
STANOVY České společnosti pro výzkum a využití jílů

1) Název sdružení:  
Česká společnost pro výzkum a využití jílů
V mezinárodním styku: Czech National Clay Group  

2) Sídlo sdružení: 
Ústav struktury a mechaniky hornin, V Holešovičkách 41, 18209 Praha 8 Libeň

3) Cíl činnosti: 
Česká společnost pro výzkum a využití jílů (dále jen Společnost) je dobrovolné 

sdružení občanů, kteří pracují nebo se zajímají o výzkum jílů a různé způsoby využití 
jílové hmoty buď individuálně nebo ve vědeckých ústavech, v zájmových 
organizacích, v průmyslových oborech, v zemědělství, ekologii a dalších odvětvích 
lidské činnosti. 

Společnost navazuje na činnost Odborné skupiny pro jílovou mineralogii a 
petrologii v rámci bývalé Československé společnosti pro mineralogii a geologii při
ČSAV v Praze. Odborná skupina v ní působila od roku 1958. 

Společnost 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 jílů). 

Společnost spolupracuje i s dalšími organizacemi, které mohou obohatit její 
činnost. 

 
4. Orgány sdružení: 
Řídícím orgánem společnosti je její výbor, který je sedmičlenný. Ten svolává 

konference, pokud možno s mezinárodní účastí, na nichž se prezentují příspěvky 
s odbornou tematikou. Pořádají se zpravidla ve dvou až tříletých intervalech. 

V čele Společnosti stojí její předseda. Jeho povinností je zorganizovat v roce 
konání konference volbu nového výboru korespondenčním způsobem, oslovením 
všech členů Společnosti. Nově zvolený výbor bude ve funkci do příští konference. 
Jeho kandidáti se navrhují ze všech členů Společnosti tři měsíce před konáním 
konference. 

Po vyhodnocení volebních výsledků dosavadní předseda Společnosti svolá 
schůzi ve volbách nejlépe umístěných kandidátů, kteří za předpokladu jejich 
souhlasu vytvoří nový výbor, jehož členem bude i minulý předseda. Na této schůzi 
členové nového výboru provedou volbu svého předsedy. Ten pak členům nového 
výboru stanoví oblast jejich působnosti v rámci Společnosti. 

Do programu konference se zařadí i plenární zasedání Společnosti, kde minulý 
předseda zhodnotí její činnost v uplynulém období a seznámí členy Společnosti 
s výsledkem voleb, se složením nového výboru a představí nového předsedu. Na 
návrh starého výboru se hlasuje o místě konání příští konference. 

V místě konání příští konference se později ustaví lokální přípravný komitét, 
jehož úkolem je zajistit úspěšný průběh nadcházející konference. Předseda lokálního 
komitétu bude zván na schůze výboru Společnosti, kde bude pravidelně referovat o 
stavu příprav. 

V období mezi konferencemi pořádá Společnost minimálně dvakrát do roka 
odborný seminář. Úlohou semináře je referovat o vlastních výzkumech a současně



zajišťovat přenos nejzávažnějších poznatků teoretické a aplikované vědy do našich 
poměrů, vzájemně se informovat o stavu vědeckého a technického rozvoje.  

Jménem Společnosti jednají její předseda či další člen výboru, je-li předsedou 
pověřen. Když člen výboru Společnosti neplní své povinnosti (nezúčastňuje se akcí 
organizovaných Společností a neplní úkoly uložené mu výborem), má předseda po 
souhlasu většiny členů výboru právo ho odvolat a současně kooptovat do výboru 
nového člena. 

Členství ve Společnosti je individuální nebo kolektivní. U individuálního členství 
se rozlišuje: řádný člen, člen-důchodce, člen-student a čestný člen. Členem 
Společnosti se může stát i cizí státní příslušník. Členství zaniká neplacením 
členských příspěvků.

Čestným členem je odborník, který se zasloužil významnou měrou o rozvoj 
oboru. Může být českým občanem nebo pocházet ze zahraničí. Tento titul uděluje 
výbor Společnosti. 

 
5. Organizační jednotky: 
V případě zájmu o obor v určitých oblastech České republiky je možno vytvořit 

v rámci Společnosti regionální skupiny, které jsou koordinovány výborem 
Společnosti. Vedoucí regionální skupiny podává výboru na vyžádání zprávu o 
činnosti. 

 
6. Zásady hospodaření: 
Hospodaření Společnosti se řídí předpisy k tomuto účelu státními orgány 

vydanými. Základem příjmů jsou roční členské příspěvky, příspěvky a dary sponzorů
Společnosti a finanční zůstatky z rozpočtů konferencí. Výše členských příspěvků je 
odstupňována podle druhu členství: kolektivní členství, individuální členství (pro 
řádného člena, člena-důchodce a člena-studenta).Čestný člen Společnosti je 
osvobozen od placení členských poplatků.

Výbor Společnosti zajišťuje založení kont v bance a vedení evidence o 
hospodaření. 

 
7. Zvláštní ustanovení: 
V rámci České společnosti pro výzkum a využití jílů může působit případně i

další tématicky sblížený subjekt s obdobnými zájmy a cíli (např. Česká zeolitová 
skupina). Tento subjekt se začlení do Společnosti jako podskupina a řídí se 
stanovami platnými pro celou Společnost. O jeho přijetí na základě písemného 
požádání rozhoduje výbor Společnosti. V případě souhlasu se výbor rozšíří o
zástupce žádajícího subjektu. Eventuální vystoupení ze Společnosti předpokládá 
projednání na výborové schůzi.      

V Praze dne  1.12.1998 


