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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 2013
Datum:
Místo konání:
Přítomni:

středa 20. 3. 2013 v 10 hodin
Praha, Kongresový sál, Masarykova kolej
viz prezenční listina

Valná hromada byla zahájena místopředsedou CzWA Dr. Stránským přivítáním všech
účastníků.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení valné hromady, přivítání účastníků
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba zapisovatele, volba mandátové komise, volba komise pro zpracování usnesení
VH, volba volební komise (skrutátorů)
4. Zpráva o činnosti výboru, Zpráva o práci odborných skupin, Zpráva o hospodaření a
členské základně
5. Zpráva revizní komise
6. Diskuse k předneseným zprávám
7. Představení kandidátů, volba nového výboru a revizní komise
8. Občerstvení, práce skrutátorů
9. Vyhlášení výsledků voleb
10. Všeobecná diskuse
11. Projednání a schválení usnesení VH
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)
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o
o
o

komise mandátová – Dr. Pečenka, Dr. Dvořák (schváleno)
komise pro přípravu usnesení – Dr. Česalová, Dr. Fiala, Dr. Srb (schváleno)
komise volební (skrutátoři) – prof. Jeníček, Ing. Pírek (schváleno)
Pak bylo přistoupeno k hlavním bodům programu jednání:

b) Zpráva o činnosti výboru a práci odborných skupin
Zprávu přednesl předseda CzWA Dr. Krňávek. Vyhodnotil činnost CzWA od uplynulé VH.
Zpráva byla rozdělena přehledně do několika okruhů:
Spolupráce CzWA s organizacemi
MZe - spolupráce funguje díky RNDr. Pavlu Punčochářovi, možná spolupráce v oblasti
legislativy, nelze očekávat finanční příspěvek
MŽP – nepravidelná možnost spolupráce v oblasti legislativy, navázání na práci na
metodickém pokynu „Provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a
zákona o vodách - OZO“, spolupráce při školení odborných osob.
SFŽP – spolupráce omezena pouze na školení pro zaměstnance SFŽP odbornou skupinou
OUU v prosinci 2012
MPO – spolupráce při ekoauditu předpisů ve vodním hospodářství, podpora mezinárodních
výstav
EWA – CzWA je národním členem – přenos odborných informací a spolupráce u příležitosti
veletrhu IFAT.
DWA – memorandum o spolupráci bylo podepsáno 24.11 2010, je nutné je obnovit. Díky
memorandu mohou členové CzWA využívat nabídky DWA účastnit se jejich seminářů. Platí
pouze cestovné, vložné a nocleh mají zdarma – hrazeno z prostředků DWA.
ÖWAV – memorandum o spolupráci bylo podepsáno v rámci veletrhu IFAT 2012 – 9.5.
IWA – CzWA je národním členem - pravidelné působení ve vrcholném orgánu a ve vedení
OS IWA – projednány možnosti spolupráce – mezinárodní konference:
- září 2015 - Konference IWA „Velké ČOV“, místo konání Praha
- září 2017 – 14th International Conference on Urban Drainage One Water, Praha
AČE SR – dohoda byla podepsána dne 12. 4. 2010 v Moravské Třebové
Dohoda obsahuje - zachování všech výhod pro členy a úzkou spolupráci na odborných akcích
SNK IWA – dohoda o spolupráci byla podepsána 14. 6. 2012 na veletrhu AQUA Trenčín.
Dohodou byla umožněna spolupráce např. na přípravách konferencí a také možnost
vzájemného zastupování v IWA.
Vysoké školy, Univerzity – úzká spolupráce s VŠCHT Praha, ČVUT Praha a VUT Brno,
ostatní možnosti nejsou dořešeny.
