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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 16. zasedání rošířeného výboru CzWA - AČE ČR ve čtvrtek 17. 9.
2009 konaného v Patria Kobylí a.s

Přítomni:
OS:
RK:
Omluveni:

Ing. Fialová, Ing. Hartig CSc., Ing. Krňávek PhD., Ing. Jedlička, Ing. Langer,
Ing. Lánský PhD., Ing. Novotná, Ing. Plotěný, Ing. Růžičková PhD.
Ing. Foller, Ing. Stránský PhD.
Ing. Pečenka, RNDr. Sojka
Ing. Soukup PhD, Prof. Ing. Wanner DrSc.
Ing. Sponza, Ing. Binzar PhD., Ing. Čejka, Ing. Fiala PhD., Ing. Vilímec

PROGRAM JEDNÁNÍ :
1. Stav CzWA – dokumentace, termíny
2. Spolupráce s organizacemi a ministerstvy
3. Práce s členskou základnou, web
4. Odborné skupiny
5. Situace časopisu VH
6. Různé ( příprava novely NV 61/2003, řešení sekretariátu )
Večerní jednání – projednání spolupráce s AČE SR – nová smlouva

Jednání vedl Dr. Krňávek.
Úvodem byla přítomným představena nová síla na sekretariát, p. Jana Šmídková, dále již
jednání pokračovalo dle programu.
1 Stav přechodu na CzWA a další postup
CzWA bylo projednáno na ministerstvu, délka přechodného období není stanovena, ale je
doporučeno nepřesahovat 1 účetní rok.
V souvislosti s tím:
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Ing Plotěný zpracoval návrh formy korespondence pro CzWA a požádal, aby mu do 30.9.
byly zaslány připomínky na dořešení hlavičkových papírů, je potřeba nachystat českou,
anglickou a německou verzi.
Razítka CzWA jsou vyrobena, je k dispozici 5 razítek – předseda, výkonný
místopředseda, sekretář, hospodář a sekretariát.
Ing. Fialová referovala, že v Komerční bance a v České spořitelně je přechod dokončený,
chybí dořešit podpisy. Podpisová práva jsou vyřízena, šeky jsou vystavené jako pro AČE,
ale podle čísel jsou identifikovatelné.
Finanční úřad obdržel oznámení o přechodu na CzWA – stejné IČO.
Ing. Jedlička sdělil, že smlouvy o nájmu, pojištění, telefony aj. jsou vyřešeny, oznámení
šlo doporučenými dopisy. Je lepší mít ke všem smlouvám písemné dodatky o přechodu. Je
potřeba pohlídat faktury, zda přechod CzWA firmy berou na vědomí.
Smlouvy s KČ platí dál (zůstalo IČO a jedná se jen o přeregistraci)
Je potřeba dát to VH článek o výhodách korporativního členství (ing. Plotěný zpracoval
návrh)
Ing. Růžičková s prof. Wannerem informovali všechny oficiální partnerské asociace o
vzniku CzWA. Změny byly provedeny již na webových stránkách IWA a EWA, změnu
zaregistrovaly ÖWAV i DWA. S DWA probíhají jednání o aktualizaci naší vzájemné
smlouvy, Wanner+Růžičková mají domluvenu konzultaci v této věci s prezidentem a
výkonným ředitelem DWA na 27.10. během výročního kongresu DWA v Augsburku.
Poté se provede podobná změna smlouvy s ÖWAV v příštím roce příležitostně na
zasedání
večer 17.9. je připravena schůzka výborů ČR a SR, kde se projednají návrhy změny
smlouvy s AČE SR, jak byly připraveny společně s Dr. Krňávkem a diskutovány na
výboru

