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STANOVY 
 

�ESKÉ ASOCIACE GEOMORFOLOG� 
 

Úvodní ustanovení 
 
V zájmu podpory rozvoje geomorfologie v �eské republice a koordinace s Mezinárodní asociací 
geomorfolog� (IAG) se ú�astníci zasedaní geomorfologické komise dne 25. ledna 1999 rozhodli 
založit �eskou asociaci geomorfolog� jako samostatný subjekt se statutem zájmového profesního 
sdružení geomorfolog� z �eské republiky. �eská asociace geomorfolog� se �ídí t�mito stanovami. 
 

§ 1 
 

Postavení, sídlo a p�sobnost �eské asociace geomorfolog� 
 

1. �eská asociace geomorfolog� (dále jen "�AG") je zájmové profesní sdružení v�deckých a 
odborných pracovník� s vysokoškolským vzd�láním v oboru geomorfologie nebo blízkých 
v�dních disciplín a také p�íznivc� geomorfologie, a to p�edevším z �ad student�. 

2. Sídlo asociace je na Kated�e fyzické geografie a geoekologie, v budov� P�írodov�decké 
fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, 128 43. 

3. �innost asociace je nezávislá na jiných vnitrostátních spole�nostech, zájmových sdruženích 
a institucích. 

 
§ 2 

 
Hlavní cíle asociace 

 
1. Rozvoj geomorfologie v �eské republice jako v�dního oboru v souladu s vývojem sv�tové 

v�dy. 
2. Udržování a rozvíjení odborné spolupráce na vnitrostátní i mezinárodní úrovni mezi 

institucemi, které se zabývají geomorfologií, n�kterou z jejich díl�ích disciplín, nebo 
odborn� blízkými v�dními obory. 

3. Udržování kontakt� s Mezinárodní asociací geomorfolog� (International Association of 
Geomorphologists, IAG), jejímž je �AG �lenem a také s geomorfology v zahrani�í. 

4. Rozvoj odborné úrovn� �len� asociace s d�razem na vzd�lávání mladé generace 
geomorfolog�. 

5. Podpora aplikovaného geomorfologického výzkumu. 
6. Podpora publikování v�deckých výsledk� ve spole�ném �esko-slovenském �asopise 

Geomorphologia Slovaca et Bohemica a zajišt�ní finan�ní podpory tomuto periodiku, pokud 
to bude možné. 

7. Popularizace geomorfologie a výsledk� geomorfologického výzkumu mezi laickou 
ve�ejností. 

 
§ 3 

 
�lenství v asociaci 

 
1. �lenství v asociaci je dobrovolné. 
2. �lenství v asociaci je �ádné, kolektivní nebo �estné.  
3. �lenem asociace se m�že stát osoba s ukon�eným vysokoškolským vzd�láním nebo 

vysokoškolský student v oboru geomorfologie nebo p�íbuzných v�d. �len je v daném 
v�deckém sm�ru aktivní, a to v rovin� výzkumné nebo pedagogické. �lenství v asociaci se 
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po�ítá ode dne schválení p�ihlášky výborem asociace a zaplacením �lenského p�ísp�vku za 
b�žný rok. O p�ijetí rozhoduje výbor �AG na základ� písemné p�ihlášky. Dosavadní �lenové 
geomorfologické komise, ustavené ke dni 28. 3. 1988 jsou automaticky pokládáni za �leny 
asociace ode dne jejího založení. 

4. �estným �lenem �AG se m�že stát významný domácí nebo zahrani�ní geomorfolog. 
5. �estné �leny schvaluje Plénum asociace na základ� návrhu Výboru �AG.. 
6. Kolektivním �lenem se mohou stát odborná pracovišt�, na kterých je geomorfologie 

provozována po v�decké nebo pedagogické stránce. 
 

§ 4 
 

Práva a povinnosti �len� 
 

1. �len asociace má právo: 
a) volit a být volený do orgán� asociace, 
b) ú�astnit se jednání sch�zí asociace, a to v�etn� Pléna �AG, podávat návrhy a hlasovat o 

návrzích podaných na sch�zích asociace a Plénu �AG, 
c) aktivn� se podílet na rozvoji �AG, 
d) být informovaný o �innosti asociace a zú�ast�ovat se všech akcí po�ádaných asociací, 
e) mít p�ístup ke všem písemnostem asociace, 
f) p�ednostn� získávat za stanovenou cenu publikace vydávané �AG. 

