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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 5. zasedání výboru CzWA konaného dne 15. února 2017 v Brně
Přítomni:

Omluveni:
Revizní komise
Vedoucí OS
Hosté

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. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D., Mgr. Jiří Paul, Ing. Martin
Srb, Ph.D., doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D
Ing. Martin Fiala, Ph.D.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konference
Odborné skupiny
Individuální a korporativní členové
Spolupráce
Projekty
Vodní hospodářství – časopis
CzWA service s.r.o.
Různé
Administrace

Jednání vedl doc. Stránský dle programu.
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1

Konference

12. bienální konference VODA 2017
Přípravy pokračují. Byla naplánována schůzka v Kongresovém centru Lázeňská Kolonáda
v Poděbradech v termínu 20. března 2017.
Program konference:
- moderátory odborných sekcí doplní členové z YWP CZ
- termín pro zaslání abstraktu je 28. února 2017. Pí. Šmídková rozešle upozornění na
blížící se termín. V případě nedostatku abstraktů termín prodloužíme.
Časový harmonogram:
28. února 2017
30. dubna 2017
31. května 2017
20. června 2017
9. srpna 2017
9. srpna 2017
20. srpna 2017
15. září 2017

zaslání abstraktu přednášky do odborné sekce či posterového sdělení (možné prodloužení termínu)
oznámení o přijetí abstraktu
uzávěrka partnerství konference
distribuce 2. cirkuláře (registrační formuláře, nabídka ubytování, přihláška exkurzí, předběžný
program)
příjem nezvýšených plateb konferenčních poplatků
odevzdání rukopisů do sborníku
uzávěrka přihlášek firem na výstavu
poslední oznámení, konečný program registrovaným účastníkům

ICUD 2017
Bylo zpřístupněno podání abstraktu přednášek - termín do 1. 3. 2017. Souběžně probíhá příprava
programu s vyzvanými přednášejícími.
Pan předseda pozval na zahájení konference prezidentku IWA Dianu D´Arras.
Exkurze – jsou v jednání:
1. Plzeňský pivovar
2. ÚČOV Praha
3. ČOV v Podolí v kombinaci s muzeem
4. Stará čistírna v Praze.
Dvě menší exkurze - protipovodňová ochrana na Rokytce a protipovodňové úpravy po Praze.
Záštitu konferenci ICUD poskytli – MŽP, MZe, MMR, MPO, SFŽP
Zasedání rady IWA
Bývá pravidelně pořádáno při kongresu IWA a v ostatních letech je místo vybíráno náhodně. Pro
rok 2017 byla vybrána pro pořádání Praha pro vhodnou lokalitu pro zástupce z východní Evropy.
Zasedání rady IWA bude probíhat od středy do pátku v hotelu Felicitas v Poděbradech.
Zástupcům IWA byla nabídnuta účast na koncertě a společenském večeru ve středu na 12.
bienální konferenci VODA 2017. Týká se to asi 20 osob.
Pan profesor Wanner nabídl možnost přednášky prezidentce IWA Diane D´Arras. Vhodný čas
by byl v rámci plenární sekce první den dopoledne, záleží však na programu zasedání a časové
vytíženosti paní prezidentky.
Ideový workshop CzWA
Výbor odsouhlasil termín ideového workshopu na 7. – 8. června 2017.
Témata se sešla ze dvou rovin
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1. obecné fungování asociace – návrh na změnu statutu na komoru, obnova partnerství s MŽP a
MZe, navázání spolupráce Hospodářskou komorou, Svazem měst a obcí
2. oborová – legislativa a praxe, tématika BAT, smart cities, nakládaní s dešťovými vodami,
energetika a další…
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Odborné skupiny

