
Zápis 

ze zasedání Rady ČAAG – České asociace geofyziků, o.s., 

které proběhlo 6.11.2014 v Praze 
 

Přítomni (bez titulů): Bárta, Bláha, Čápová, Dostál, Hruška, Kaláb, Vilhelm; Jirků, Staněk 

 

 

1. Plenární zasedání RVS se uskuteční 24.11.2014, proběhne volba nového Výkonného 

výboru a předsedy RVS, ČAAG bude zastupovat předseda. Kandidátem do VV za sekci 

geověd je i Dr. Bárta J. 

 

2. Rada ČAAG schválila účast na spolupořádání studentské konference v patronaci SEG, 

hlavním pořadatelem Mgr. Jirků, podrobnosti v příloze. Je nutno dořešit právní otázky 

účasti ČAAG. Pro konferenci je založen účet číslo 3747568319/0800, přesunuto na něj 

základní peníze, tj. 1000 Kč z účtu ČAAG. Podpisový vzor je Dušan Dostál a František 

Staněk. 

 

3. Časopisy EGRSE 2014 jsou ve vysokém stadium rozpracování, obě čísla vyjdou do 

konce roku (anglické číslo již v tisku). Posudky na články jsou u Dr. Bláhy. Distribuce 

bude provedena obou čísel současně z Ostravy, zabezpečí p. Dočkalová a předseda. Je 

zvažována možnost jiného redaktora EGRSE, protože paní Dočkalová nedostatečně 

komunikuje s předsedou RR. Bývalý vedoucí redaktor Dr. Ryšavý se významně podílí na 

pomoci p. Dočkalové, schvaluje se mimořádná odměna ve výši 2000,-Kč. 

 

4. Na vydávání EGRSE v roce 2015 byla na RVS podána žádost o dotaci ve výši 55 tisíc Kč 

(Kaláb, Bláha). V lednu nutno realizovat vyúčtování letošní dotace dle požadavku RVS 

(Dostál). I nadále platí, že je nezbytné získat finanční podporu z firem na vydávání 

EGRSE. Zo: členové RR, členové Rady ČAAG, všichni členové asociace (zvláště z firem) 

 

5. Na Valnou hromadu 2015 bude připraveno nové znění Stanov ČAAG, aby mohla 

proběhnou registrace podle NOZ. Zo: Kaláb 

 

6. Dr. Bárta předjedná možnost konzultace v otázce zahrnutí geofyzikálních prací do 

stávajících a připravovaných norem. Jedná se zúčastní dle časových možností: Bárta, 

Kaláb, Čápová, Vilhelm, Bláha). 

 

7. Byla provedena kontrola platební kázně členů ČAAG a pro dlohodobé porušování této 

povinnosti bylo ukončeno členství těmto kolegům: Ondra Pavel, Vatras Ivan, Hanák 

Jaromír (budou informováni e-mailem – předseda).  

 

8. Konference EAGE bude příští rok v červnu v Madridu. „Hledá se  zástupce asociace“ za 

stejných podmínek jako v minulých letech. Tradiční konference v Ostravě Nové 

poznatky… je plánována na 7.-9.4.2015 

 

9. Vyšel Zpravodaj UGA2/2014, bude rozeslán e-mailem. Děkuji za přípravu příspěvků. 

 

10. Na přelomu roku se bude zpracovávat výroční zpráva asociace pro RVS, prosím 

především vedoucí poboček o spolupráci (pravděpodobně jako v minulých letech, 

nebude-li upřesněno na zasedání RVS). Zo: Kaláb 

 

Předseda děkuje aktivním členům ČAAG za práci pro asociaci. 

 

Zapsal: Z. Kaláb 


