
Zápis
ze zasedání Rady ČAAG – České asociace geofyziků, z.s.,

které proběhlo formou e-mailové komunikace v červenci 2015

Zápis schválili (bez titulů): Bárta, Bláha, Čápová, Dostál, Hruška, Jirků, Kaláb, 
Pazdírek, Stolárik, Vilhelm

1. Valná hromada ČAAG se uskutečnila v Praze 24.2.2015 v zasedací místnosti 
České geologické služby (Klárov 3), příslušné materiály jsou umístěny na našem 
webu. Děkuji všem, kteří se na její přípravě podíleli, a zvláště těm, kteří se jí 
zúčastnili.

2. V termínu 7. – 9. 4. byla v Ostravě uspořádána tradiční regionální konference 
s mezinárodní účastí v zaběhaném režimu a struktuře. Součástí konference byla 
sekce věnovaná projektu CzechGeo a sekce věnovaná začínajícím výzkumníkům. 
Informaci do podzimního Zpravodaje UGA připraví Kaláb.

3. Konference EAGE, která se uskutečnila 1. – 4.6. v Madridu, se zúčastnil Mgr. 
Jirků a Mgr. Staněk. Děkuji oběma účastníkům za reprezentaci asociace. Rada 
souhlasí s proplacením části nákladů na tuto akci (cca 16 tisíc Kč). Do podzimního 
čísla Zpravodaje UGA připravit informaci o uvedené konferenci.

Zodpovídá: Jirků, Staněk

4. RVS schválila dotaci na EGRSE v požadované výši 51 tisíc Kč. Ukládá se 
redakční radě a hospodáři asociace realizovat řádnou spotřebu těchto financí.
Termín podání nových žádostí na rok 2016 je 16. říjen 2015 

Zodpovídá: RR a Dostál, Bláha, Kaláb
Pro letošní čísla EGRSE je v recenzním řízení cca 15 příspěvků, připravuje doc. 
Bláha, na technické úpravě se podílí p. Dočkalová a Dr. Ryšavý, kterému se 
navrhuje mimořádná odměna ve výši cca 5 tisíc Kč podle počtu upravovaných 
článků.

5. Příprava konference studentů IGSC (13. - 16.7.) je v plném proudu a probíhá bez 
problémů. Rada ČAAG děkuje organizátorům za vzorný přístup ke „svým 
konferenčním aktivitám“. Asociace bude mj. představena odborným posterem o 
časopise EGRSE, u kterého budou k rozebrání starší anglická čísla. Podrobnosti ke 
konferenci jsou na webové stránce, na našem webu je odkaz v záložce Kalendář 
akcí (http://www.caag.cz/kalendar.php). 

6. Na VH byly schváleny nové stanovy asociace podle NOZ. V současné době 
probíhá kompletace požadovaných materiálů pro dokončení registrace u 
Městského soudu v Praze. Aktuálně se připravuje smlouva s PřF UK o úřední 
adrese asociace.

 Zodpovídá: Vilhelm, Kaláb

http://www.caag.cz/kalendar.php


7. V záležitosti návrhu „geofyzikální normy“ se očekávají informace od Ing. 
Matouška. Na koordinaci prací se podle návrhu bude ČAAG podílet částkou 
2500,-Kč.

Zodpovídá: Bárta a pověření členové

8. Zpracovávají se přehledy požadavků geovědních asociací pro udělení odborné 
způsobilosti uchazeče

Zodpovídá: Bárta, Kaláb

Předseda děkuje aktivním členům ČAAG za práci pro asociaci.

Zapsal: Z. Kaláb