YWP CZ
požádali o souhlas výboru k vyjádření se k pořadu na aktuálně.cz. Jedná se o stanovisko k
rozhovoru publikovanému na webu redakce DVTV o produktu AquaQube. Výbor odsouhlasil a
doporučil více upozornit ve vyjádření na existenci CzWA.
Proběhly nové volby do výboru YWP CZ. Předsedkyní zůstává Ing. Iva Johanidesová, zástupci
Ing. Ondřej Doležal, Ing. Luboš Harašta.
Martin Srb byl pověřen výborem, aby prověřil stav registrace YWP CZ v IWA.
Agenda stálých OS
MČOV – plánují změnu názvu odborné skupiny. Vedoucí OS prof. Wanner pošle návrh nového
názvu výboru k odsouhlasení.
ČAO – výbor odsouhlasil záštitu CzWA nad seminářem Kořenovky.cz
Aktuální tabulka termínů konferencí a seminářů a zápis ze schůzky vedoucích OS konané 4.
ledna 2017 jsou uložené u pí. Šmídkové na sekretariátu.
Agenda AD HOC OS
Č.
skupiny Založena

Zpracovatelský tým

2016_5 21.6.2016

2016_7 20.9.2016

Prof. Václav Janda
Doc. Petr Dolejš
2017_1 15.2.2017
Doc. Martin
Pivokonský

K. Plotěný
M. Koller
2017_2 15.2.2017 S. Pešek
M. Kriška
V. Štiková

Vedoucí
Předmět
I.
Young Water
Johanidesová Professionals
Historické
vodohospodářské
stavby
Služby a činnosti
spojené s expertní
technickou pomocí
Prof. Václav formou dohledu nad
Janda
technologickou částí
projektu na investiční
akci Modernizace
úpravny vody Želivka
Ing. Karel
Plotěný

Školení OZO pro MŽP
11. 5. 2017

Ukončena

Archivace
výstupu
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Individuální a korporativní členové

Členové ČSAVE – své kontakty poslalo 28 členů z 56 členů ČSAVE. 6 členů je zároveň členy
CzWA. kontakty na ty, co se nepřihlásili ke členství zaslat Mgr. Paulovi.
Individuální členové CzWA – z loňského roku zbývá 20 členů, kteří nemají uhrazené členské
příspěvky. Bude jim odeslána upomínka s výzvou zaplacení členských příspěvků i na letošní rok
se splatností do 31. března 2017. 7 členů nemá zaplacený ještě rok 2015, těm bude odeslána
upomínka s výzvou k zaplacení také do konce března. U těchto v případě nezaplacení bude
členství ukončeno na členské schůzi 5. dubna 2017.
Korporativní členové CzWA – společný stánek na veletrhu VOD-KA využijí tři členské firmy
(ABESS s.r.o., SATTURN Holešov s.r.o., EKONA spol. s r.o.).
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Spolupráce

EWA – EWA working group – pracovní skupina EWA by měla transformovat kvalifikační
evropský rámec, který by umožnil garantovat pracovníkům určitou úroveň vzdělání. První
setkání pracovní skupiny by se mělo konat během Wasser Berlín (28. – 31. března 2017).
Vhodné i pro spolupráci se SOVAK.
DWA – prodloužení memoranda. Prof. Wanner projedná se zástupci DWA zakomponování
souhlas s přeložením a používáním norem a také platnost memoranda delší než dva roky.
VOD-KA – byla finalizována nabídka přednášek do doprovodného programu veletrhu. CzWA
bude zajišťovat program ve spolupráci s MPO ve čtvrtek 25. května 2017.
SOVAK – nabízí se vhodný čas pro projednání spolupráce. Ing. Vlasák (ředitel SOVAK) přijal
pozvání na seminář v Moravské Třebové. Prof. Wanner připraví dohodu o spolupráci, kterou
bychom do semináře projednali a Ing. Vlasákovi zaslali. Ing. Vlasáka pozveme na schůzi výboru
v MT, kde bychom dohodu o spolupráci společně projednali.
AČE SR – bohužel se nikdo z členů výboru nemůže zúčastnit valné hromady AČE SR, která se
koná 2. března 2017. Do dopisu s omluvou oznámíme náš záměr uskutečnit v listopadu 2017
setkání zástupců CzWA a AČR SR.
MŽP národní dialog – odpověď od ministra na naši nabídku spolupráce nenesla žádné
doporučení či zapojení do konkrétní činnosti.
5

