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Vážený pane předsedo, 
 

jak jste byl již informován, Akademická rada AV ČR se od jara letošního roku zabývala 

fungováním českých národních komitétů a procesem, který by jejich činnost postupně převedl 

na vědecké společnosti a další subjekty. S ohledem na skutečnost, že byl založen nový spolek 

s právní subjektivitou s názvem Česká společnost pro vlastnosti vody a vodní páry, jehož 

zapsání do spolkového rejstříku vyhověl Městský soud v Praze usnesením dne 4. prosince 

2017, který převezme aktivity komitétu na národní úrovni a povinnosti vyplývající 

ze zastupování české vědecké komunity v oboru vlastností vody a vodní páry v  International 

Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS), Akademická rada AV ČR 

se na svém 9. zasedání konaném dne 28. listopadu 2017 v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. l) 

Stanov AV ČR rozhodla zrušit Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry ke dni 

31. prosince 2017. Prosím, abyste o této skutečnosti informoval členy Vašeho komitétu. 

Předsedovi Rady vědeckých společností bude zaslán podpůrný dopis AV ČR k přijetí Vašeho 

nově vytvořeného vědeckého spolku. Z rozpočtu AV ČR bude Radě vědeckých společností 

od roku 2018 každoročně navýšena dotace o částku potřebnou na pokrytí úhrady členských 

příspěvků do mezinárodních unií za zrušené národní komitéty, které se včlenily do vědeckých 

společností sdružených v této Radě. 

Zároveň přijměte, spolu s přáním mnoha úspěchů ve Vaší další činnosti, mé osobní 

poděkování za Vaši dosavadní činnost, kterou jste v Českém národním komitétu pro vlastnosti 

vody a vodní páry vykonal, a též za Vaši spolupráci při transformaci komitétu. Prosím 

o tlumočení mého poděkování i ostatním členům komitétu. 

Se srdečným pozdravem                                                  

                                                                                              
  RNDr. Hana Sychrová, DrSc. 
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