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ASOCIACE PRO VODU ČR  

Traťová 574/1, 619 00 Brno, Česká republika 

GSM 737 508 640  

e-mail: czwa@czwa.cz 

 

 

 

Zápis z 11. zasedání výboru CzWA konaného dne 12. října 2018  

v Praze 

  

Přítomni: Ing. Břetislav Krňávek, PhD., doc. Ing. David Stránský, Ph.D., doc. Dr. Ing. 

Ivana Kabelková, Ing. Andrea Benáková, Ph.D., Ing. Martin Srb, Ph.D., Ing. 

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

Omluveni:   Ing. Vladimír Langer, doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D., prof. Ing. Jiří Wanner, 

DrSc. 

Revizní komise  

Vedoucí OS  

Hosté  

 

 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Konference 

2. Spolupráce 

3. Odborné skupiny 

4. Individuální a korporativní členové 

5. Hospodaření CzWA 

6. Vodní hospodářství 

7. Společnosti s podílem CzWA 

8. Projekty 

9. Různé  

10. Dokumentace CzWA 

 

 

Jednání vedl doc. Stránský dle programu. 
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1 Konference 

 

13. bienální konference VODA 2019 

− Termín 18. - 20. září 2019 je v Kongresovém centru Lázeňská Kolonáda v Poděbradech 

zarezervován. Během ledna 2019 bude nutné dořešit Rámcovou smlouvu, při té 

příležitosti proběhne organizační schůzka v Poděbradech. 

− Hotel Bellevue Tlapák budeme využívat pouze k ubytování. Kongresový sál je zrušený. 

− Grafika + technické zajištění - spolupráce opět s firmou Media Consulting s.r.o. 

− Webová stránka - před distribucí 1. cirkuláře zaktualizovat web konference. 

− Nabídka partnerství - oslovení případných partnerů do konce roku 2018. 

 

Program - Témata z IDEOCONU 

− Legislativa a praxe při znovuvyužití vody a kalu 

− Kvalita vypouštěné vody z ČOV, principy stanovení limitů  

− Dešťové vody ve městech 

− Specifické polutanty v pitné a odpadní vodě 

− Vodárenství a obecná ochrana vody v přírodě 

Napříč tématy: 

− Specifika malých obcí 

− Legislativa 

− Ochrana vod 

 

Programový výbor 

Kabelková (předseda) 

Wanner (místopředseda) 

Garanti témat + 2-3 spolupracovníci 

 

Organizační výbor 

Langer (předseda) 

Malá 

Šmídková 

Nábělková 

Bareš? 

 

 

 

K dořešení: 

− Společenské večery, exkurze 

− Časový harmonogram konference (délka přednášky + diskuze, přestávky…) 

− Termíny konference 

− Posterová sekce - dvě nebo jedno téma, ústní prezentace posterů 

 

Možnost zařazení sborníku do databáze Scopus - info od J. Malé: 

Odkaz na stránky, které se tím zabývají: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-

works/content/content-policy-and-selection. 

Shrnutí bodů, které bude potřeba dořešit nebo představují jistý zádrhel: 

- Scopus do databáze zahrnuje výhradně sériové publikace s ISSN (i u sborníků). 

- Každý článek musí mít anglicky minimálně název a abstrakt.  

- Sborník musí mít "publication ethics and publication malpractice statement". To musí viset na 

webu, do přihlášky se vyplňuje odkaz na tento text. Takže logicky musí být (i) v angličtině. 

- Review process trvá několik měsíců až jeden rok. 

- Návrh by měl podávat editor (ty; na editora se v každém případě uvádí kontakt) nebo vydavatel 

(to bych asi příp. mohla být za CzWA já). 

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection
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- Pro posouzení zařazení do databáze je potřeba do systému nahrát buď a) 3 poslední sborníky 

nebo b) 9 článků a obsah posledního sborníku. Vše v PDF nebo wordu, celkem max. 10 MB. 

Scopus tady nerozlišuje mezi časopisem a sborníkem. 

