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ASOCIACE PRO VODU ČR  
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika 

tel. 543 235 303 

GSM 737 508 640  

e-mail: czwa@czwa.cz 

 

 

 

Zápis z 3. zasedání výboru CzWA konaného dne 20. 9. 2016 v Praze 

  

Přítomni: Ing. Martin Fiala, Ph.D., Ing. Břetislav Krňávek, PhD., prof. Ing. Jiří Wanner, 

DrSc., doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. 

Vladimír Langer, Ing. Andrea Benáková, Ph.D., doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., 

doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D., Mgr. Jiří Paul 

Omluveni:   Ing. Martin Srb, Ph.D. 

Revizní komise  

Vedoucí OS  

Hosté  

 

 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Významná událost 

2. Konference 

3. Odborné skupiny 

4. Spolupráce 

5. Projekty 

6. Vodní hospodářství – časopis 

7. CzWA service s.r.o. 

8. Různé 

9. Administrace  

 

 

Jednání vedl doc. Stránský dle programu. 

 

 



2(8) 

1 Významná událost 

 

Gratulace prof. Wannerovi ke zvolení mezi tzv. IWA Distinguished Fellows. Distinguished 

Fellows je jedním z nejvyšších ocenění individuálních členů v IWA. 

 

 

2 Konference 

 

ICUD 2017 

Letos v červenci Ivana Kabelková představila konferenci ICUD 2017 krátkým vystoupením na 

slavnostním banketu IWA konference v Číně. Po celou dobu byla konference ICUD 2017 

prezentována také na výstavě stánkem, kde proběhla také čajová přestávka pro účastníky 

konference. 

 

V současné době probíhají jednání s případnými sponzory konference. CzWA obeslala 

s nabídkou sponzoringu či prezentace na výstavě své korporativní členy. 

V rámci konference ICUD 2017 budou probíhat „Special Sessions“, o které je velký zájem. Na 

výzvu se přihlásilo 15 skupin. 

Během října 2016 bude rozeslán 1
st
 call for extended abstracts. 

 

 

12. bienální konference VODA 2017 
Programový a organizační výbor konference 

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda PV 

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. – 

místopředseda PV 

Ing. Iveta Růžičková, Ph.D. 

Ing. Andrea Benáková, Ph.D. 

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M. 

prof. Ing. Miroslav Drtil, Ph.D. 

Dr. Ing. Ivana Kabelková 

Ing. Martin Koller 

Ing. Martin Srb, Ph.D. 

Ing. Vladimír Langer – předseda OV 

doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. 

doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 

Jana Šmídková 

 

Harmonogram konference – zachování třídenní struktury konference. Středa dopoledne proběhne 

plenární sekce, následovat budou dvě odborné paralelní sekce. Ve čtvrtek dopoledne budou další 

dvě odborné paralelní sekce, na které bude po obědové přestávce navazovat závěrečná plenární 

sekce s tzv. „kontroverzní přednáškou“. Navržená témata pro kontroverzní přednášku do 

Poděbrad: 30. let kalového hospodářství, proces anammox. Na závěr přednáškového programu 

konference přednesou krátké představení vítězných posterů ocenění autoři. V pátek proběhnou 

exkurze. 

 

Program – každá odborná skupina by si měla vzít za povinnost nabídnout do programu bienální 

konference ze své činnosti alespoň dvě přednášky. Sekretariát rozešle všem vedoucím OS email 

s výzvou k přípravě abstraktů přednášek. 

 

Společenské večery – první večer po zahajovacím koncertu proběhne vyhlášení vítězů posterové 

soutěže o Cenu předsedy CzWA, následovat bude panelová diskuze. Na čtvrteční večer je 
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naplánována pivní ochutnávka, při které se mohou prezentovat vystavující firmy či partneři 

konference. 

 

Posterová sekce – přihlášené postery budou vystaveny v restauraci Kongresového centra. 