2. �len asociace má povinnost: 
a) platit �lenské p�ísp�vky, 
b) dodržovat stanovy asociace, 
c) dodržovat volební �ád asociace, schválený plénem asociace, 
d) aktivn� plnit úkoly asociace, ke kterým se zavázal. 

 
§ 5 

 
Zánik �lenství 

 
1. �lenství v asociaci zaniká vystoupením, vylou�ením nebo úmrtím �lena. 
2. Nezaplacením �lenského p�ísp�vku za kalendá�ní rok do 30.6. roku následujícího. 
3. �len m�že být vylou�en z asociace, jestliže je jeho �innost v rozporu se stanovami asociace. 
4. Zánik o �lenství vystoupením �lena z asociace se realizuje na základ� písemného oznámení 

vystupujícího �lena výboru asociace. 
5. O vylou�ení �lena z asociace rozhoduje plénum asociace na základ� od�vodn�ného návrhu, 

podaného výborem asociace. 
 

§ 6 
 

Orgány asociace 
 
1. Orgány �AG jsou: 

a) Plénum asociace (§ 7 stanov) 
b) Výbor asociace (§ 8 stanov) 

2. Kontrolním orgánem �AG pro hospodá�skou �innost je revizní komise. 
 
 
 

§ 7 
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Plénum asociace 
 

1. Plénum asociace je nejvyšším orgánem �AG. 
2. �ádné zasedání pléna asociace svolává výbor asociace jednou za dva roky. 
3. V p�ípad� pot�eby m�že svolat výbor asociace z vlastní iniciativy mimo�ádné zasedání pléna 

asociace. 
4. Na žádost nejmén� jedné t�etiny �len� asociace je výbor asociace povinen svolat mimo�ádné 

zasedání pléna asociace nejpozd�ji do 6 m�síc� od podání žádosti.  
5. Výbor oznámí termín konání pléna asociace nejmén� 30 dn� p�ed tímto termínem.  
6. Na �ádném i mimo�ádném zasedání pléna asociace má právo ú�asti každý �len asociace. 
7. Plénum asociace je kompetentní: 

a) ur�ovat hlavní sm�ry �innosti pro období do p�íštího �ádného konání pléna �AG,  
b) schvalovat, upravovat a m�nit stanovy asociace, 
c) projednávat a schvalovat zprávy o �innosti za období od posledního pléna, 
d) ur�ovat výši �lenských p�ísp�vk�, 
e) schvalovat zprávu revizní komise za období od posledního pléna �AG, 
f) ur�ovat po�et �len� výboru asociace a po�et �len� revizní komise, 
g) volit �leny revizní komise, 
h) tajným hlasováním volit a odvolávat p�edsedu a další �leny výboru asociace. P�edseda a 
�lenové výboru asociace jsou zvoleni, vysloví-li se pro n� nadpolovi�ní v�tšina všech 
�len� asociace. Nadpolovi�ní v�tšiny je t�eba rovn�ž k odvolání p�edsedy nebo �len� 
výboru asociace. Podrobnosti a zp�sob voleb upravuje volební �ád, který nabývá 
platnosti schválením plénem asociace, 

i) rozhodovat o odvoláních �len� asociace proti rozhodnutí výboru asociace, 
j) volit �estné �leny �AG, 
k) p�ijímat a schvalovat usnesení ze zasedání pléna asociace. Usnesení je p�ijato nejmén� 

nadpolovi�ní v�tšinou p�ítomných �len� asociace. P�i rovnosti hlas� rozhoduje hlas 
p�edsedy výboru asociace. 

8. Zasedání pléna asociace �ídí p�edseda výboru asociace, v p�ípad� jeho nep�ítomnosti 
pov��ený �len výboru asociace. 

9. Plénum asociace je usnášení schopné pokud je p�ítomna alespo� polovina �len� �AG. 
Nesejde-li se na plénu v ur�enou dobu pot�ebný po�et �len�, pak se koná zasedání pléna 
asociace o p�lhodiny pozd�ji a je zp�sobilé se usnášet za jakéhokoliv po�tu p�ítomných.  

