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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 19. zasedání výboru CzWA - AČE ČR  konaného v úterý 2. 2 2010 

na sekretariátu CzWA Brně na Masné 

 
  

Přítomni: Ing. Hartig CSc., Ing. Krňávek PhD., Ing. Jedlička, Ing. Langer, Ing. Novotná, 
Ing. Plotěný, Ing. Růžičková PhD. Ing. Soukup PhD,  

Omluveni:   Ing. Fialová, Ing. Lánský PhD., prof. Ing. Wanner DrSc. 
Os Ing. Fiala, Ing. Foller, Dr. Kabelková,  
RK Dr. Sojka 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ : 

1. Stav CzWA a další postup 
2. Spolupráce s organizacemi a ministerstvy 
3. Práce s členskou základnou a OS 
4. Web 
5. Situace časopisu VH  
6. Hospodářské záležitosti 
7. Dokumentace CzWA 
8. Příprava valné hromady 
9. Různé  

 
Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu. 
 
1 Stav CzWA a další postup 
- Přechod na CzWA byl ukončen k 1.1.2010, název AČE by se už nově neměl nikde 

objevit. 
- Platby členských příspěvků již probíhají, kartičky a oznaky se průběžně předávají 
- Propagační materiál je připraven – tužky, bloky, oznaky a skládačka CzWA  
- 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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2 Spolupráce s organizacemi a ministerstvy 
Spolupráce s ministerstvy probíhá. 
- S MŽP je dlouhodobá dohoda. Rok 2009 byl úspěšně završen. Rok 2010 řešit v 1. 
Čtvrtletí - ? 

- S MZe spolupráci řešit hned na počátku roku v 1. čtvrtletí. 
- Máme od obou ministerstev smluvenou předběžně stejnou částku, 135 tis.od MŽP a 140. 

tis. od MZe, (jsou ochotni přispívat na semináře) – krize ?. 
- pro SFŽP – pokračuje akce Hradec Králové, je připraveno vzdělávání, práce na 

metodikách a posudcích – jak dál ? 
- AČE SR – je projednána a připravena dohoda o spolupráci, bude projednána na valné 

hromadě 11.2. na Slovensku a 30.3. v CzWA  
- V přípravě smlouvy s národním komitétem IWA v SR nejsou žádné pokroky, možnost 

projednání na valné hromadě AČE SR 
- Spolupráce se SOVAK se příznivě vyvíjí. Dr. O. Beneš dodělal smlouvu o spolupráci 

mezi SOVAK a CzWA, je předběžně projednána v představenstvu SOVAK a projedná se 
po našich volbách. Je připravena možnost spolupráce na imputovaném časopisu.  

- Spolupráce s IWA a EWA, na IWA inicializován vznik OS „urban streams“ 
Nový výbor bude muset tyto činnosti dořešit 
 
- WATENVI 

Návrh smlouvy je jako minulé WATENVI. 
Vod. Hosp. a CzWA na ENVI akceptují většinu věcí co pořadatel (výstaviště -VVV) 
navrhl. Stánek se nám zvětší, umístění bude jinde než v minulých letech. Stánek bude mít 
velikost 20m2 , bude tam umístěný český panel CzWA – řeší Ing. Jedlička.  
 
Odborný seminář na WATENVI – bude projednávat na Výstavišti i s MPO Ing. Plotěný. 
V souvislosti se seminářem byl diskutován návrh presentace skupiny „Česká membránová 
platforma“. Tato možnost byla odsouhlasena s tím, že se skupině může navrhnout, aby se 
zapojili do činnosti OS technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství s vedoucím 
Ing. Sponzou. 
 

3 Práce s členskou základnou a OS 
 
V současnosti je 8 plně funkčních OS.  
Vznikající nové OS: 
OS difuzní znečištění- jsou zde první 2 přihlášky, Ing. Hrnčířová, Ing. Holas, skupinu je nutno 
podpořit – projedná s Ing. Holasem prof. Wanner a Ing. Hartig, případně Dr. Krňávek 
OS povrchových vod (eutrofizace) – zakládající by byl Doc.Maršálek a RNDr. Duras  
OS hydrobiologie - do činnosti by se mohla zapojit Dr. Benáková, Komínková, Baudišová –
budou mít schůzku, na které by se mělo domluvit, kdo skupinu povede. Je potřeba dodržet, že 
vedoucí musí být člen-expert CzWA 
OS pro vodárenskou oblast je tíživá, ale vývoj je nadějný, dosud není dořešen vedoucí 
 
Každá OS musí mít svůj plán odborné činnosti, Ing. Hartig musí vypracování plánů 
inicializovat. 
 