Restaurace s výstavou posterů bude výrazně označena. Středeční poobědový coffee break bude 

připraven pro účastníky v prostorách restaurace. Ve čtvrtek budou vítězné postery označeny. 

Nově budeme vyhlašovat cenu účastníků konference. Panely pro postery zapůjčíme opět od 

ČVUT. 

 

Exkurze – 1. sklárna Bohemia Crystal 

      2. ČOV nebo úpravna vody Poděbrady 

      3. Vodní hospodářství golfového hřiště Poděbrady 

Paní Šmídková zjistí, zda by bylo možné využít na některou exkurzi lodní dopravu. 

  

Partnerství konference – opět oslovíme firmu LINDE GAS a.s., jestli budou mít zájem být 

generálním partnerem konference. Partnerství na konferenci nabídneme také firmám ENVI-PUR 

s.r.o., Vak Nymburk a.s., ASIO spol. s r.o., ENERGIE AG Bohemia s.r.o., KUNST spol. s r.o. a 

dalším. Partnerství přislíbily firmy SETRA s.r.o. a ENVIROX s.r.o. 

 

Stravování – obědy opět rautovým způsobem. Ohledně kvality stravování proběhne ještě 

schůzka s paní Kaiprovou v Kongresovém centru Lázeňská Kolonáda. 

 

Ozvučení sálu a promítací technika – objednáme opět u Media Consult s.r.o. jako pro předchozí 

konference. 

 

Konferenční sál pro druhou sekci – prostředí sálu v hotelu Bellevue bylo při konferenci v roce 

2015 nevyhovující. Při návštěvě v Poděbradech si prohlédneme také sál v Bellevue, jestli od 

minula udělali nějakou rekonstrukci a případně dohodneme včasné zastínění sálu. Dataprojektor 

bychom využili vlastní, který byl dostačující.  

 

Výstava firem – opět v kongresovém sále podél stěny s koncertním sálem 

 

Sborník – tištěný + CD 

 

Zahájení konference – ve středu zahájí konferenci předseda Asociace. Na středeční společenský 

večer bychom pozvali hejtmana a starostu Poděbrad. Pokud se budou chtít účastnit, nechali 

bychom jim prostor ke krátkému proslovu před zahajovacím koncertem. 

 

Moderátoři odborných sekcí připraví pro účastníky konference krátké resumé z odborných sekcí, 

které bude účastníkům po konferenci rozesláno a uloženo na web CzWA. 

  

Konferenční plátěná taška – propiska a blok CzWA, lázeňské oplatky, sborník a prezentační 

materiály firem 

 

1. cirkulář konference – do listopadového čísla Vodního hospodářství 

 

Termín zaslání abstraktů 28. 2. 2017 
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Diskuzní setkání CzWA – Ideová konference CzWA 

Začátkem září 2016 bylo vedoucím OS i jejich zástupcům rozeslán email s výzvou, aby za svoje 

skupiny navrhli témata ke společné diskuzi a popřípadě nominovali či doporučili vhodné osoby, i 

mimo CzWA, které by se zhostily odprezentování těchto témat.  

 

Mgr. Jiří Paul – předseda programového výboru 

Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková – členové programového výboru 

 

 

3 Odborné skupiny 

 

AD HOC YWP – požadavek na úhradu členských příspěvků v IWA pro vedení ad hoc YWP. 

Zjistit kolika osob se to týká a v jaké částce. Prověřit, zda je již přihláška do IWA podaná. 

