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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 18. zasedání výboru CzWA - AČE ČR konaného v úterý 5. 1. 2010
v Praze na VŠCHT

Přítomni:

Omluveni:

Ing. Hartig CSc., Ing. Krňávek PhD., Ing. Jedlička, Ing. Langer, Ing. Lánský
PhD., Ing. Novotná, Ing. Plotěný, Ing. Růžičková PhD. Ing. Soukup PhD, Prof.
Ing. Wanner DrSc.
Ing. Fialová

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
Jednání vedl Dr. Krňávek, oficiálně přivítal na výboru novou pracovnici sekretariátu CzWA
Janu Šmídkovou a dále již jednání pokračovalo dle programu.
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Stav CzWA a další postup
Přechod na CzWA byl ukončen k 1.1.2010, název AČE by se už nově neměl nikde
objevit.
Stránky AČE budou ponechány do konce února, pak už budou výlučně stránky CzWA.
Propagační materiál je připraven – tužky, bloky, oznaky. Skládačka CzWA bude vytištěna
na konci ledna.
Propagační panely v české i anglické verzi jsou vyrobeny.
Do dopisních papírů bude uváděno vedle názvu CzWA také národní členství v IWA a
EWA
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Přechod AČE na CzWA je již zaregistrován v IWA a EWA a v ročenkách budou články
informující o změnách

