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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 valné hromady CzWA v roce 2011 
 

Datum: středa 25. května 2011 ve 13 h 

Místo konání: v Brně, v konferenčním sále P1 – pavilon P (výstaviště BVV) 

Přítomni: viz prezenční listina  

 

Valná hromada byla zahájena sekretářkou Doc. Ing. Jitkou Malou, Ph.D. přivítáním hosta 

Prof. Drtila a všech účastníků. Poté Doc. Malá seznámila všechny přítomné s programem 

Valné hromady, jehož hlavními body bylo: 

  

PROGRAM JEDNÁNÍ 

 

1) Zahájení valné hromady, přivítání účastníků 

2) Jednání valné hromady 

a) volba zapisovatele a komisí 

b) zpráva o činnosti výboru       - Dr. Krňávek 

c) bienální konference VODA 2011   - prof. Wanner 

d) zpráva o činnosti odborných skupin  - Dr. Fiala a vedoucí nebo zástupci OS 

e) zpráva o hospodaření        - RNDr. Česalová 

f) zpráva revizní komise        - Dr. Pečenka     

3) Diskuse k předneseným zprávám a schválení 

4) Všeobecná diskuse 

5) Projednání a schválení usnesení valné hromady 

6) Ukončení valné hromady 

 

Program VH byl schválen jednohlasně 

 

a) Volba zapisovatele a komisí 

 

Jednání valné hromady začalo volbou zapisovatele a komisí. Bylo schváleno složení:  

o Zapisovatel - pí. Šmídková (schváleno všemi hlasy) 

o komise mandátová – Dr. Lánský, Ing. Hruša (schváleno všemi hlasy) 

o komise pro přípravu usnesení – RNDr. Sojka, Dr. Růžičková, Ing. Hammer (schváleno 

všemi hlasy) 
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Pak bylo přistoupeno k hlavním bodům programu jednání: 

 
b) Zpráva o činnosti výboru 

 

Zprávu přednesl předseda CzWA Dr. Krňávek. Vyhodnotil činnost CzWA od uplynulé 

VH. Zpráva byla rozdělena přehledně do několika okruhů: 

 

1. Stav CzWA - poprvé v historii Asociace byla vydána výroční zpráva CzWA, 

poděkování za zpracování výroční zprávy patří místopředsedovi Dr. Stránskému.  

 

2. Odborná činnost – spolupráce v oblasti zákonů, norem, posudků, metodik a školení 

pro ministerstva a SFŽP 

- Velmi dobře se opět rozvinula spolupráce s MZe a SFŽP. Na MZe je komunikace 

vedena přes Dr. Punčocháře, který se bohužel musel z pracovních důvodů z VH 

omluvit. Na SFŽP komunikuje CzWA přes Ing. Vráblíkovou. V loňském roce 

jsme vypracovali pro SFŽP několik posudků v oblasti ČOV. S MŽP je otázka 

spolupráce nedořešena. 

- Přes OS OUÚ proběhlo školení pro zaměstnance SFŽP 

 

3. Mezinárodní spolupráce 

- Spolupráce s EWA a IWA – v září 2010 obdržel Prof. Wanner cenu IWA za 

vynikající služby  

- DWA – 24. listopadu 2010 bylo podepsáno Memorandum of Understanding 

- ÖWAV – dohoda se chystá k podpisu ke konci roku 2011  

- AČE SR - 12. dubna 2010 byla v Moravské Třebové podepsána nová dohoda o 

spolupráci s představiteli AČE SR. 

 

4. Konference, semináře a výstavy 
V předcházejícím roce se CzWA tradičně podílela na pořádání semináře v Moravské 

Třebové, konference Kaly a odpady, konference Městské vody a dalších. 

V letošním roce je velký nárůst seminářů a konferencí organizovaných odbornými 

skupinami. Pan předseda apeloval na vedoucí OS, aby se pokusili některé pořádané 

akce v nadcházejícím období sloučit. Hlavně z důvodů návštěvnosti, kdy se termínově 

mohou akce krýt. 

Naším hlavním úkolem roku 2011 je úspěšně zorganizovat bienální konferenci VODA 

2011 

 

5. Vodní hospodářství 

Časopis je v seznamu časopisů registrovaných Radou vlády ČR a vyvíjí se úsilí dostat 

Vodní hospodářství do skupiny recenzovaných časopisů s vyšším odborným 

hodnocením a získání co nejvyššího „impakt faktoru“. Byla by to cesta, jak rozšířit 

členskou základnu o mladé členy. 