 

Ostatní agenda stálých OS  

- aktualizace přehledu seminářů a konferencí, které se budou konat do konce tohoto roku a 

během příštího roku 

- soudní znalci – vytvořen seznam soudních znalců ze členů CzWA 

- Vodárenská biologie – Andrea Benáková zjistí od doc. Říhové, jak se může CzWA znova 

prezentovat při organizaci semináře 

- Posudky – vytvoření jednotného mustru pro asociaci i CzWA service s.r.o. – vytvoří 

Martin Fiala a Jana Šmídková 

 

Ad hoc OS historických a technických památek ve vodním hospodářství – z databáze CzWA 

vytipovat členy, kteří by mohli nabídnout spolupráci na vytvoření seznamu historických a 

technických památek ve vodním hospodářství. Členy CzWA doplnit osobnostmi z celého oboru, 

kteří by mohli seznam doplnit. Prof. Wanner připraví dopis pro členy CzWA, kde je vyzve ke 

spolupráci v ad hoc OS historických a technických památek ve vodním hospodářství. 

 

 

4 Spolupráce 

 

VOD-KA  

CzWA byla vyzvána k zapojení se do přípravy doprovodného programu veletrhu. Jednáním o 

doprovodném programu byla pověřena Ivana Kabelková, která se dnes bude účastnit první 

schůzky. Dr. Kabelková s předstihem oslovila vedoucí OS, aby navrhli témata přednášek do 

doprovodného programu. Účast přislíbil Ing. Plotěný (OS ČAO), Martin Srb přislíbil přednášku 

na téma sušení kalů, dále bylo navrženo téma Studium dopadu sucha na ČOV a Mgr. Paul 

přislíbil přednášky na téma „Je nutné chlorovat do sítě?“ a „Bezpečné zásobování pitnou vodou“. 

 

Paní Šmídková projedná s organizátory veletrhu možnost společného stánku CzWA 

s korporativními členy. Projednané podmínky výstavy pak nabídne korporativním členům. 

 

Dále byla výborem schválena záštita Asociace pro vodu ČR z.s. nad 20. ročníkem mezinárodní 

vodohospodářské výstavy VODOVODY – KANALIZACE 2017. 

 

Fúze s ČSAVE 

na schůzce zástupců CzWA s předsedou ČSAVE byla dohodnuta fúze obou spolků, která by 

měla proběhnout do konce roku 2016. Forma fúze by proběhla tak, že právní forma Asociace pro 

vodu ČR z.s. zůstane beze změn a fúzí pohltí ČSAVE. Pro uskutečnění fúze je nutné svolání 
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mimořádné členské schůze obou spolků. ČSAVE na své členské schůzi schválí nové stanovy a 

přijmou fúzi s CzWA. Na členské schůzi CzWA bude projevena vůle k fúzi s ČSAVE. Členové 

ČSAVE by se fúzí stali členy experty CzWA v odborné skupině Povrchové vody a vodárenství. 

Zůstatek financí ČSAVE by byl použit na členské příspěvky jejich členů v CzWA na rok 2017. 

Výbor schválil pokračování jednání o fúzi. Smlouva o fúzi musí obsahovat tyto podmínky – na 

straně Asociace pro vodu ČR z.s. zůstane beze změn název, všechny základní dokumenty, 

statutární orgány a majetkové vyrovnání. K 10. říjnu 2016 by měla být rozeslána pozvánka na 

mimořádnou členskou schůzi členům CzWA. 

 

SOVAK 

Výbor ustanovil předsedu CzWA k jednání s ředitelem SOVAKu ohledně memoranda o 

spolupráci mezi oběma organizacemi.  

 

Asociace zahradních architektů – pořádají konferenci, kde požádali o přednášku předsedu 

CzWA 

 

MŽP – Národní dialog – výzva ministra Richarda Brabce k zahájení spolupráce na poplatkové 

novele. Díky výzvě je vhodná doba, abychom se ucházeli o pozici odborného konzultanta. Výbor 

ustanovil předsedu Davida Stránského k napsání dopisu mistrovi Mgr. Brabcovi. Dopis bude 

obsahovat vyjádření našeho zájmu o zapojení se do spolupráce v rámci „Národního dialogu“ při 

tvorbě legislativních pravidel ČR (vodní zákon, nařízení vlády či metodické pokyny atd.). 

