Zápis
ze zasedání Rady ČAAG – České asociace geofyziků, z.s.,
které proběhlo formou e-mailové komunikace v únoru 2015
Zápis schválili (bez titulů): Bárta, Bláha, Čápová, Dostál, Hruška, Kaláb, Pazdírek; Jirků
1.

V lednu byly vypracovány a na RVS odeslány oba základní hodnotící dokumenty, tj.
výroční zpráva o činnosti vědecké společnosti (za rok 2014 jsme vykázali celkem 10
výstupů) a vyúčtování dotace na vydávání EGRSE (pro rok 2014 byla dotace od RVS ve
výši 46 tisíc Kč řádně spotřebována, celkový náklad na loňské EGRSE byl 77 tisíc Kč,
dotace sponzorů činily 50 tisíc Kč).

2.

Byla provedena účetní uzávěrka ČAAG, podrobnosti budou předneseny na Valné
hromadě. Zodpovídá: hospodář ČAAG, revizor ČAAG

3.

Obě čísla časopisu EGRSE vyšla na konci roku 2014, členské výtisky byly zaslány
vedoucím poboček k distribuci mezi členy. Vydání českého čísla realizovala paní
Dočkalová, vydání anglického čísla RNDr. Ryšavý. V roce 2015 budou redakční práce
prováděny paní Dočkalovou. Pro rok 2015 je dotace RVS ve výši 51 tisíc Kč.

4.

V prosinci 2014 byla podepsána dohoda o spolupořádání studentské konference.
Organizátoři konference a pověření členové rady jsou v kontaktu a příprava konference
probíhá dle plánu. Podrobnosti ke konferenci jsou na webové stránce, na našem webu je
odkaz v záložce Kalendář akcí (http://www.caag.cz/kalendar.php). Po ukončení letošní
Valné hromady (24.2.) proběhne informační schůzka s organizačním výborem studentské
konference. Zodpovídá: Mgr. Jirků, Mgr. Staněk a pověření členové Rady ČAAG

5.

Byla zpracována základní verze nových stanov asociace podle NOZ, která byla
dopracována právníkem (cena práce bude stanovena dohodou). Upravená verze bude
rozeslána s pozvánkou na letošní Valnou hromadu, na které budou nové stanovy
předloženy ke schválení. Zodpovídá: předseda ČAAG

6.

Valná hromada se uskuteční v Praze 24.2.2015 v zasedací místnosti České geologické
služby (Klárov 3), zahájení ve 14 hodin (příp. 14:30 v případě odložení zahájení dle bodu
3.2.2 Stanov). Předkládané materiály připraví odpovědní členové (předseda – zprávu,
hospodář – finance, revizor – revizní zprávu, předseda RR – EGRSE). Zodpovídají:
určení členové rady, zabezpečení zasedací místnosti RNDr. Čápová.

7.

V termínu 7. – 9. 4. bude v Ostravě uspořádána tradiční regionální konference
s mezinárodní účastí v zaběhaném režimu a struktuře. Součástí konference bude letos
sekce věnovaná projektu CzechGeo a čtvrteční sekce věnovaná začínajícím
výzkumníkům. Přihlášky budou rozeslány do konce února, zabezpečí pořadatelé
z Ostravy.

8.

Pro Zpravodaj UGA je nutno připravit příspěvky z činnosti asociace. Zodpovídají:
Vedoucí poboček

9.

Na konci roku proběhlo jednání s Ing. Matouškem ohledně návrhu „geofyzikální normy“.
Návrh byl akceptován, nyní pracovní skupina pod vedením RNDr. Bárty zpracovává
vyžádaný „rozklad“. Zodpovídá: RNDr. Bárta a pověření členové

10. Na letošní konferenci EAGE, která se uskuteční v Madridu, jsem delegoval Mgr. Jirků –
v našem stánku přidružené asociace bude mj. prezentovat aktivitu mladých členů ČAAG
a připravovanou konferenci studentů v Praze. Jeho účast může být doplněna jedním
členem (finanční podmínky jako v předchozích letech). Očekávají se návrhy na
prezentaci ČAAG od členů asociace, směřujte na předsedu asociace (prázdný poster o
ČAAG nic nevypoví). Zodpovídají: vedoucí poboček a všichni členové ČAAG
Předseda děkuje aktivním členům ČAAG za práci pro asociaci.
Zapsal: Z. Kaláb