V diskusi bylo také zvažováno, že výhledově by výbor mohl mít jen cca 7 členů a rozšířený 
výbor by byl s vedoucími OS – tento směr je možno připravit za další 3 roky. V současnosti 
nemáme dořešeny OS, členskou základnu a profesionalizaci sekretariátu. 
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Seminář pro korporativní členy bude 2. března v 10 h v Praze na kolejích Sázava. Konec 
bude cca v 13.30 h, občerstvení bude formou rautového stolu 
 
Téma přednášek - 4 okruhy: 

• Dr. Krňávek - Přechod na CzWA 
• Ing.Valdman ze SFŽP – Současnost a budoucnost financování vodohospodářské 

infrastruktury 
• Prof. Wanner - Nejnovější trendy v technologii vody studované na VŠCHT Praha  
• Dr. Stránský – Budoucnost hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaných 

povodích – nejnovější trendy studované na ČVUT Praha 
 

Jeden z uvažovaných směrů pro semináře je zprostředkování výměny informací mezi školami 
a firmami.  
 
Semináře: 
• V dubnu je M. Třebová (Ing. Langer), nesmí zmizet z akcí CzWA 
• další jsou V. Bílovice (Doc.Hlavínek- za CzWA zastřešují prof.Wanner, Dr.Stránský a 

pořadatelem je ARDEC), 
• dále Kaly a odpady v Brně (OS KaO) 
• Bienálka je putovní a měla by být v roce 2011  

V současnosti se začíná uplatňovat názor, že by neměla být řešena systémem putovní a 
jako místo pořádání byl navržen Žďár nad Sázavou. Další může být i Kutná Hora, má již 
tradici u jiných seminářů Vodohospodářů  
Téma bienálky by mělo zahrnovat vizionářský vývoj v oblasti vody a přehled v oblasti 
skupin připraví OS. Zahraniční účast se bude týkat nejspíš jen Slovenska, ostatní zahraničí 
je otázkou 

• CzWA se aktivněji zúčastní konference v Táboře - Pitná voda 2010. Prof. Wanner tam 
dostal 2 přednášky 

• Mezi bienálkami by mohl být pořádán malý seminář v oblasti legislativy 
• Dále je tu námět pořádání diskusních seminářů 
 
Dořešit náplň a místo seminářů, především bienálky bude již úkolem pro nový výbor. 
 
4 Práce webu  
 
- Stránky AČE budou ponechány do konce února, pak už budou výlučně stránky CzWA 
- U prvních Odborných skupin jsou dořešeny aktivní web stránky, u ostatních byly spuštěny 

pasivní informace o OS. 
 
5 Situace časopisu Vodní hospodářství  
 
Vodní hospodářství je v současné době dořešeno. Kontrola aktualizovaných dat bude v č. 
1/2010. Časopis bude podražovat, ale zatím pro CzWA bude držet cenu i pro rok 2011.  
V souvislosti se zvyšováním ceny časopisu, je otázka výše členských příspěvků CzWA. 
Václav Stránský navrhuje řešit cenu za VH jednou fakturou a CzWA bude mít slevu 50 až 70 
Kč/kus. Takže nejméně pro rok 2010 zůstane stávající cena tj. 700 Kč na základě dopisu z 1. 
2. 2010.  Díky tomu můžeme ponechat a neměnit členské příspěvky ještě pro rok 2011a  
zůstane 900 Kč  
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Zvýšení ceny členského je doporučeno až pro rok 2012 o cca 10 %. Musí se odhlasovat na 
valné hromadě 2011. 

