
 

Stanovy České geografické společnosti z.s. 

 

Základní ustanovení  

článek 1  

1. Česká geografická společnost z.s. (dále jen ČGS) je zapsaným spolkem vědeckých, pedagogických 

a odborných pracovníků oboru geografie a příbuzných oborů, sdružených ke společné činnosti, jejímž 

účelem je podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně geografie, na koncepční a prognostické 

činnosti, na rozvoji geografického vzdělávání, jakož i na propagaci a realizaci výsledků 

vědeckovýzkumné činnosti ve společenské praxi i v široké veřejnosti.  

2. Česká geografická společnost je zapsaným spolkem (dále spolkem) s právní subjektivitou 

(identifikační číslo je 00128074) podle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

článek 2  

1. Sídlem ČGS je Praha.  

2. ČGS působí na území Česka. 

3. Název společnosti je Česká geografická společnost z.s. 

Úkoly ČGS 

článek 3  

1. ČGS plní zejména tyto úkoly:  

a) podlí se na rozvoji geografie zejména podporováním vědecké a vědeckopopularizační práce 

a šířením nových poznatků do praxe,  

b) orientuje zájem členů na řešení těch otázek, které jsou zvlášť významné z hlediska 

celospolečenských potřeb,  

c) ČGS reprezentuje geografy v Česku při jednáních s Parlamentem ČR, vládou ČR i dalšími 

institucemi v Česku,  

d) ČGS spolupracuje s vědeckými společnostmi obdobného zaměření v Česku i v zahraničí.  

článek 4  

1. K plnění svých úkolů ČGS:  

a) organizuje sjezdy geografů v Česku,  

b) pořádá vědecké a pracovní konference, semináře, přednášky, diskuse, kurzy, exkurze, 

zájezdy apod.,  



c) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti a iniciativně se podílí na ediční politice v oboru 

geografie,  

d) vydává periodické i neperiodické publikace v oboru geografie,  

e) vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky. 

Členění ČGS  

článek 5  

1. K efektivnímu zajišťování úkolů se ČGS člení na pobočky, sekce a komise s působností na území 

ČR a na odborné skupiny v působnosti poboček.  

článek 6 

1. Pobočky jsou zřizovány podle regionálního hlediska v místech, kde jsou pro jejich činnost 

předpoklady. Mohou provozovat vlastní hospodářskou činnost a vykonávat pravomoci, které na 

ně deleguje Hlavní výbor ČGS, a to v rozsahu interních směrnic.  

2. V rámci pobočky lze zřizovat místní organizace ve střediscích sdružujících více členů ČGS a 

akademické odbory na vysokých školách.  

článek 7 

1. Sekce a odborné skupiny jsou zřizovány podle odborného zaměření členů ČGS.  

2. Sdružují členy podle jejich odborného zájmu nebo podle specializace jejich odborné činnosti. 

Činnost sekcí je koordinována hlavním výborem, odborných skupin výborem pobočky.  

Členství  

článek 8  

1. Členství je individuální a kolektivní.  

2. Členství může být též čestné.  

článek 9 

1. Individuálním členem se může stát každý zájemce starší 18 let na základě písemné přihlášky.  

2. Členství vzniká přijetím za člena, zaplacením zápisného a členských příspěvků za běžný rok.  

3. O přijetí rozhoduje výbor pobočky. Proti zamítnutí žádosti o přijetí je možno se odvolat do 30 

dnů k hlavnímu výboru.  

článek 10 

1. Kolektivním členem se mohou stát instituce, projeví-li zájem o kolektivní členství podáním 

písemné přihlášky.  

2. V přihlášce organizace uvede pracovníka, který ji bude zastupovat a jednat jejím jménem.  

3. Členství vzniká přijetím za člena, zaplacením zápisného a členského příspěvku za běžný rok.  

4. O přijetí rozhoduje Hlavní výbor ČGS na návrh výboru regionálně příslušné pobočky nebo na 

základě žádosti žadatele.  

článek 11  

1. Čestným členem ČGS se může stát významná domácí nebo zahraniční osobnost, která se 

mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj geografie.  