Vzhledem k řešení možnosti „impakt faktoru“ proběhla změna Listů CzWA, listy mají 

pouze informativní charakter, uveřejňují se zde zejména informace z odborných 

skupin a z odborných akcí. Odborné články se uveřejňují v hlavní části časopisu 

Vodního hospodářství. 
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6. Korporativní členství  
Pan předseda navrhl možnost vzniku tzv. katalogu korporativních členů, kde by se 

jednotlivé firmy mohly prezentovat. 

 

7. Projekt 
Naše asociace se stala úspěšným žadatelem o dotaci financovanou z Evropského 

sociálního fondu a státního fondu ČR. Stali jsme se příjemcem dotace v rámci 

programu OPLZZ, v rámci výzvy č. 52. Podporu jsme získali na projekt s názvem 

„Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich 

adaptability“ Projekt byl zahájen 1.1.2011 a jeho ukončení je naplánováno na 

31.12.2013. 

 

8. Odborné skupiny  
Asociace měla k 31.12.2010 registrovaných 11 odborných skupin. 

 

Zpráva o činnosti výboru Dr. Krňávka byla schválena. 

 

c) Bienální konference VODA 2011 

 

Pozvánku na bienální konferenci přednesl Prof. Wanner. Konference se bude konat ve 

dnech 19. a 20. října 2011 v Poděbradech. Následující den budou pro účastníky konference 

připraveny exkurze. Poděbrady nabízí vhodné umístnění přednáškových sálů, sálu pro 

výstavu firem a posterů v blízkosti ubytovacích komplexů v klidné části promenády lázní. 

Proti předchozím letům, bude rozsah plenárních přednášek omezen, předpokládá se pouze 

několik klíčových přednášek, na které budou navazovat odborně rozdělené sekce, které budou 

mít diskuzní charakter. Program sekcí budou zajišťovat zejména odborné skupiny. Závěrečná 

část konference bude opět plenární a budou zde předneseny závěry z jednotlivých sekcí.  

Oproti předchozí konferenci Odpadní vody v roce 2009 se nám podařilo snížit vložné na 

konferenci VODA 2011, proto doufáme ve větší počet účastníků. 

V současné době je vytištěn 1. Cirkulář konference, je uveden na webových stránkách CzWA, 

AČE SR, VŠCHT. Předběžně je domluvena možnost uveřejnit cirkulář na webových 

stránkách ČVUT a VUT.  

Po schůzce organizačního výboru konference Městské vody 2011 bylo dohodnuto, že 

si programy obou konferencí nebudou konkurovat. Prof. Wanner apeloval na všechny členy 

OS, aby vytvořili své přednášky kvalitně a také pomohli organizačnímu výboru tyto 

příspěvky vyhodnotit.  

Bohužel se nám nepodařilo projednat podporu konference se sdružením SOVAK. 

 

Dále pan profesor pozval přítomné na konference IWA, která se bude konat v září 2011 

v Budapešti. Seznámil všechny se strukturou programu, jehož součástí bude také exkurze na 

rekonstruovanou ČOV. 

 

d) Zpráva o práci OS 

 

Zprávu zahájil Dr. Fiala uvedením, že letos budou jednotliví vedoucí OS nebo jejich zástupci 

prezentovat činnost OS samostatně.  Seznámil všechny přítomné se vznikem OS Pitná voda. 

Všechny odborné skupiny mají svoje webové stránky, kde aktivně uveřejňují svoje aktuality. 

Informace o OS lze také nalézt v Listech CzWA, které jsou součástí lichých čísel časopisu 

Vodní hospodářství. Poté již předal slovo vedoucím OS. 
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1. Městské čistírny odpadních vod – prof. Jiří Wanner, DrSc. – vedoucí OS 

V loňském roce se skupina podílela na organizaci semináře v Moravské Třebové, její 

členové se také aktivně podíleli na programech dalších odborných akcí a pracovala na 

posudkové činnosti (např. posudek na ČOV Hořovice, kanalizace a ČOV Nový Malín, 

ČOV DEZA). 