10. Usnesením pléna je návrh, pro který hlasovala nadpolovi�ní v�tšina p�ítomných. 
11. K usnesení o zm�n� stanov nebo zániku �AG se vyžaduje souhlas alespo� dvou t�etin 

p�ítomných. 
12. Plénum asociace volí p�edsedu, �leny výboru a �leny revizní komise tajným hlasováním na 

základ� p�edložené kandidátní listiny, která m�že být dopln�na i na míst�. Postup vlastní 
volby upravuje volební �ád, který nabývá platnosti schválením plénem asociace. 

13. Výbor �AG vyv�sí do jednoho m�síce od konání Pléna �AG zápis z jednání na vlastních 
webovských stránkách. 

 
§ 8 

 
Výbor asociace 

 
1. Výbor asociace je výkonným orgánem pléna asociace. �ídí �innost asociace v období mezi 

zasedáními pléna asociace. 
2. Výboru asociace p�ísluší: 

a) schvalovat zprávu �innosti za b�žný rok, 
b) schvalovat zprávu o hospoda�ení za b�žný rok, 
c) schvalovat plán �innosti na následující rok, 
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d) projednávat zprávy revizní komise, vyjad�ovat se k jejím návrh�m a zajiš�ovat 
p�ípadnou nápravu, 

e) zabezpe�ovat p�ípravu zasedání pléna asociace, a to v�etn� p�ípravy návrh� 
kandidátních listin na podklad� došlých návrh�, 

f) rozhodovat ve v�cech �ádného �lenství a navrhovat plénu kandidáty na �estné �lenství. 
3. Výbor asociace se skládá z p�edsedy výboru asociace a z t�í �len� výboru asociace z nichž 

jeden plní funkci hospodá�e �AG. 
4. P�edseda výboru asociace a �lenové výboru asociace jsou voleni plénem asociace tajným 

hlasováním na funk�ní období �ty� let. Mohou být opakovan� zvoleni pouze na dv� funk�ní 
období za sebou následující. Podrobnosti volby upravuje volební �ád asociace. 

5. Za �leny výboru asociace, kte�í rezignovali na funkci, nebo p�estali být �leny asociace (§ 5, 
�l. 1 a 2), povolává výbor asociace náhradníky podle po�adí na volební kandidátce z 
posledních voleb do výboru asociace. Nejsou-li další náhradníci, výbor asociace uspo�ádá 
dopl�ující volby na nejbližším zasedání pléna asociace. 

6. Sch�ze výboru asociace svolává p�edseda podle pot�eby, nejmén� však jednou za rok. Na 
základ� žádosti nejmén� poloviny �len� výboru asociace je p�edseda výboru asociace 
povinen svolat výbor asociace nejpozd�ji do dvou týdn�. 

7. Výbor asociace je schopen usnášení, pokud jsou p�ítomni nejmén� t�i ze �ty��lenného 
výboru asociace v�etn� p�edsedy. V p�ípad� rovnosti hlas� rozhoduje hlas p�edsedy. 

 
§ 9 

 
Kontrolní a revizní �innost 

 
1. Dohled nad hospodá�skou �inností asociace vykonává revizní komise, která 

z hospodá�ského hlediska posuzuje využití finan�ních prost�edk� v �innosti �AG. 
2. Revizní komise podává zprávu o revizi hospoda�ení na zasedání pléna asociace. Výbor 

asociace a plénum asociace se bez p�ihlédnutí k jejím návrh�m nem�že usnést o ú�etní 
uzáv�rce ani o úhrad� p�ípadné ztráty. 

3. �innost revizní komise �ídí p�edseda volený z �len� revizní komise. P�edseda podává 
zprávy revizní komise k projednání výboru a plénu a sociace. 

4. Revizní komise navrhuje plénu asociace v souvislosti s hodnocením hospoda�ení výboru 
asociace ud�lení absolutoria odstupujícímu výboru. 