 

Vychází z toho, že o scopus budeme moci žádat, až budeme mít sborník 2019, který bude mít 

kromě ISBN i ISSN (bude potřeba zařídit) a bude splňovat požadavky na angličtinu. Potom 

postupovat postupem b) 9 článků a obsah posledního sborníku. Do roka se potom dozvíme, jak 

to dopadlo. Scopusovat sborník předem na základě sborníků z minulých ročníků konference není 

možné. Rozhodne programový výbor. 

 

 

IDEOCON 2018 

Proběhl v termínu 25. - 26. 9. 2018 v hotelu Ski v Novém Městě na Moravě. Setkalo se zde cca 

30 členů CzWA, kteří zároveň zastupovali jednotlivé odborné skupiny. V první části se jednání 

týkalo zejména činnosti CzWA. Kritika ze strany účastníků se snesla na nedostatek 

informovanosti o činnosti CzWA mezi členy. Návrhem na zlepšení je vytvoření elektronického 

Newsletteru, který by byl pravidelně rozesílán emailem všem členům. Newsletter by měl 

bodovou strukturu s odkazy na akce, články či legislativu, které CzWA připravuje či již 

proběhly. Přípravu si vezme na starost David Stránský. 

Druhá část IDEOCONU se týkala odborných témat, která vyplynula z předchozího setkání 

v červnu 2017. Témata se projednávala v pracovních skupinách. Každá měla svého moderátora, 

který měl za úkol vypracovat zápis z jednání. Zápisy z pracovních skupin zpracuje do finálního 

shrnutí Jiří Paul. Shrnutí bude uveřejněno v listopadových Listech CzWA. 

 

ICUD 2017 

Finální rozpočet není stále dořešený, odborná skupina JCUD zatím neobdržela jí příslušnou 

částku od IWA. Jakmile bude dořešena tato situace, bude CzWA fakturovat zisk ve výši cca 

15.000 Kč. 

 

Water Loss Conference 

Podali jsme kandidaturu na pořádání konference v roce 2020 nebo 2022. Preferovali jsme rok 

2022. Pořadatelství v roce 2020 získal Shenzhen v Číně. Náš návrh na pořádání konference 

v roce 2022 v Praze bude projednáván v IWA začátkem roku 2019. 

  

 

2 Spolupráce 

 

SOVAK 

Do pracovní skupiny pro čištění odpadních vod byli za CzWA pověřeni Ing. Břetislav Krňávek, 

Ph.D., Ing. Martin Fiala, Ph.D. a Ing. Martin Koller (SOVAK - Ing. Václav Hošek, Ing. 

František Masař, Ing. Ondřej Beneš, Ing. Filip Wanner). Komise bude možná časem rozšířena o 

další členy, protože téma je velice široké (odpadní vody, kaly - např. Ing. Kos)  První pracovní 

schůzka proběhne 16.10.2018 v sídle SOVAK. 

Do pracovní skupiny k problematice definice odlehčovacích komor podle novely vodního 

zákona byli za CzWA pověřeni Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Petr Sýkora, Ph.D., Ing. Vojtěch 

Bareš,  Ph.D. (SOVAK - Mgr. Radka Němcová, Mgr. Jan Toman, Ing. Ondřej Beneš, Ing. Filip 

Wanner). První pracovní schůzka proběhne 15.10.2018 v sídle SOVAK. 
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Výstava VODOVODY A KANALIZACE 2019 

CzWA byla opět vyzvána na spolupráci při přípravě doprovodného programu výstavy. Garantem 

za CzWA byla pověřena Dr. Ing. Ivana Kabelková. CzWA se bude podílet na sekci Odpadní 

vody, srážkové vody, kaly a recyklace ve spolupráci se SOVAK, která proběhne ve středu 

22.5.2019 a bude připravovat ve spolupráci s MPO čtvrteční program na téma Inovační 

technologie a výrobky. Ohledně čtvrtečního programu osloví s nabídkou přednášky Jana 

Šmídková korporativní členy CzWA. 

 

Hospodářská komora 

V komisi Vodárenství pod Hospodářskou komorou byl pověřený David Stránský, jeho 

zástupcem bude Jiří Paul. První schůzka komise proběhla koncem května 2018. 

