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

tel. 543 235 303 

fax. 543 255 020  

GSM 737 508 640  

e-mail: czwa@czwa.cz 

 

 

Zápis ze 5. zasedání výboru CzWA konaného dne 26. 2. 2014 v Brně 

 

  

Přítomni: doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., RNDr. Marcela 

Česalová, doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. 

Vladimír Langer, Ing. Martin Fiala, Ph.D. 

Omluveni:   Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Martin Srb, Ph.D., Ing. Milan Lánský, Ph.D. 

Ing. Karel Hartig, CSc. 

Revizní komise  

Vedoucí OS 

 

 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Valná hromada  

2. Změna stanov 

3. Změna organizačního řádu 

4. Finanační situace 2014 

5. Odborné skupiny 

6. Korporativní členové 

7. Spolupráce 

8. Projekty 

9. Konference IWA 

10. Výstavy 

11. Web CzWA/OS 

12. Různé 

13. Dokumentace CzWA 
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Jednání vedl Dr. Stránský dle programu. 

 

 

1 Valná hromada 

- bylo odsouhlaseno, že pokud budou dokončeny změny ve Stanovách CzWA dle 

nového Občanského zákoníku do 12. 3. 2014, bude se valná hromada CzWA konat po 

skončení semináře v Moravské Třebové ve středu 9. 4. 2014 od 12:30 hodin.  

- Pozvánka na VH musí být odeslána nejpozději 18. 3. 2014, včetně upravených Stanov 

CzWA a Organizačního řádu, případně dalších dokumentů 

- Ing. Langer s pí. Šmídkovou zajistí potřebnou techniku a občerstvení v sále. 

 

2 Změna stanov 

- Návrh stanov CzWA po úpravách od právníka je přílohou zápisu. 

 

3  Změna organizačního řádu 

- Návrh organizačního řádu po projednání výborem je přílohou zápisu. 

 

4 Finanční situace 2014 

- Uzávěrka 2013 – pí. Šmídková projedná s účetní termín uzávěrky do 15. 3. 2014.  

- doc. Stránský připravil přehled možností navýšení členských příspěvků na rok 2015. 

Byl odsouhlasen návrh, který nabízí možnosti vybrat si členský příspěvek s odběrem 

časopisu Vodní hospodářství anebo bez časopisu. doc. Stránský připraví dokument 

s návrhem členských příspěvků k projednání na valné hromadě. 

- Rozhodnutí o DPH/dceřiné společnosti do VH 2015 – seznámit už na této VH 

5 Odborné skupiny 

V lednu 2014 proběhlo jednání vedoucích OS. Z jednání vyplynuly tyto návrhy 

k projednání na výboru CzWA:  

- Zasílání emailových zpráv ze sekretariátu členům – do emailu vložit možnost o 

zrušení zasílání zpráv. Všechny informace, které budou zasílány emailem, budou 

uloženy na webu pro ty, kdo nechtějí informace emailem dostávat. 

- Novela vyhlášky č. 61/2003 – očekáváme, že budeme vyzváni z MŽP k přihlášení se 

do týmu řešitelů novely. Výborem bylo odsouhlaseno, že bude vytvořena ad hoc 

skupina řešitelů. Dr. Fiala vyzve vedoucí OS, aby se přihlásili do této řešitelské 

skupiny. 

- OS pod vedením Ing. Václava Hodaně – buď vznikne nová samostatná OS, nebo bude 

podskupinou OS TZVČ (podzim 2014) 

- Kaly odpady – finanční situace CzWA neumožňuje v letošním roce podpořit 

zahraniční exkurzi, kterou pořádá OS. Tuto situaci projedná doc. Stránský s prof. 

Jeníčkem. 

- OS Povrchové vody – Dr. Kabelková projedná činnost a možnost změny vedoucího 

OS s Dr. Maršalkovou. 

- OS Difúzní znečištění – pokouší se získat dotaci z Norských fondů.  
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6 Korporativní členové 

- Setkání v rámci návštěvy britského ministra pro obchod a investice Lorda Livingstona 

v Brně – pí. Šmídková zjistí, komu je pozvánka určena. V případě, že nebude určena 

přímo pro zástupce CzWA, nabídne účast na setkání KČ. 

