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Stanovy České matice technické
(přepis originálu Stanov)

§ 1. Spolek "Česká matice technická" /dále ČMT/ se sídlem v Praze si klade za úkol vydávat a šířit hodnotné technické spisy a pomůcky, vyhledávat pro ně vhodné autory, spolupracovat s nakladateli, odborně posuzovat náměty a osnovy nových děl, posuzovat a hodnotit nové spisy a podněcovat vypisování literárně technických soutěží.

§ 2. Členové ČMT jsou a/ čestní, b/ zakládající, c/ činní, d/ přispívající

§ 3. Za čestné členy mohou být na návrh výboru voleni valnou hromadou členové ČMT zvláště zasloužilí; mají právo účastnit se aktivně schůzí výboru.

§ 4. Členové zakládající jsou příznivci české technické literatury, kteří při vstupu do ČMT jí věnovali jako fyzické osoby jednorázově nejméně 5 000, Kč a jako právnické osoby nejméně 20 000, Kč. Zakládajícími členy může valná hromada jmenovat na návrh výboru i zasloužilé činné a přispívající členy.

§ 5. Členem činným může být každý, kdo byl přijat výborem, zaplatil zápisné a přispívá ročním příspěvkem, jehož výši určuje valná hromada.

§ 6. Členem přispívajícím může být každý, kdo přispívá na činnost ČMT.

§ 7. Zakládajícími, činnými a přispívajícími členy mohou být osoby fyzické i právnické.

§ 8. Jednací řeč ČMT je česká. Správní rok spolkový se shoduje s rokem kalendářním.

§ 9. Každý člen má právo podávat výboru ČMT  podněty k její činnosti a návrhy k vydávání technických spisů a pomůcek, účastnit se valné hromady, v ní jednat, hlasovat, volit a být volen, podávat návrhy a zastávat je. Každému členu se dostává výhod, které stanoví valná hromada.

§ 10. Spolkové záležitosti obstarávají: a/ valná hromada, b/ výbor, c/ revizoři účtů.

§ 11. Valné hromadě je vyhrazeno:
a/ posuzovat a schvalovat výroční zprávu o stavu činnosti ČMT, o příjmech a vydáních za minulý rok;
b/ schvalovat rozpočet příjmů a vydání na příští rok;
c/ volit předsedu, ostatní členy výboru a revizory účtů;
d/ na návrh výboru volit členy čestné a jmenovat členy zakládající podle § 4, odst. 2.;
e/ přijímat a schvalovat návrhy na úpravu stanov;
f/ vypisovat soutěže o ceny ČMT;
g/ jednat a rozhodovat o návrzích, podaných výborem nebo jednotlivými členy;
h/ rozhodnout o rozpuštění spolku a učinit opatření o jeho majetku podle ustanovení § 23.
§ 12. Valná hromada se svolává zpravidla jednou za rok, a to v prvním čtvrtletí roku.
Mimo to může výbor svolat valnou hromadu podle potřeby a je povinen ji svolat do 30 dnů na písemnou odůvodněnou žádost aspoň 30 členů. Konání valné hromady se oznámí členům písemně aspoň 14 dní předem.

§ 13. Valná hromada je schopná usnášení za přítomnosti aspoň 50 členů. Nesejde-li se tolik členů, koná se čtvrt hodiny po stanoveném čase nová valná hromada, s týmž programem. Mimo změnu stanov a zrušení spolku se valná hromada usnáší prostou většinou přítomných členů, včetně předsedy.

§ 14. Výbor tvoří předseda, místopředseda, jednatel, pokladník a nejvýše dalších 25 členů. Nárok na zástupce mají obory:
a/ architektura, b/ mechanika, c/ pozemní a inženýrské stavitelství, d/ vodní hospodářství, e/ kybernetika, f/ elektrotechnika, g/ materiálové inženýrství, h/ strojnictví, i/.hutnictví,    j/ zemědělská a lesnická technika, k/ chemie a chemická technologie, l/ hornictví, m/ geodézie, n/ pomocné nauky technické.
§ 15. Funkční období je tříleté a každý rok se obnovuje třetina členu výboru. Volba na další období je možná.

§ 16. Téhož dne po valné hromadě svolá předseda ustavující schůzi výboru, na které se zvolí místopředseda, jednatel a pokladník. Podle potřeby stanoví výbor ediční komise a jmenuje jejich vedoucí.
Nemůže-li člen výboru z jakýchkoliv důvodů zastávat svoji funkci, může výbor kooptovat nového člena.

§ 17. Výbor vyřizuje všechny spolkové záležitosti, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě, spravuje majetek spolku, připravuje a předkládá valné hromadě návrh ročního rozpočtu a jiné návrhy, rozhoduje v mezích schváleného rozpočtu o vydáních a edičních záležitostech.
Výborové schůze svolává předseda, k rozhodování je třeba přítomnost předsedy nebo místopředsedy, jednatele a poloviny členů ostatních.
Výbor, včetně předsedy, se usnáší prostou větvinou hlasů.

§ 18. Předseda, příp. místopředseda, řídí spolek a zabezpečuje jej navenek; podpisuje písemnosti vycházející ze spolku a s pokladníkem potvrzuje výplaty.

§ 19. Jednatel píše zápisy ze schůzí výboru a valných hromad, obstarává veškeré spolkové písemnosti mimo o členské listy, spravuje spolkový archiv, sestavuje výroční zprávu a předkládá ji výboru.písemnosti mimo o členské listy, spravuje spolkový archiv, sestavuje výroční zprávu a předkládá ji výboru.
§ 20. Pokladník spravuje spolkovou pokladnu, přijímá členské příspěvky a jiné došlé peníze, provádí platby potvrzené předsedou, účtuje příjmy a vydání, stará se o správnost a úplnost seznamu členů a s předsedou podpisuje členské listy a objednávky.
§ 21. Spolkové příjmy tvoří:
a/ zápisné a členské příspěvky,
b/ tržba za tiskoviny a jiné vydané poučky,
c/ dary a dotace.
Roční příspěvky činných členů se platí v prvním čtvrtletí roku.
Větší hotovost a zvláštní fondy se ukládají bezpečně v peněžním ústavu.

§ 22. Návrhy členů na změnu stanov, podepsané aspoň 30 členy, se podávají výboru písemně aspoň měsíc před valnou hromadou. K přijetí návrhu je třeba aspoň dvě třetiny hlasů přítomných členů

§ 23. ČMT se může rozejít z usnesení valné hromady dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
Při platném rozhodnutí o rozchodu spolku stanoví valná hromada prostou většinou, jak naložit s majetkem spolku a přihlédnutím k účelům Matice.
Kdyby spolek zanikl a valná hromada nemohla provést toto opatření, připadne spolkový majetek Českému vysokému učení technickému v Praze, aby ho užil k účelům ČMT.

§ 24. Spory mezi členy nebo mezi členy a výborem, vzešlé ze spolkových záležitostí, rozhoduje smírčí soud, do něhož volí každá strana po dvou členech; ti pak společně volí předsedu. Z výroku tohoto soudu, učiněného většinou hlasů, není odvolání.

§ 25. K snadnějšímu řízení spolkových věcí mimo Prahu a k získání nových členů může výbor jmenovat v jednotlivých městech místní jednatele.





V Praze 18.2.1992


									Votruba v.r.
									Předseda ČMT

