Statut České tektonické skupiny
Základní ustanovení
1. Česká tektonická skupina (ČTS) je odbornou skupinou České geologické společnosti (ČGS)
2. Česká tektonická skupina je neformálním uskupením zájemců o geotektoniku v širším slova
smyslu.
3. Česká tektonická skupina navazuje historicky na aktivity strukturní skupiny ČGS a odborné
skupiny krystalinika ČGS a to zejména na tradici strukturních seminářů, jež probíhaly v době od
roku 1984 až do roku 1991.

Úkoly České tektonické skupiny
K hlavním úkolům České tektonické skupiny (dále jen ČTS) zejména patří:
a) umožnit a zjednodušit vědeckou komunikaci všech zájemců o geologii a to zejména v oblastech
tektoniky, strukturní geologie, sedimentární geologie, geofyziky, geochemie, geochronologie a
všech ostatních příbuzných geovědních disciplin, jejichž výsledky vyúsťují v geodynamické
interpretace.
b) organizovat každoroční vědecké symposium, jehož cílem je výměna informací o vědeckých
výzkumech za minulý rok a kultivace kvality prezentace vědeckých výsledků.
c) podílet se na publikační činnosti členů ČTS, zajišťovat publikování abstraktů ze seminářů ČTS
d) zajišťovat předávání aktuálních informací z vědeckého života prostřednictvím vlastních
internetových stránek
e) ČTS každoročně vyhlašuje a uděluje Cenu Radka Melky za nejlepší publikovanou práci
v minulém kalendářním roce pracovníkovi mladšímu 40 let (viz Příloha č. 1).
f) ČTS každoročně vyhlašuje a uděluje Cenu za nejlepší studentskou prezentaci během Semináře
ČTS (viz Příloha č. 2).
Členství
Členství v ČTS je individuální a kolektivní.
1. Členem se může stát vědecký, vědecko-pedagogický, vědecko-technický nebo odborný pracovník,
student a jiný vážný zájemce o geologické obory.
2. Členství individuální vzniká přihlášením se zájemce k členství v ČTS u tajemníka ČTS a to
písemnou, elektronickou či ústní formou.
3. Řádným členem ČTS může být pouze člen ČGS, asociovaným členem ČTS se může stát každý
individuální zájemce.
4. Členství individuální je bezplatné.
5. Členství kolektivní vzniká podáním písemné žádosti o kolektivní členství, schválením za
kolektivního člena ČTS nadpolovičním souhlasem členů Rady ČTS a úhradou členského
příspěvku.
6. Výše kolektivního členského příspěvku pro daný kalendářní rok je stanovena rozhodnutím Rady
ČTS na jejím zasedání při Semináři ČTS.

Práva členů.
Individuální člen má právo:
a) pracovat odborně na půdě ČTS
b) zúčastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání,
c) volit a být volen do orgánů ČTS,
d) být členem komisí, pracovních skupin, delegací apod. vytvářených ČTS
e) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a jiných akcích,
f) být informován o akcích ČTS
Orgány České tektonické skupiny
Orgány ČTS zajišťující veškeré aktivity jsou:
1. valné shromáždění
2. rada ČTS skládající se z předsedy, místopředsedy, tajemníka/hospodáře a 7 členů
Rada ČTS je volena valným shromážděním veřejným hlasováním. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů. Volební období Rady ČTS je tříleté. Právo podávat návrhy na kandidaturu do Rady a
právo být zvolen do Rady má každý individuální člen ČTS včetně členů asociovaných.
Valné shromáždění
1. Valné shromáždění svolává Rada ČTS jednou za rok při konání Semináře ČTS. Svolání Valného
shromáždění je oznámeno všem členům elektronickou poštou a v cirkuláři k semináři ČTS.
2. Valné shromáždění řídí předseda, případně jiný pověřený člen Rady
3. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů ČTS
4. Usnesením valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala dvoutřetinová většina přítomných
5. Valnému shromáždění přísluší:
a) usnášet se na znění Statutu ČTS a jeho změnách
b) volit členy Rady ČTS
c) rozhodovat o pořádání následujícího Semináře ČTS
d) schvalovat zprávu Rady o činnosti ČTS za uplynulý rok
e) schvalovat zprávu o hospodaření a činnosti ČTS za běžný rok
Rada České tektonické skupiny
Rada ČTS řídí činnost ČTS mezi valnými shromážděními
Radě ČTS přísluší:
1. zajišťovat běžné úkoly, týkající se činnosti ČTS
2. volit ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka/hospodáře
3. schvalovat členství kolektivních členů a stanovovat členský poplatek kolektivního člena
4. ustavovat komise odborníků pro udělení Ceny Radka Melky a Ceny nejlepší studentské prezentace
na Semináři ČTS
Schůzi Rady ČTS svolává její předseda zpravidla třikrát do roka.
Rada je schopná se usnášet je-li přítomna alespoň polovina členů Rady.
Usnesením Rady je návrh, pro který hlasovala alespoň polovina přítomných. Při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedajícího.
Financování ČTS
1. K hospodářskému zajištění plnění úkolů ČTS slouží:
a) členské příspěvky kolektivních členů ČTS
b) příjmy vyplývající z vlastní činnosti ČTS, zejména pak pořádání seminářů ČTS