- Výbor projednával vytvoření zástupce korporativních členů (Mgr. Vít Omelka – QH 

Servis s.r.o., Uherské Hradiště). Pozice zástupce KČ je problematická z důvodu 

konkurence firem mezi sebou. O tomto bude dále jednáno na výborech. 

- Korporativní členové očekávají od CzWA zejména prezenataci své firmy. V loňském 

roce jsme uveřejnili dva inzeráty s logy KČ v časopisech Vodní hospodářství a 

SOVAK, které měly dobrý ohlas. Výbor navrhl v Listech CzWA uveřejňovat 

dvoustánku log KČ v každém roce. 

 

 

7 Spolupráce 

- MZe, MŽP a MPO – doc. Stránský napíše všem ministrům dopis s krátkým 

představením CzWA. Předseda nové ministry také vyzve k osobní schůzce, na které 

by mohl Asociaci představit blíže. 

- SFŽP – v nejbližší době se uskuteční schůzka doc. Stránského se zástupci SFŽP. 

- SOVAK – Konference a výstava VODA FORUM 2014 se v letošním roce nejspíš 

neuskuteční. 

- IWA – zasedání IWA proběhne v letošním roce v Lisabonu. Setkání se zúčastní prof. 

Wanner.  V současné době IWA shromažďuje podklady do ročenky 2013, prof. 

Wanner zaslal za CzWA článek o historii pražské čistírny. O přijetí článku do ročenky 

nás bude IWA informovat. 

- EWA – ze zasedání ředitelů EWA, které proběhne příští týden, jsme se omluvili. 

Jednání rady EWA proběhne v průběhu veletrhu IFAT. Jednání se zúčastní prof. 

Wanner. 

- CWA – informace zasílané od CWA budeme přeposílat korporativním členům. 

- Svaz vodního hospodářství – doc. Stránský s prof. Wannerem poslali dopis RNDr. 

Kubalovi s návrhem k jednání o spolupráci mezi oběmi organizacemi. 

- AČR SR – obdrželi jsme pozvání na účast na valné hromadě AČE SR, která se koná 6. 

3. 2014 v Bratislavě. V případě, že nebude možné účast zástupce CzWA potvrdit, 

zašleme omluvnou zdravici. 

- Svaz měst a obcí – doc. Stránský kontaktoval zástupce SMO, zatím bez odezvy. 

- ČSAVE – doc. Stránský projednal s doc. Dolejšem využití služeb sekretariátu CzWA.  

V květnu 2014 se bude konat konference Pitná voda. OS Vodárenství zašle návrh 

příspěvku do programu konference. 

 

8 Projekty 

- OP LZZ – závěrečná monitorovací zpráva odeslána na MMR. Kontrola projektu z FÚ 

proběhla 24. 2. 2014, nyní budeme očekávat výsledek kontroly k dalšímu jednání.  

 

9 Konference IWA 

 

LWWTP 2015  
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- V současné době je připravován cirkulář konference s žádostí o příspěvky do 

programu, který by měl být rozeslán do konce dubna 2014.  

- Programovým výborem konference bude Mezinárodní výbor IWA. 

- Organizační výbor konference – prof. Wanner oslovil Ing. Ivetu Růžičkovou, Ph.D., 

Ing. Martina Srba, Ph.D. a Ing. Ondřeje Beneše, Ph.D., který svoji účast ve výboru 

zatím nepotvrdil. Organizační výbor bude připravovat ke každému výboru CzWA 

zprávu z příprav konference. 

- Konferenci bude zajišťovat společnost C-IN, nyní se projednávají připomínky ke 

smlouvě.  

 

ICUD 2017 

- k zajištění konference byla vybrána také společnost C-IN. Probíhají jednání ohledně 

smlouvy. Původně mělo vzniknout konsorcium mezi ČVUT Praha a CzWA. ČVUT 

Praha nebude do konsorcia vstupovat a konferenci poskytne jako záštitu pouze své 

logo. Smluvní vztah tedy bude mezi CzWA a C-IN. 

