Zápis
ze zasedání Rady ČAAG – České asociace geofyziků, z.s.,
které proběhlo v Praze (ČGS) dne 8.12.2015
Přítomni (bez titulů): Bárta, Čápová, Dostál, Jirků, Kaláb
Zápis schválili e-mailem – do 14.12.2015 (bez titulů): Bláha, Hruška, Pazdírek, Stolárik,
Vilhelm
1. Informace ze zasedání RVS
Jednání předsedů jednotlivých předsedů asociací sdružených v RVS proběhlo dne 12.10.2015
s obvyklým programem. Byla podána zpráva o stavu a dalších plánech RVS. Byly podány
informace o přípravě výroční zprávy a finančním stavu RVS (dotace na asociace).
2. Stav registrace ČAAG jako zapsaného spolku
Byla podepsána dohoda o „úřední adrese“ ČAAG na přírodovědecké fakultě UK Praha
k 1.12.2015, úhrada 500,-Kč na rok vždy v lednu příslušného roku. Za vyřízení záležitosti na
fakultě děkuji doc. Vilhelmovi.
Zo: úhrady - hospodář ČAAG.
V lednu 2016 bude podána registrace na příslušném soudu v Praze.
Zo: Kaláb, Dostál, Vilhelm
3. Informace o EGRSE 2015, dotace na 2016
České i anglické číslo EGRSE 2015 je předáno k tisku, vydání se očekává tento týden. Po
doručení do Ostravy bude provedeno odeslání na jednotlivé pobočky pro členy a povinných
výtisků (včetně účastníků konference OVA´15).
Zo: Dočkalová, Kaláb
Vyúčtování dotace z roku 2015 je do 15.1.2016
Zo: Dostál
O dotaci na rok 2016 byla RVS požádána v termínu
4. Možnost zařazení EGRSE do Scopusu
Členka RR doc. Jiránková ve spolupráci s předsedou připravila a odeslala materiály pro návrh
zařazení EGRSE do databáze Scopus. Současně podle potřeb proběhla úprava webu. Sledovat
aktuální požadavky.
Zo: Jiránková, Kaláb, (Svítil)
5. Stav hospodaření
Po urgenci byla uhrazena řada příspěvků od členů ČAAG, chybí cca 1/4 , bude provedena
kontrola na příští radě ČAAG. Hospodaření je v souladu s plánem, z větších plateb se očekává
platba za vytištění EGRSE.
Hospodaření mezinárodní konference studentů je uzavřeno a skončilo vyrovnaným účtem.
6. Informace o Zpravodaji UGA
Podzimní Zpravodaj UGA byl rozeslán členům ČAAG e-mailem, další čísla budou umístěna
na web asociace v souladu s pravidly UGA.
Zo: vedoucí poboček
7. Informace o webu ČAAG
Na web asociace jsou umísťovány informace podle požadavku, bylo by vhodné zvýšit
zapojení dalších členů. Probíhá doplnění pro „Scopus“.
8. Konference OVA2016
Příští ostravská konference OVA´16 bude dvacátápátá, před ní proběhne volební Valná
hromada asociace, plánovaný termín 12.-14.4.2016 v obvyklém režimu.
Zo: Kaláb a organizační výbor
9. Příprava výroční zprávy ČAAG

Požadavky jsou z RVS zaslány, nutno dodat podklady z poboček (do 7.1.2016) a dodržet
termín, .
Zo: Kaláb a vedoucí poboček
10. Informace z jednání
Byl zpracován a přednesen vyžádaný Podklad pro rozborový úkol použitelnosti
geofyzikálních metod při aplikaci ve stavebnictví (8.12.2015). Komisí 147 byl předběžně
přijat, bude ještě vyžádáno stanovisko z geotechnické komise. Informace by měla být dodána
do konce ledna 2016.
Zo: Kaláb, Bárta
Zapsal: Zdeněk Kaláb (8.12.2015)