 

Výzkumný ústav vodohospodářský v.v.i.- konference IWA k mikropolutantům – termín 

konference 4. – 7. září 2017 (pouze týden před IWA konferencí ICUD). Na schůzce předsedy 

CzWA s Ing. Hrkalem bylo dohodnuto, že CzWA poskytne podporu konferenci, přičemž za 

použití loga CzWA bude asociace fakturovat 60 Kč za účastníka. Ze strany CzWA by 

v programovém výboru byla zastoupena prof. Komínková nebo doc. Nábělková. IWA ani EWA 

neplánuje tuto konferenci podpořit, protože ve stejném termínu obě organizace pořádají své 

významnější akce. EWA přislíbila pomoc s rozeslání pozvánek svým členům. Konference 

proběhne pod hlavičkou IHA (International Hydraulic Association). Výbor odsouhlasil podporu 

této konferenci. 

 

Memoranda 

kontrola platnosti memorand s AČE SR, DWA, ÖWAV, SNK IWA 

 

 

5 Projekty 

 

INWASYS  

nabídka od slovenské společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. na spolupráci na 

projektu, jehož cílem by bylo vytvoření IT platformy pro vodárenství. CzWA není vhodným 

partnerem do projektu z důvodu malého propojení s vodárenskými společnostmi v ČR. 

 

OPŽP Environmentální prevence – prioritní oblast č. 6 NPŽP ze SFŽP ČR 

podána žádost o dotaci v prioritní oblasti č. 6 NPŽP ze SFŽP ČR. Předmětem žádosti je 

uspořádání 10 dvoudenních seminářů k proškolení lektorů EVVO. Žádost byla podána ve výši 

760.000 Kč, přičemž 80% by bylo hrazeno ze SFŽP a 20% by byla spoluúčast CzWA. 

Odsouhlaseno výborem. 
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Výzva č. 60 v programu ESF – zaměřena vzdělávání zaměstnanců členských firem spolků, 

nadací, hospodářských komor apod. Asociace oslovila své členy a k zapojení do projektu se 

přihlásily firmy DHI a.s., ENVI – PUR s.r.o., ABESS s.r.o., IN – EKO TEAM s.r.o., 

SOKOFLOK s.r.o. a KEMIFLOC a.s.  

Výzva byla vyhlášena k 31. srpnu 2016 a termín podání žádosti bude otevřen 3. 10. 2016 od 8 

hodin. Výzva je tzv. průběžná, to znamená jednoduše „kdo dřív přijde, ten dřív bere“. Rozpočet 

projektu bude zpracován podle analýzy požadavků firem. Asociace může požádat o maximální 

částku 7.900.000 Kč. S přípravou žádostí nám bude na základě nabídky a následné schůzky 

pomáhat paní Nikol Jírů, s níž byla sepsána smlouva. Odsouhlaseno výborem. 

 

Visegradské fondy  

v rámci konference ICUD bude žádáno o dotaci na podporu Special sessions. Lze žádat o menší 

granty čtyřikrát do roka ve výši do 6 tis. Eur. 

  

MZe – Program Země  
výzva je vyhlášena, termín podání žádosti bude v příštím roce. Výzva je zaměřena na výzkumné 

projety a je rozdělena na dva podprogramy:  

a) v prvním je nutná spolupráce s komerčním subjektem (80% hrazeno dotací, 20% spoluúčast) 

b) druhý je pouze pro výzkumné instituce 

 

Kulturní granty 

Prověřit možnost dotace na vytvoření seznamu historických a technických památek ve vodním 

hospodářství. 

 

Vzdělávací středisko CzWA  

možnost dotace do budoucna k vytvoření vzdělávacího střediska CzWA 

 

 

6 Časopis Vodní hospodářství 

 

Valná hromada 

22. září 2016 proběhla valná hromada společnosti Vodní hospodářství s.r.o., účastí za CzWA 

byla pověřena na posledním výboru Ivana Kabelková. Zápis z valné hromady je uložen v archivu 

na sekretariátě. CzWA byl vyplacen podíl na rozděleném zisku ve výši 29.000 Kč. 

