
Stanovy České asociace geomorfologů, z. s. 
 

Preambule: Česká asociace geomorfologů, z. s. navazuje na činnost Komise pro 
geomorfologii při ČSAV a činnost České asociace geomorfologů 

Čl. 1  
Název, forma a sídlo 

Česká asociace geomorfologů, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Praze (Albertov 6, Praha 2, 

128 43). Anglický název je Czech Association of Geomorphologists. 

Čl. 2  
Charakter spolku 

Česká asociace geomorfologů, z. s. (dále jen zkratkou "ČAG", slovně „spolek“) je zájmové profesní 
sdružení vědeckých a odborných pracovníků s vysokoškolským vzděláním v oboru geomorfologie 
nebo blízkých vědních disciplín a také příznivců geomorfologie, a to především z řad studentů. 

Čl. 3  
Základní účely spolku  

Základními účely spolku jsou:  

a) Rozvoj geomorfologie v České republice jako vědního oboru v souladu s vývojem světové 
vědy. 

b) Udržování a rozvíjení odborné spolupráce na vnitrostátní i mezinárodní úrovni mezi 
institucemi, které se zabývají geomorfologií, některou z jejich dílčích disciplín, nebo odborně 
blízkými vědními obory. 

c) Udržování kontaktů s Mezinárodní asociací geomorfologů (International Association of 
Geomorphologists, IAG), jejímž je ČAG členem a také s geomorfology v zahraničí. 

d) Rozvoj odborné úrovně členů spolku s důrazem na vzdělávání mladé generace geomorfologů. 

 

Čl. 4  
Formy činnosti spolku 

Formami činnosti spolku jsou zejména: 

a) Podpora základního i aplikovaného geomorfologického výzkumu. 

b) Podpora publikování vědeckých výsledků v domácích a především zahraničních odborných 

časopisech. 

c) Popularizace geomorfologie a výsledků geomorfologického výzkumu mezi laickou veřejností. 

 

Čl.  5  
Členství ve spolku  

a) Členství ve spolku je dobrovolné. 
b) Členství ve spolku je řádné, kolektivní nebo čestné.  
c) Členem spolku se může stát osoba s ukončeným vysokoškolským vzděláním nebo 

vysokoškolský student v oboru geomorfologie nebo příbuzných věd. Člen je v daném 
vědeckém směru aktivní, a to v rovině výzkumné nebo pedagogické. Členství v asociaci se 



počítá ode dne schválení přihlášky výborem spolku a zaplacením členského příspěvku za 
běžný rok. Výbor spolku schvaluje přihlášku na základě její písemné formy doručené jednomu 
z členů výboru. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého 
bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání 
přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

d) Čestným členem ČAG se může stát významný domácí nebo zahraniční geomorfolog. 
e) Čestné členy schvaluje Plénum spolku na základě návrhu Výboru ČAG. 
f) Kolektivním členem se mohou stát odborná pracoviště, na kterých je geomorfologie 

provozována po vědecké nebo pedagogické stránce. 
 
1. Člen spolku má právo: 

a) volit a být volený do orgánů spolku, 
b) účastnit se jednání schůzí spolku, a to včetně Pléna ČAG, podávat návrhy a hlasovat o 

návrzích podaných na schůzích spolku a Plénu ČAG, posuzovat a schvalovat zprávy o 
činnosti spolku 

c) aktivně se podílet na rozvoji ČAG, 
d) být informovaný o činnosti spolku a zúčastňovat se všech akcí pořádaných spolkem, 
e) mít přístup ke všem písemnostem spolku, 
f) přednostně získávat za stanovenou cenu publikace vydávané ČAG. 

2. Člen spolku má povinnost: 
a) platit členské příspěvky, 
b) dodržovat stanovy spolku, 
c) dodržovat volební řád spolku, schválený plénem spolku, 
d) aktivně plnit úkoly spolku, ke kterým se zavázal, 
e) sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce. 

 

Čl. 6  
Zánik členství 

a) Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením nebo úmrtím člena. 
b) Nezaplacením členského příspěvku za kalendářní rok do 30. 6. roku následujícího. 
c) Člen může být vyloučen ze spolku, jestliže je jeho činnost v rozporu se stanovami spolku. 
d) Zánik členství vystoupením člena ze spolku se realizuje na základě písemného oznámení 

vystupujícího člena výboru spolku. Členství zaniká dnem, kdy písemné oznámení výbor vzal 
na vědomí, nebo do 30 dnů od doručení oznámení výboru spolku. 

e) O vyloučení člena ze spolku rozhoduje plénum spolku na základě odůvodněného návrhu, 
podaného výborem spolku. 

