Česká asociace ložiskových geologů, z.s.

Stanovy
Článek I
Úvodní ustanovení
Česká asociace ložiskových geologů, občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o
sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen
„NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a
násl.
Článek II
Název spolku
Česká asociace ložiskových geologů, z.s. (dále jen ČALG).
Název spolku může být nahrazen zkratkou ČALG, z. s. nebo ČALG (viz dále).
Anglický ekvivalent jména spolku: Czech Association of Economic Geologists.
Článek III
Sídlo spolku
Praha 7, Kostelní 26 (ČGS-Geofond).
Článek IV
Účel ČALG
ČALG je dobrovolná stavovská organizace sdružující odborníky pracující na výzkumu,
průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin. Účelem ČALG je zastupovat odborné zájmy
svých členů a pečovat o rozvoj geologických věd, zvláště pak ložiskové geologie.
Článek V
Hlavní činnost ČALG
Hlavní činnost ČALG směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. IV, coby společného zájmu
jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) analýz, komentování a propagace právních institutů v oblasti osvojování ložisek;
b) praktické spolupráce s obdobnými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;
c) spolupráce s orgány státní správy, zejména Ministerstvem životního prostředí ČR,
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a státní báňskou správou;
d) organizování kampaní a petičních aktivit;
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e) propagace aktivit ČALG a osvěta v oboru geologie, zvláště pak geologie ložiskové
např. prostřednictvím informování veřejnosti;
f) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se ložiskové geologie;
g) účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy stanovené
zejména zákony č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (horní zákon) a zákona č.
62/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními předpisy;
h) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy oboru ložisková geologie;
i) realizace projektů směřujících k navýšení obecného povědomí o významu geologie
pro životní prostředí a národní hospodářství;
j) dodržování etického kodexu Evropské federace geologů (dále jen „etický kodex“),
který je přílohou těchto stanov a je závazný pro všechny členy ČALG.
Žádná z hlavních činností ČALG není podnikáním ani soustavnou výdělečnou činností.

Článek VI
Vedlejší činnost ČALG
a) ČALG může vykonávat i vedlejší hospodářské či jiné výdělečné činnosti. Jde zejména
o tyto aktivity nejen pro členy ČALG, ale i pro ostatní odborníky, pracovníky státní
správy a samosprávy, a všechny další zájemce:
1. pořádání odborných seminářů, vědeckých konferencí, školení a vzdělávacích
kurzů;
2. vydávání odborných a informačních publikací;
3. pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k optimálnímu
využívání nerostné surovinové základny;
4. konzultační, expertní a poradenské služby;
5. zpracování odborných studií;
6. výzkum, vývoj a vzdělávání v geologických oborech, zejména ložiskové geologii
a v ochraně životního prostředí;
b) Zisk z vedlejších činností se používá výhradně k podpoře hlavních činností a k úhradě
nákladů na vlastní správu ČALG.
Článek VII
Členství v ČALG
a) ČALG sdružuje na principu dobrovolnosti všechny zájemce, kteří jsou vědecky,
odborně nebo jinak činní v oboru ložisková geologie a oborech příbuzných, a mají pro
tuto činnost odbornou, vědeckou či jinou kvalifikaci.
b) Řádným členem ČALG se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu
pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní
příslušnosti.
c) Členy ČALG se mohou stát pouze fyzické osoby, členství právnických osob není
přípustné.
Stanovy ČALG z.s. 2015