V letošním roce zahájila skupina svoji činnost pořádáním jednodenních odborných 

seminářů „Přínosy rozšířeného monitoringu pro provoz a řízení ČOV“ a „Problematika 

dosazovacích nádrží do 2000 EO“ a dále spoluprací na pořádání tradičního semináře 

v Moravské Třebové. Další aktivitou bude spolupráce na odborném programu bienální 

konference VODA 2011.  

Dále se OS plánuje zabývat problematikou dosazovacích nádrží malých a velkých čistíren 

a z nasbíraných zkušeností z předchozích let vytvořit manuál. 

  

2. Odvodňování urbanizovaných území – Ing. David Stránský, Ph.D. – vedoucí OS 

V loňském roce se činnost OS OUÚ zaměřila zejména na problematiku hospodaření 

s dešťovými vodami. Společně s OS ČAO vytvořila příručku pro navrhování malých 

domovních čistíren. Spolupracovala na školení pro zaměstnance SFŽP, organizaci 

semináře Městské vody ve Velkých Bílovicích a semináře při veletrhu WATENVI a také 

odborná garance semináře Hospodaření s dešťovými vodami. 

Odborně dohlíží nad zpracováním zakázky Studie odtokových poměrů Hradce Králové. 

Členka OS Dr. Kabelková byla zvolena vedoucí Specialist Group on Urban Streams při 

IWA. 

  

3. Malé domovní čistírny a odlučovače – Ing. Karel Plotěný – vedoucí OS 

Ing. Plotěný nejdříve seznámil přítomné s výborem OS ve složení Ing. Plotěný, Prof. 

Šálek, Ing. Písařová, RNDr. Dvořák, Ing. Koller, jehož cílem je efektivní koordinace akcí. 

V roce 2010 se OS zaměřila na osvětu v oblasti kusových vodohospodářských výrobků 

v souvislosti novou legislativou a nově vydávanými normami. Členové OS přednášeli na 

seminářích zaměřujících se na legislativu kolem domovních ČOV, účastnili přípravy 

nového NV a normy HDV. V letošním roce bude OS zaměřovat na podobnou 

problematiku.  

Poslední pořádanou akcí OS byl seminář „ČOV pro objekty v horách“, kde byla 

diskutována problematika přírodních způsobů čištění odpadních vod. Odborná skupina 

zde úspěšně navázala spolupráci s MŽP, které uvítá pomoc při Návrhu zásad metodiky – 

Kontrola domovních ČOV. Jelikož se diskuzní způsob semináře osvědčil, skupina uvažuje 

tímto způsobem pořádat další odborné akce.  

 

4. Řešení extrémních požadavků na čištění OV – Ing. Jelínek – zástupce vedoucího OS 

Hlavní náplň činnosti v roce 2010 byla příprava konference „Řešení extrémních 

požadavků na čištění odpadních vod“ konané letos v únoru v Blansku. I přesto, že ve 

stejném termínu proběhl seminář SOVAKu, konference proběhla úspěšně. Přihlásilo se 80 

účastníků a 22 přednášejících. Již dnes OS začala plánovat konferenci Blansko v roce 

2013. 

V letošním roce bude OS REP aktivně spolupracovat na přípravě odborného programu 

bienální konference VODA 2011 a ANAEROBIE 2011. 

V současnosti má skupina 21 členů. 

 

5. Analýza a měření – RNDr. Marcela Česalová – členka OS 
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Činnost OS se v roce 2010 zaměřovala mj. na novelizaci nařízení vlády 61/2003 Sb, 

spolupracovala na tvorbě norem s Hydroprojektem CZ a.s. a připravila náplň Listů CzWA 

3/2010. 

V letošním roce je hlavní náplní OS příprava konference HYDROANALITIKA, která 

proběhne v září v Hradci Králové. Dále se bude zabývat připomínkováním legislativy 

v oblasti odpadních vod (novela vyhlášky 293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových). 

Vedoucím OS AM je Ing. Jan Vilímec a v současnosti má skupina 9 členů. 