 

DWA 

Překlad směrnice DWA A 131 v návaznosti na naši normu ČSN 756401 je potřeba dořešit 

s DWA, kdo bude mít práva k prodeji. V případě, že bude prodej zajišťovat CzWA, jaká částka 

bude odváděna z každého prodaného kusu. Řeší prof. Wanner a Martin Srb. 

 

 

3 Odborné skupiny 

 

Agenda stálých OS 

Tabulka seminářů a konferencí – aktuální tabulka je k dispozici na sekretariátě CzWA. Martin 

Fiala provede revizi tabulky seminářů, kde by se oddělily do samostatné části tabulky akce 

pořádané CzWA a do druhé části pak akce, na které CzWA nemá z pohledu organizace vliv.  

Diskutovali jsme o možnosti mít sdílený kalendář akcí. Martin Fiala zjistí možnosti. 

 

Volby vedoucích OS 

Dle organizačního řádu CzWA ještě před volbami do výboru CzWA musí proběhnout volby 

vedoucích odborných skupin a jejich zástupců. Martin Fiala současným vedoucím tuto povinnost 

připomene. 

 

OŘ, článek 4. Odborné skupiny,  4.1. Stálé OS, odstavec 4 

Délka volebního období vedoucího OS je 3 letá, přičemž počet volebních období není omezen. 

Volby vedení ve všech OS probíhají tak, aby výsledky voleb mohl nový vedoucí OS oznámit 

výboru nejpozději 14 dní před konáním volební členské schůze. 

 

Pravidelná lednová schůzka vedoucích OS v roce 2019 nebude svolána. Vedoucí či zástupci se 

sešli na nedávném setkání v rámci IDEOCONU 2018. Veškeré potřebné věci kolem OS bude 

Martin Fiala řešit emailem. 

 

 

Schůze redakční rady Listů  CzWA 

Schůze RR se koná vždy na začátku roku v lednu. Svolává ji předseda redakční rady, prof. 

Wanner. 

Rozpočty OS – 4 odborné skupiny po započítání předpokládaných výdajů překročí ke konci 

roku limit 20.000 Kč.  U OS ČAO a Kaly a odpady bylo projednáno čerpání financí v průběhu 4 

- 5 let.  

 



5(7) 

Agenda AD HOC OS 

Vznikla 1 ad hoc skupina, 1 ad hoc skupina byla ukončena a 1 nebyla odsouhlasena. 

 

 

Podnět prof. Wannera k případným zakázkám: Aby se dalo o zakázce vůbec jednat, aby se 

kontaktovaní členové CzWA mohli vůbec kvalifikovaně rozhodnout, jestli se na řešení zakázky 

budou podílet nebo ne, musí někdo připravit potřebné podklady, což může být podle charakteru 

zakázky i dost časově náročná práce. Pokud se nakonec zakázka nepřijme, měla by mít CzWA 

resp. CzWA service k dispozici nějaký fond, ze kterého se takové přípravné práce uhradí.  

 

Na schůzi výboru bylo dohodnuto, že čas strávený přípravou cenové nabídky na realizaci běžné 

zakázky či projektu ze strany CzWA Service s.r.o. či CzWA proplácen členům nebude. Výjimku 

pak budou tvořit akce „většího rozsahu či zvláštního charakteru“, u kterých výbor pověří 

konkrétního člena/členy k provedení těchto činností a spolu s tím stanoví i konkrétní výši 

odměny.  

 

 

YWP CZ 

 

11th YWP Eastern Europen Conference 

se bude konat v Praze, nově v termínu 3. - 4. 10. 2019. Konkrétní lokace je ještě vybírána. Chair 

organizačního výboru je Maryna Feierabend, co-chair Iva Johanidesová, vedoucím 

programového výboru prof. Wanner. Konferenční záležitosti (registrace, ubytování, smlouvy) 

zajišťuje ruská firma, se kterou Maryna na této konferenci dlouhodobě úspěšně spolupracuje. 

CzWA poskytne nad konferencí záštitu. 

 

Registrace YWP CZ v IWA není dořešena. Martin Srb zjistí, jak se situace vyvíjí. 