Čl. 7  
Orgány spolku  

1. Orgány ČAG jsou: Plénum spolku a Výbor spolku 

a) Plénum spolku je nejvyšším orgánem ČAG. 
b) Řádné zasedání pléna spolku svolává výbor spolku nejméně 1x za rok. 
c) V případě potřeby může svolat výbor spolku z vlastní iniciativy mimořádné zasedání pléna 

spolku. 
d) Na žádost nejméně jedné třetiny členů spolku je výbor spolku povinen svolat mimořádné 

zasedání pléna spolku nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti.  
e) Výbor oznámí termín konání pléna spolku nejméně 30 dnů před tímto termínem.  
f) Na řádném i mimořádném zasedání pléna spolku má právo účasti každý člen spolku. 
g) Plénum spolku je kompetentní: 

I. určovat hlavní směry činnosti pro období do příštího řádného konání pléna ČAG,  
II. schvalovat, upravovat a měnit stanovy spolku, 

III. projednávat a schvalovat zprávy o činnosti za období od posledního pléna, 
IV. určovat výši členských příspěvků, 
V. schvalovat zprávu revizní komise za období od posledního pléna ČAG, 
VI. určovat počet členů výboru spolku a počet členů revizní komise, 
VII. volit členy revizní komise, 
VIII. tajným hlasováním volit a odvolávat předsedu a další členy výboru spolku. Předseda a 



členové výboru spolku jsou zvoleni, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina všech 
členů spolku. Nadpoloviční většiny je třeba rovněž k odvolání předsedy nebo členů 
výboru spolku. Podrobnosti a způsob voleb upravuje volební řád, který nabývá 
platnosti schválením plénem spolku, 

IX. rozhodovat o odvoláních členů spolku proti rozhodnutí výboru spolku, 
X. volit čestné členy ČAG, 
XI. přijímat a schvalovat usnesení ze zasedání pléna spolku. Usnesení je přijato nejméně 

nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy výboru spolku. 

h) Zasedání pléna spolku řídí předseda výboru spolku, v případě jeho nepřítomnosti pověřený 
člen výboru spolku. 

i) Plénum spolku je usnášení schopné pokud je přítomna alespoň polovina členů ČAG. Nesejde-
li se na plénu v určenou dobu potřebný počet členů, pak se koná zasedání pléna spolku o 
půlhodiny později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných.  

j) Usnesením pléna je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných. 
k) K usnesení o změně stanov nebo zániku ČAG se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin 

přítomných. 
l) Plénum spolku volí předsedu, členy výboru a členy revizní komise tajným hlasováním na 

základě předložené kandidátní listiny, která může být doplněna i na místě. Postup vlastní 
volby upravuje volební řád, který nabývá platnosti schválením plénem spolku. 

m) Výbor ČAG vyvěsí do jednoho měsíce od konání Pléna ČAG zápis z jednání na vlastních 
webovských stránkách. 

n) Výbor spolku je výkonným orgánem pléna spolku. Řídí činnost spolku v období mezi 
zasedáními pléna spolku. 

o) Výboru spolku přísluší: 
I. schvalovat zprávu činnosti za běžný rok, 
II. schvalovat zprávu o hospodaření za běžný rok, 

III. schvalovat plán činnosti na následující rok, 
IV. projednávat zprávy revizní komise, vyjadřovat se k jejím návrhům a zajišťovat 

případnou nápravu, 
V. zabezpečovat přípravu zasedání pléna spolku, a to včetně přípravy návrhů 

kandidátních listin na podkladě došlých návrhů, 
VI. rozhodovat ve věcech řádného členství a navrhovat plénu kandidáty na čestné 

členství. 
p) Výbor spolku se skládá z předsedy výboru spolku a z dvou členů výboru spolku, z nichž jeden 

plní funkci hospodáře ČAG. 
q) Členové výboru spolku jsou voleni plénem spolku tajným hlasováním na funkční období čtyř 

let. Mohou být opakovaně zvoleni pouze na dvě funkční období za sebou následující. Pro 
schválení je nutná nadpoloviční většina přítomných. Kandidát má právo kdykoliv v průběhu 
volby od kandidatury odstoupit. V případě rovnosti hlasů se koná opakovaná volba.  

r) Za členy výboru spolku, kteří rezignovali na funkci, nebo přestali být členy spolku (§ 5, čl. 1 a 
2), povolává výbor spolku náhradníky podle pořadí na volební kandidátce z posledních voleb 
do výboru spolku. Nejsou-li další náhradníci, výbor spolku uspořádá doplňující volby na 
nejbližším zasedání pléna spolku. 

