Věc: zápis č. 189/2020 z jednání Rady ČAIGu ze dne 1.6. 2020
Přítomni:

RNDr. Tomášek, Ing. Jechová, Ing. Abramčuková, Mgr. Brunát, Ing.
Kycl, Ing. Novotný, RNDr. Mašek
Nepřítomni: Mgr. Tůma, RNDr. Dvořáková
Host:
M.Jech
Kontrola zápisu z minulých schůzí:
1. Doc. Alexandr Rozsypal požádal radu ČAIG o setkání a diskuzi nad jeho
snahou omezit řešitele průzkumů dle TP 76 pouze na osoby vlastnící
odbornou způsobilost v IG a zároveň autorizaci GT – z důvodu karantény
odloženo bez bližšího data
2. Jednání s aktivem Geotechnika (obecná diskuse o další mezioborové
spolupráci) – dohodnout vzájemný způsob spolupráce - trvá
3. Dotaz Radima Ptáčka na možnost přednášek v Ostravě. Odpovědět – pro
pořádání přednášek v Ostravě je třeba kontaktovat regionální pobočku a
v případě dohody poskytnou podporu rozesíláním pozvánek. Nutno řešit ve
spolupráci s P. Pospíšilem- úkol trvá?
4. Bude nutné naučit se požádat si o pomoc členy asociace tj. uveřejnit na
webových stránkách úkoly, které je potřeba řešit – JT připraví seznam
činností, v nichž rada potřebuje podporu dalších členů – úkol trvá
5. Web stránky – zatím stále fungují ve stávajícím režimu – úkol trvá nadále

Nové úkoly:
1. Naplánované odborné semináře byly přesunuty na zimní semestr tj. říjen –
RNDr. Vitásek Urychlení výstavby liniových staveb…, listopad - Ing. Novotný
TP 76, prosinec – oslava 30 let od založení asociace na Albertově.
2. Novelizace Horního zákona (55/1996 sb.) půjde 10.6. do parlamentu ke
druhému čtení. JT rozešle všem členům rady co nejdříve jeho znění,
abychom mohli všechny naše připomínky včas prezentovat.
3. Na základě jednání, které proběhlo začátkem roku na lednové radě se
zástupci MŽP je potřeba napsat dopis na MŽP s upozorněním na
nesrovnalosti v názvosloví v zákonech a TP 76. Připraví JT.
4. Ing. Ježek upozornil na nesrovnalosti - autorizační zákon x geologický zákon.
Bylo navrženo na toto upozornit MŽP (vstoupit do jednání s RNDr. Pálenským
– kdo, kdy?) Dopis na MŽP připraví JT.
5. Výjezdní zasedání ČAIGu – Chotěboř – 16.–17.10.2020. Započato
s přípravou. Koordinátor akce – Šárka Jechová. Ubytování a pohoštění – M.
Jech – předběžně zamluveno. Podklady pro pozvánku připraví J. Tomášek,
provedení zajistí P.Kycl. Bude pozvána širší odborná veřejnost – jména a
adresy na které bude pozvánka elektronicky rozeslána dodají všichni co
nejdříve A.A. Rozeslání do konce června zaj. A.Abra.
6. Vydání reedice nějaké zajímavé odborné publikace – zatím odloženo na
později.
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7. SAIG chystá místo zrušené červnové konference v Tatrách uspořádat ve
stejném termínu videokonferenci. Rádi bychom pozvali Ing. Paška do
zasedačky české geologické služby na Klárov, aby proslovil vzpomínku na
založení asociace před 30 lety. Zaj. Kycl a Tomášek
Příští schůze rady – bude 29. června od 15 hodin na Klárově v budově ČGS.
Zapsala: Abramčuková
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