2. Čestné členy schvaluje Valné shromáždění na návrh Hlavního výboru ČGS.  



článek 12  

1. Každý člen je organizován v jedné z poboček.  

2. Každý člen se může účastnit činnosti v sekcích a odborných skupinách, popř. komisích.  

Povinnosti členů  

článek 13  

1. Člen je povinen:  

a. platit členské příspěvky.  

b. zachovávat stanovy a aktivně se podílet na plnění úkolů ČGS.  

Práva členů  

článek 14  

1. Člen má právo na: 

a) zúčastnit se Valného shromáždění ČGS a podílet se na jeho jednání,  

b) volit a být volen do orgánů ČGS,  

c) být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod., vytvářených orgány ČGS,  

d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a jiných 

odborných akcích organizovaných ČGS,  

e) být informován o pořádání všech akcí ČGS přednostně získávat za stanovenou cenu časopisy 

a publikace vydávané ČGS.  

Zánik členství  

článek 15  

1. Individuální členství v ČGS zaniká:  

a) písemným prohlášením člena, že z ČGS vystupuje,  

b) nezaplacením členského příspěvku za kalendářní rok do 30. 4. roku následujícího,  

c) úmrtím.  

článek 16  

1. Kolektivní členství v ČGS zaniká:  

a) písemným prohlášením instituce, že z ČGS vystupuje,  

b) nezaplacením členských příspěvků za běžný rok do konce ledna roku následujícího.  

Orgány ČGS  

článek 17  

1. Orgány ČGS, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti, jsou:  

a) Valné shromáždění ČGS 

b) Hlavní výbor ČGS 

c) prezídium hlavního výboru ČGS 

d) výbory poboček a sekcí ČGS 

2. Kontrolním orgánem pro hospodářskou činnost ČGS je Revizní komise.  

Valné shromáždění 



článek 18  

1. Valné shromáždění (dále jen VS) je nejvyšším orgánem ČGS.  

2. VS přísluší:  

a) určovat hlavní směry činnosti ČGS pro období do příštího řádného Valného shromáždění  

b) schvalovat zprávu Hlavního výboru o činnosti ČGS za období od posledního VS  

c) schvalovat zprávu revizní komise za období od posledního VS  

d) volit čestné členy  

e) určovat počet členů Hlavního výboru, prezídia, počet členů Revizní komise a počet 

náhradníků uvedených orgánů s přihlédnutím k celkovému počtu členů  

f) usnášet se na základních hospodářských opatřeních  

g) určovat výši zápisného a členských příspěvků členů individuálních i kolektivních  

h) volit: prezidenta, vědeckého tajemníka, další přímo volené členy hlavního výboru a jejich 

náhradníky a členy revizní komise a jejich náhradníky 

i) schvalovat stanovy ČGS a změny stanov ČGS  

j) rozhodovat o zrušení ČGS  

článek 19  

1. Řádné Valné shromáždění ČGS se koná jednou za 4 roky. Svolává je Hlavní výbor ČGS.  

2. Hlavní výbor ČGS může svolat mimořádné Valné shromáždění ČGS z vlastního podnětu. 

Mimořádné VS svolává Hlavní výbor vždy na žádost alespoň jedné třetiny členů, nebo jedné 

poloviny poboček nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti.  

3. Hlavní výbor ČGS oznámí termín konání VS všem členům nejméně 40 dnů před tímto termínem 

spolu s programem.  

4. Hlavní výbor ČGS oznámí konání mimořádného VS všem členům nejméně 15 dnů před tímto 

termínem spolu s důvodem svolání mimořádného VS.  

článek 20  

1. VS předsedá a jeho jednání řídí prezident, popřípadě některý z viceprezidentů nebo jiný člen 

prezídia, který byl pověřen řízením VS.  

2. VS je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů. Nesejde-li se v určenou dobu 

potřebný počet členů, koná se VS o půlhodinu později se stejným programem a je způsobilé se 

usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných.  

