Věc: zápis č. 161/2017 z jednání Rady ČAIG ze dne 2. 5. 2017
Přítomni:

RNDr. Tomášek
RNDr. Dvořáková
Mgr. Brunát
Ing. Mgr. Jan Valenta
RNDr. Vitásek
RNDr. Schröffel
Ing. Abramčuková
Ing. Novotný
Nepřítomni: Ing. Kycl
Mgr. Tůma

Nové:
1. Rozeslat Stanovy spolku všem členům rady a zkontrolovat, zda visí na webu –
Valenta, Vitásek
Nechat udělat nové razítko spolku - Dvořáková
2. Cena akademika Záruby – vyhodnocení předložených prací 12.4. v Brně – bylo 5
přihlášených prací, s výsledkem :
- Nositelem ceny akademika Quido Záruby pro rok 2016 v kategorii
teoretických prací se stal Mgr. Rudolf Tornyai Ph.D.
- Nositelem ceny Quido Záruby pro rok 2016 v kategorii praktických
aplikací se stala Mgr. Zdeňka Pastyriková Ph.D.
Prezentace Mgr. Pastyrikové bude přednesena na PGD dne 9. 5. 2017. Mgr.
Tornyai bude v době PGD v zahraničí a bude z účasti na PGD omluven. Cenu za
něj proto převezme, na jeho žádost, doc. Frankovská. Vlastní práce nebude na
PGD přednesena.
Cenu AQZ předá prof. Mark Randolph (The University of Western Australia) za
asistence předsedů ČAIG, SAIG a ČaSSMZGI. Všichni účastníci budou na PGD
oceněni diplomem za úspěšnou účast v soutěži.
3. Při zasedání bylo diskutováno vhodnost prodloužení věku účastníků ceny Ak.
Záruby nad 35 let. Rada ČAIGu jednomyslně tento návrh zamítla.
4. Příprava kongresu – všem přítomným byl rozdán přehled dosud přihlášených
příspěvků a rozdělení posuzovatelů podle jednotlivých témat. Všichni jsou
vyzýváni k získání dalších příspěvků cca do 15.5.2017. Exkurze zatím není
připravena, nutno znovu oslovit místní – Tomášek, Schroffel. Nutno brzy zveřejnit
manuál na články – Tomášek ve spolupráci s Datlem.
5. Novotný sdělil, že MŽP dále ve věci oprávnění „nečiní „. Vyvstává otázka na
koho se v této věci dále obrátit, aby došlo k zlepšení situace. (viz bod 11 zápisu)
6. Schroffel vyzval k podávání návrhů na semináře pro příští školní rok – uveřejnit
na webu!
7. Stížnost RNDr. Poula na nedostatečné průzkumy bude nutno projednat pro
nedostatek času na příští schůzi.
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8. Novotný sdělil, že jistý investor nebo stavitel (Američan) ve věci posudku se již
znovu neozval.
9. Novotný sdělil v souvislosti se změnou zaměstnavatele svoji novou emailovou
adresu: jan.novotny@geology.cz
Běžící:
10. RNDr. Tomášek - kumulace funkcí – předseda rady a člen TNK – navrhuje
výměnu zástupce ČAIGu, členové rady jsou vyzýváni k převzetí této funkce –
Valenta – úkol trvá
11. Bude zapotřebí znovu vstoupit do jednání s MŽP ve věci podmínek při udělování
osvědčení – toto bychom začali řešit však až po kongresu tj. na podzim. Do té
doby by bylo vhodné podat na MŽP návrh dalšího posuzovatele zpráv pro
udělování osvědčení – úkol trvá
Zapsala: Abramčuková
Důležitá poznámka:

Následující zasedání rady se bude konat v termínu úterý 5.6.2015 ve 14 hod na ČVÚT Praha,
Thákurova 7, Praha 6, v místnosti č. B574.
Bude následovat od 16 hod přednáška: Ing. Jan Novotný a kol. (ČGS)
Norma ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum – seznámení s normou a stávající stav
implementace normy do praxe
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