Stránka 2 z 10

d) Členství v ČALG nevylučuje členství v jiných organizacích.
e) Přihlášky k řádnému členství přijímá, o členství rozhoduje a členství potvrzuje Rada
ČALG. Žadatel se stává řádným členem ke dni rozhodnutí Rady ČALG. Na členství
není právní nárok.
f) Kromě řádného má ČALG i čestné členství. Čestným členem se může stát ten, kdo se
mimořádně zasloužil o rozvoj oboru nebo ČALG. Je navrhován Radou ČALG a
schvalován členskou schůzí. Pro čestné členy platí všechna práva a povinnosti řádných
členů kromě povinnosti platit členské příspěvky.
g) Členství zaniká:
1. písemným oznámením člena;
2. nezaplacením členských příspěvků za poslední 3 roky;
3. vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze;
4. úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého;
5. zánikem ČALG;
6. přeměnou ČALG na jinou právní formu.
h) Vyloučit člena může členské shromáždění z následujících důvodů:
1. nedodržování etického kodexu nebo pro hrubé porušování profesionální etiky v
podnikatelské činnosti člena;
2. hrubé narušování principu vzájemné kolegiality mezi členy geologické obce;
3. jednání proti zájmům a nerespektování právoplatných usnesení orgánů ČALG;
4. ostatní hrubé porušování stanov ČALG.