3. Platným usnesením VS je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.  

4. K usnesení o změně stanov nebo zániku ČGS se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných.  

5. VS volí prezidenta, víceprezidenta(y), vědeckého tajemníka a hospodáře ČGS, členy a náhradníky 

hlavního výboru, členy a náhradníky revizní komise tajným hlasováním na základě předložené 

kandidátní listiny, která může být i na místě doplněná.  

Hlavní výbor ČGS  

článek 21  

1. Hlavní výbor ČGS řídí činnost ČGS v období mezi dvěma VS.  

 



článek 22  

1. Hlavní výbor ČGS zabezpečuje realizaci jednotné koncepce činnosti celé ČGS při rozvoji a 

zvyšování úrovně geografie, při uplatňování výsledků výzkumu v praxi a při spolupráci s 

domácími i zahraničními institucemi.  

2. Členy hlavního výboru jsou:  

a) Prezident ČGS 

b) Členové prezídia, jimiž jsou viceprezidenti a vědecký tajemník ČGS a Hospodář ČGS 

c) Další přímo volení členové Hlavního výboru  

d) Předsedové poboček ČGS 

e) Předsedové sekcí ČGS 

f) Šéfredaktor časopisu Geografie 

3. Hlavnímu výboru přísluší:  

a) schvalovat zprávu o činnosti za běžný rok  

b) schvalovat zprávu o hospodaření za běžný rok  

c) schvalovat plán činnosti ČGS na následující rok  

d) projednávat zprávy revizní komise, vyjadřovat se k jejím návrhům a zajišťovat případnou 

nápravu  

e) pověřovat prezídium hlavního výboru plněním konkrétních úkolů  

f) zabezpečovat přípravu VS, včetně přípravy návrhů kandidátních listin na podkladě došlých 

návrhů  

g) zřizovat a rušit pobočky ČGS, případně stanovit jejich územní působnost  

h) zřizovat a rušit sekce  

i) zřizovat a rušit komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich vedoucí, event. 

členy  

j) rozhodovat v odvoláních ve věcech členství  

4. Hlavní výbor má právo v případě uvolnění funkce některého z funkcionářů ČGS volených 

Valným shormážděním v obobí mezi sjezdy, zvolit do této funkce někoho ze svého středu. 

Funkční období takto zvoleného funkcionáře trvá do následujícího Valného shromáždění ČGS. 

článek 23  

1. Schůze hlavního výboru svolává prezident nebo viceprezident, který prezidenta zastupuje, podle 

potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Prezident svolá schůzi hlavního výboru vždy do dvou 

týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů hlavního výboru. Nesvolá-li prezident v takovém 

případě schůzi hlavního výboru, může tak učinit některý z viceprezidentů.  

2. Schůzi hlavního výboru řídí prezident, popřípadě některý z viceprezidentů.  

3. Hlavní výbor ČGS je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. Nesejde-

li se polovina členů, začne jednat se stejným programem o půlhodinu později a je způsobilý se 

usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných.  

4. Platným usnesením Hlavního výboru ČGS je návrh, pro který hlasovala většina přítomných, nebo 

pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval prezident.  

Prezídium  

článek 24  

1. Prezídium ČGS je výkonným orgánem hlavního výboru, tvoří je prezident, viceprezidenti, 

vědecký tajemník a hospodář, podle potřeby může být k jednání přizván předseda revizní komise.  



článek 25  

1. Prezídiu ČGS přísluší:  

a. zajišťovat běžné úkoly týkající se činnosti ČGS  

b. zajišťovat úkoly, kterými je pověřil Hlavní výbor ČGS  

c. projednat přijetí kolektivních členů ČGS  

článek 26  

1. Schůzi prezídia ČGS svolává prezident nebo viceprezident, který prezidenta zastupuje a to podle 

potřeby.  

2. Schůze prezídia ČGS řídí prezident, popřípadě některý z viceprezidentů.  

3. Prezídium ČGS je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.  

4. Platným usnesením Prezídia je návrh, pro který hlasovala většina přítomných, nebo pro nějž při 

rovnosti hlasů hlasoval předsedající.  

5. Usnesení Prezídia ČGS je třeba předkládat k informaci a dodatečnému schválení hlavnímu 

výboru. V případě, že Hlavní výbor ČGS usnesení prezidia neschválí, usnesení není platné.   

