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ASOCIACE PRO VODU ČR
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika
tel./fax 543 235 303
GSM 737 508 640
e-mail: czwa@czwa.cz

Zápis z 2. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 17.5. 2010 v Brně

Přítomni:
Omluveni:
RK
Hosté

RNDr. Česalová, Ing. Fiala Ph.D., Ing. Hartig CSc., Dr. Ing. Kabelková, Ing.
Krňávek PhD., Ing. Langer, Doc. Ing. Malá PhD., Ing. Srb, Ing. Stránský PhD.
Ing. Lánský PhD., prof. Ing. Wanner DrSc.
Ing. Jedlička, Ing. Plotěný

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stav CzWA a další postup
WATENVI
Spolupráce s organizacemi a ministerstvy
Práce s členskou základnou, web, VH
Plán práce výboru na volební období
Různé

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu.
1
-

WATENVI
Doprovodný program ve spolupráci s MPO - odmoderování nabídl dořešit Ing. Plotěný odsouhlaseno
Jedním z bodů doprovodného programu je přednáška bratrů Mackerlových – CzWA
nesouhlasí s jejich ideami, a proto se vyjádří k přednášce na programu (Ing. Krňávek, Ing.
Plotěný), prohlášením na webu a v časopise Vodní hospodářství.
Stánek – letos v Pavilonu P, stánek č. 14, vybavení zařízeno (Ing. Jedlička, pí. Šmídková)
Postery – Ing. Gál vytvořil postery prezentující Odborné skupiny, Korporativní členy a
Obecný o CzWA - proběhlo připomínkování a úpravy – odsouhlaseno konečné znění
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-

Členové výboru se dohodli, který den budou přítomni na stánku
Materiály na stánek - brožury, sborníky, banner, postery, EWA a IWA zašle svoje
materiály
Zajištění odvozu věcí na stánek - Ing. Jedlička, pí. Šmídková
Možnost setkání s představiteli SOVAK a předběžné jednání o dohodě (Ing. Krňávek)

2

Stav CzWA a další postup

-

Byla provedena změna stanov CzWA na Ministerstvu vnitra ČR k 4.5.2010, podle
odsouhlasených změn na valné hromadě.
Je potřeba dořešit změnu stanov s VH (Ing. Krňávek na Watenvi)

3

Spolupráce s organizacemi a ministerstvy

-

SFŽP – proběhlo školení „Problematika výstavby stokových sítí a ČOV“, v řešení jsou
posudky ČOV. Nutno dořešit možnost práce na dalších metodikách.
MŽP – špatná komunikace, budeme muset počkat
MZE- proběhlo jednání s vrchním ředitelem Dr. Punčochářem.
Rada vlády - podpora pro zahraniční zastupování státu.
AČE SR – byla podepsána dohoda o spolupráci na konferenci v Moravské Třebové
12.4.2010.
DWA – prof. Wanner – na IFATu 13.-17. září 2010 by se mělo uskutečnit podepsání
smlouvy o spolupráci
ÖWAV – dohoda o spolupráci by mohla proběhnout během léta
Evropská komise – Přihlásili jsme se do projektu SINTRA – Sanitace v turisticky
odlehlých oblastech. Náplní je provést průzkum zdrojů znečištění, klasifikovat tyto zdroje
a navrhnout opatření ke zneškodnění znečišťujících látek. Partnerem je Universita ve
Výmaru, Německo.

-

4

Kongres WATWATER 2016

-

Na sekretariát CzWA přišla nabídka od soukromé firmy na pomoc při organizaci a
pořádání kongresu v Kongresovém centru v Praze.
Dr. Krňávek doporučil získat co nejvíce informací o pořádání těchto akcí.

5

IFAT

-

Asociace obdržela 200 volných vstupenek
Členové výboru byli vybídnuti, aby co nejdříve navrhli odborníky, kterým by bylo
vhodné vstupenku na IFAT rozeslat. Zbývající vstupenky budou nabídnuty korporativním
členům (2-3).

6

Práce s členskou základnou, web, VH

-

Vznik nové OS Difúzní znečištění, vedoucí Ing. Markéta Hrnčírová. Info již umístěno na
webu. Nutno dořešit i informace do VH.