- Organizační výbor konference je složen: doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Ing. Vojtěch 

Bareš, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Karel Pryl, doc. Ing. Jaroslav Pollert, 

Ph.D. a Ing. Ondřej Beneš, Ph.D. Výbor bude mít funkci poradní. 

 

- Oragnizační výbory obou konferencí dostanou písemné pověření k přípravě 

konference od výboru CzWA 

 

 

10 Výstavy 

- IFAT 2014 – termín 5. – 9. 5. 2014 – CzWA obdržela 250 volných jednodenních 

voucherů – 3 vouchery obdrží každý korporativní člen, zbývajících cca 100 vstupenek 

bude nabídnuto k rozebrání mezi indivduální členy. 

- ENVIBRNO 2014 – termín 23. – 26. 4. 2014. CzWA se bude podílet na přípravě 

doprovodného programu ve spolupráci s MPO. Na stánku CzWA bude probíhat 

poradenské centrum. Pí. Šmídková dohodne účast odborníků z výboru CzWA na 

stánku během veletrhu. 

- FOR ARCH 2014 – termín 16. – 20. 9. 2014 – podpora propagace veletrhu mezi 

členskou základnou, na webu CzWA. Distribuce volných vstupenek. 

- CeBit 2014 Hannover – 10 jednodenních volných vstupenek nabídne pí. Šmídková 

členům CzWA. 

- IE EXPO 2015, Šanghaj – na MPO odeslán návrh na zařazení tothoto veletrhu do 

seznamu Podporovaných realizací české oficiální účasti na zahraničních veletrzích pro 

rok 2015.  

 

11 Web CzWA/OS 

 

- pí. Šmídková zkontroluje aktuálnost webu. Nechá doplnit chybějící údaje a 

dokumenty. 
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12 Různé 

- Výroční zpráva CzWA za rok 2013 – doc. Stránský rozešle úkoly k aktualizaci VZ 

členům výboru. Výroční zpráva musí být vytištěna k valné hromadě. Podklady do 

tisku je nutné předat do 25. 3. 2014, materiály k přípravě do 17.3.2014. 

- Vodní hospodářství – nově vznikne e-verze časopisu na webu VH. Tato verze bude 

mít své ISSN, většina článků bude publikována v angličtině nebo v češtině 

s rozšířeným abstraktem v angličtině. Bude mít také svoji redakční radu. CzWA 

navrhne následující složení: Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D., Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., 

Ing. Petr Dolejš, doc. Dr. Ing. Fošumpaur, RNDr. Jana Říhová Ambrožová. 

- Smlouva na právní služby – návrh zaslaný od právníka Mgr. Hromka byl výborem 

odsouhlasen, za předpokladu, že nebude obsahovat paušální náklady. Mgr. Hromek 

bude zasílat s fakturou i přehled odpracovaných hodin. 

- Dataprojektor, který byl pořízen z financí vzdělávacího projektu OP LZZ a zapůjčen 

společnosti Tempo Traning & Consulting a.s. k používání při školeních firma ztratila. 

Za dataprojektor požadujeme od společnosti TTC do konce března 2014 nový přístroj 

se stejnými funkcemi nebo finanční náhradu. 

 

 

13 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D. (462) Ing. Pavel Zinner (460) Ing. Iva Johanidesová (461) 

doc. Ing. Dušan Rešetka, CSc. – 

obnovené členství (27) 

 Ing. Jindřich Kotas (459) 

   

   

 

Korporativní členství - přijetí 

 

 

Korporativní členství - ukončení 

 

 

Ukončení členství 

RNDr. Ivo Vágner (321) 

Ing. František Harmach (61) 

 

 

Příští výbor se bude konat 7. 4. 2014 

 

V Brně, dne 26. 2. 2014 
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                                                                                                Zapsala: J. Šmídková 

                                                                                                Schválil: doc. Stránský 

 


