Věc: zápis č. 182/2019 z jednání Rady ČAIGu ze dne 7. 10. 2019
Přítomni:

RNDr. Tomášek, Ing. Abramčuková, Ing. Novotný, Ing. Jechová, Ing.
Kycl, RNDr. Dvořáková, RNDr. Mašek, RNDr. Vybíral

Nepřítomni: Mgr. Brunát, Ing. Tůma
Jednání se konalo na půdě Přf UK na Albertově.
1. Byl potvrzen program přednášek v tomto školním roce takto: 7.10. – FINE
(proběhne dnes), 4.11. – Hillar – tunely, 2.12. – Roháč – 2. Cena AQZ, pro
únorové valné shromáždění navržen Dostalík, Novotný – Kazbek, 2.3.
Informace o průběhu práce na revizi TP76. Dále nutno upřesnit.
2. Všechny přednášky se budou konat od 16 hodin v mineralogické posluchárně
na Albertově. Od 14 hodin se v téže posluchárně konají přednášky, které
organizuje fakulta. Přehled seminářů UHIGUG je na webových stránkách:
https://ag.natur.cuni.cz/posts/seminare-podzim-2019/
3. Revize TP 76 pokračuje. Termín byl posunut Ředitelstvím dálnic na říjen 2019,
další jednání o změnách navržených ŘSD bude 10.9.
4. Široce bylo diskutováno jednání Ing. Rozsypala, který vystupuje proti zásadám
stanov ČAIGu. V souvislosti s tím bylo diskutováno jak reagovat na dopisy
jednotlivých institucí adresované ŘSD, jejichž napsání inicioval Ing. Rozsypal.
Bylo dohodnuto, že budeme reagovat pouze na dopis PřF UK. Návrh dopisu
vytvoří Ing. Novotný, ale na jeho konečném znění budou spolupracovat i
ostatní členové rady.
5. Revize CSN P 7301005 - Ing. Špaček reagoval na neoficiální dopis a poslal
připomínky k normě, které mu došly, a které budou projednány na separátní
schůzce. Dr. Tomášek rozešle tyto pracovnímu týmu (Pospíšil, Novotný,
Tomášek, Vybíral, Tůma, Podpěra) – zatímní termín – 02/20
6. Návrh Ing. Novotného, aby byl nejdříve ukončen proces aktualizace TP 76 a
teprve následně zahájen proces s CSN P 73 1005 stále platí. Dohodu posunu
termínu revize normy ČSN P 73 1005 dohodne s Ing. Špačkem Tomášek a
Novotný
7. Připravuje se novela k vyhlášce k Hornímu zákonu (55/1996 sb.). Byla dána
výzva, kdo by se chtěl na práci s novelou věnovat. Ing. Kycl se poptá, zda se
tomu již někdo na ČGS věnuje.
8. Web stránky – pánové Tůma a Brunát zaslali všem členům rady návrhy rolet,
k nimž tím moc připomínek nedošlo – úkol trvá pro všechny
9. Web stránky zatím stále fungují ve stávajícím režimu. Stránky bude potřeba
„oživit“ nově upravenými Stanovami a informací o akci Cholín (Zápis
z mimořádné VH, fotky z exkurze a případně alespoň stručným komentářem)
– úkol trvá
10. Podzimní číslo Zpravodaje – se připravuje
11. Ing. Tůma zaslal odkaz na web s dotazníkem Terezy Šmejkalové
s požadavkem možnosti rozeslání tohoto formuláře https://esurv.org/onlinesurvey.php?surveyID=MLNMMN_483d611b
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12. Ing. Abramčuková a Dr. Dvořáková požádaly radu o návrh na další 1 – 2
posuzovatele prací žadatelů o oprávnění udělované MŽP. Přihlásil se RNDr.
Vybíral. Bude potřeba zajistit dopis na MŽP, kterým požádáme o jmenování
pro RNDr. Romana Vybírala – zajistí Abramčuková
13. Na výzvu UGA navrhnout do rady UGA místo zesnulého Dr. Schroffla byl
navržen RNDr. Pospíšil, který kandidaturu přijal. Valná hromada UGA s volbou
nové rady bude 19.11 od 15 hodin v prostorách OPV. Na toto jednání jsou
zváni též předsedové všech asociací.
14. Otázka zástupců poboček – prověří Tomášek – úkol trvá
15. Rozeslání členům ČAIG, držitelům odborné způsobilosti IG a firmám
působícím v oboru dopis o důležitosti resp. významu existence a činnosti
asociace s pozvánkou k zapojení do činnosti – zajistí Tomášek – úkol trvá
Další zasedání Rady ČAIG bude 4.11.2019 od 14 hodin na Albertově v přízemí
v prostorách Užité geofyziky.
Zapsala : Abramčuková
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