Článek VIII
Práva a povinnosti člena
a) Každý člen má právo:
1. volit výkonné orgány a být do nich volen;
2. zúčastňovat se členské schůze a jednat na ní;
3. předkládat návrhy a připomínky členské schůzi i Radě ČALG, a obdržet odpověď
na svá podání v přiměřené době;
4. hlasovat na členské schůzi;
5. být informován o celé činnosti ČALG, o všech jejích akcích a zúčastňovat se jich;
6. využívat výhod člena ČALG (slevy na účastnických poplatcích apod.).
b) Každý člen je povinen:
1. dodržovat stanovy ČALG;
2. nejednat proti zájmům ČALG;
3. plnit usnesení orgánů ČALG;
4. řádně platit členské příspěvky;
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5. dodržovat etický kodex a obecné etické zásady profesionálního chování
v odborné činnosti a podnikání;
6. dodržovat principy vzájemné kolegiality mezi členy ČALG i ostatními členy
geologické obce.
c) Od každého člena se očekává aktivní podpora záměrů a činnosti asociace.
Článek IX
Členské příspěvky
a) Členský příspěvek se stanovuje jako roční a zpravidla je splatný do června daného
roku.
b) Aktuální výši členského příspěvku určuje členská schůze.
c) Čestní členové členský příspěvek nehradí.
d) Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout, snížit či odložit, jsou-li
pro to vážné důvody. O prominutí, snížení nebo odložení rozhoduje Rada ČALG.
Článek X
Seznam členů
a) ČALG vede pro své potřeby seznam členů s následujícími údaji:
1. jméno, příjmení a tituly;
2. trvalé bydliště, případně kontaktní adresa;
3. datum narození;
4. telefon, e-mail.
b) Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí tajemník ČALG. Provede zápis nového
člena do nebo výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku nebo zániku
členství.
c) Seznam členů (v rozsahu jména, příjmení a tituly) může být uveřejněn na webových
stránkách spolku v rozsahu neúplném, tj. pouze těch členů, kteří s uveřejněním
projevili souhlas.
d) Tajemník je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi,
který o výpis požádá. Výpis může obsahovat pouze jména, příjmení a tituly.
Článek XI
Orgány ČALG
a) Orgány ČALG jsou:
1. členská schůze;
2. Rada ČALG;
3. kontrolní komise;
4. statutární orgány.
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Článek XII
Členská schůze
a) Nejvyšším orgánem ČALG je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně.
b) Členská schůze má především tyto hlavní úkoly:
1. schvaluje a upravuje stanovy ČALG;
2. rozhoduje o počtu členů Rady ČALG a volí ji;
3. rozhoduje o počtu členů kontrolní komise a volí ji;
4. projednává a schvaluje výroční zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření
předkládané Radou ČALG;
5. projednává a schvaluje zprávu kontrolní komise;
6. projednává návrhy a připomínky členů;
7. schvaluje návrh činnosti na další období;
8. může jmenovat další dočasné nebo trvalé orgány spolku, např. s pravomocemi
rozhodčí komise;
9. na návrh výkonné rady rozhoduje o vyloučení členů ČALG;
10. jmenuje likvidátora při zániku ČALG;
11. rozhoduje o přeměně ČALG na jinou právní formu;
12. je oprávněna rozhodovat o všech dalších otázkách činnosti ČALG.
c) Členskou schůzi svolává Rada ČALG dle potřeby, nejméně však jednou za rok.
d) Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům
nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co
nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
e) Již svolané zasedání členské schůze může svolavatel odvolat nebo odložit. Pokud tak
však učiní méně než týden před konáním členské schůze, účelně vynaložené náklady
vzniklé těm členům, kteří se dostavili na původně svolanou členskou schůzi, je
povinen uhradit.
f) Rozhodování na členské schůzi se děje zásadně hlasováním, přičemž rozhoduje prostá
většina přítomných hlasů. Každý řádný nebo čestný člen má jeden hlas. Je-li některý
řádný člen současně i čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.
g) Hlasování na členské schůzi se děje aklamací (veřejně zvednutím ruky) pokud členská
schůze nerozhodne jinak.
h) Členové hlasují nejdříve o návrhu Rady ČALG, a v případě, že tento návrh není
schválen, hlasují o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly
předloženy.
i) Členská schůze může kdykoliv rozhodnout o zkrácení nebo ukončení funkčního
období orgánů ČALG a zvolit orgány nové.
j) Ze závažných důvodů je možné svolat mimořádnou členskou schůzi, a to v těchto
případech:
1. Jestliže o tom rozhodne Rada ČALG.
2. Každý člen ČALG může požádat Radu ČALG o svolání mimořádné členské
schůze, pokud doloží písemný souhlas třetiny členů ČALG. Nesvolá-li Rada
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ČALG členskou schůzi do šedesáti dnů od doručení takové žádosti, může ten, kdo
podnět podal, svolat mimořádnou členskou schůzi.
3. Pokud přestane z různých důvodů trvale vykonávat činnost Rada ČALG nebo
klesne-li počet jejích členů pod polovinu, jsou zbylí členové Rady ČALG povinni
svolat mimořádnou členskou schůzi; pokud tak neučiní do šedesáti dnů od těchto
skutečností, je oprávněn svolat mimořádnou členskou schůzi kterýkoliv člen
ČALG, aniž musí splnit požadavky uvedené v odstavci 1 2.
k) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebné množství členů, náhradní členská schůze
se uskuteční o třicet minut později. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná při
jakémkoliv počtu přítomných členů.
l) Jednání členské schůze řídí předseda, popř. místopředseda nebo jiný pověřený člen
Rady ČALG. Zasedání se řídí programem tak, jak byl obsažen v pozvánce a
odsouhlasen v úvodu členské schůze. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad
jednání při jeho ohlášení, lze zařadit na program jednání jen za účasti a se souhlasem