Dálo bylo projednáno:
- chybí nám propagační materiály v Čj , Aj, případně i Nj spolu s upomínkovými
předměty. Prof. Wanner navrhuje využít na urychlenou výrobu prostředků z bienální
konference. Preferují se propagační materiály jako je skládačka, oznaky a CD (povídání o
nás, presentace OS a cokoliv další o činnosti CzWA, naše semináře a podíl na organizaci
dalších), mohly by být i tužky případně nějaké tašky, nejlépe látkové. Spolupracující
organizace již mají své materiály.
- Propagační materiály je nutno připravit pro příští IFAT v září příštího roku, kde budeme
mít společný stánek s EWA a DWA, pro WATENVI a jiné příležitosti.
- Na vytvoření těchto materiálů je možno využít i prostředků ze smluv s MZe a MŽP.
- koloval návrh „Osvědčení CzWA“ a byl schválen bez závažných připomínek. Ještě bude
dořešena kartička o zaplacení členského příspěvku s platností na 1 rok.
-

příprava na volební valnou hromadu:
 zvažuje se termín konec března.
 je potřeba připravit kandidátky. Kandidátka má být připravena na další výbor (listopad
2009) . Vedoucí OS navrhnou své kandidáty do výboru a stávající členové výboru si
rozmyslí svou další kandidaturu, je potřeba si připravit i potřebné zdůvodnění. Na
nový výbor budou v souvislosti s postavením a úkoly CzWA kladeny mnohem vyšší
nároky než dosud.
 na valné hromadě musí být změněny stanovy a musí tam být v předmětu činnosti
doplněn „výzkum a vývoj“ a promyslet další připomínky.
 na místo konání jsou navrhovány koleje Sázava, počítáme s účastí cca do 100 lidí. Je
potřeba mezi polovinou a koncem března ÚT-ČT (prověří Dr. Růžičková)
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Spolupráce s organizacemi a ministerstvy
S MŽP je smlouva, s MZe nedoseřešeno
pro SFŽP bylo zpracováno posouzení ÚČOV Praha, smluvně uzavřeno. Byly zpracovány
také posudky Holešov, Tábor, Skalná – nejsou smluvně dořešeny (Dr. Krňávek). Byla
dokončena příručka (OS OUU).
Zpracován posudek pro Hradec Králové (OS OUU).
Informační bariéry: se SOVAK je problém, nejsou otevřeni a dohody neplatí. Doc. Dolejš
a vodárníci spolupráci odmítají a jsou negativní k CZWA a tento postoj ještě umocnila
pracovnice z ministerstva, která na jejich valné hromadě měla prohlásit, že veškeré
metodiky v oblasti vody bude dělat pouze CzWA.
vztahy s MZe jsou dobré, MZe chce propagaci do zahraničí. Do konce listopadu musíme
udělat zprávu pro ministerstvo o odborné činnosti v oblasti vody o vzájemné spolupráci se
zahraničím (EWA, IWA). Když bude zpráva dobrá, nebude problém smlouvu podepsat,
projednaný návrh smlouvy je na 140 tis. Kč.
M. školství - všechny granty a programy jsou propojeny s výzkumem a vývojem, dokud to
nebudeme mít ve stanovách, nemůžeme na nich dělat
V oblasti legislativní a normotvorné proběhla revize seznamu norem EN v oboru
„Wastewater Engineering“ a potřebné normy doporučeny k schválení, revizi či zrušení.
Proběhlo to přes OS.
Spolupráce s EWA - dostali jsme vložné zdarma na bruselskou konferenci EWA o
povodňové směrnici, bude nabídnuto Ing. Punčochářovi.
Na MŽP je projednáváno kontraverzní téma na řešení deemulgačních stanic –
v současnosti na tom pracuje Ing. Hammer pod OS PČOV.
Po diskusi a objasnění situace kolem novely NV bude vytvořena ad hoc skupina na novelu
NV 61/2003 Sb., mluvčími jsou jmenováni prof. Wanner a Ing.Lánský. Ve skupině budou
všichni vedoucí OS. Na novelu je velmi málo času – nelze očekávat rozumné řešení.
Pro SFŽP se dělá info příručka o možnostech hospodaření s dešťovou vodou, která bude
presentována na pracovištích provozovatelů a obcích
Pokud jsou prováděny posudky pro SFŽP na ČOV do 2000 EO, pak posuzovatel musí být
buď člen-expert nebo člen ČKAIT v daném oboru.

