Věc: zápis č. 176/2019 z jednání Rady ČAIGu ze dne 6. 5. 2019
Přítomni: Ing. Abramčuková, Ing. Jechová, Ing. Tůma, Mgr. Kycl,
Omluveni: RNDr. Tomášek, Ing. Novotný, Mgr. Brunát, RNDr. Dvořáková
(Členové rady ČAIG: RNDr. Tomášek, Ing. Jechová, Ing. Abramčuková, Ing. Novotný,
Mgr. Brunát, Ing. Tůma, Ing. Kycl)
Zápis z předchozího zasedání rady ČAIG nebyl připomínkován.
Kontrola zápisů z minulých schůzí:
bod
předmět
1

Stav / kdo

Setkání členů a příznivců ČAIGu na Cholíně 31.5. – 1.6.

1.1

Pozvánky rozeslány včetně pozvání na Valnou hromadu a návrhu
změny Stanov ČAIG.

Hotovo

1.2

Přihlášky bude přijímat Abramčuková.
Zatím přihlášeno málo lidí - cca 10.

Abramčuková úkol trvá

1.3

Místnost k rokování, ubytování a občerstvení je zajištěno.

Hotovo

1.4

Exkurze na Štěchovickou přehradu zajištěna.

Hotovo

1.5

Projednat program na Cholín.
- valná hromada (program sepíše Abramčuková)
- změna místa konání přednášek!!!
- Výzva k dodávání náplně webových stránek – komu a jak
- Vysvětlení důvodů úpravy Stanov
- Cca 10 minut rezervovat na informaci o geologickém programu
FINE. Zajistit aby tam byl ten, kdo přednese – Tomášek, Brunát
- Návrh na náplň web stránek Tůma, Brunát
- Hlasování
- Usnesení
- Ukončení valné hromady
- podána informace o normách ČSN P 731005 a TP 76B a k nim
rozvinuta diskuze vč. diskuze o právním postavení termínu IG.

Abramčuková,
Tomášek,
Tůma,
Brunát
Novotný,
Jechová
Dvořáková
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(Novotný)
GDPR + souhlas s focením a zveřejňováním (Jechová při
výběru příspěvku), seznam Dvořáková
Symbolický účastnický poplatek bude vybírat na místě Jechová –
předat příjmové doklady.
-

1.6

Předáno

1.7

Po 15.5. rozeslat účastníkům osobně program (Štěchovice + Cholín)

Abramčuková,
Tomášek

1.8

Podklady k exkurzi na Štěchovice

Kycl
Tomášek

1.9

Přeposlat oficiální pozvánku na Cholín např. fak. UK (Kycl)
UGA, ČAH, Slováci (Abramčuková, Kycl)

Kycl
Abramčuková

2

Webové stránky - „diskutovat a pokud možno zadat úkoly, aby se
pohnulo s náplní stránek.“

2.1

Rozhodnout, zda zadat tvorbu stránek nějaké firmě a zaplatit to je
možné

Všichni, aktuálně
nejsme
usnášeníschopni
Hotovo

2.5

Aktualizovat rozesílací adresy. Podklady připraví Abramčuková. Bude
zapotřebí vytvořit 2 seznamy, jeden pouze pro platící členy ČAIGu,
druhý pro širší okruh (např. dřívějších členů, nyní neplatičů).
Členové budou vyzýváni k dodávání náplně web stránek (např.
seznam vrtných firem – bude diskutováno na Cholíně), fotky ze
setkání, medailonky oslavenců
Aktuálně je třeba změnit:
- v aktualitách a termínovém kalendáři dopsat k Cholínu, že zde
proběhne Mimořádná valná hromada ke změně stanov
- vymazat Jana Schrofla z pozice zástupce Pražské regionální
pobočky (v kontaktech)
Probrat další technické připomínky Jechové (jednání Rady na Cholíně)

2.6

Máme i facebook – plní hlavně Vitásek – je to dobré, kvalitní

Aktuálně spravuje Michal Vitásek – Brunát, Tůma mají kontakt, ale asi to
nechtějí dělat celé sami, raději by se věnovali hlavně odbornému obsahu.
Poptáme správu stránek u konkrétních firem – zeptáme se na to.

2.2

2.3

2.4

3

4
4.1

5

Viz bod 1.5
– úkol trvá
Tůma

Jechová, Brunát,
Tůma

Změny resp. přesun témat pondělních přednášek - v květnu – Kresta – Probíhá
O druhotných materiálech, v červnu Havelka – O normách na úpravy
zemin. Změny jsou uvedeny v jarním Zpravodaji a na webových
stránkách ČAIGu
Přednášky na příští školní rok
Nutno získat návrhy na přednášky – možná přednáška je např. z Ceny
AQZ – Mgr. Roháč (Tůma), dále navrhována přednáška prof. Hilara o
ražbě tunelů. Téma kreslící program FINE (říjen).
Podzim říci lidem na Cholíně, jaro do říjnového zpravodaje.
Bylo navrženo, že by bylo vhodné rozeslat členům ČAIG, držitelům
odborné způsobilosti IG a firmám působícím v oboru dopis o

Projednáno, úkol
trvá – jarní
termíny
Tomášek
– úkol trvá
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důležitosti resp. významu existence a činnosti asociace s
pozvánkou k zapojení do činnosti
6

