Stanovy
České pedologické společnosti
I.
1. Společnost má název: Česká pedologická společnost (dále ČPS).
2. Sídlem společnosti je adresa zvoleného předsedy.
3. Cílem činnosti ČPS je:
- pečovat o všestranný vývoj jednotlivých disciplin vědy o půdě a
vědního oboru jako celku ve vazbě na navazující vědní obory,

-

podporovat uplatnění praktických aplikací pedologie v zemědělství,
lesnictví, v inženýrských disciplínách na úseku územního plánování
a ochrany krajinného a životního prostředí,

-

přispívat k zajištění úrovně a objektivního zpracování podkladů pro
závažná a závazná (legislativně) rozhodování kompetentních
orgánů pokud se týkají hodnocení půdy a půdního pokryvu ze
všech hledisek využití (zemědělské, lesnické, urbánní) ocenění
obhospodařování (managementu) i EIA,

-

přispívat k objektivnímu informování veřejnosti o stavu našich půd
a významu půdy jako neobnovitelného přírodního zdroje z hlediska
jak biologického produkčního potenciálu, tak i úlohy půdy
v krajině, životním prostředí a v ekosystému Země,

-

přispívat k prosazování specifiky zaměřené výuky vědy o půdě a
jejích aplikacích na vysokých školách, zabývající se pedologií.

4. Dosahování uvedených cílů bude zajišťováno:
- pořádáním vědeckých seminářů až konferencí

-

vytvářením pracovních týmů k řešení významných problémů
syntetického charakteru

-

pořádáním seminářů pro uživatele výsledků a širší veřejnost

-

doporučeními k vydání zásadních metodických prací a prací
uplatňujících kvalifikované interpretace výsledků pedologie v širší
praxi,
spolupráci s návaznými vědními obory,
vytvářením odborných vazeb na orgány a organizace využívající
výsledky pedologie,

-

spolupráci s pedologickými společnostmi jiných států a hlavně
spolupráci s Mezinárodní unie pedologie (International Union of
Soil Sciences – IUSS), se současným sídlem ve Vídni.
II.

1. Orgány ČPS jsou předsednictvo a valné shromáždění
2. Valné shromáždění členů svolává předsednictvo minimálně jednou za
dva roky. Toto shromáždění hodnotí, kontroluje a schvaluje činnost
předsednictva za uplynulé období a hospodaření společnosti. Každý
čtvrtý rok volí valné shromáždění nové předsednictvo. Termíny volby
nového předsednictva budou koordinovány s konáním kongresů
Mezinárodní půdoznalecké společnosti. Jinak svolá předsednictvo
valné shromáždění vždy k schválení závažných organizačních
opatření.
3. Předseda ČPS je oprávněn jednat jménem společnosti. Může zřídit i
regionální pobočky. Zřízení a pravidla činnosti schvaluje valné
shromáždění. Činnost komisí, event. pracovních skupin či poboček
podléhá řízení předsednictva.
III.
1. Členem ČPS se může stát občan ČR i jiného státu na základě přihlášky
a jejím posouzení předsednictvem.
2. Členové ČPS mají právo účastnit se všech aktivit společnosti, volit a
býti voleni do předsednictva event. jím zřízených dalších orgánů.
3. Členové mají povinnost dodržovat stanovy společnosti, aktivně se
podílet na činnosti společnosti, přebírat úkoly spojené s činností
společnosti a platit členské příspěvky.
4. Podpůrnými členy ČPS (bez hlasovacího práva) mohou být vědecké,
pedagogické instituce, úřady, firmy a jiné společnosti na základě
schválení předsednictva (bez hlasovacího práva).
5. Na návrh předsednictva pro schválení valným shromážděním může
ČPS jmenovat čestné členy ČPS na základě ocenění jejich přínosů
domácí a zahraniční pedologii.
6. ČPS hájí profesní práva svých členů.
7. Členové ČPS, kteří jsou současně členy Mezinárodní unie pedologie
(IUSS) jsou ČPS a jejím předsednictvem zastupování u IUSS.
Směrem k zahraničí vystupuje ČPS pod názvem: Czech Soil Society

(a) Tschechische Bodenkundliche Gesellschaft (n), L Association
Tcheque pour 1‘Etude du Sol (f). La Asociación Checa de Edofologia
(š).
Složení předsednictva je ohlašováno do Bulletinu IUSS.
IV.
1. Příjmy ČPS pocházejí z pravidelných příspěvků členů event. z dotací
sponzorů. ČPS neprovozuje výdělečnou, podnikatelskou činnost.
2. Na funkční období jsou voleni dva revizoři účtů, kteří provedou jednou
za rok revizi hospodaření společnosti.
3. Funkce v orgánech ČPS jsou čestní, z příjmů je hrazena nezbytná
činnost společnosti.
V.
1. ČPS může zaniknout rozhodnutím valného shromáždění, vysloví-li se
pro to dvě třetiny členů.
2. Při zániku společnosti rozhodne valné shromáždění o majetkovém
vypořádání.