Projekty

OPŽP Environmentální prevence – prioritní oblast č. 6 NPŽP ze SFŽP ČR – nevyšel
Výzva č. 60 v programu ESF – žádost CzWA byla zařazena do tvz. pořadníku pro případ
navýšení alokace.
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Visegradské fondy – nevyšel. Další možný termín k podání žádosti je 1. března 2017.
Výzva Ministerstva kultury
Projekt: Vytvoření elektronické databáze vodohospodářských technických památek ČR
Žádost podána. Během března 2017 budou hodnoceny podané žádosti.
Water management Erasmus
Francouzská strana se rozhodla, že v této výzvě žádost podávat nebude.
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Společnosti s účastí CzWA

Vodní hospodářství – za přítomnosti prof. Wannera, doc. Stránského a Ing. Čeňka proběhla
analýza hospodaření společnosti Vodní hospodářství s.r.o. Ing. Čeněk zpracoval Zprávu o
kontrole a analýze za období let 2010 -2015. Ve zprávě je několik informací, které je ještě
zapotřebí objasnit. Dr. Krňávek zorganizuje schůzku s Ing. Čeňkem ohledně doplňujících
informací k analýze.
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Organizační, finanční a vnitřní záležitosti

Výsledky hospodaření za rok 2016 – předpokládaná ztráta 39. tis. Kč. Pí. Šmídková dohodne
schůzku s pí. Bednaříkovou a hospodářem Dr. Krňávkem k uzávěrce za rok 2016.
Pravidla pro organizaci seminářů a udělování záštit – do konce března bude připraven návrh
pravidel. Zajistí pí. Šmídková, doc. Stránský, Dr. Fiala.
Kořenovky.cz – výbor odsouhlasil odpuštění poplatku.
Členská schůze – výbor odsouhlasil termín 5. dubna 2017 po semináři v Moravské Třebové.
Pozvánka bude odeslána do 14. března 2017.
Zpráva o činnosti CzWA za rok 2016 – vytištěná do členské schůze. Všechny odborné skupiny
dodali podklady do zprávy.
Mustr pro zprávy pod hlavičkou CzWA / CzWA service – návrhy odsouhlaseny členy
výboru, uloženy na sekretariátu. Pí. Šmídková vždy odešle mustr vedoucímu ad hoc skupiny
k použití.
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Různé

Prezentační materiály CzWA – výbor odsouhlasil výrobu nového banneru a letáčků.
Stříbrné jubileum CzWA – v letošním roce oslaví asociace 25. výročí založení. Výbor
odsouhlasil vyrobení bílého hrnku (počet 450 ks) a odznáčku na jehle (počet 30 ks) s motivem
k 25. výročí.
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Dokumentace CzWA

Stav členské základny.
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Člen-expert

Člen

Studující

Ing. Radek Lanč (532)
Ing. Libor Peška (533)
Bc. Michal Puchmeltr (534)
Ing. Bc. Josef Drechsler (535)
Ing. Michal Klodner (482 – změna)
Ing. Jiří Marek (483 – změna)

Ing. Zdeněk Varga (536)
Ing. Ivan Karpíšek (537)

Korporativní členství - přijetí
THESEP s.r.o. (982)
Korporativní členství - ukončení
Ukončení členství
Ing. Olga Pozděnová (346)
Ing. Petr Spilka (201)
Ing. Miroslava Písařová (334)

Ing. Bohumil Hruša (45)
Ing. Jan Pilčík (349)
Miroslav Blaha (292)

Příští výbor se bude konat 3. dubna 2017 v Moravské Třebové.
V Praze, dne 15. února 2017
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: David Stránský

