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Statut sekce WIN ČR (Women in Nuclear) při České nukleární společnosti 

Sekce sdružuje především ženy působící v oborech jaderné energetiky, na vysokých školách 
tohoto zaměření, ve výzkumu, školství a všude tam, kde se k mírovým účelům využívá 
ionizujícího záření a radionuklidů. Je otevřena všem, kdo sympatizují s cíli Sekce. Členky Sekce 
dodržují Etický kodex WIN ČR. 

Sekce WIN ČR se plně řídí Stanovami ČNS. Členky Sekce jsou individuálními členy ČNS. Sekce 
je registrována u celosvětové organizace WIN Global se sídlem v Londýně. 

Hlavní cíle Sekce: 

− přispívat k objektivnímu informování veřejnosti o jaderné energetice a využití ionizujícího 
záření a radionuklidů, 

− přispívat ke vzdělávání veřejnosti v oblasti využití jaderné energie, ionizujícího záření a 
radionuklidů, 

− snažit se pozitivně ovlivňovat názor veřejnosti na využívání jaderné energie, ionizujícího 
záření a radionuklidů, 

− prohlubovat vlastní informovanost a znalosti členek Sekce na základě vzájemné výměny 
zkušeností z různých jaderných oborů. 

Členství je dobrovolné, vzniká písemným (dopis, e-mail) přihlášením u některé z členek Rady, 
podepsáním přijetí Etického kodexu WIN ČR a podáním písemné přihlášky do ČNS. Členství 
zaniká buď z vůle členky nebo rozhodnutím Valné hromady. 

Nejvyšším orgánem WIN ČR je Valná hromada všech členek. Schází se jednou za rok. 
O přijatých usneseních rozhoduje prostou většinou přítomných. 

Pravomocí Valné hromady je  
− určovat zaměření a náplň činnosti,  
− volit Radu sekce,  
− volit předsedkyni a místopředsedkyni,  
− rozhodovat o ukončení činnosti Sekce,  
− kontrolovat činnost Rady,  
− schvalovat roční zprávu o činnosti.  

Rada je výkonným orgánem Sekce voleným Valnou hromadou, má lichý počet členek a skládá 
se minimálně z 9 členek. Rozhoduje o činnosti a aktivitách Sekce a řídí ji v období mezi 
valnými hromadami. Připravuje plán činnosti a dohlíží na jeho plnění. V odůvodněných 
případech kooptuje nové členky Rady. Rada jedná nejméně 4x ročně. Rozhodnutí přijímá 
prostou většinou přítomných, případně hlasuje per rollam. 

Předsedkyně a místopředsedkyně jsou členkami Rady a jsou voleny Valnou hromadou. 
Návrh na členství v Radě, místopředsedkyni a předsedkyni sekce, popř. návrhy na změny v 
orgánech Sekce, může podat kdokoliv z členů Sekce přímo na jednání a předsedkyně musí 
nechat o tomto návrhu hlasovat.  

Sekce WIN má možnost, v případě potřeby, využívat finanční prostředky ČNS na předem 
projednané a schválené účely, související s její činností. 
 