Práce s členskou základnou a OS
Je potřeba, aby každá OS vytvořila databázi odborníků na posudky pro ministerstva
včetně možnosti využití soudních znalců. Ing. Hartig a vedoucí OS musí oslovit členy,
aby se zapojili.
Každý člen-expert musí být zařazen do OS, je potřeba aspoň nové členy zařadit podle
přihlášek (sekretariát)
Všechny OS by se měly sejít a navrhnout své kandidáty do výboru v souvislosti s blížící
se volební valnou hromadou. Na další výbor ( cca do konce roku) má být kandidátka
připravena.
Ing. Hartig se nezúčastňuje schůzek OS, pokud se nemůže zúčastnit, je nutno se sejít
minimálně s vedoucím OS!
Na zajištění seminářů OS zpracoval Ing. Plotěný materiál, který zašle všem členům
výboru a vedoucím OS k připomínkování.
Dr. Růžičková a Dr. Ambrožová by měly dát dohromady odbornou skupinu pro biologii
vody a snaží se ji svolat do konce roku nebo využít hydrobiolog. konference v únoru
2010. Dr. Krňávek doporučuje schůzku před konferencí
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Prof. Wanner přislíbil oslovit odborníky za difuzní zdroje (členové IWA), je potřeba
připomenout, aby již mohli být na kandidátce volební valné hromady
Ing. Plotěný informoval, že je zájem o novou OS Trofizace povrchových vod
Ing. Stránský podal žádost o pořádání konference pod IWA v Praze

Práce webu
Z ústředí EWA došla pochvala, jak pěkně a moderně je udělaná nová webová stránka
CzWA
Máme jazykový problém, že chybí angličtina
Ing. Lánský konstatoval, že naplněnost stránek je dobrá, ale chybí cíle a pod….
Ing. Stránský sdělil, že OS Odvodnění urbanizovaných území bude mít své stránky do
konce září,
Ke stránkám připomínky nejsou
Od Ing. Fialy zatím nic není
Ing. Hartig sdělil, že OS KaO ještě nemá web-stránky, ale má komisi pro jejich vytvoření
Chybí text k foto z bienálky.
Bylo diskutována možnost presentace článků, jak je to se zveřejňování abstraktů? (je
potřeba souhlas autorů se zveřejněním abstarktů?) Každopádně název a autor se může
zveřejnit.
Ing. Jedlička sdělil, že poslal fotky po Envi, které pak na webu nebyly, je proto navrženo
vše co má být dáno na web, se bude přeposílat přes sekretariát…
Je navrženo dávat na web NEWs, rozeslat email jako odkaz na web, doporučený interval 2
měs.

Situace časopisu Vodní hospodářství
Proběhlo jednání valné hromady Vodního hospodářství spol. s r.o., jednání se zúčastnili
Prof. Wanner s Dr. Krňávkem .
Za rok 2008 získala CzWA podíl na zisku 72.500,- Kč (před zdaněním). Byly diskutovány
předběžné výsledky za rok 2009 (očekává se mírný propad) a navržena opatření
v hospodaření firmy – k tomu proběhla ještě separátní schůzka s podílníky firmy 9.9.
v Brně.
Na jednání bylo rozklíčováno hospodaření časopisu. Za vše ve Vod. hospodářství ručí Ing.
Stránský, odměňování, podíly na zisku jsou nepřehledné. Zákl. odměna, % podíl na zisku,
ostatní bonusy by měly být až po schválení všech 4 členů, kteří tvoří VH.
Po redakční radě se na separátní schůzce zjistilo, že na sekretariátu nejsou základní
originály dokumentů.
Dr. Krňávek dořeší přeregistraci.
Pokud se jedná o vlastní časopis, probíhají intenzívní jednání o vzniku samostatného
impaktovaného časopisu Water Management. Časopis Vodní hospodářství byl zařazen do
seznamu časopisů registrovaných Radou vlády ČR pro vědu a výzkum. Zároveň jsme se
přihlásili do hodnocení o zařazení do seznamu vědeckých časopisů SCOPUS (větší
bodové ohodnocení článků).
na výboru byl projednán osud Čistírenských listů s tím výsledkem, že zůstane rozsah a
formát. Přejmenují se na Listy CzWA. Je potřeba překontrolovat náplň a do kdy je plán
naplněnosti!
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Ze strany CzWA se očekává ve Vodním hospodářství podpora hlavně v zajišťování
odborných a vědeckých článků, spolupráce se SR AČE a články

