
Zásady expertní činnosti ČAAG

I. Základní ustanovení

1. ČAAG jako stavovská organizace vykonává na požádání expertní činnost v oboru užité geofyziky. 
2. Jako odborné složky ČAAG v oblasti expertní činnosti existují sbor expertů (SE) a komise expertů (KE). 
3. Expertní činnost v rámci ČAAG vykonávají jednotliví členové SE v rámci jednotlivých KE. 
4. Expertní činnost je organizována Radou ČAAG. 

II. Sbor expertů

1. Sbor expertů má nejvýše 15 členů a je jmenován Radou ČAAG na základě návrhů členů ČAAG.
2. Členem SE se může stát pouze člen ČAAG s dostatečnými odbornými a morálními předpoklady 

k expertní činnosti. Doba členství ve SE se stanoví na 5 let, může však být prodloužena.
3. Členství ve sboru expertů zaniká rezignací experta, zánikem jeho členství v ČAAG nebo jeho odvoláním 

Radou ČAAG.
4. Členové SE mohou používat označení "expert ČAAG". Jsou-li za svoji činnost v rámci KE honorováni, 

platí ze svých příjmů 5% poplatek ČAAG.
5. Pokud člen SE ani po upomínce nezaplatí ze svých příjmů 5% poplatek ČAAG, bude Radou ČAAG 

vyloučen ze SE. Neoprávněné používání označení "expert ČAAG" bude okamžitě oznámeno odborné 
veřejnosti a může mít za následek vyloučení z ČAAG.

6. Bude-li označení "expert ČAAG" používat nečlen ČAAG, bude proti němu Rada ČAAG 
postupovat podle platných právních předpisů.

III. Komise expertů

1. KE jsou zřizovány pro řešení jednorázových problémů. Podnětem ke konkrétní činnosti KE je písemná 
žádost adresovaná Radě ČAAG.

2. Sestavením KE pro určitý účel je na základě rozhodnutí Rady ČAAG o jejím ustanovení pověřen vybraný 
člen SE (předseda komise). Ten potom sestaví KE s ohledem na povahu problému. Složení KE podléhá 
schválení Radou ČAAG.

3. KE má obvykle 3 - 7 členů z řad sboru expertů. 
4. K jednání KE mohou být přizváni i členové ČAAG, kteří nejsou členy SE, případně i nečlenové ČAAG, v 

obou případech však bez hlasovacího práva. 
5. Proti závěrům KE se lze odvolat k Radě ČAAG.

(Schválení proběhlo na valné hromadě ČAAG dne 25.5.2005)

http://caag.aktualne.cz/showpage.php?name=sbor#sbor
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