
 
 

 

 

 

Společnost důlních měřičů a geologů, z. s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovy 

Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen 2016 



2 
 

 

ČLÁNEK I. 

Úvodní ustanovení 

Společnost důlních měřičů a geologů 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 ve spojení s § 214 a následující NOZ 

 

ČLÁNEK II. 

Název 

Název „Společnost důlních měřičů a geologů, občanské sdružení“ se s ohledem na § 216 

NOZ mění na „Společnost důlních měřičů a geologů, z. s.“.  

 

ČLÁNEK III. 

Sídlo 

Adresa sídla je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 

708 33 Ostrava-Poruba. 

 

ČLÁNEK IV. 

Stanovy 

Vnitřní organizace Společnosti důlních měřičů a geologů, z. s. (dále jen „SDMG“), práva a 

povinnosti členů i volených orgánů SDMG se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve 

svém úplném znění v sídle SDMG. 

 

ČLÁNEK V. 

Cíle, poslání a principy SDMG 

1. SDMG je samosprávný a dobrovolný spolek důlních měřičů, důlních geologů, 

inženýrů, techniků, dělníků, studentů a ostatních odborníků oboru důlní měřictví a 

důlní geologie při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na 

území České republiky, případně i organizací a firem zabývajících se výše uvedenou 

činností. 

 

2. SDMG je reprezentantem odborných a stavovských zájmů důlních měřičů a důlních 

geologů na území České republiky a jejím hlavním cílem a posláním je ochrana a 

prosazování těchto zájmů. 

 

3. SDMG je samostatná právnická osoba se sídlem dle článku III. 

 

4. Pro styk se zahraničím používá SDMG označení „The Society of Mine Surveyors and 

Geologists“. 

 

5. SDMG je členem nevládní mezinárodní organizace „International Society for Mine 

Surveying“ (ISM). 
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ČLÁNEK VI. 

Hlavní činnost SDMG 

1. SDMG vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým 

posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku 

není podnikáním ani výdělečnou činností. 

 

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků 

dle čl. X. těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle 

čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije SDMG 

tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy 

z výkonu hlavní činnosti SDMG nepřesáhnou náklady.  

 

3. SDMG provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 

a) ochrana a prosazování odborných a stavovských zájmů důlních měřičů a geologů, 

b) vytváření prostoru pro otevřenou vědeckou a odbornou diskuzi k řešení 

koncepčních, technických, ekonomických a dalších otázek činnosti důlních měřičů 

a geologů, 

c) šíření a uplatňování v praxi nejnovějších poznatků vědy a techniky a plnění funkce 

informačního, konzultačního a koordinačního centra členské základny, 

d) systematické zvyšování kvalifikační úrovně svých členů účinnými formami 

s využitím domácích i zahraničních zkušeností a možností, zejména formou 

konferencí, seminářů apod., 

e) zajišťování kontaktů svých členů s odbornými mezinárodními společnostmi a 

zahraničními organizacemi, 

f) utváření společenského života svých členů k vytváření neformálních vztahů mezi 

členy a pracovníky různých organizací a firem, 

g) spolupráce s příslušnými orgány státní správy, působení při udělování atestačních a 

autorizačních oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti, 

h) zprostředkování mezinárodní spolupráce důlních měřičů a geologů. 

 

 

ČLÁNEK VII. 

Vedlejší činnost SDMG 

1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může SDMG 

vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu 

hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku SDMG. Zisk z těchto 

činností SDMG používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto 

stanov, dalších činností SDMG a k úhradě nákladů na vlastní správu. 

 

2. SDMG provádí hospodářskou činnost jako součást ekonomické soběstačnosti. 

 

3. V souladu se svým posláním a podle potřeb vyplývajících z hlavní činnosti SDMG 

může provádět lektorskou, vydavatelskou a nakladatelskou činnost. 
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ČLÁNEK VIII. 

Členství 

1. Členství v SDMG je dobrovolné.  

 

2. Členství v SDMG je: 

a) individuální, 

b) kolektivní, 

c) čestné. 

 

3. Členem SDMG se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, 

vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která 

se chce podílet na činnosti SDMG – individuální členství. 

 

4. Členem SDMG se může stát také právnická osoba, jejíž činnost je slučitelná 

s posláním SDMG – kolektivní členství. Za právnickou osobu v SDMG jedná její 

statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce. 

 

5. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho 

právního nástupce. 

 

6. Osoba se stává členem doručením žádosti o přijetí, přijetím za člena Radou SDMG, 

zaplacením členského příspěvku a následným zapsáním do seznamu členů. Žádost 

o členství musí být podána v písemné formě.  

 

7. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům za mimořádné zásluhy o rozvoj 

SDMG nebo o rozvoj oboru. 

