Věc: zápis č. 195/2021 z jednání Rady ČAIGu ze dne 1.2.2021
Jednání bylo v důsledku nouzového stavu vedeno on-line přes komunikační kanál
MEET
Přítomni (připojeni): RNDr. Tomášek, Ing. Abramčuková, Mgr. Brunát, Ing. Jechová,
Ing. Novotný, RNDr. Dvořáková, Ing. Kycl, RNDr. Mašek
Hosté:
M. Jech, Ing. Valenta
Nepřítomni: Mgr. Tůma
Co bylo projednáváno:
1. Norma ČSN P 73 1005 jednání bylo zahájeno. Tomášek kontaktoval Ing. Macha,
kterému zašle znění normy doplněné o připomínky (Ježka a Masopusta). Bude
vhodné zajistit „dobrozdání“ od lidí, kteří s normou k plné spokojenosti pracují.
Pokud to bude potřeba Tomášek připraví oficiální výzvu ČAIGu. Bude vhodné
oslovit nejen geology, ale i projektanty, kteří následně s výsledky geologických
průzkumů pracují – úkol pro všechny do konce února.
2. Návrh novelizovaného znění EC7 - ÚNMZ rozeslalo 14.1 tento návrh v anglické
verzi s termínem dodání připomínek 24.1. Vzhledem ke krátkému termínu a velmi
obsažnému materiálu nebylo možné se tohoto úkolu náležitě zhostit. První
připomínky tak došly pozdě a nemohly být zahrnuty a budou zařazeny v příštím tj.
podzimním termínu. S tímto termínem bude vhodné počítat a zaměřit se na
podrobnější studium podkladů. Novotný se obrátí na zástupce IAEG s dotazem
na jejich názor na nesoulad pojmů IG a GT a na názor geologa na
charakteristické hodnoty (??).
3. Jednání s Aktivem geotechnika (AG) – Valenta (vedoucí pracovní skupiny)
informoval o zahájení jednání s AG. Aktivu byl zaslán dopis s tématy, o kterých
bude nutné jednat (postavení IG a GT v současné době, udělování autorizací a
oprávnění, „zdánlivá“ nekvalita IG průzkumů). Ing. Ježek zatím odpověděl
neoficiálním emailem. O této odpovědi bylo na Radě diskutováno. Zatím počkáme
na oficiální stanovisko AG do konce týdne. Valenta slíbil, že pošle obratem všem
členům Rady dopis, který AG od nás obdrželo a i tu neoficiální Ježkovu odpověď.
V každém případě si musíme mezi sebou vyjasnit, kde se pozice geologů a
geotechniků překrývají resp., kde je možné/nutné aby se překrývaly, a kde to je
kontraproduktivní. Zároveň bude nutné, abychom sdělili AG a předsedovi
ČKAITu, že čas pro osobní jednání zatím z důvodu pandemie a jejích opatření
není vhodný/možný – učiní Tomášek.
4. Diskuze o tom, kdo ze stávajících členů Rady může kandidovat v dalším volebním
období byla zatím odložena.
5. Úkol zahájení jednání s MŽP – trvá. Aktualizace „statistiky“ uchazečů o
oprávnění a údaje o udělených oprávněních, kterou zajišťují Abramčuková a
Dvořáková, bude předána do poloviny února (po dodání oprávnění udělených
v roce 2020 ministerstvem).
6. Možnost sjednotit webové stránky CAIG.cz a CAIG-UGA.cz nyní závisí na tom,
aby Ing. Chamra poskytl přesné údaje o doméně – úkol trvá.
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Příští schůze Rady – bude 8. března od 14 hodin, způsob nebo místo bude
upřesněno podle situace.
Zapsala: Abramčuková
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