Změna sídla

6.1

Dohoda o poskytnutí sídla spolku je podepsána UK souhlasí a jsme
tam sídlem

Hotovo

6.2

Bude pokračovat dohoda o kanceláři na radu a přednášky – je to
přislíbeno

Tomášek – úkol
trvá

7
7.1

7.2

8

9

Změna stanov
Tomášek předal na minulé radě návrh změn Stanov, bylo o nich
Probíhá
diskutováno, Tomášek rozeslal konečnou verzi návrhu vč. komentáře
členům rady a následně i všem členům k seznámení a připomínkám,
aby bylo možné na Cholíně v rámci mimořádné valné hromady toto
projednat a schválit.
Návrh Jechové doplnit změnu o změnu hlasovních členů Rady ČAIG –
nyní včetně všech zástupců poboček – nikdy se nesejdeme tak,
abychom byli usnášeníschopní dle stanov – návrh po diskuzi: změnit
tak, že zástupci poboček budou jmenováni (nikoliv voleni) Radou ČAIG
a hlasovací právo budou mít pouze volení členové.
Jarní číslo Zpravodaje je hotovo a může být co nejdříve rozesláno
Hotovo
zaj. Abra a Brunát s Tůmou.
Revize ČSN 75 1005 – IGP

9.1

Podepsána smlouva na Revizi ČSN 75 1005 – IGP
Termín revize přesunut na rok 2020

Hotovo

9.2

Diskutovat složení týmu na revizi s Ing. Novotným

Novotný
úkol trvá

10

revize TP 76

10.1
11
11.1

12

Dramatický průběh tvorby revize TP 76 – referuje Ing. Novotný.
Negativní postoj ze strany Doc. Rozsypala, byť je členem ČAIGu

Novotný
úkol trvá

GDPR
K shromažďování, uchovávání a dokonce i zveřejňování (na webu má
být seznam členů?!?) dat je od loňska nutný informovaný souhlas – je
možné využít vzor ČAH nebo JUNÁK, nutné projednat způsob získání
souhlasu – nutné podpisy! Jechová doporučuje mít připraveno již na
Cholín a následně dořešit ty, kdo se Cholína nezúčastní.

Připraví Jechová,
rozešle ke
schválení

Usnášeníschopnost
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12.1

Dle stanov je rada ČAIG složena ze zástupců poboček, předsedy,
Abramčuková
tajemníka a 5 členů přímo volených na valném shromáždění. Zástupce Tůma
poboček volí rada ČAIG.
Kycl
Doplnit jména s maily – Abramčuková, Tůma
Byli zástupci poboček jmenováni/potvrzeni ve funkcích novou radou
ČAIG po volebním sněmu dle stanov do 2 měsíců. Není na pobočkách
zájem, a proto nebyly stanoveny. Toto projednat na shromáždění
v Cholíně.
Vhodné uvažovat o náhradu Honzy Sch. na Pražské pobočce, pokud
bude zájem.

13

Změna kontaktní adresy Ing. Šárky Jechové (mailová konference +
web)– nově sarka.jechova@gts-geotechnika.cz

14

Tomášek byl v Brně na AQZ jako předseda komise a Cenu AQZ získal Tůma info o
v kategorii praktická nominat ČAIGu – Mgr. Tůma – gratulujeme, cena přednášce Ing.
za teoretickou práci Mgr. Panuška – UK Bratislava - gratulujeme
Panuška na web
Přihlášení:
Ing. Adam Zapletal (nominuje Geotest)
Ing. Jakub Panuška PhD. (nominuje STU) – vítěz teoretické
kategorie, bude přednášet na geotechnických dnech v Praze v 13.5.
v 14:50 hod.
Mgr. Jakub Roháč (nominuje PřF UK)
Mgr. Pavel Tůma (nominuje ČAIG) – vítěz praktické kategorie
stížnost Ing. Poula

15
15.1

16
17

Tomášek informoval minule radu o stížnosti Ing. Poula, projednat
Tomášek a/nebo
postup řešení stížnosti.
Jechová
Dohodli jsme se, že odpovíme – pokud nechce Tomášek, provede
Jechová, ale potřebuje původní stěžovací dopis
Frolík mladší – razítkuje zfalšovaným razítkem dle svého otce (ten měl Na vědomí
autorizaci), vyšetřován policií kvůli zfalšovanému razítku policií
Nutné navrhnout alespoň dva nové posuzovatele pro oprávnění
(jsou dnes jen 3) – nutné IČO (stovky za 1 posudek)

Informace z regionálních poboček jednotek:
Regionální
pobočka
Nejsou zřízeny

Úkol na příště

předmět

Rozhodnutí rady ČAIG:
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bod
1

předmět
Zadat tvorbu stránek nějaké firmě a zaplatit?

Další informace:
bod

Ano,
odsouhlaseno

předmět

úkol

V rámci přednášky po radě byla poskytnuta přednášejícím informace o Úkol na příště
kongresu v roce 2021 v Praze – zapsala si Abramčuková
Abramčuková
Příští schůze rady ČAIG bude: 3. 6. 2019 od 14:00 Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, 5. podlaží, místnost B574
Datum konání: 6. 5. 2019

Místo konání: Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

Zapsala: Ing. Abramčuková
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