 

8. O udělení a zániku čestného členství rozhoduje Rada SDMG. 

 

9. Členství v SDMG zaniká následujícími způsoby: 

a) dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného 

oznámení o ukončení členství Radě SDMG, není-li v oznámení o ukončení 

členství uvedeno jinak, 

b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého, 

c) zánikem právnické osoby 

d) nezaplacením členských příspěvků za 2 roky po sobě jdoucích a následně 

nezaplacením ani v přiměřené lhůtě určené výzvou k zaplacení Radou SDMG, 

ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn, 

e) vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze 

SDMG vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Rada SDMG má 

právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání 

SDMG dle čl. V. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. 

těchto stanov, 

f) zánikem spolku, 

g) Rozhodnutím Sjezdu SDMG o přeměně SDMG na jinou právní formu v souladu 

s § 3045 odst. 1 NOZ. 
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ČLÁNEK IX. 

Práva a povinnosti člena 

1. Každý člen SDMG má právo: 

a) podílet se na činnosti SDMG, 

b) být pravidelně informován o akcích SDMG i o důležitých akcích a aktivitách 

partnerských organizací v zahraničí, 

c) podávat podněty a návrhy na uspořádání odborných, vzdělávacích a jiných akcí 

příslušejících SDMG, 

d) využívat zkušeností, materiálů a poznatků získaných z mezinárodních styků 

SDMG,  

e) vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené 

době, 

f) volit a být volen do všech orgánů SDMG. 
 

2. Každý člen SDMG má povinnost: 

a) dodržovat stanovy, statut Sjezdu SDMG, plán činnosti, rozpočet, zásady 

hospodaření a další potřebné dokumenty SDMG, 

b) platit členské příspěvky včas a ve stanovené výši, 

c) řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen, 

d) prosazovat zájmy SDMG a usilovat o dosahování vysoké odborné, ekonomické a 

společenské úrovně a prestiže, 

e) chránit a zachovávat dobré jméno SDMG a dbát o dobrou pověst SDMG, 

f) podílet na činnosti SDMG, 

g) pravidelně se informovat o dění v SDMG, 

h) dodržovat „Etický kodex důlního měřiče a geologa“. 
 

3. Zaměstnanci právnické osoby v rámci kolektivního členství se mohou stát 

individuálními členy SDMG bez povinnosti platit členské příspěvky. 
 

4. Právnická osoba v rámci kolektivního členství je povinna, mimo práv a povinností 

podle odstavce 1 a 2, přispívat k uskutečňování odborných akcí pořádaných SDMG, 

vytvářet podmínky pro činnost členů SDMG a umožňovat svým zaměstnancům 

aktivní účast v práci odborných orgánů SDMG. 
 

5. Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako individuální člen s výjimkou povinnosti 

platit členské příspěvky.  
 

6. Členové SDMG neručí za dluhy SDMG. 

 

ČLÁNEK X. 

Členské příspěvky 

1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální a kolektivní členství určí členská 

schůze – Sjezd SDMG (dále jen „Sjezd SDMG“).  
 

2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí. 
 

3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit, jsou-li pro to 

vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Rada SDMG. 
 

4. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje 

Rada SDMG.  
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ČLÁNEK XI. 

Seznam členů 

 

1. SDMG vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující 

údaje: 

Fyzické osoby   Právnické osoby 

Jméno a příjmení     Název 

Bydliště       Sídlo 

Datum narození   IČO 

Tel. č./ e-mail   Tel. č./ e-mail 

     Osoba jednající jménem člena v SDMG 

 

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí předseda nebo místopředseda Rady SDMG. 

Zápis nového člena do seznamu členů se provede ve lhůtě do 30 dnů od zaplacení 

členského příspěvku. Výmaz člena ze seznamu členů se provede ve lhůtě do 30 dnů od 

zániku členství. 

 

3. Předseda Rady SDMG je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů 

každému členovi, který o výpis požádá. 

 

4. Seznam členů je neveřejný. 

 

ČLÁNEK XII. 

Orgány SDMG 

 

1. Organizační strukturu SDMG tvoří: 

a) Sjezd SDMG 

b) Rada SDMG 

c) Revizní komise SDMG 
 

2. Funkční období volených orgánů jsou 3 roky. Členové volených orgánů SDMG, 

jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do 

nejbližšího zasedání Sjezdu SDMG. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem 

členství v SDMG dle čl. VIII. odst. 9 těchto stanov, uplynutím funkčního období, nebo 

odvoláním člena voleného orgánu Sjezdem SDMG. 

 

ČLÁNEK XIII. 

Sjezd SDMG 
 

1. Sjezd SDMG je tvořen shromážděním všech členů SDMG a je nejvyšším orgánem 

SDMG. 