s) Schůze výboru spolku svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Na 
základě žádosti nejméně poloviny členů výboru spolku je předseda výboru spolku povinen 
svolat výbor spolku nejpozději do dvou týdnů. 

t) Výbor spolku je schopen usnášení, pokud jsou přítomni nejméně dva ze tříčlenného výboru 
spolku včetně předsedy. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 

2. Kontrolním orgánem ČAG pro hospodářskou činnost je tříčlenná revizní komise ustavována 

aklamací na zasedání pléna spolku, která vykonává následující činnost: 

a) Dohled nad hospodářskou činností spolku vykonává revizní komise, která z hospodářského 
hlediska posuzuje využití finančních prostředků v činnosti ČAG. 

b) Revizní komise podává zprávu o revizi hospodaření na zasedání pléna spolku. Výbor spolku a 
plénum spolku se bez přihlédnutí k jejím návrhům nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o 
úhradě případné ztráty. 

c) Činnost revizní komise řídí předseda volený z členů revizní komise. Předseda podává zprávy 
revizní komise k projednání výboru a plénu a sociace. 



d) Revizní komise navrhuje plénu spolku v souvislosti s hodnocením hospodaření výboru spolku 
udělení absolutoria odstupujícímu výboru. 

e) Případnou stížnost člena spolku je povinen řešit výbor spolku na své nejbližší řádné schůzi, 
nejpozději však do 3 měsíců od podání stížnosti. Proti rozhodnutí výboru spolku, se kterým 
nesouhlasí, má člen právo na odvolání plénu spolku. 

3. Spolek nezřizuje sekretariát se stálými pracovníky. Nutnou organizační a administrativní činnost 

vykonávají pověření členové spolku dobrovolně a bezplatně. 

 

4. Sekce a pracovní skupiny 

a) Členové spolku se mohou podle svých hlubších odborných zájmů a specializací sdružovat do 
sekcí. Členové sekce si zvolí ze svého středu vedoucího sekce podle pravidel daných 
volebním řádem. Vedoucí sekce organizuje činnost sekce a zajišťuje koordinaci s výborem 
spolku. 

b) Podle potřeby může zřizovat výbor spolku k řešení konkrétních úkolů pracovní skupiny. 
Činnost pracovní skupiny řídí vedoucí pracovní skupiny, kterého jmenuje výbor spolku. 
Vedoucí pracovní skupiny má právo vybrat si spolupracovníky z řad členů spolku. Výsledky 
činnosti předkládá vedoucí pracovní skupiny výboru spolku. 
 

Čl. 8  
Hospodaření spolku 

a) Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou 

schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky 

vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené 

účetními doklady. 

b) S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi. 

c) V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě 

s příbuzným předmětem činnosti.   

 

 Čl. 9  
Závěrečná ustanovení 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. 

2. Zastupování spolku 

a) Vést jednání a podepisovat dokumenty jménem spolku má předseda výboru ČAG. 
b) V odůvodněných případech může předseda výboru spolku pověřit jednáním a podpisem 

dokumentů některého z členů výboru spolku, nebo člena spolku, který není členem výboru 
spolku. V těchto případech určí předseda konkrétní rozsah pravomocí pověřeného člena 
výboru spolku nebo člena spolku. 

3. Spolupráce se zahraničními organizacemi 

a) Spolek spolupracuje s partnerskými geomorfologickými organizacemi v zahraničí. 
b) Ve styku se zahraničními partnery ČAG používá mezinárodní verzi svého názvu: Czech 

Association of Geomorphologists. 
c) Spolek je kolektivním členem a zástupcem České republiky v Mezinárodní asociaci 

geomorfologů (International Association of Geomophologists). Sídlo IAG je totožné se sídlem 
úřadujícího prezidenta IAG, voleného na 4 roky. Organizačními styky s IAG je plénem spolku 
pověřen předseda výboru spolku. Delegátem na zasedání národních delegátů IAG je 
předseda výboru spolku, jeho náhradníkem může být kterýkoliv z ostatních členů spolku, 
pověřený Výborem spolku. 



4. Zánik spolku 

a) Spolek zanikne, jestliže se o jeho zániku usnese plénum spolku dvoutřetinovou většinou 
přítomných členů spolku, přitom však nejméně nadpoloviční většinou všech členů spolku. 

b) Písemnosti spolku budou v případě jeho zániku archivovány na pracovišti posledního 
předsedy výboru po dobu 5 let. 

c) V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou 
osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 

 

 

 

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 18. 5. 2017. Účinnosti nabývají dnem zápisu do 

spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. 

 

 

Za spolek: 

 

 

__________________________ 

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. 

předseda 

 