2 Spolupráce s organizacemi a ministerstvy
Spolupráce s ministerstvy probíhá.
- S MŽP je dlouhodobá dohoda. Rok 2009 byl úspěšně završen. Po změně na postu ředitele
odboru je nutno najít nové spojení.
- S MZe je s RNDr. Punčochářem projednaná koncepce. I přes počáteční problémy na
v první polovině roku 2009 bylo vše úspěšně vyřešeno. Pro rok 2010 je spolupráci nutno
řešit hned na počátku roku.
- Máme od obou ministerstev smluvenou předběžně stejnou částku, 135 tis.od MŽP a 140.
tis. od MZe.
- pro SFŽP jsme mimo posudky problematických ČOV vyřešili problémy s ČOV Praha a
posouzení relevantnosti návrhů s evropskou legislativou. Tím jsme se dobře zapsali.
S SFŽP je ale potřeba domluvit a ujasnit, jaké jsou práva CzWA. Vyskytl se problém
s reakcí na posudek, který CzWA vypracovala. Bylo by vhodné neargumentovat
s identitou autora, tuto otázku je nutno dořešit.
Jednání na fondu by měla proběhnout i v letošním roce.
Je potřeba také zaměřit naši činnost více na ČKAIT. Začíná se dělat výběr pro bodování.
Bude to probíhat tak, že bude zadána tématika a následně bude vybrán vhodný seminář.
- Spolupráce s DWA na IFATu
Chtěli bychom cca 2 - 500 vstupenek, abychom je mohli nabídnout na ministerstva,
korporativním členům a aktivním členům CzWA
Předpokládáme, že CzWA se IFATu zúčastní, jen se musí vyřešit forma a podmínky
účasti.
Vloni na konferenci EWA byl poskytnut Ing. Punčochářovi vstup zdarma, sice nakonec
nejel, ale velmi si vážil poskytnuté možnosti.
- WATENVI
Návrh smlouvy je jako minulé WATENVI.
Nabídka ze strany pořadatele je za cca 58. 474 Kč (krytá plocha, expozice, úklid, lednička,
logo a mediální podpora). Partner v katalogu a na webu - umístění na stánku Vodního
hospodářství, informativní vysílání rádiem, 2x volný vjezd, presentace.
Firmy do současné doby neprojevily zájem o rozšíření, jen vystavovat reklamní materiály,
veletrhy požadují inzerci ve Vodním Hospodářství
Stánek na WATENVI nutno objednat do konce ledna, nevíme, kde bude, velikost je 6x3m a
bude tam umístěný český panel CzWA.
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Příprava na volební valnou hromadu:
Na valné hromadě musí být :
a) provedena změna stanov :
- upravit změnu názvu (doplnit uvozovky), neboť přeregistrace názvu je s uvozovkami
a upravit v názvu anglický ekvivalent
- doplnit do předmětu činnosti výzkum, vývoj
Příprava kandidátky.
- Dosud byli na kandidátku navrženi: Doc. Jeníček, Dr. Stránský, Dr. Kabelková, Dr.
Fiala, Ing. Srb
- Ze starého výboru chtějí kandidovat (5 členů): prof.Wanner, ing.Langer, Dr.Lánský,
Ing.Hartig, Dr.Krňávek
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Ze starého výboru nechtějí kandidovat (6členů): Ing.Fialová, Ing.Jedlička, Ing.
Novotná, Dr.Růžičková, Dr.Soukup, Ing. Plotěný (ještě bude projednáno)
- Je rozsáhle diskutováno, zda přijmout návrh kandidatury Dr. Beneše z předsednictva
Sovaku do výboru CzWA. V té souvislosti je předložen návrh na založení add hoc
skupiny pro spolupráci se SOVAK, kde by byl vedoucí Dr. Beneš
- Znovu je potřeba vyzvat OS, aby navrhli další kandidáty, se kterými bude kandidatura
projednána a budou s ní souhlasit.
- Dr.Krňávek zvažuje svou kandidaturu na předsedu a navrhuje Dr. Stránského
Pro valnou hromadu se ještě promyslet další připomínky.
na místo konání Valné hromady jsou navrženy koleje Sázava, počítáme s účastí cca do
100 lidí. Termín je navržen na 30.3.2010.
Práce s členskou základnou a OS
Je nutno ještě zlepšit spolupráci OS s členskou základnou i výborem. Jak dosáhnout
zlepšení činnosti OS bylo výborem rozsáhle diskutováno. Bylo konstatováno, že je nutno
identifikovat problémy a navrhnou jejich řešení.
Je potřeba dořešit způsob práce s členskou základnou, propojit členy-experty s OS.
Vznikají nové OS:
 OS difuzní zdroje – jsou zde 2 přihlášky a kolem nich se rýsuje nová skupina
 OS eutrofizace povrchových vod – předsedu by mohl dělat prof. Maršálek, ale ještě
není přihlášený do CzWA, je potřeba zaurgovat přihlášení
Dr. Ambrožová nemůže pro velké vytížení být mluvčí za odbornou skupinu pro biologii
vody. Dr. Růžičková chce připravit schůzku s Doc. Komínkovou, aby dělala vedoucí.
Aktivně se staví Dr. Baudišová a Dr. Beránková.
Je navržena emailová diskuse, co podporovat v OS a o místě konání bienálních
konferencí. Zafixované jsou M. Třebová (Ing. Langer), další jsou V. Bílovice
(doc.Hlavínek- za CzWA zastřešují prof.Wanner, dr.Stránský a pořadatelem je ARDEC),
Kaly a odpady v Brně (OS KO). Bienálka je putovní a měla by být v roce 2011. CzWA by
se měla aktivněji zúčastňovat konferencí např. v Táboře - pitná voda. Prof. Wanner se tam
pokusí dostat 2 přednášky
Seminář pro korporativní členy bude začátkem března v Praze na kolejích na Sázava.
Téma: „Nejnovější trendy studované na VŠCHT v oblasti čištění OV a odvodňování
kalů“. Bylo by dobré, kdyby se podařilo pozvat na přednášky i jiné školy např. ČVUT.
Pozvat na seminář Ing. Waldmana z SFŽP.

5
-

Práce webu
U prvních Odborných skupin jsou dořešeny aktivní web stránky, u ostatních byly spuštěny
pasivní informace o OS.
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Situace časopisu Vodní hospodářství
Po změně názvu CzWA bez uvozovek, která bude schvalovaná v březnu 2010 na val.
hromadě CzWA, se musí se udělat nová přeregistrace názvu obchodním rejstříku (Vodní
Hospodářství), kde je v současnosti s uvozovkami.
Ediční plán končí pro květen 2010. Bylo by dobré již předpřipravit příspěvky na červenec.
Musí se předat redakční radě Vodního Hospodářství, která se sejde v dubnu v Moravské
Třebové.
Je potřeba pohlídat přejmenovaní Čistírenských listů na Listy CzWA, dvojbarevné logo
by bylo drahé, proto bude domluvena jeho černobílá verze? Podoba Listů bude bílé
stránky, zelený okraj, logo,ve kterém bude zelená barva a šedá linka.