ČKAIT – využíváme bodového systému celoživotního vzdělávání
ČAOH – spolupráce v očekávání
SOVAK, ČSAVE – nacházíme společnou řeč na možnost budoucí spolupráce
SVH, ČVTVHS – v současnosti nespolupracují
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Odborné skupiny
V současnosti pracuje čtrnáct odborných skupin:
Analýza a měření – vedoucí Ing. Jan Vilímec (počet členů CzWA 9 + 5 ostatní), (skupina
přešla z AČE) – pořádá pravidelné konference Hydroanalytika, úzce spolupracuje s Cslab,
vedle analytické činnosti laboratoří se zaměřuje na problematiku odběrů vzorků a
navazujících vyhlášek
Biologie vody – vedoucí Ing. Andrea Benáková, Ph.D. (počet členů CzWA 15), (založena
2010) – spolupracuje na pořádání konferencí Vodárenská biologie, vystupuje na řadě
seminářů a konferencí, značná publikační činnost
Difúzní znečištění – vedoucí Ing. Markéta Hrnčírová (počet členů CzWA 9 + 5 ostatní),
(založena 2010) – pořádá pravidelné konference Voda v krajině, pracuje v odborné skupině v
IWA, v poslední době řešila Vodní nádrž Švihov
Energie a odpadní vody – vedoucí Ing. Jan Bartáček, Ph.D. (počet členů CzWA 15 + 2
ostatní), (založena 2012) – vystupuje na řadě seminářů a konferencí, publikační činnost
Kaly a odpady – vedoucí Ing. Jiří Čejka (počet členů CzWA 27 + 16 ostatní), (skupina přešla
z AČE) – pořádá pravidelné konference Kaly a odpady, vystupuje na řadě seminářů a
konferencí
Malé a domovní čistírny a odlučovače – vedoucí Ing Karel Plotěný (počet členů CzWA 37)
(skupina přešla z AČE) – pořádá pravidelné semináře ČOV v horských oblastech a
spolupracuje na semináři Přírodní způsoby čištění OV, zpracovala metodiku pro OZO a
spolupracuje na školení
Městské ČOV – vedoucí prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (počet členů CzWA 40), (skupina
přešla z AČE) – spolupracuje na pořádání konferencí Nové metody a postupy při provozování
ČOV, zpracovala technické doporučení pro dosazovací nádrže, vystupuje na řadě seminářů a
konferencí, značná publikační činnost
Odvodňování urbanizovaných území – vedoucí Ing. David Stránský, Ph.D. (počet členů
CzWA 30 + 9 ostatní), (skupina přešla z AČE) – spolupracuje na pořádání konferencí
Městské vody, vystupuje na řadě seminářů a konferencí, značná publikační činnost, pracuje
v odborné skupině v IWA, řeší problematiku z oblasti srážkové vody
Povrchové vody – vedoucí prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (počet členů CzWA 23 + 12
ostatní), (založena 2010) – vystupuje na řadě seminářů a konferencí, zaměřuje se na oblast
řešení sinic, fosforu a antropogenních látek ve vodách
Průmyslové odpadní vody – vedoucí Ing. Václav Hammer (počet členů CzWA 24), (skupina
přešla z AČE) – vystupuje na řadě seminářů a konferencí, zaměřuje se na oblast provázání
zákonů a problematiku EIA
Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – vedoucí Ing. Jan Foller (počet
členů CzWA 31), (skupina přešla z AČE), pořádá pravidelné konference Blansko, řeší také
oblast procesního inženýrství
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Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství – vedoucí Ing. Robert ArmičSponza, Ph.D. (počet členů CzWA 16), (založena 2008), pořádá pravidelné semináře – kulaté
stoly, zaměřuje se na oblast využití pokročilých technologií
Vodárenství – vedoucí Mgr. Jiří Paul (počet členů CzWA 15), (založena 2011), v současnosti
vzhledem k velkému rozsahu problematiky se profiluje, vystupuje na seminářích a
konferencích, spolupráce s ČSAVE
Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury – vedoucí Ing. Lubomír Macek,
Ph.D. (počet členů CzWA 4 + 3 ostatní), (založena 2012), zaměřuje se na metodické postupy
v oblasti obnovy, připravuje semináře
Konference a semináře 2012 – proběhlo 9 seminářů a konferencí
Vodárenská biologie - Praha
Kaly a odpady – Banská Bystrica – AČE SR
Nové metody a postupy při provozování ČOV – Moravská Třebová
Srážkové vody – ENVI Brno
ČOV pro objekty v horách – Krkonoše
Nakládání s OV a SV malých sídel – Pelhřimov
Městské vody – Velké Bílovice
Příklady technologií ČOV průmyslového charakteru – Praha
Přírodní způsoby čištění vod – Brno
Příprava 10. Bienální konference VODA 2013 – Poděbrady
Zastřešení částí doprovodných programů na výstavách
ENVIBRNO 2012 - 2013
VODOVODY A KANALIZACE 2013
Spolupráce s korporativními členy
Prezentace KČ na webu CzWA, zvýhodněná inzerce v kalendáři CzWA, prezentace KČ na
všech akcích pořádaných CzWA a výstavách.
Časopis Vodní hospodářství
Časopis je zařazen do seznamu časopisů registrovaných Radou vlády ČR pro vědu a výzkum.