 

2. Sjezd SDMG projednává činnost SDMG za uplynulé volební období, přijímá zásady 

činnosti pro následující období, volí volené orgány SDMG, hodnotí práci 

odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a 

činnost SDMG. Do jeho působnosti tak náleží: 

a) projednávat a schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření SDMG za 

uplynulé volební období,  

b) projednávat a schvalovat zprávu revizní komise, 
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c) projednávat a schvalovat plán činnosti SDMG, 

d) rozhodovat o stanovách SDMG a jejich změnách, 

e) rozhodovat o statutu Sjezdu SDMG, kterým se řídí jednání Sjezdu SDMG, a který 

se skládá z jednacího řádu a volebního řádu, 

f) rozhodovat o zásadách pro stanovení členského příspěvku, jeho výše a splatnosti, 

g) volit členy Rady SDMG a členy revizní komise, 

h) rozhodovat o přihláškách SDMG do mezinárodních a národních organizací, 

i) určovat hlavní zaměření činností SDMG, 

j) hodnotit činnost dalších orgánů SDMG i jejich členů, 

k) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění nebo přeměně SDMG. 
 

3. Sjezd SDMG svolává Rada SDMG podle potřeby, nejméně však jednou za 3 roky.  
 

4. Na písemnou žádost nejméně 30 členů SDMG svolá Rada SDMG Mimořádný sjezd 

SDMG. Rada SDMG je povinna svolat Mimořádný sjezd SDMG nejpozději do 6 

měsíců od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program 

Mimořádného sjezdu SDMG. Na jednání Mimořádného sjezdu SDMG se použijí 

ustanovení o Sjezdu SDMG obdobně. 
 

5. Právo zúčastnit se Sjezdu SDMG, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni 

členové SDMG. Každý člen SDMG je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat 

vysvětlení záležitostí SDMG. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, 

které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by SDMG mohlo způsobit 

újmu, nelze mu je poskytnout. 
 

6. Pozvánka na Sjezd SDMG spolu s jejím programem musí být rozeslána členům 

nejméně 30 dní před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad 

zasedání. 
 

7. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Sjezd SDMG je 

schopen usnášet se za účasti většiny všech členů SDMG. Usnesení Sjezd SDMG 

přijímá většinou hlasů přítomných členů. Členové nemohou být zastupováni. 
 

8. Jednání Sjezdu SDMG řídí předseda sjezdu, kterého sjezd zvolí na začátku zasedání. 

Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce. Záležitost, která nebyla 

zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se 

souhlasem všech přítomných členů na sjezdu oprávněných o ní na sjezdu hlasovat. 
 

9. Rada SDMG zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Sjezdu SDMG do třiceti dnů od 

jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo 

koho tím pověřil Sjezd SDMG. 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.   
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ČLÁNEK XIV. 

Rada SDMG 

1. Rada SDMG je statutárním orgánem SDMG. 

2. Rada SDMG je kolektivním orgánem tvořeným 9 individuálními členy SDMG. 

Členové Rady SDMG zvolí z členů Rady SDMG předsedu a místopředsedu 

bezodkladně po svém zvolení do funkce.  

 

3. Rada SDMG řídí činnost SDMG v souladu se stanovami a usneseními sjezdu po celé 

své funkční období.  

 

4. Navenek za SDMG jedná předseda Rady SDMG. 

 

5. Rada SDMG: 

a) zabezpečuje plnění usnesení Sjezdu SDMG, Mimořádného sjezdu SDMG a úkolů 

SDMG vyplývajících ze stanov, 

b) navrhuje stanovy, statut Sjezdu SDMG, plány činnosti a hospodaření, rozpočet a 

další potřebné interní předpisy SDMG, 

c) vede seznam členů, 

d) přijímá členy a rozhoduje o jejich vyloučení, 

e) projednává stanoviska, doporučení a závěry revizní komise, 

f) uděluje členská vyznamenání a čestná členství SDMG, 

g) kooptuje členy Rady SDMG z volených náhradníků, 

h) zřizuje, slučuje, ruší odborné skupiny a řídí jejich činnost, 

i) navrhuje výši členských příspěvků a jejich splatnost,  

j) rozhoduje o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku 

členům, pokud pro to existují závažné důvody, 

k) jmenuje hospodáře společnosti, který vede hospodářskou agendu SDMG v souladu 

s právními předpisy, 

l) koordinuje spolupráci s ISM a jmenuje zástupce do ISM, 

m) projednává a schvaluje rozpočet a jeho změny a roční závěrku hospodaření, 

n) projednává a schvaluje návrhy na prodej nebo koupi majetku SDMG a návrhy 

dalších výdajů SDMG, vč. odměn za výkon funkce předsedy, místopředsedy a 

hospodáře, 

o) svolává Sjezd SDMG a Mimořádný sjezd SDMG. 

p) rozhoduje o pracovních záležitostech zaměstnanců a spolupracovníků, 

q) schvaluje dle potřeby interní organizační normy SDMG, 

r) podává výklad ke stanovám, 

s) zodpovídá za svou činnost Sjezdu SDMG. 