Revizní komise  

článek 27  

1. Dohled na hospodářskou činnost ČGS vykonává Revizní komise ČGS, která posuzuje efektivitu 

využití finančních prostředků v činnosti ČGS.  

2. Revizní komise ČGS podává zprávu o revizi hospodaření za uplynulé volební období VS a roční 

revizní zprávu Hlavnímu výboru ČGS,  

3. VS a Hlavní výbor ČGS se bez přihlédnutí k návrhům Revizní komise ČGS nemohou usnést o 

účetní závěrce ani o úhradě ztráty.  

4. Činnost revizní komise řídí předseda volený z členů revizní komise, předseda podává zprávy 

revizní komise k projednání Hlavnímu výboru ČGS a VS.  

Sekretariát ČGS  

článek 28  

1. Organizační a administrativní práci mezi schůzemi hlavního výboru a prezídia zajišťuje 

sekretariát ČGS, skládající se z vědeckého tajemníka a organizační tajemnice, popřípadě 

sekretářky. Práci sekretariátu řídí prezident nebo pověřený viceprezident. 

Organizace vnitřních složek ČGS  

článek 29  

1. Činnost pobočky řídí výbor pobočky volený na plenární schůzi členů pobočky.  

2. Výbor pobočky se skládá z předsedy, místopředsedy, vědeckého tajemníka, hospodáře, popřípadě 

dalších členů.  

3. Předseda pobočky je členem hlavního výboru.  

4. Pobočku zastupuje a jejím jménem jedná předseda.  

článek 30  

1. Činnost sekce řídí výbor, volený na plenární schůzi členů, kteří se podle svého zaměření přihlásili 

k práci v sekci.  

2. Výbor se skládá z vedoucího sekce a z dalších členů.  



3. Vedoucí sekce je členem hlavního výboru.  

článek 31  

1. Činnost odborné skupiny řídí vedoucí skupiny, kterého si ze svého středu volí plenární schůze 

členů, kteří se k práci v odborné skupině přihlásili.  

2. Vedoucí odborné skupiny je členem výboru příslušné sekce a výboru příslušné pobočky.  

článek 32  

1. Činnost akademického odboru řídí výbor volený z členů akademického odboru za spolupráce 

pověřeného člena výboru pobočky.  

článek 33  

1. Výbory poboček, sekcí, odborných skupin a akademických odborů svolávají plenární schůze 

svých členů podle potřeby, nejméně však jednou ve funkčním období, které je shodné s funkčním 

obdobím hlavního výboru. 

Komise ČGS  

článek 34  

1. Hlavní výbor ČGS může vytvářet vhodné koordinační či pracovní komise k plnění konkrétních 

časově ohraničených úkolů. Do komisí mohou být přizváni i nečlenové jako odborní poradci. 

Komise jednají podle pokynů orgánu, který je zřídil.  

Hmotné prostředky k plnění úkolů ČGS  

článek 35  

1) K hospodářskému zajištění úkolů ČGS slouží:  

a) členské příspěvky a zápisné  

b) převzatý majetek  

c) dotace 

d) dary a dědictví  

e) příjmy z vlastní činnosti ČGS  

f) prostředky získané na obhájené projekty  

2) Při hospodaření se ČGS řídí obecně platnými předpisy a vnitřními směrnicemi.  

Zastoupení ČGS  

článek 36  

1. ČGS zastupuje a jejím jménem jedná prezident.  

2. Za ČGS se prezident podepisuje tak, že k názvu ČGS připojí svůj podpis s uvedením funkce.  

3. Hlavní výbor ČGS může zmocnit též jiné členy prezídia ČGS, popřípadě další členy, aby v 

rozsahu, jež určí, ČGS zastupovali a jednali jejím jménem. Osoby takto zmocněné, připojují k 

podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění.  



Platnost stanov  

článek 37  

1. Tyto stanovy byly přijaty 26. srpna 2014  na XXIII. sjezdu ČGS v Praze  

2. Účinnosti v tomto znění nabývají tímto dnem. 

 

 

 

V Praze, dne 26. 8. 2014 


