
Členská schůze České aerosolové společnosti 
26.10. 2016, hotel Zámeček, Mikulov, VK ČAS 2016 

 

Přítomni: členové ČAS přihlášení a přítomní na XVII. Výroční konferenci České aerosolové společnosti  

2016 (celkem 32 členů ČAS – viz. prezenční listina, včetně členů výboru ČAS: Hovorka, Mikuška, Moravec, 

Ondráček, Schwarz, Ždímal) 

V rámci členské schůze České aerosolové společnosti (ČAS) v průběhu výroční konference ČAS byly 

projednány následující body: 

1. Oznámení o odchodu Z. Večeři z funkce místopředsedy ČAS 

2. Oznámení o zvolení P. Mikušky do funkce místopředsedy ČAS. 

3. Představení návrhu nových stanov ČAS účastníkům členské schůze, předložený návrh byl  

schválen jednomyslně všemi přítomnými členy ČAS. 

4. Schválení mandátu výboru ČAS pro jednání se společností zajišťující zápis ČAS do spolkového 

rejstříku a případné další úpravy dle požadavků Rejstříkového soudu. (schváleno jednomyslně 

všemi přítomnými členy ČAS). 

5. Diskuse o místě konání VK ČAS 2017 (Humpolec, Třešť). 

6. Zhodnocení soutěže o nejlepší prezentaci mladého vědeckého pracovníka (do 35 let) nebo 

doktoranda (sponzorováno firmou DEKATI). 

1. cena: L. Mašková 

2. cena“ L. Kubelová 

3. cena: B. Basslerová 

7. Požadavek zasílat návrhy na cenu za nejlepší vědeckou práci mladého vědeckého pracovníka (do 

35 let) nebo doktoranda (sponzorováno firmou DEKATI) v průběhu celého roku. 

8. Oznámení možnosti podpory mladým vědeckým pracovníkům nebo doktorandům účastnícícm 

se zahraniční konference s přednáškou (tato možnost pokračuje od předchozího roku, kdy byla 

letos využita 2 doktorandy). 

9. Poděkování sponzorům VK ČAS (Biowell, ECM Ecomonitoring a Testo). 

10. Požadavek o zprávu o činnosti, počtu členů ČAS a finanční situaci ČAS (podal Jiří Smolík). 

11. Návrh na podání návrhu organizování EAC pro roky 2023 a dále pod záštitou ČAS (podal Jiří 

Smolík). 

12. Stručná zpráva o činnosti a finanční situaci ČAS (podal V. Ždímal a P. Moravec). 

13. Návrh na každoroční zaslání zprávy o činnosti ČAS (podal. V. Havránek) 



 

 

 

V Mikulově dne 26.10.2016      Zapsal:  J. Ondráček 

         Schválil: V. Ždímal 

 


