
Zápis zasedání Rady ČAAG – září 2020 (e-mail)

Účast: Bárta, Bláha, Čápová, Dostál, Hruška, Kaláb, Pazdírek, Stolárik, Vilhelm

V důsledku pandemie COVID 19 a následných hygienických opatření je činnost asociace 
minimalizována:

1. Valná hromada musela být zrušena, jednotlivé schvalované dokumenty byly rozeslány členům e-
mailem, nepřišla žádná námitka (zabezpečoval Kaláb)

2. Plánovaná ostravská konference byla odložena z jarního na podzimní termín, ale i ten musel být 
zrušen. V roce 2020 se tedy konference neuskuteční, podle plánu bude další konference v jarním 
termínu 2021

3. Konference EAGE byla také z červnového termínu přesunuta na prosincové datum a následně pro 
rok 2020 zrušena. Podle kalendáře bude konference v Amsterdamu 14.-17. června 2021.

4. Plenární zasedání Rady vědeckých společností České republiky bylo z jara odloženo na podzimní 
termín, aktuálně na 15.10., ale vzhledem k opětovnému vyhlášení nouzového stavu nelze odhadnout,
zda se vůbec uskuteční.  Na RVS byla v požadovaném termínu podána žádost na dotaci na EGRSE pro 
rok 2021.

5. Doc. Bláha ve spolupráci s redakční radou a novým výkonným redaktorem (ing. Vaculík) kompletují
obě letošní čísla EGRSE. Po vytvoření finální verze doc. Jiránková zabezpečí čísla DOI a vše bude 
předáno do tisku (firma pana Sojneka byla kontaktována).

6. Byla realizována rekonstrukce anglické verze webové stránky EGRSE (Kaláb, Svítil), Jiránková 
oslovila „Scopus“ o pokračování procesu zařazení EGRSE do této databáze. Česká verze stránky 
v úpravě (Kaláb)

7. Pro podzimní Zpravodaj UGA byly předány tři příspěvky (ČAAG – činnost v době pandemie, Chilská 
katastrofa – 22. květen 1960, RNDr. Jan Švancara, CSc. (1951-2020))

8. Byl upraven asociační účet (změna pravidel ČSp pro podnikatelské účty), dispoziční právo má 
Kaláb, Bárta, Dostál (nutnost zastupování). Aktuálně díky nemoci hospodáře platby zajišťuje Kaláb.

9. Vedoucí poboček připomenou povinnost platby příspěvků členům v pobočkách (350,-, resp. 
redukovaný 100,-Kč na rok)

10. Předseda asociace děkuje všem členům, kteří se zapojují do aktivní pomoci při správě asociace 
v této složité době!

Zapsal: Kaláb