  

6. Kaly a odpady – Ing. Karel Hartig, CSc. – zástupce vedoucího OS KaO 

Ing. Jiří Čejka – vedoucí OS, Doc. Jeníček a Ing. Hartig – zástupci vedoucího 

Činnost v roce 2010 byla zaměřena na přípravu konference Kaly a odpady, která proběhla 

úspěšně v hotelu Myslivna v Brně. Dále se členové skupiny aktivně podíleli na náplni 

Listů CzWA, spolupracovali v oblasti právních a technických norem (týkajících se 

zejména kalů, odpadů a bioplynu). 

Letos bude OS KaO pořádat mezinárodní konferenci ANAEROBIE 2011v Klatovech a 

také počítá s aktivní účastí na bienální konferenci VODA 2011. 

Ing. Hartig vyzval přítomné účastníky VH ke vstupu do OS KaO, hlavně z důvodu snížení 

věkového průměru skupiny. 

 

7. Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství – prezentaci provedl Dr. Fiala 

V rámci celoživotního vzdělávání se OS TZVČ zaměřila na ukončení cyklu seminářů 

„kulatý stůl – Aerační systémy po roce 2000“, v červnu 2010 proběhla závěrečná část. 

Ke konci roku 2010 OS započala s přípravou semináře „Úspora energie ve vodním 

hospodářství“. Seminář proběhl v květnu 2011 v Praze. Dále se OS TZVČ bude 

v letošním roce snažit o rozšíření své členské základny o nové členy. 

 

8. Průmyslové odpadní vody – Ing. Hammer  

Činnost odborné skupiny se v roce 2010 zaměřila především na problematiku vypouštění 

průmyslových odpadních vod z hlediska novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Členové OS 

se aktivně účastnili řady odborných seminářů a konferencí a publikovali v odborných 

časopisech.  

V letošním roce se skupina zaměří na následující činnosti: poradenství v oblasti čištění 

vypouštění průmyslových odpadních vod, připravení návrhu metodiky poskytování 

podpory ze SFŽP pro výstavbu vodohospodářské infrastruktury ve vztahu ke zdrojům 

odpadních vod a také se zaměří na sběr zkušeností s aplikací kombinovaného přístupu 

stanovení emisních limitů do praxe. V dubnu 2011 proběhl na VŠCHT v Praze diskuzní 

seminář s tématikou průmyslových odpadních vod. 

 

9. Difúzní znečištění – Ing. Hrnčírová – vedoucí OS 

Hlavní činnost v roce 2010 byla zaměřena zejména na metodologii zjišťování původu 

zátěže povrchových vodních toků nutrienty z bodových a difúzních zdrojů znečištění 

v rámci vybraných hydrologických povodí. V druhé polovině roku začala odborná 

skupina s přípravou 2. Mezinárodní konference „Voda v krajině – Managment kvality a 

trvale udržitelného využívání vodních zdrojů“, která proběhla v únoru 2011 v Praze. 

Odborná skupina se zaměřuje na správná pravidla v oblastech hospodaření s krajinnou 

vodou (zemědělská půda, lesní půda, zastavěná půda). Plánuje vydání letáků a brožur, 

které by obsahovaly doporučení pro realizaci poměrně rychlých a účinných opatření pro 

omezování DZ v různých oblastech venkovského prostředí.  
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10. Povrchové vody – nepřítomnost zástupců 

 

11. Biologie vody – Dr. Benáková – vedoucí OS 

Odborná skupina Biologie vody vznikla na podzim 2010. 

  Činností OS je v současnosti aktivní spolupráce na odborném programu bienální konference 

VODA 2011 s tématikou moderní technologie, makrobiologie a mikrobiologie. 

  Příprava dalšího ročníku Vodárenské biologie. 

 

Zpráva o činnosti OS byla schválena. 

 

e) Zpráva o hospodaření 

 

Zprávu přednesla RNDr. Česalová, hospodářka CzWA. Zpráva je přílohou tištěného zápisu. 

 

Zpráva obsahuje informace: 

- O hospodářském výsledku CzWA za rok 2010 – zisk je pouze 12.000,- Kč, čímž asociace 

nepřekročila částku pro neziskové organizace, daň jsme neplatili 

- O stavu finančních prostředků, struktuře nákladů a výnosů ke dni 31.12.2010 (výdaje a 

příjmy)  

- O stavu finančních prostředků asociace ke dni 30.4.2011 

- Plán akcí na rok 2011 

- Dotace z Výzvy č. 52 

- Stav členské základny včetně příspěvků  

 Individuálních členů 292 

 Korporativních členů 50 

Předpokládáme vyrovnaný rozpočet pro rok 2011 

 

Hospodářka CzWA navrhla, že z důvodů navyšování nákladů spojených s individuálním 

členstvím, sjednocení členských poplatků pro členy a členy experty a také zvýšení členských 

poplatků pro členy a členy experty na částku 950,- Kč na rok. Zvýšení poplatků bude platné 

od roku 2012. Členské příspěvky pro studenty, důchodce, ženy na MD a korporativní členy 

zůstanou nezměněny. 

