písemné přihlášky doručené výboru ČGSpol
stávají právnické osoby. Podmínky kolektivního členství stanoví výbor ČGSpol na
základě vzájemné dohody s žadatelem. O přijetí rozhoduje výbor ČGSpol.
5. Čestným členem ČGSpol se může stát významný domácí nebo zahraniční
vědecký nebo odborný pracovník. Návrh na čestné členství může podat člen
ČGSpol, a to předsedovi ČGSpol. Čestný člen ČGSpol je volen na základě
doporučení výboru ČGSpol valným shromážděním ČGSpol. Čestní členové
ČGSpol mají veškeré výhody členů společnosti a jsou zproštěni platby členských
příspěvků.
6. Výbor ČGSpol vede seznam svých členů. Seznam je neveřejný, slouží výhradně
pro potřeby spolku.
Čl. V
Práva a povinnosti členů
1. Členům ČGSpol ve smyslu čl. IV přísluší tato práva:
a) pracovat v regionálních a odborných skupinách ČGSpol,
b) aktivně se účastnit, podávat návrhy a hlasovat na valném shromáždění
ČGSpol,
c) volit a být volen do orgánů ČGSpol,
d) být nominován za člena komisí, pracovních skupin a delegací ČGSpol,
e) být informován o akcích pořádaných ČGSpol.
2. Členové jsou povinni
a) dodržovat stanovy ČGSpol a řídit se jimi,
b) řádně platit členské příspěvky,
c) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno ČGSpol.
Čl. VI
Zánik členství
1. Zánik individuálního a čestného členství:
a) písemným prohlášením člena,
b) nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let od doby, kdy byl člen k
zaplacení příspěvků upomenut. Toto ustanovení se nevztahuje na čestné
členy,
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c) vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru ČGSpol,
d) člen může být vyloučen z vážných důvodů, zejména jedná-li v rozporu se
stanovami ČGSpol, posláním a cíli spolku nebo se zásadami společenské
morálky. O vyloučení rozhoduje výbor ČGSpol. Proti jeho rozhodnutí se může
vyloučený člen odvolat písemně, a to k rukám předsedy ČGSpol do 30 dnů od
doručení písemného rozhodnutí. Definitivní rozhodnutí učiní v takovém
případě valné shromáždění ČGSpol,
e) úmrtím člena.
2. Zánik kolektivního členství:
a) prohlášením organizace, že nadále nehodlá být kolektivním členem ČGSpol, a
to písemně k výboru ČGSpol,
b) rozhodnutím výboru ČGSpol o zrušení kolektivního členství, neplní-li
organizace po dobu jednoho roku dohodnuté podmínky kolektivního členství,
aniž by toto neplnění projednala a přijatelným způsobem odůvodnila výboru
ČGSpol. Proti jeho rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat písemně k
rukám předsedy ČGSpol do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí.
Definitivní rozhodnutí učiní v takovém případě valné shromáždění ČGSpol,
c) zánikem právnické osoby.
Čl. VII
Orgány spolku
1. Orgány ČGSpol, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti, jsou:
a) valné shromáždění,
b) předseda a místopředseda,
c) výbor ČGSpol.
2. Rozšířený výbor ČGSpol je tvořen členy výboru a vedoucími regionálních a
odborných skupin; vedoucí regionálních a odborných skupin mají na zasedání
výboru hlas poradní.
3. Kontrolním orgánem hospodářské činnosti ČGSpol je tříčlenná kontrolní komise.
4. Valné shromáždění
a) Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem ČGSpol.
b) Valnému shromáždění přísluší zejména:
i. určovat hlavní směry činnosti ČGSpol pro období do příštího řádného
valného shromáždění,
ii. schvalovat zprávu výboru o činnosti ČGSpol za období od posledního
valného shromáždění,
iii. schvalovat zprávu kontrolní komise za období od konání posledního
valného shromáždění,
iv. volit čestné členy,
v. usnášet se na zásadách hospodaření ČGSpol, výši zápisného a
členských příspěvků,
vi. volit členy výboru, členy kontrolní komise (revizory) a jejich náhradníky,
vii. usnášet se na stanovách a jejích změnách,
viii. usnášet se na zrušení ČGSpol nebo sloučení s jiným spolkem,
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c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)

ix. rozhodovat o všech ostatních záležitostech, pokud si jejich rozhodnutí
vyhradí, nejsou-li zákonem svěřeny do výlučné působnosti jiného orgánu,
řádné valné shromáždění je svoláváno výborem minimálně jednou za 3 roky,
výbor může svolat mimořádné valné shromáždění z vlastního podnětu.
Mimořádné valné shromáždění svolá výbor vždy na žádost alespoň jedné
třetiny členů, nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti,
výbor oznámí termín konání řádného Valného shromáždění na webových
stránkách společnosti, e-mailem a ve Zpravodaji nejméně 30 dnů před tímto
termínem, spolu s programem,
výbor oznámí termín konání mimořádného valného shromáždění na
webových stránkách společnosti a e-mailem nejméně 30 dní před tímto
termínem, spolu s důvodem svolání mimořádného valného shromáždění a
programem,
valné shromáždění řídí předseda, případně některý jiný pověřený člen
výboru,
valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční
většina členů všech členů. Nesejde-li se v určitou dobu potřebný počet
členů, koná se Valné shromáždění na tomtéž místě s tímtéž pořadem
jednání o 1 hodinu později a je způsobilé se usnášet bez ohledu na počet
přítomných; § 257 občanského zákoníku se nepoužije,
usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
usnesení valného shromáždění o změně stanov, sloučení nebo likvidaci
ČGSpol se přijímá většinou hlasů všech členů a alespoň dvoutřetinovou
většinou přítomných.