nadpoloviční většiny usnášeníschopné členské schůze.
m) Předseda ČALG nebo ten, kdo zasedání členské schůze právoplatně svolal, zajistí
vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo
mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.
Článek XIII
Rada ČALG
a) Rada ČALG je voleným výkonným kolektivním orgánem tvořeným alespoň 5 členy, a
je druhým nejvyšším orgánem ČALG.
b) Funkční období Rady ČALG jsou 3 roky.
c) Rada ČALG řídí činnost ČALG v období mezi členskými schůzemi v souladu se
stanovami, usneseními členských schůzí, a platnými zákony po celé své funkční
období.
d) Rada ČALG odpovídá členské schůzi za řádné hospodaření ČALG, kontroluje
dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu.
e) Členové Rady ČALG zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu,
místopředsedu a tajemníka, případně další členy do funkcí dle potřeby.
f) Zasedání Rady ČALG svolává předseda podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně.
Mimořádnou schůzi Rady svolá předseda, místopředseda nebo tajemník, pokud o to
požádají nejméně tři členové Rady. Svá rozhodnutí zásadně přijímá hlasováním. Rada
ČALG je usnášeníschopná za účasti nadpoloviční většiny svých členů. Při hlasování
mají všichni členové jeden hlas, pokud je hlasování nerozhodné, rozhoduje hlas
předsedy, za jeho nepřítomnosti hlas toho, který jednání řídí. Na schůzi Rady ČALG
mohou být zváni hosté, hlasování se však neúčastní. V případě nutnosti mohou
členové Rady ČALG hlasovat „per rolam“.
g) Pokud počet členů Rady ČALG klesne pod polovinu, případně z jiného důvodu není
funkční, zbylí členové jsou povinni v nejbližším možném termínu, nejpozději do 60
dnů, svolat mimořádnou členskou schůzi. Pokud ji nesvolají společně, má tuto
povinnost po uplynutí 60 dnů každý zbylý člen Rady ČALG jednotlivě, stejně jako
kterýkoliv jiný člen spolku. Do té doby je každý jednotlivý zbývající člen Rady
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povinen dle svých možností zajistit zachování důležitých listin spolku, účetních
dokladů apod., aby mohly být předány členské schůzi.
h) Rada ČALG plní zejména tyto funkce:
1. zajišťuje průběžné plnění hlavních a vedlejších činností ČALG;
2. vůči státním orgánům a dalším právnickým i fyzickým osobám vystupuje a jedná
jménem ČALG prostřednictvím svého předsedy či jiného pověřeného člena;
3. svolává a organizuje členské schůze;
4. předkládá členské schůzi zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření, a další návrhy;
5. přijímá nové členy, provádí evidenci členské základny, navrhuje členské schůzi
jmenování čestných členů a vyloučení členů;
6. zajišťuje řádnou péči o majetek, hospodaří s finančními prostředky a dalším
majetkem ČALG;
7. plní ostatní úkoly vyplývající ze závěrů členských schůzí a platných zákonných
předpisů.
Článek XIV
Kontrolní komise
a) Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem. Je volena členskou schůzí, ze
svého středu volí předsedu, řídí se usneseními členských schůzí a obecně platnými
právními předpisy. Dohlíží na to, zda jsou záležitosti ČALG řádně vedeny a
vykonává-li ČALG činnost v souladu s právními předpisy. Kontroluje dodržování
stanov, plnění plánu činnosti a hospodaření s prostředky ČALG. Zjistí-li kontrolní
komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgány, případně členské shromáždění.
Členové kontrolní komise mají právo účastnit se schůzí Rady bez práva hlasovat.
Článek XV
Statutární orgány
a) Individuálními statutárními orgány ČALG jsou:
1. předseda;
2. místopředseda;
3. tajemník.
b) Statutární orgány jednají za ČALG vždy nejméně dva společně. Jménem spolku
jednají tak, že k vytištěnému jménu spolku připojí svůj vlastnoruční podpis.
Článek XVI
Majetek a hospodaření ČALG
a) ČALG je neziskovou organizací, její prostředky musí být používány pouze k zajištění
činností dle těchto stanov a platných předpisů k zajištění vlastní činnosti, a nesmějí být
používány k bezdůvodnému obohacování členů ani zaměstnanců ČALG. Toto
ustanovení nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
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b) O užití finančních prostředků a majetku spolku rozhoduje Rada ČALG v rámci záměrů
schválených členskou schůzí a v souladu se stanovami a platnými předpisy.
c) Hospodaření je za uplynulé období (zpravidla jeden rok) schvalováno členskou schůzí
na základě zprávy o hospodaření, kterou předkládá Rada ČALG.
d) Přístup k účtům ČALG a právo nakládat s finančními prostředky a dalším majetkem
má zpravidla předseda, místopředseda a tajemník, případně další osoby zmocněné
členskou schůzí nebo Radou ČALG. Odebrat toto zmocnění má právo orgán, který
zmocnění vydal, nebo orgán nadřízený.
Článek XVII
Zánik a likvidace ČALG
a) ČALG může zaniknout zrušením na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného
důvodu stanoveného zákonem.
b) Při zániku ČALG jmenuje členská schůze likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do
20 dní od svého jmenování do funkce soupis majetku spolku, a soupis zpřístupní
vhodným způsobem všem členům ČALG.
c) Při zániku ČALG likvidátor nejdříve vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku
sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze.
Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen
vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí
návrh zamítla.
d) Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
Článek XVIII
Přechodná a závěrečná ustanovení
a) Znění nových stanov bylo schváleno členskou schůzí ČALG konanou dne 8. dubna
2015 v Praze.
b) Účinnost nových stanov je stanovena dnem jejich schválení členskou schůzí.