 

 

4 Individuální a korporativní členové 

 

Newsletter pro všechny členy CzWA - viz odstavec IDEOCON 

 

KČ - nabídka možnosti prezentace inovativních technologií v rámci doprovodného programu 

výstavy VOD - KA 2019. 

V současnosti máme 46 korporativních členů. Členové výboru CzWA navrhnou, kterým 

společnostem by bylo vhodné korporativní členství nabídnout. 

 

 

5 Hospodaření CzWA 

 

V letošním roce předpokládáme mírný zisk ve výši 70 tis. Kč. Rozvahu je možné vyžádat u Jany 

Šmídkové 

 

Výbor odsouhlasil navýšení fakturace za vedení účetnictví navržený externí účetní firmou BEA 

servis s.r.o. na částku 2722,50 Kč + 242 Kč/DPP včetně DPH. 

 

Jana Šmídková připraví ve spolupráci s účetní návrh na započítání odečtu daně ze zisku ze 

seminářů a konferencí odborných skupin, který si převádí do svých rozpočtů. 
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6 Společnosti s podílem CzWA 

 

Vodní hospodářství 

 

Valná hromada společnosti Vodní hospodářství s.r.o. proběhla 12. června 2018 v Praze. CzWA 

zastupovala na základě plné moci Ivana Kabelková. Podíl CzWA ze zisku z roku 2018 ve výši 

58.000 Kč byl připsán na bankovní účet CzWA. 

 

 

CzWA service s.r.o. 

 

Předpokládáme zisk ke zdanění za rok 2018 do výše 100 tis. Kč. Rozvahu je možné vyžádat u 

Jany Šmídkové 

 

Výbor odsouhlasil navýšení fakturace za vedení účetnictví navržený externí účetní firmou BEA 

servis s.r.o. na částku 3750 Kč + 200 Kč/DPP bez DPH. 

 

Nařízení 

Nabídky posudků, studií, atd. budou odeslány poptávajícímu nejdříve ve chvíli, kdy bude 

výborem CzWA odsouhlasena ad hoc skupina. 

 

 

7 Projekty 

 

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

Výzva by měla být vyhlášena 15. ledna 2019. CzWA má připravenou žádost z minulých let, tuto 

žádost je nutné zaktualizovat pro plánovanou výzvu. Na starost si vezme Andrea Benáková. 

Norské fondy - nově budou výzvy vyhlašovány SFŽP. Vhodné dotace by se mohly objevit 

v oblasti mikropolutantů. 

 

Výzva č. 110 – bude vyhlášena kolem 10. ledna 2019. Jana Šmídková udělá průzkum zájmu mezi 

korporativními členy a osloví společnosti zabývající se přípravou projektů s žádostí o cenovou 

nabídku za zpracování žádosti (SPENADO s.r.o., CES a případně další) 

 

8 Různé 

 

Členská schůze - v roce 2019 je ČS volební. David Stránský vyzval členy výboru, aby zvážili 

svoji kandidaturu a také navrhli další vhodné kandidáty z řad členů CzWA. Bude projednáváno 

na příští schůzi výboru v prosinci. ČS by měla v roce 2019 odsouhlasit navýšení členských 

příspěvků, které bude platit od roku 2020. Návrh navýšení členských příspěvků je nutné uvést 

v pozvánce na členskou schůzi. 

 

WEB – nová podoba webu a administrace v redakčním systému bude projednávána na příštím 

výboru v prosinci. Na schůzi bude pozván Martin Cibula, který zpracoval nynější návrh. 

 

GDPR – do směrnice je nutné dořešit pověřence. Dořeší Jana Šmídková a Jitka Malá. 

 

Kalendář CzWA 2019 - dokončuje se finální podoba. K distribuci bude nejpozději koncem 

listopadu. 
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9 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Přijetí nových individuálních členů:   1 člen expert, 2 členové, 1 studentský člen 

Změna členství individuálních členů:  1 člen 

Ukončení individuálního členství:  0 

Přijetí nových korporativních členů:   0 

Ukončení korporativního členství:   1 

 

 

 

Příští výbor se bude konat v 6. prosince 2018 v Brně. 

 

 

V Praze, dne 12. října 2018 

                                                                                               Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                               Schválil: David Stránský 