c) sponzorské dary
2. Při hospodaření se ČTS řídí obecnými právními předpisy.
3. ČTS zastupuje a jejím jménem jedná předseda a tajemník/hospodář.
4. Samostatný účet ČTS zakládá, vede a spravuje Česká geologická společnost.
5. ČTS za vedení účtu odvádí České geologické společnosti úroky z běžného zůstatku na účtu.

Příloha č. 1: Status Ceny Radka Melky
• cena je udělována za významnou publikaci vydanou během kalendářního roku předcházejícího
Seminář ČTS
• soutěže se mohou účastnit všichni autoři, kteří dosáhli v roce vydání publikace nejvýše 40 let
bez ohledu na jejich členství v ČTS
• zveřejnění soutěže:
- soutěž pro příslušný rok vyhlásí veřejně na semináři ČTS její předseda
- vyhlášení soutěže je dále zveřejněno po celý rok na internetových stránkách ČTS.
- do konce kalendářního roku jsou vedoucí všech pracovišť s oborem geologické vědy
osobně obesláni dopisem či e-mailem se žádostí o zveřejnění probíhající soutěže daného
roku na svém pracovišti
• za vydání publikace se považuje pouze předložení vytištěného separátu či publikace (nikoliv
rukopisu s potvrzením o přijetí do tisku)
• do soutěže mohou být přihlášeny práce ze všech oborů geologických věd
• do soutěže jsou přijímány pouze příspěvky publikované v recenzovaném časopise a se
soutěžícím jako hlavním autorem, nebo knihy, kde je soutěžící autorem jedné či více kapitol
• soutěžní články musí být předloženy do konce února členům rady ČTS ve 4 kopiích
• přijaté publikace budou vyhodnoceny anonymně sedmi nezávislými odborníky (budou
vybráni radou ČTS) na základě bodové stupnice dle kritérií:
• odborný přínos publikace
• závažnost a původnost publikace
• metodický přínos
• podíl autora na zpracování
• odborná úroveň časopisu (sborníku), kde byla práce otištěna
• výbor ČTS si vyhrazuje právo cenu neudělit
• udělení ceny je doprovázeno finanční odměnou 10.000,- Kč a oceněním ve formě diplomu
• výsledky jsou vyhlášeny na semináři ČTS

Příloha č. 2: Status Ceny nejlepší studentské prezentace na Semináři ČTS
• soutěže se mohou účastnit studenti všech geovědních oborů
• v soutěži se hodnotí odborné příspěvky prezentované na semináři ČTS (přednášky i postery)
• do soutěže mohou být přihlášeny všechny odborné práce týkající se geologických procesů
• zveřejnění soutěže:
- soutěž pro příslušný rok vyhlásí veřejně na semináři ČTS její předseda
- vyhlášení soutěže je dále zveřejněno po celý rok na internetových stránkách ČTS.
- do konce kalendářního roku jsou vedoucí všech pracovišť s oborem geologické vědy
osobně obesláni dopisem či e-mailem se žádostí o zveřejnění probíhající soutěže daného
roku na svém pracovišti
• nejlepší příspěvek bude ohodnocen proplacením odborné literatury popřípadě finanční cenou
do výše 3000 Kč

•

soutěžní práce jsou vyhodnoceny odbornou pětičlennou porotou, která bude vybrána radou
ČTS z účastníků semináře
• práce budou hodnoceny anonymně bodově na základě těchto kritérií
• podíl autora na sestavení publikace
• odborný přínos práce
• metodický přístup, struktura práce, kvalita příloh
• jazyk publikace
• výsledky budou vyhlášeny na semináři ČTS