 
6 Hospodářské záležitosti 

- Uzávěrka zatím není připravena, předběžně se odhaduje, že budeme v zisku. 
- Ostatní hospodářské záležitosti nebyly projednávány vzhledem k omluvené 

nepřítomnosti hospodářky Ing. Fialové 
 
7 Dokumentace CzWA 
Stav členské základny. 
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů a změny členství: 

Člen-expert Člen Studující 

(401)Doc. Maršálek – Povrchové vody  (404) Ing. L. Paclík VŠCHT 
(403)Prof. Šálek –ČAO    

(402) Doc. Dana Komínková- OS odvodnění urb. 
celků (biologie) 

  

(216) Dr. Lenka Mátlová-doplnila publikace – 
potvrzena změna na experta 

  

(322) Dr. Jana Vondrysová – změna na experta   
(389) Ing. J. Hassmann CSc. - změna na experta   

 
Korporativní členství-ukončení 

- 
 

Ukončení členství 
(351) Ing. M. Kočárník  

 
8 Příprava na volební valnou hromadu: 
 
Jako čestné hosty je potřeba pozvat MŽP, MZe, SOVAK, ČVTVHS, ČSAVE, SVH, 
Slovenská IWA, AČE SR,  
 
� Na valné hromadě musí být: 

a) provedena změna stanov: 
- upravit změnu názvu (odstranit uvozovky), neboť registrace názvu je s uvozovkami a 
upravit v názvu anglický ekvivalent 
- doplnit do předmětu činnosti výzkum, vývoj 

� Příprava kandidátky. 
� Ze starého výboru budou kandidovat (5 členů): prof.Wanner, Ing.Langer, Dr.Lánský, 

Ing.Hartig, Dr.Krňávek 
� Ze starého výboru nebudou  kandidovat (6 členů): Ing.Fialová, Ing.Jedlička, Ing. 

Novotná, Ing. Plotěný, Dr. Růžičková, Dr.Soukup  
- Dosud byli OS na kandidátku navrženi: Dr. Stránský, Dr. Kabelková, Dr. Fiala, Ing. 

Srb, Dr. Česalová - všichni souhlasí  
- Byli osloveni Dr. Chudoba, Doc. Jeníček, Doc. Látal – na základě pracovního vytížení 

odmítli  
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- Dr. O. Beneš – souhlasí s kandidaturou. Je diskutováno, zda přijmout návrh jeho 
kandidatury do výboru CzWA, když je z předsednictva SOVAKu. Nakonec je 
domluveno, že s ním bude ještě kandidatura projednána – Dr. Krňávek.  

- Za dalšího kandidáta je navržena Dr. Jitka Malá, Dr. Jiří Palčík a Ing. Jiří Vítek - 
kandidatura s nimi bude projednána 
 

Návrh kandidátů do funkcí nového výboru: 
- Předseda (Dr.Stránský, Dr.Krňávek) 
- Mezinárodní práce EWA, IWA, DWA…(Dr.Kabelková ?) 
- OS –potřeba změnit strategii (Ing.Srb ?) 
- Spolupráce s ministerstvy, organizacemi aj. – nutno rozdělit pro několik členů výboru, 

případně vedoucí OS  
- KČ –nezbytné aktivovat (Dr.Fiala ?) 
- Práce s členskou základnou  
- Řízení konferencí a seminářů (Ing. Langer ?) 
- Normotvorná činnost – je potřeba promyslet systém směrnic a norem 
- Práce se školami 
- Sekretariát  
- Hospodaření (Dr. Česalová ?) 
 
- Je potřeba připravit návrh na revizní komisi, zůstává Ing.Pečenka, dr. Sojka naznačil, 

že chce skončit, je doporučen Ing. Foller - souhlasí ) 
 

� 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. 
 
9 Různé 

I.  Ingo-závěrečná oponentura byla 20. 1. 2010, vše proběhlo perfektně, doporučeno 
pokračování.  

II.  Prof. Wanner poslal na výbor kopii dopisu Doc. Dolejše redakci Vodního 
hospodářství 

  

Další schůze naplánována:  

Veliký výbor v M. Třebové, v pondělí 12.4. 2010. Bude to již nový výbor.  

V M.T. je plánováno i setkání se slovenskou AČE a schválení dohody. 
 

V Brně 2. 2. 2010 
Zapsala: Ing. Novotná 
Schválil: Dr. Krňávek  


