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Volební členské schůze ča.Ac - České asociace geofyziků ) z.s.)

konané webmeetingem dne 13. dubna 202l

Ukončení funkčního období předsedy, členů rudy a členů rcvizní komise asociace.

Valná hromada schvaluje:
o Zprávupředsedy Čaac o činnosti asociace za období od 1.4. 2O2O - 13.4. 202t,

navazujíci na loňskou zprávu a rekapitulaci významných aktivit asociace za uplynulé
funkční období. Rozesláno e-mailem spolu s pozvánkou. Připravil předseda prof.
RNDr. Zdeněk Kaláb, C Sc. ;

o Zprávuo hospodďeni ČAAG zarok2O2} aplrín rozpočtu na rok 2021(RNDr. Dostál).
Rozesláno e-mailem spolu s pozvánkou.

o Zprávurevizníkomise o revizi hospodďení ČAAG zarok2)2l zpracovanou RNDr.
Michalem Tesařem. Rozesláno e-mailem spolu s pozvánkou.

Po schválení ýše uvedených materiálů se v souladu se stanovami předseda' členové rady a
členové revizní komise asociace vzdali svých mandátů.

Valná hromada zvolila v souladu se Stanovami na pětileté období 2021-2026 nové vedení
(webové hlasování):

o předsedu ČAAG:
o prof. RNDI. Zdeněk Kaláb' CSc.

. členy rady ČAAG:
o doc. RNDr. Pavel Bliíha, DrSc.
o RNDr. Dana Čápová
o RNDr. Dušan Dostál
o Ing. Jiří Hruška
o Mgr. Lucie Janků, Ph.D.
o doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
o Mgr. JaroŠlaÝ,Jirku -íá}rradník

podle stanov jsou členy rady jednatelé poboček, y'. RNDr. Jaroslav
Bérta, CSc., RNDr. otakar Pazdírek a Ing. Martin Stolárik, Ph.D.)

. členy rcviznikomise Čaac:
o Ing. Roman Duras
o RNDr. Michal Tesař
o doc. RNDr. LubomilPospíšil, CSc.
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Valná hromada vzalana vědomí:

. Informaci o vydávání časopisu EGRSE a dalších aktivitách redakční rady časopisu,
včetně Žádosti o zaŤazení časopisu do databáze Scopus;

o Informaci o stavu asociace v době pandemie;
o Doporučení členům asociace k intezivnější propagaci asociace.

Diskuze:
o Vít Hladík: návrh zotganizovat virtuální event ve spolupráci s Local Chapter EAGE

(přednáška atd.)
o ZdeněkKaláb - komunikace ze strany Local Chapter vénne
o Existují 3 odborné skupiny: Český komitét pro geodézii a geofyziku, z. s. (pod

správou GFU, kontinuita z minulosti), Local Chapter EAGE, Čaac
. Jaroslav Bárta- souhlas konat společně s LC, vše se aktuálně odehrává online, což

způsobuje problémy. Bylo by dobré, kdyby spolupráce fungovala. Snad do podzimu
bude moŽno přejít na osobní setkávání. Navrhuji poěkat.

o Přednášky LC proběhly o velké seismice.
o Zvažit aktuální nabídku přednášek EAGE (online).

Webmeeting 13. 4.2021, 10:00-1 1:00

Návrhová komise: RNDr. Dana Čápová
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První zasedánínově zvolené Rady Čaac (Brírta, Bláha, Čápová,Dostál, Hruška, Janků,
Kaláb, P azdir ek, Stolárik) zvolilo :

o RNDr. Dušana Dostála hospodiířem Čaac
o doc. RNDr. Jana Vilhelma, CSc. tajemníkem ČAAG

Přílohy: Výpis z webového hlasoviíní

Podepsal: prof. RNDI. ZdenékKaláb, CSc., předseda ČARG
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