
Zápis
ze zasedání Rady ČAAG – České asociace geofyziků, z.s.,

které proběhlo formou e-mailové komunikace na konci září 2016

Zápis schválili e-mailem (bez titulů): Bárta, Čápová, Dostál, Hruška, Kaláb, Pazdírek, 
Stolárik 

1. Informace ze zasedání RVS 
Letošní plenární zasedání Rady vědeckých společností ČR se uskutečnilo 21.9.2016. Zpráva o 
činnosti, kterou přednesl předseda doc. Hrouda, a také projev předsedy AV ČR (prof. Drahoš) 
poukázaly na významnou aktivitu společností sdružených v RVS. Po přijetí dvou nových 
společností má RVS 78 členských společností (řada informací je na webu RVS:  
http://rvs.avcr.cz/o-rvs/zakladni-informace/index.html). 
 

2. Žádosti o dotace pro společnosti se podávají e-mailem a v tištěné formě do 14.10.2016 na 
sekretariát RVS. http://rvs.avcr.cz/o-rvs/dokumenty/zadosti-o-dotace/2017/ . Naše ČAAG 
bude žádat o dotaci na EGRSE

Zo: Kaláb, Bláha

3. Byly podány informace o přípravě výročních zpráv a finančním stavu RVS (dotace na 
asociace).  Požadavky budou z RVS zaslány, nutno dodat podklady z poboček a dodržet 
termín. V této souvislosti nutno nahlásit předsedovi ČAAG aktivity poboček v roce 2016.

Zo: Bárta, Pazdírek, Poláček

4. Informace o EGRSE 2015, dotace na 2016 
České i anglické číslo EGRSE 20165 má malý počet článků, probíhají opožděné recenze a 
úpravy. Je nutno zrychlit přípravu finálních verzí článků.

 Zo: Bláha, Gebauer
Zatím se nepodařilo sehnat sponzory (placená reklama) pro letošní EGRSE.

Zo: všichni členové rady

5. Stav hospodaření 
Do konce října provést kontrolu příspěvků od členů ČAAG na rok 2016, včetně výzvy 
k zaplacení. Hospodaření je v souladu s plánem, z větších plateb se očekává platba za vytištění 
EGRSE.

Zo: Dostál

6. Informace o Zpravodaji UGA 
Blíží se termín kompletace podzimního Zpravodaje UGA, prosím o dodání (co nejdříve).

Zo: vedoucí poboček, kompletace Čápová

7. Informace o webu ČAAG 
Na web asociace jsou umísťovány informace podle požadavku, bylo by vhodné zvýšit 
zapojení dalších členů. Kontrolu aktuálnosti provede předseda.

Zo: Kaláb (Svítil)

8. Příprava gf. normy
Tvorba textu normy postupuje pomalu, cca v listopadu proběhne schůzka zapojených členů.

Zo: Bárta, Kaláb

Zapsal: Zdeněk Kaláb 27.9.2016
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