STANOVY eské spole nosti pro výzkum a využití jíl
Název sdružení:
eská spole nost pro výzkum a využití jíl
V mezinárodním styku: Czech National Clay Group
1)

Sídlo sdružení:
Ústav struktury a mechaniky hornin, V Holešovi kách 41, 18209 Praha 8 Libe/
2)

3) Cíl innosti:
eská spole nost pro výzkum a využití jíl (dále jen Spole nost) je dobrovolné
sdružení ob an , kte4í pracují nebo se zajímají o výzkum jíl a r zné zp soby využití
jílové hmoty bu5 individuáln6 nebo ve v6deckých ústavech, v zájmových
organizacích, v pr myslových oborech, v zem6d6lství, ekologii a dalších odv6tvích
lidské innosti.
Spole nost navazuje na innost Odborné skupiny pro jílovou mineralogii a
petrologii v rámci bývalé eskoslovenské spole nosti pro mineralogii a geologii p4i
SAV v Praze. Odborná skupina v ní p sobila od roku 1958.
Spole nost vykazuje mezinárodní spolupráci s „EUROPEAN CLAY GROUPS
ASSOCIATION“ (Asociací evropských jílových skupin) a s „ASSOCIATION
INTERNATIONALE POUR L´ETUDE DES ARGILES“ (Mezinárodní asociací pro
výzkum jíl ).
Spole nost spolupracuje i s dalšími organizacemi, které mohou obohatit její
innost.
4. Orgány sdružení:
Hídícím orgánem spole nosti je její výbor, který je sedmi lenný. Ten svolává
konference, pokud možno s mezinárodní ú astí, na nichž se prezentují p4ísp6vky
s odbornou tematikou. Po4ádají se zpravidla ve dvou až t4íletých intervalech.
V ele Spole nosti stojí její p4edseda. Jeho povinností je zorganizovat v roce
konání konference volbu nového výboru koresponden ním zp sobem, oslovením
všech len Spole nosti. Nov6 zvolený výbor bude ve funkci do p4íští konference.
Jeho kandidáti se navrhují ze všech len Spole nosti t4i m6síce p4ed konáním
konference.
Po vyhodnocení volebních výsledk dosavadní p4edseda Spole nosti svolá
sch zi ve volbách nejlépe umíst6ných kandidát , kte4í za p4edpokladu jejich
souhlasu vytvo4í nový výbor, jehož lenem bude i minulý p4edseda. Na této sch zi
lenové nového výboru provedou volbu svého p4edsedy. Ten pak len m nového
výboru stanoví oblast jejich p sobnosti v rámci Spole nosti.
Do programu konference se za4adí i plenární zasedání Spole nosti, kde minulý
p4edseda zhodnotí její innost v uplynulém období a seznámí leny Spole nosti
s výsledkem voleb, se složením nového výboru a p4edstaví nového p4edsedu. Na
návrh starého výboru se hlasuje o míst6 konání p4íští konference.
V míst6 konání p4íští konference se pozd6ji ustaví lokální p4ípravný komitét,
jehož úkolem je zajistit úsp6šný pr b6h nadcházející konference. P4edseda lokálního
komitétu bude zván na sch ze výboru Spole nosti, kde bude pravideln6 referovat o
stavu p4íprav.
V období mezi konferencemi po4ádá Spole nost minimáln6 dvakrát do roka
odborný seminá4. Úlohou seminá4e je referovat o vlastních výzkumech a sou asn6

zajišKovat p4enos nejzávažn6jších poznatk teoretické a aplikované v6dy do našich
pom6r , vzájemn6 se informovat o stavu v6deckého a technického rozvoje.
Jménem Spole nosti jednají její p4edseda i další len výboru, je-li p4edsedou
pov64en. Když len výboru Spole nosti neplní své povinnosti (nezú ast/uje se akcí
organizovaných Spole ností a neplní úkoly uložené mu výborem), má p4edseda po
souhlasu v6tšiny len výboru právo ho odvolat a sou asn6 kooptovat do výboru
nového lena.
lenství ve Spole nosti je individuální nebo kolektivní. U individuálního lenství
se rozlišuje: 4ádný len, len-d chodce, len-student a estný len. lenem
Spole nosti se m že stát i cizí státní p4íslušník. lenství zaniká neplacením
lenských p4ísp6vk .
estným lenem je odborník, který se zasloužil významnou m6rou o rozvoj
oboru. M že být eským ob anem nebo pocházet ze zahrani í. Tento titul ud6luje
výbor Spole nosti.
5. Organiza ní jednotky:
V p4ípad6 zájmu o obor v ur itých oblastech eské republiky je možno vytvo4it
v rámci Spole nosti regionální skupiny, které jsou koordinovány výborem
Spole nosti. Vedoucí regionální skupiny podává výboru na vyžádání zprávu o
innosti.
6. Zásady hospoda#ení:
Hospoda4ení Spole nosti se 4ídí p4edpisy k tomuto ú elu státními orgány
vydanými. Základem p4íjm jsou ro ní lenské p4ísp6vky, p4ísp6vky a dary sponzor
Spole nosti a finan ní z statky z rozpo t konferencí. Výše lenských p4ísp6vk je
odstup/ována podle druhu lenství: kolektivní lenství, individuální lenství (pro
4ádného lena, lena-d chodce a lena-studenta). estný len Spole nosti je
osvobozen od placení lenských poplatk .
Výbor Spole nosti zajišKuje založení kont v bance a vedení evidence o
hospoda4ení.
7. Zvláštní ustanovení:
V rámci eské spole nosti pro výzkum a využití jíl m že p sobit p4ípadn6 i
další tématicky sblížený subjekt s obdobnými zájmy a cíli (nap4. eská zeolitová
skupina). Tento subjekt se za lení do Spole nosti jako podskupina a 4ídí se
stanovami platnými pro celou Spole nost. O jeho p4ijetí na základ6 písemného
požádání rozhoduje výbor Spole nosti. V p4ípad6 souhlasu se výbor rozší4í o
zástupce žádajícího subjektu. Eventuální vystoupení ze Spole nosti p4edpokládá
projednání na výborové sch zi.
V Praze dne 1.12.1998