 

Finanční analýza  

Finanční analýza, kterou měla společnost Vodní hospodářství s.r.o. nechat zpracovat dle zápisu 

z valné hromady v roce 2015, neproběhla. Ze strany společnost Vodní hospodářství s.r.o. nebyla 

projevena vůle ke zpracování analýzy. Paní Eva Bednaříková, která nabídla své služby pro 

zpracování finanční analýzy, nakonec pro neobjasnitelné podmínky ze strany společnosti Vodní 

hospodářství s.r.o. odvolala. Asociace bude nadále finanční analýzu požadovat.  

 

Water Management 

Vydávání elektronického časopisu, který by mohl v budoucnu žádat o zápisu do databáze 

SCOPUS, zatím stagnuje na nezájmu šéfredaktora časopisu Vodní hospodářství. Návrh výboru 

pro pověření YWP, aby se ujali vydávání elektronického časopisu Water Management. 
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7 CzWA service s.r.o. 

 

Ke dni 4. srpna 2016 byla provedena změna statutárních zástupců společnosti v Obchodním 

rejstříku. V OR byl vymazán Břetislav Krňávek jako jednatel a zároveň zapsán jako jednatelem 

Martin Fiala. 

 

Do konce roku budou realizovány dva semináře, 3. října Výroba pitné vody a faktory 

ovlivňující kvalitativní a kvantitativní parametry ve VN Švihov a 6. prosince Problematika 

mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou. Dále pak 

proběhne 15. listopadu školení OZO pro MŽP. 

 

Po závěrečném vyúčtování semináře Výroba pitné vody a faktory ovlivňující kvalitativní a 

kvantitativní parametry ve VN Švihov zpracuje pí. Šmídková finanční rozvahu společnosti do 

konce roku 2016. 

 

 

8 Různé 

 

a) Schůze výboru CzWA – nově budou zápisy ze schůzí rozesílány všem členům výboru 

k doplnění či připomínkám. 

b) Facebook – vytvoření stránky zatím odloženo.  

c) IWA Network – podobné jako Linkedin. Prof. Wanner jako člen IWA vytvořil stránku CzWA. 

Pí. Šmídková zjistí přihlašovací hesla CzWA do IWA Network. 

d) Governing Assembly IWA – prof. Wanner navrhl, aby CzWA podala žádost o pořádání GA 

v roce 2019 

e) Governing Assembly IWA v Brisbane – výbor odsouhlasil, aby CzWA delegovala Diane 

D'Arras k zastupování CzWA na GA. 

f) Nové prostory pro kancelář – Traťová 1, 619 00 Brno. Výměra kanceláře je 17,8 m
2 

za cenu 4 

998,33 Kč bez DPH / měsíčně. Schůzka k prohlídce vyhlídnutých prostor proběhne 5. října 2016 

za účasti Davida Stránského, Jitky Malé a Ivany Kabelkové. 

g) Kalendář CzWA 2017 – opět malý zájem o inzerci v kalendáři. V posledních letech je menší 

zájem také o samotný kalendář. Začátkem příštího roku projednáme, zda budeme v přípravě 

kalendáře pro rok 2018 vůbec začínat. 

 

9 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

Ing. Marek Coufal (501) Ing. Mgr. Lukáš Vidrna (502) Ing. Michal Petruľák (503) 
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Korporativní členství - přijetí 

 

 

Korporativní členství - ukončení 

Messer Technogas s.r.o. (953) 

 

Ukončení členství 

Ing. Vojtěch Pospíšil (470)  

 

Příští výbor se bude konat 29. nebo 30. listopadu 2016. 

 

 

V Praze, dne 20. 9. 2016 

 

                                                                                               Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                                Schválil: David Stránský 


