
 

 

Usnesení
Valné hromady ČAAG - České asociace geofyziků, z.s.,

konané v Praze dne 24. února 2015

Přítomni – dle prezenční listiny (zahájení bylo v souladu s bodem 3.2.2. odloženo o 30 minut, 
tj. na 14:30)

Valná hromada schvaluje:
 Zprávu předsedy ČAAG o činnosti asociace za období od 8.4. 2014 – 23.2.2015, v níž 

je nastíněn i plán práce na další období. Zprávu připravil a přednesl předseda prof. 
RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc;

 Zprávu o hospodaření ČAAG za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 přednesené 
hospodářem RNDr. Dušanem Dostálem;

 Zprávu revizní komise o revizi hospodaření ČAAG za rok 2014 zpracovanou RNDr. 
Michalem Tesařem;

 Schvaluje předložený návrh nově zpracovaných stanov s tím, že funkční období 
předsedy, členů Rady a revizorů je stanoveno na  5  let, počet členů Rady je  7  + 
vedoucí poboček, k jednání budou zváni vedoucí studentských skupin; do návrhu jsou 
vloženy tyto pozměňující návrhy a doplňky: do bodu 1.2 přidán anglický název 
asociace; do bodu 5.3.1 přidat odrážku: rozhoduje o odvolání dlouhodobě nečinného 
člena Rady ČAAG na návrh Rady ČAAG; do bodu 5.7.1. vloženo: poklesne-li počet 
členů pobočky pod 10, o jejím zachování rozhodne Členská schůze; byly upraveny 
překlepy;

 Schvaluje pana doc. RNDr. Pavla Bláhu, DrSc. čestným členem ČAAG – České 
asociace geofyziků, z.s.;

 účast studentských členů asociace na konferenci EAGE (Mgr. Jirků, Mgr. Staněk).

Valná hromada vzala na vědomí:
 Informaci o změně právní úpravy sdružovacího práva podle NOZ a přípravě nové 

registrace ČAAG; 
 informaci o přípravě pražské konference studentů IGSC;
 informaci o zahájení přípravných prací na geofyzikální normě (skupina pod vedením 

RNDr. J. Bárty, CSc.);
 informaci o vydávání časopisu EGRSE;
 informaci o problematické specifikaci podmínek geofyzikálních prací ve veřejných 

zakázkách a pověřuje předsedu asociace, aby ve spolupráci s RNDr. Chybou, DrSc. a 
členy Rady ČAAG připravil dopis pro MŽP a MMR k ujasnění zadávání podmínek gf. 
prací v připravovaném zákoně o veřejných zakázkách;

 doporučení členům asociace k intenzivnější propagaci asociace.

V Praze 24.2.2015
Návrhová komise: RNDr. M. Kobr, CSc., RNDr. D. Čápová
Podepsal: prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., předseda ČAAG
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