 

Zpráva o hospodaření RNDr. Česalové byla přijata. 

 

Valná hromada schvaluje výši členského příspěvků individuálních členů a členů expertů 

od roku 2012 na výši 950,- Kč, příspěvky studentů 200,-Kč, členů důchodců 400,-Kč a 

členů na mateřské dovolené 200,-Kč nebudou změněny. Korporativní členství ve výši 

12000,-Kč zůstává také nezměněno 

 

Usnesení přijato většinou hlasů, 1 se zdržel 

Zpráva o hospodaření RNDr. Česalové byla schválena. 

 

f) Zpráva revizní komise o činnosti CzWA – příloha tištěného zápisu 

 

Zprávu přednesl předseda revizní komise Dr. Pečenka. Komise pracuje od roku 2010 ve 

složení Ing. Martin Pečenka, Ph.D. – předseda, RNDr. Jaroslav Sojka a Ing. Věra Novotná. 

Revizní komise provedla na sekretariátě dne 17.5.2011: 

- kontrolu všech členů CzWA a placení členských příspěvků  

- kontrolu stavu pokladní hotovosti 
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- kontrolu hospodaření CzWA, příjmů a výdajů, 

- kontrolu evidence smluv 

- kontrolu inventarizace majetku  

 

Výsledky RK: 

Doporučena inventarizace majetku z důvodu navýšení majetku o vybavení sekretariátu. 

Komise nemá výhrady k hospodaření CzWA od minulé VH a doporučuje je schválit.  

Valná hromada bere na vědomí zprávu revizní komise.  

 

Doplňující diskuse ke zprávám 

 

Návrh k činnosti výbor od Prof. Wannera - výzva pro opětovné navázání jednání o spolupráci 

mezi CzWA a SOVAKem. 

Doc. Drtil objasnil vzájemnou dohodu mezi CzWA a AČE SR 

Ing. Šamal kladně hodnotil činnost Asociace v rozšiřování o odborné skupiny. 

Ing. Šamal – připomínkoval doporučení RK k inventarizaci majetku,  

Ing. Šamal připomínkoval VIP osobu v úvodní zprávě pana předsedy. Bylo doplněno, že je to 

osobnost Prof. Wanner  

Pan předseda Dr. Krňávek informoval o rozšíření zaměstnanců CzWA přímo pro práci na 

projektu z Výzvy č. 52 

 

Projednání a schválení usnesení VH 

 

Mandátová komise sdělila, že na VH je přítomno 54 členů CzWA a 3 hosté a konstatovala 

schopnost usnášení. 

  

Schválené body usnesení valné hromady:  

 

Usnesení valné hromady CzWA konané dne 25.5.2011 

 

1) Valná hromada schvaluje usnesení zprávy o činnosti výboru CzWA, zprávy o 

činnosti odborných skupin a zprávy o hospodaření na rok 2011.  

2) Valná hromada pověřuje výbor, aby nadále usiloval o navázání spolupráce se 

sdružením SOVAK. 

3) Valná hromada schvaluje výši členského příspěvků individuálních členů a členů 

expertů od roku 2012 na výši 950,- Kč, příspěvky studentů 200,- Kč, členů důchodců 

400,- Kč a členů na mateřské dovolené 200,- Kč nebudou změněny. Korporativní 

členství ve výši 12000,- Kč také nezměněno 

4)  VH bere na vědomí zprávu RK včetně doporučení výboru k provedení inventarizace 

majetku na sekretariátě. 

Usnesení VH bylo přijato všemi hlasy. 

 

Ukončení VH 

Po odhlasování usnesení valné hromady Doc. Malá valnou hromadu ukončila. 

 

V Brně 25.5.2011 

Zapsala: Jana Šmídková 

Schválil: Dr. Krňávek  