5. P�ípadnou stížnost �lena asociace je povinen �ešit výbor asociace na své nejbližší �ádné 
sch�zi, nejpozd�ji však do 3 m�síc� od podání stížnosti. Proti rozhodnutí výboru asociace, 
se kterým nesouhlasí, má �len právo na odvolání  plénu asociace. 

 
§ 10 

 
Sekretariát 

 
Asociace nez�izuje sekretariát se stálými pracovníky. Nutnou organiza�ní a administrativní �innost 
vykonávají pov��ení �lenové asociace dobrovoln� a bezplatn�. 
 

§ 11 
 

Sekce a pracovní skupiny 
 

1. �lenové asociace se mohou podle svých hlubších odborných zájm� a specializací sdružovat 
do sekcí. �lenové sekce si zvolí ze svého st�edu vedoucího sekce podle pravidel daných 
volebním �ádem. Vedoucí sekce organizuje �innost sekce a zajiš�uje koordinaci s výborem 
asociace. 
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2. Podle pot�eby m�že z�izovat výbor asociace k �ešení konkrétních úkol� pracovní skupiny. 
�innost pracovní skupiny �ídí vedoucí pracovní skupiny, kterého jmenuje výbor asociace. 
Vedoucí pracovní skupiny má právo vybrat si spolupracovníky z �ad �len� asociace. 
Výsledky �innosti p�edkládá vedoucí pracovní skupiny výboru asociace. 

 
§ 12 

 
Zásady hospoda�ení asociace 

 
1. K hospodá�skému zajišt�ní �innosti �AG slouží: 

a) �lenské p�ísp�vky, 
b) prost�edky poskytnuté Radou v�deckých spole�ností AV �R, p�ípadn� jinými 

institucemi nebo organizacemi, 
c) p�íjmy vyplývající z vlastní �innosti �GS, 
d) dary a d�dictví. 

2. P�i hospoda�ení se �AG �ídí obecnými právními p�edpisy. 
 
 

§ 13 
 

Zastupování asociace 
 

1. Vést jednání a podepisovat dokumenty jménem asociace má p�edseda výboru �AG.. 
2. V od�vodn�ných p�ípadech m�že p�edseda výboru asociace pov��it jednáním a podpisem 

dokument� n�kterého z �len� výboru asociace, nebo �lena asociace, který není �lenem 
výboru asociace. V t�chto p�ípadech ur�í p�edseda konkrétní rozsah pravomocí pov��eného 
�lena výboru asociace nebo �lena asociace. 

 
§ 14 

 
Spolupráce se zahrani�ními organizacemi 

 
1. Asociace spolupracuje s partnerskými geomorfologickými organizacemi v zahrani�í. 
2. Ve styku se zahrani�ními partnery �AG používá mezinárodní verzi svého názvu: Czech 

Association of Geomorphologists. 
3. Asociace je kolektivním �lenem a zástupcem �eské republiky v Mezinárodní asociaci 

geomorfolog� (International Association of Geomophologists). Sídlo IAG je totožné se 
sídlem ú�adujícího president IAG, voleného na 4 roky. Organiza�ními styky s IAG je plénem 
asociace pov��en p�edseda výboru asociace. Delegátem na zasedání národních delegát� IAG 
je p�edseda výboru asociace, jeho náhradníkem m�že být kterýkoliv z ostatních �len� 
asociace, pov��ený Výborem asociace. 

 
§ 15 

 
Zánik asociace 

 
1. Asociace zanikne, jestliže se o jejím zániku usnese plénum asociace dvout�etinovou 

v�tšinou p�ítomných �len� asociace, p�itom však nejmén� nadpolovi�ní v�tšinou všech 
�len� asociace. 

2. Písemnosti asociace budou v p�ípad� jejího zániku archivovány na pracovišti posledního 
p�edsedy výboru po dobu 5 let. 
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Stanovy schválilo ustavující zasedání pléna �eské asociace geomorfolog� dne 27. zá�í 2000. 
 
Aktualizace stanov �eské asociace geomorfolog� byly p�ijaty na zasedání Pléna �AG dne 
15.dubna 2009 v Kašperských Horách. 
 
Za p�edsednictvo �AG: RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 
 
 