6 Hospodářské záležitosti
Informace podala hospodářka Ing. Fialová
- Firma Lefit nezaplatila za posudek, je potřeba dořešit, po urgencích to vypadá jako
nedobytná pohledávka
- Prof. Wanner předal panu předsedovi konečné vyúčtování konference. Vzhledem ke
složitým podmínkám, ve kterých se konference organizovala, včetně všeobecně známých
komplikací při rozjezdu konference v létě 2008, je finanční výsledek konference příznivý.
CzWA získala z konference 170.550 Kč. Bylo odsouhlaseno rozdělení zisku 130.550,- Kč
ke zcela volnému použití a prof. Wanner navrhuje využití na urychlenou výrobu
potřebných propagačních materiálů a předmětů CzWA. Dalších 40.000,- Kč, které byly
domluveny, že nemusíme platit za logo EWA budou v roce 2010 použity na pokrytí
nákladů spojených s cestami na jednání EWA. Budou založeny na sekretariátu.
- V KB je cca 572 tis. Kč
- Grant Ingo je vyčerpán, zůstává zbytek, který půjde na náklady na sekretariát
- V ČS je cca 535 tis.Kč
- Ve vyúčtování Boskovice je nedořešená část plateb – další převody z tohoto subúčtu
mohou být až po dořešení ! (Ecofluid nezaplatil vložné v Boskovicích)
- Individuální členové nezaplatili vložné v objemu cca 35 tis. Kč
- KČ postupně dostávají faktury a platí
- Je potřeba schválit internetové bankovnictví, zůstává na hospodáři a sekretáři ošetřit,
manipulaci s účtem.

7 Dokumentace AČE
Stav členské základny
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Člen-expert
Člen
-

-

Studující
-

Korporativní členství
(967) Bluewater Bio Ltd-zástupce Ing.Stanislav Spurný
email: stanislav.spurny@bluewaterbio.com,
Pozastavení členství
Ing. Weiskopf
8

Různé
I. Byla projednána problematika příští bienální konference.
Příští bienální konference ano, název „odpadní vody“ už ne. Termín na podzim. Jak ji
nasměrovat bylo diskutováno a bylo navrhováno:
Legislativa a obecně o vodě, druhý den na aktuální odborné téma. Ing. Plotěný
navrhuje první den o trendech v oboru v zahraničí; Dr. Krňávek zastřešující
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přednášky o vodě včetně návaznosti na zahraničí – trendy, propojení a nedostatky
zákonů, souhrnné přednášky z určité oblasti; dr.Sojka legislativu a délku konference
jen na 1-2 dny; Ing. Foller preferuje předávání praktických informací; Ing. Stránský
zase obecnější témata s trendy a doporučuje zachovat 2 dny; Ing.. Růžičková dávala
ke zvážení, zda držet mezinárodní úroveň, zda konferenci dělat na jednom místě nebo
putovní (např. jako konference Zlín, Tábor).
Ať zareagují OS, musí se zpracovat dlouhodobý harmonogram, OS by měly dát
stanovisko a příspěvky na začátku roku. Po novém roce bude schůzka s OS a tam
rozhodnout.
II. Kalendáře jsou zpracovávány. Se SOVAKem se vyměnily propagační stránky. Je
potřeba prověřit barvu loga CzWA
III. Růžičková je pověřená projednat podmínky el. média Energy Digital
IV. Byla provedena inventura, zápis a seznam položek je na sekretariátu
Projednání smlouvy mezi CzWA a AČE SR.
S výborem AČE SR byly projednány podmínky smlouvy o spolupráci mezi oběma
asociacemi s tím, že bude zrušeno automatické vzájemné členství (neodpovídá stanovám) a
budou zachovány výhody pro členy. Text smlouvy bude odsouhlasen do konce roku a
předložen na schválení na obou Valných hromadách. Podpis se předpokládá u příležitosti
konání semináře v Moravské Třebové.
Termín a místo konání 17. schůze výboru AČE bude upřesněno – předpoklad
listopad/prosinec 2009

V Brně 17.9. 2009

Zapsala: Ing. Novotná
Schválil: Dr. Krňávek

