vNrTŘNÍ PŘEDPIS, kteqým
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STATUT redakčnírady časopisu
"EGRSE

1.

2.

-

Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment "

Čt. t
Úvodní ustanovení
čaac _ česká asociace geofyziků, z. s., Ičo 60460253, (dále jen ''ČAAG'') jako vydavatel
časopisu ''EGRSE - Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment'', ISSN 1805-2266
(online), resp. ISSN IBO3-1447 (CD-ROM), (dále jen ''lydavatel'') zÍlzuje v souladu s Čl. III, odst.
3.2. Stanov CAAG redakčníradu časopisu ''EGRSE - Exploration Geophysics, Remote Sensing and
Environment'' (dále jen ''redakčníradu'').
Vydavatel upravuje ve Statutu redakčnírady časopisu rozsah její účastina Íízeníčasopisu,
odpovědnost, způsob jmenování a odvolávání jejích členů,úkoly a činnost redakčnírady a práva a
povinnosti jejích členů.

Čl.z

.
2.
3.
1

1.

Právní postavení redakčnírady
Redakčnírada je poradrrím orgánem vydavatele.
Usnesení redakčnírady mají charakter doporučenílydavateli.
Redakčnírada se zŤizuje na dobu lrydávání časopisu.

čt. s
Působnost redakční rady
Redakčnírada zejména:
a. projednává plány své činnosti, edičníplány a dalšízáměry redakce;
b. zajišťujeposouzení příspěvků, rozhoduje ojejich rozsahu a o sporných úpravách,
o grafických přílohách a o jazyku, ve kterém má bý příspěvek uveřejněn, určuje oponený
jednotlivých příspěvků, zasílá příspěvky schválené pro zveřejnění k recenzi;
c. hodnotíjednotlivá vydání časopisu;
d. projednává připomínky a návrhy čterrářů a navrhuje příslušná opatření;
e. projednává opatření zásadního ýznamu pro vydávání časopisu;
f. projednává plány rozvoje časopisu ajeho redakce;
g. zabezpečuje publikování prací obsahuj ících:
. problematiku a řešení otázek zahrnujícíchzejména oblast geofi'ziky a dalších
geovědních disciplín, příp. dalšíchproblematik navarujicich na geovědní disciplíny,
. informace o problematice a otázkách činnosti výše uvedených vědních oborů
v zahraniči;
h. umožňuje publikování souhrnného zpracováni geologických oblastí, nebo tematicky
uzavřených celků.

Čl.l

Složeníredakční rady

1.

2.
3.
4.
5.

Redakčnírada je složena z odborných pracovníků ze zájmových oborů.
Členy redakčnírady jmenuje a odvolává lrydavatel prostřednictvím Rady Čaac.
Redakčnírada volí ze svých členůpředsedu' a to většinou hlasů přítomných členůredakčrrírady.
V případě uvolnění předsedy z funkce pověří předseda Čaac výkonem funkce předsedy redakční
rgdy některého z členůredakčnírady, a to do zvolení nového předsedy redakčnírady.
Členy redakčnírady jsou z titulu své funkce předseda Čaac a vedoucí redaktor redakce časopisu
"EGRSE - Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment".

l.

čl. s
povinnosti
Práva a
členůredakční rady
Členovéredakčnírady především:
a. navrhují oponenty článkůpředloŽených k publikování v časopise;
b. seznamují se s obsahem listín a podkladů zaÍazených na rokování redakčnírady;
c. svými odbomými znalosíni, zkušenostmi a věcným vystupováním na zasedáních redakční
rady přispívají k řádnému plnění jejího poslání a úkolů;
d. hlasováním vyjadřují svůj názor na projednávané návrhy; výsledek hlasování se vždy uvádí

e.

do zápisu;

2.
3.

zachovávaji rnlčenlivost o té části průběhu a obsahu rokování redakčnírady, které její
předseda lyhlásí za důvěrné.
.
Clen redakčnírady má nárok nabezplatné poskýnutí jednoho rýisku každého číslačasopisu.
Členstvív redakčníradě je nezastupitelné.

1.

Čt.o
Předseda
Posláním předsedy redakčnírady je plnit úkoly pro r.ydavatele, které vydavateli r.yplývají z právnich

2.
3.
4.
5.

předpisů.
Předseda svolává, určuje program a řídíjednáníredakčnírady.
Neúčastní-lise předsedajednání redakčnírady, určuje pro totojednání řídícíhojednání.
K posouzení někteýclr odborných problernatik a posuzování příspěvků do časopisu můžepředseda
redakčnírady přízvat najejíjednániznalce nebo experty.
Předseda odpovídá rrydavateli za činnost redakčnírady.

Čl.l

Zaseďíní a průběh jednání redakční rady
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5.
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2.

1.

Redakčnírada můžejednat osobně, nebo elektronicky;
Zasedáni redakčnírady svolávájejí předseda podle potřeby, nejméně alejednou zarok1'
Na výzvu qzdavatele je předseda redakčnírady povinen svolat zasedáni redakčnírady do 30 dnů;
Redakčnírada je schopna usnášení, jsou-li přítornni nebo elektronicky komunikují alespoň 3 její
č1enové;

Redakčnírada se usnáší hlasováním. Pro platnost jejích rozhodnutí je potřebná prostá větširra hlasů
přítomných členů.V případě rovnosti hlasťr je rozhodující hlas předsedy;
Člen redakčnírady má právo předkládat návrhy ažádat, aby se o nich jednalo a hlasovalo;
Z jednáni redakčnírady se vyhotovuje zápis, kter1ý podepisuje předseda redakčnírady.

čl. s
Cestovní náklady, Íinanční zabezpeč,ení
Práce spojené s činnostíredakčnírady hradí rydavatel ze svých finančníchprostředkťr.
Členůmredakčnírady a ostatním účastníkůmzasedánije možno z prostředků Čaac hradit cestovní
náklady spojené s účastínazasedáni v předem dohodnutérn rozsahu'
čl. to
Závěrečná ustanovení
Tento dokument nabyxá účinnostdnem schválení Členskou schůzíasociace.

Schváleno členskou schůzíČaac v Brně. 21.3.2011
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