•
•
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V Listech CzWA je potřeba změnit a doplnit:
- Listy CzWA- pravidelná součást časopisu VH –jsou určeny pro výměnu informací
v oblastech působnosti CzWA. Ostatní data už byla aktualizována.
Ze strany CzWA se očekává ve Vodním hospodářství podpora hlavně v zajišťování
odborných a vědeckých článků, spolupráce s AČE SR.
Impaktovaný časopis je schopen fungovat pouze v součinnosti se SOVAK, takže je nutné
obnovení jednání o spolupráci SOVAK - CzWA. Spolupráci na přípravě impaktování
časopisu za SOVAK domluvit s Dr. Benešem.
První 3 roky se bude publikovat bez impaktace, ale (nový ?) časopis se musí okamžitě
zaevidovat mezi registrované časopisy. Dr. Pavel Chudoba byl ochoten pro časopis dělat
referenta-cizince.
Financování impaktovaného časopisu, cca 200 tis. Kč, bude z prostředků:
- Resortní ministerstva
- Granty
- Inzerenti
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). Pro VH je
prioritou udržet se v seznamu Rady vlády!

•

Pokud se jedná o vlastní časopis, probíhají intenzívní jednání o vzniku samostatného
impaktovaného časopisu Water Management
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Hospodářské záležitosti
- Výbor byl informován, že zatím není hotová uzávěrka, výsledek by měl být do příští
schůze.
- Ostatní hospodářské záležitosti nebyly projednávány vzhledem k omluvené
nepřítomnosti hospodářky Ing. Fialové

8 Dokumentace AČE
Stav členské základny.
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů a změny členství:
Člen-expert
Člen
Ing.Markéta Hrnčířová - OS difúzní znečištění
Ing.Jiří Holas- OS difúzní znečištění
Ing. Lenka Mátlová, PhD -(216=změna
členství) (je potřeba doplnit publikace do
počtu 10)
Ing Lucie Houdková-(276=změna členství)
Ing. Robert Armič Sponza-(290- změna
členství)
Pavel Švehla - (219=změna členství)
Radek Stloukal-(376=změna členství)
Ing. Jaroslav Boráň-(253=změna členství) OS
kaly a odpady

Ing. Tomáš Jílek OS REP
Ing.Petr Klimeš OS REP

Korporativní členství-ukončení
(0954) Ekozis spol. s.r.o Zábřeh

Studující
Bc. Jiří Hrubý
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Pozastavení členství
Oznámení: zemřel Ing. Josef Celý
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Různé
I. Spolupráci se Sovakem nám komplikuje situace, kdy
•

je vytvářen tlak na provozní společnosti a jejich dodavatele, že firmy začínají
zvažovat i vystoupení z CzWA

•

ze SOVAKu (Nováček, Melounová) vytrvale posílají dopisy na AČE. Na výboru
je rozhodnuto, že další takto adresované dopisy budou vraceny jako “adresát
neznámý“.

II. Situace se zkomplikovala i pro přípravu smlouvy s národním komitétem SR v IWA
Byli osloveni Prof. Križ a Ing. Rybár. Prof. Wanner jim zaslal dopis, obsahující přání
spolupracovat s nimi podobně jako s AČE SR a společně vystupovat v IWA, kdy by
se národní komitéty střídaly a vzájemně za sebe hlasovaly. Odpověď přišla jen
emailem a poněkud rozpačitá.
III. Ke konci roku byl poslán dopis s návrhem spolupráce se SOVAKem Ing. Barákovi
IV. Byla projednána problematika příští bienální konference. Příští bienální konferenci
budeme organizovat, ale již ne pod názvem „Odpadní vody“ Plánovaný termín je na
podzim. Jak ji nasměrovat bylo diskutováno
Další schůze naplánována: na úterý 2.2.2010 v 10,00 hod na sekretariátu v Masné v Brně.

V Praze 5.1. 2010
Zapsala: Ing. Novotná
Schválil: Dr. Krňávek