 

ČLÁNEK XV. 

Předseda a místopředseda Rady SDMG 

 

1. Předseda: 

a) je oprávněn jednat jménem SDMG, 

b) organizuje a řídí činnost SDMG mezi zasedáními Rady SDMG, 

c) svolává, připravuje a řídí zasedání Rady SDMG nejméně jednou za půl roku, 

d) zodpovídá za svou činnost Radě SDMG, 
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e) může pověřit ostatní členy Rady SDMG jeho zastupováním v rozsahu 

delegovaných pravomocí, 

f) z pověření Rady SDMG může pověřit člena SDMG k jednání za SDMG 

v konkrétní záležitosti či agendě, 

g) v případě dlouhodobé zdravotní neschopnosti nebo nepřítomnosti předsedy a 

místopředsedy zároveň může předseda písemně pověřit výkonem své funkce 

jiného člena Rady SDMG. 

 

2. Místopředseda: 

a) zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo v případě neobsazení funkce 

předsedy, 

b) po dobu zastupování předsedy má práva předsedy a plní jeho povinnosti dle 

odstavce 1 v plném rozsahu. 

 

ČLÁNEK XVI. 

Revizní komise 

 

1. Revizní komise je samostatný a nezávislý kontrolní orgán SDMG, který zodpovídá za 

svou činnost Sjezdu SDMG. 

 

2. Revizní komise má 3 členy z řad členů SDMG. Členové revizní komise zvolí z členů 

revizní komise předsedu bezodkladně po svém zvolení do funkce. 

 

3. Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SDMG řádně vedeny a vykonává-li SDMG 

činnost v souladu se stanovami, usneseními sjezdu a právními předpisy. Dále 

kontroluje hospodaření SDMG. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně 

Radu SDMG nebo případně i jiný orgán SDMG. 

 

4. Členové revizní komise mají právo účastnit se všech jednání orgánů SDMG. Na 

podkladě zjištěných výsledků revizní komise její předseda navrhne schválení nebo 

neschválení výroční zprávy o hospodaření SDMG. 

 

ČLÁNEK XVII. 

Majetek a hospodaření  

 

1. Hospodaření SDMG se řídí rozpočtem, který na kalendářní rok schvaluje Rada SDMG 

v souladu s plánem činnosti SDMG schváleným Sjezdem SDMG. Hospodaření se řídí 

obecně platnými právními předpisy. 

 

2. Jmění SDMG tvoří nemovitosti, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná 

majetková práva, jakož i finanční prostředky. 

 

3. Prostředky na svou činnost získává SDMG zejména, nikoliv však pouze, z členských 

příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, dotací, grantů, z příjmů 

ze svých činností a z výnosu svého majetku. SDMG může dále v rozsahu těchto 

stanov získávat prostředky na svou činnost hlavní a vedlejší výdělečnou činností dle 

těchto stanov. 
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4. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu stanov. Prostředky musí být 

především použity k financování hlavních činností SDMG naplňujících poslání a cíle 

SDMG. Prostředky dále je možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj 

vedlejší činnosti SDMG.  

 

5. Prostředky SDMG nesmí být používány k obohacování fyzických ani právnických 

osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance SDMG. To nevylučuje použití 

prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří 

řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných 

smluv. 

 

6. SDMG nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného 

naplňování poslání a cílů SDMG. 

 

7. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány SDMG 

v rozsahu dle ustanovení těchto stanov. 

 

8. Rada SDMG může správou určité akce, činnosti či části majetku pověřit jiný subjekt, 

zejména pokud je tak zabezpečen prospěch a účelnější využití majetku ve prospěch 

SDMG. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, 

který je správou majetku SDMG pověřen.  

 

ČLÁNEK XVIII. 

Zánik a likvidace SDMG 

 

1. Sjezd SDMG může rozhodnout o zániku SDMG dobrovolným zrušením s likvidací 

nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. 

 

2. O způsobu majetkové likvidace rozhoduje Sjezd SDMG. 

 

ČLÁNEK XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Stanovy mohou být změněny pouze usnesením Sjezdu SDMG. 

 

2. Znění těchto stanov bylo schváleno Mimořádným sjezdem SDMG konaným dne 

19. 10. 2016, jehož konání je potvrzeno zápisem ze dne 19. 10. 2016. 

 

3. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení a účinnosti dnem, kdy budou 

vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku, a tímto dnem 

nahrazují stanovy ze dne 19. 10. 2005. 

 

 

 

 

 Ing. Miroslav Novosad, Ph.D. 

 předseda Rady SDMG 