V Praze, dne 8.4.2015
Zapsala:

Ing. Anna Horáková
Stanovy ČALG z.s. 2015

Ověřil:

prof. Ing. Mirko Vaněček, DrSc.
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Příloha:

Etický kodex Evropské federace geologů (2 listy)

Preambule
Geologie je věda, která se zabývá složením, stavbou, zdroji, historií a vývojem Země a
aplikací této vědy. Geologická praxe je povoláním pro ty, kteří mají nezbytnou kvalifikaci
a/nebo profesionální zkušenost uznávanou jejich odpovídajícím národním tělesem nebo ze
zákona a kteří se v podstatě živí touto prací.
Obecné principy
1) Všichni geologové, kteří se řídí tímto kodexem, musí respektovat při svém
profesionálním chování standardy a ducha následujících bodů tak, aby nebyla
porušována důstojnost této profese.
2) Výkon geologické profese je výsadou vyžadující nejvyšší standardy bezúhonnosti,
morálky, profesionální svědomitosti a morální zodpovědnosti.
3) Geolog je zodpovědný za dojem, který vzniká o této profesi v jeho okolí a ve
veřejnosti celkově.
4) Geolog je povinen zachovávat profesionální tajemství a respektovat zájmy třetí strany.
Vztahy s jinými geology
5) Chování geologů vůči kolegům, zaměstnavatelům a vůči třetím stranám, s nimiž
přijdou do styku, se řídí pravidly loajality a poctivosti. Zejména je žádoucí, aby nebyly
prozrazovány informace, které by mohly diskreditovat ostatní kolegy.
6) Geologové nesmí propůjčovat své jméno něčemu, co neodpovídá pravdě, ani uzavírat
dohody, které by poškozovaly pozici klienta.
Vztahy s klienty
7) Geolog je povinen vždy informovat klienta o skutečném významu praktických
výsledků, jež mohou být získány díky odborné asistenci, zejména když to může mít
vliv na zvýšení klientových nákladů.
8) Geolog se musí vystříhat při profesní činnosti jakékoliv nedbalosti, zejména když to
může vést ke zvýšení rizika anebo k hmotnému nebo morálnímu poškozování klienta
anebo životního prostředí.
9) Geolog nesmí upravovat nebo popírat existenci faktů anebo přijatých technických
nebo vědeckých pravd jen proto, aby prospěl klientovi anebo oklamal veřejnost.
10) Geolog ve snaze, aby si udržel klienta vůči konkurenci, nesmí slibovat nebo rozšiřovat
taková specifická profesionální doporučení, která nejsou podložena skutečnými,
objektivními možnostmi ani se snažit o zveřejnění takové své kvalifikace, kterou
v daný moment nemá.
10.1) Jakmile je to v zájmu jeho zaměstnavatele anebo klienta, je geolog povinen
pomáhat informacemi nebo doporučeními jiným odborníkům. Ve svých
závěrech je povinen rozlišovat mezi svojí vlastní prací a prací jiných kolegů.
10.2) Poté co poskytne své doporučení a zjistí, že není respektováno je geolog
povinen upozornit odpovídající osobu na předpokládaná rizika.
Stanovy ČALG z.s. 2015
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11) Geolog nesmí přijímat funkci experta v jiném oboru než je mu vlastní, a to vždy
pouze pro jednoho ze svých klientů nebo pro jednoho z těch komu dává doporučení.
Aplikace tohoto kodexu
12) Tento etický kodex se vztahuje na všechny geology, kteří jsou registrováni v některé
z profesionálních asociací, která je členem Evropské federace geologů.
13) Musí být respektován geologickou praxí ve všech zemích podle předchozího bodu 12.
V případě, že existuje místní Etický kodex, je ho geolog povinen respektovat, pokud jeho
rozsah a standardy nejsou horší než v tomto kodexu.
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