3(4)
-

-

Projednat znovu vznik OS
o Povrchové vody, projedná Dr. Krňávek s vedoucím Doc. Maršálkem na ENVI,
o Biologie (Hydrobiologie) zatím není specializována náplň, vedoucí by mohla
být Dr. Benáková, Dr. Komínková nebo Dr. Baudišová – projedná Dr.
Kabelková s Dr. Stránským.
o OS Vodárenství (Pitná voda) projedná Dr. Fiala
Dr. Fiala navrhl vytvoření e-mailové adresy pro každou OS – možnosti projedná s Dr.
Lánským
Web – bylo schváleno, že Dr. Lánský bude dále pokračovat při správě webových stránek
CzWA

7

Finanční zpráva

-

Hospodářka RNDr. Česalová informovala o stavu bankovních účtů a pokladny.
Hospodářka předložila ke schválení předběžnou rozvahu na konferenci Kaly a odpady,
která se bude konat v Brně 23. a 24. 6. 2010 pod záštitou CzWA.
Bylo schváleno nakoupení licence AVG pro notebook a PC na sekretariátě

8

Plán práce výboru na volební období

-

Prof. Wanner, Dr. Kabelková – spolupráce se zahraničními organizacemi IWA, EWA,
DWA, ÖWAV, vznik OS v IWA, projednat možnost získávání informací ze zahraničí
elektronickou formou, přenos informací pro členskou základnu.
RNDr. Česalová – vytvoří finanční plán pro tento rok, zajištění spolupráce s účetní.
Doc. Malá – zajištění chodu sekretariátu včetně Watenvi
Dr. Krňávek – dořešit spolupráci se školami, organizacemi a ministerstvy. Připravit
vedení schůzí výboru i formou videokonferencí.
Dr. Stránský – jednání s ministerstvy a organizacemi podobnými jako je CzWA.
Presentace CzWA na veřejnost – medializace.
Ing. Srb – snažit se vyburcovat členy k větší aktivitě ve spolupráci s asociací. Vytvoření
informačního elektronického magazínu. Projednat s Dr. Lánským možnost pravidelné
nabídky práce na webu. Najít způsob pro iniciaci členů.
Dr. Fiala – nastartovat komunikaci mezi OS. Zapojit všechny členy-experty CzWA do
jednotlivých OS. Každá OS musí vytvořit svůj plán odborné činnosti a předat ho Dr.
Fialovi. Zvážit pravidelné setkání vedoucích OS.
Dr. Lánský – spravování web a zajištění propagace CzWA.
Ing. Hartig – spolupráce s korporativními členy.
Ing. Langer – připravit zajištění organizace bienální konference. Připravit kalendář akcí,
které se konají během roku a způsob zapojení CzWA.
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Různé

-

Dr. Stránský a Dr. Kabelková informovali o nově vznikající normě ČSN o vsakování.
Problémem u vzniku této normy je, že se nepřihlíží ke zkušenostem ze zahraničí.
Navrhují využít jako předlohu německou normu, kterou bude nutné přeložit a vytvořit
k překladu komentář. DWA by se pak musel odvést autorský poplatek. Firma JV Projekt
má již tuto normu přeloženou a nabízí ji k dispozici. (řešit ve spolupráci s Ing. Hartigem)
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OS Povrchové vody nabízí pomoc v legislativní informovanosti. Bylo navrženo, aby
zorganizovali seminář na toto téma (Dr. Fiala)
Vytvořit organizační řád pro akce OS tak, aby se na konci roku mohla předat zpráva o
hospodaření každé OS. (Dr. Fiala)
Dořešit vizitky pro členy výboru

10 Dokumentace CzWA
Stav členské základny.
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů a změny členství:
Člen-expert
Člen
Studující
(294) Ing. Jiří Jelínek - změna (412) Ing. Jana Burianová
na experta
Korporativní členství-ukončení
Ukončení členství
RNDr. Marina Ettl – ukončení členství
Ing. Josef Vostrčil, CSc. - úmrtí
Ing. Pavel Vacek - úmrtí
V Brně 17.5.2010
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: Dr. Krňávek