5. Předseda a místopředseda jsou statutárním orgánem ČGSpol. Jedná a ČGSpol
zastupuje a listiny podepisuje každý z nich sám. Místopředseda však může podle
věty první a druhé jednat pouze tehdy, není-li předseda přítomen a věc nesnese
odkladu, nebo v případě, kdy předseda odstoupí nebo je z výkonu funkce
vyloučen pro dlouhodobou nemoc nebo z jiného podobného vážného důvodu,
jinak odpovídá za škodu z takového jednání vzešlou.
6. Výbor ČGSpol
a) Výbor řídí činnost ČGSpol v období mezi valnými shromážděními,
b) volba výboru probíhá na valném shromáždění, korespondenčně nebo
pomocí vhodně zajištěného on-line hlasování,
c) výbor má zpravidla devět členů,
d) členy výboru jsou zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem platných hlasů. Další
v pořadí se stávají náhradníky, kteří doplní výbor během funkčního období,
pokud zanikne funkce některého z členů výboru,
e) funkční období výboru je tříleté a začíná na první schůzi, která musí být
svolána do 1 měsíce od vyhlášení výsledků voleb. Do té doby řídí ČGSpol
stávající výbor,
f) výboru přísluší:
i. volit ze svého středu předsedu, místopředsedu, vědeckého tajemníka a
hospodáře,
ii. schvalovat zprávu o hospodaření a činnosti ČGSpol za běžný rok,
iii. schvalovat plán činnosti ČGSpol a finanční plán ČGSpol na následující
rok,
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iv. zřizovat a rušit regionální a odborné skupiny ČGSpol,
v. zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich
členy,
vi. rozhodovat o vyloučení člena,
g) schůze výboru svolává předseda nebo pověřený člen výboru podle potřeby,
zpravidla čtyřikrát do roka. Předseda svolá schůzi výboru vždy do dvou
týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů výboru,
h) výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů;
to platí i tehdy, je-li zasedání výboru svoláno jako rozšířené podle čl. VII,
odst. 2,
i) usnesení výboru je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ČGSpol.
7. Kontrolní komise
a) Dohled nad hospodářskou činností ČGSpol vykonává tříčlenná kontrolní
komise, která z hospodářského hlediska posuzuje i plnění úkolů ČGSpol,
b) kontrolní komise podává zprávu o hospodaření valnému shromáždění a
výboru. Finanční závěrka za běžný rok, popřípadě úhrada finanční ztráty,
nemůže být uskutečněna bez kladného vyjádření kontrolní komise.
Čl. VIII
Regionální a odborné skupiny
1. ČGSpol se člení na regionální a odborné skupiny, které jsou organizačními
složkami bez právní subjektivity.
a) Regionální skupiny jsou zřizovány podle územního principu v místech, kde
jsou předpoklady pro jejich činnost,
b) odborné skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření a zájmu členů
ČGSpol,
c) regionální a odborné skupiny zřizuje výbor ČGSpol na základě potřeb a
zájmu svých členů. Návrh na jejich zřízení podává výboru člen ČGSpol.
Osoba zodpovědná za fungování regionální nebo odborné skupiny nebo
pobočky je vedoucí regionální nebo odborné skupiny. Vedoucí je volen
členskou základnou dané regionální nebo odborné skupiny. V případě
neobsazení této pozice po dobu delší než 3 měsíce předsedu regionální
nebo odborné skupiny jmenuje předseda ČGSpol,
d) regionální a odborné skupiny mohou být zrušeny výborem ČGSpol na
základě prokázané nečinnosti ve smyslu jejich náplně, a to po období
minimálně dvou let nečinnosti.
Čl. IX
Zvláštní a závěrečná ustanovení
1. Usnesení orgánů ČGSpol, pozvánky na schůze, konference, sjezdy, exkurze
apod. se oznamují členům dopisy, elektronickou poštou, na webových stránkách,
členskými zprávami ve Zpravodaji ČGSpol nebo informacemi v tisku.
2. ČGSpol má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány i
samosprávu s výzvami, peticemi a jinými projevy.
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3. Jestliže ČGSpol zanikne, připadne její majetek, jenž zbude po úhradě závazků,
Akademii věd České republiky.

Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 25. 9. 2012. Platnosti a
účinnosti nabývají dnem registrace do spolkového rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Praze.
Schváleno valnou hromadou České geologické společnosti dne 13. 9. 2016.

Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Předseda České geologické společnosti

6