V řešení je stále zařazení do seznamu vědeckých časopisů SCOPUS.
20. výročí Asociace
Registrace Asociace čistírenských expertů ČR proběhla 1. 12. 1992
Ustavující valná hromada asociace se konala dne 23. 3. 1993 na VŠCHT Praha
21. 5. 2008 odsouhlasení transformace AČE na CzWA
13. 7. 2009 registrace CzWA
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K oslavám 20. Výročí proběhl dne 27. 11. 2012 jednodenní seminář, kde byli oceněni
pamětním listem význační partneři Asociace. Významné osobnosti podílející se na rozvoji a
dobrém jménu Asociace obdržely pamětní medaile.
Nakonec zprávy předseda Dr. Krňávek nastínil cestu CzWA do budoucnosti – spojování OS
s podobným programem činnosti nejen v oblasti seminářů a konferencí, ale i v oblasti řízení –
pokud se upraví systém vedení Asociace - dořešení profesionálního sekretariátu
(administrativní pracovník a sekretář)…
c) Zpráva o hospodaření
Zprávu přednesla RNDr. Česalová, hospodářka CzWA.
Zpráva obsahuje informace:
- O hospodářském výsledku CzWA za rok 2012
- O stavu finančních prostředků, struktuře nákladů a výnosů ke dni 31. 12. 2012 (výdaje a
příjmy)
- O stavu finančních prostředků asociace ke dni 1. 3. 2013
- Plán akcí na rok 2013
- Stav členské základny včetně příspěvků
 Individuálních členů 286
 Korporativních členů 53
Předpokládáme vyrovnaný rozpočet pro rok 2013
d) Zpráva revizní komise o činnosti CzWA
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 kontrolu na sekretariátě dne 13. 3. 2013.
Kontrola těchto bodů
- kontrolu všech členů CzWA a placení členských příspěvků,
- kontrolu stavu pokladní hotovosti
- kontrolu hospodaření CzWA, příjmů a výdajů,
- kontrolu evidence smluv,
- kontrolu inventarizace majetku
Výsledky RK:
Komise nemá výhrady k hospodaření CzWA od minulé VH a doporučuje je schválit.
Zpráva o činnosti výboru, zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise byly schváleny
jednohlasně.
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VOLBY 2013
Stávající předseda Dr. Krňávek přestavil kandidáty do výboru CzWA a revizní komise.
Poté bylo přistoupeno k volbě (přímá i korespondenční).
Volba nového výboru a revizní komise
11 členů (Výbor CzWA)
3 členové (Revizní komise CzWA)
Vyhlášení výsledků voleb
Počet hlasů: 74
Počet platných: 72
VÝBOR CzWA
RNDr. Marcela Česalová
Ing. Martin Fiala, Ph.D.
Ing. Karel Hartig, CSc.
Dr. Ing. Ivana Kabelková
Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D.
Ing. Vladimír Langer
Ing. Milan Lánský, Ph.D.
Doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
Ing. Martin Srb, Ph.D.
Ing. David Stránský, Ph.D.
Ing. Jiří Wanner, DrSc.
REVIZNÍ KOMISE CzWA
Ing. Věra Novotná
Ing. Martin Pečenka
RNDr. Sojka
Všeobecná diskuze
Byla odsouhlasena výše členských příspěvků na rok 2014. Poplatky za členské příspěvky
zůstávají stejné jako v roce 2013.
Prof. Wanner vyzval přítomné k podání abstraktů na 10. bienální konferenci VODA 2013 a
požádal o šíření informovanosti o CzWA mezi starosty obcí.
Projednání a schválení usnesení VH
Mandátová komise sdělila, že na VH je přítomno 49 členů CzWA a konstatovala schopnost
usnášení.
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Schválené body usnesení valné hromady:
Usnesení valné hromady CzWA konané dne 20. 3. 2013
1. Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti výboru CzWA, zprávu o činnosti
odborných skupin a zprávu o hospodaření a členské základně za rok 2012.
2. VH bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2012.
3. Valná hromada schvaluje, aby výše členských příspěvků pro rok 2014 zůstala
stejná jako v roce 2013.
4. Valná hromada zvolila novými členy výboru CzWA a revizní komise pro období
2013-2016 členy dle přiloženého záznamu o volbě.
Usnesení VH bylo přijato všemi hlasy.
Ukončení VH
Po odhlasování usnesení valné hromady Dr. Stránský valnou hromadu ukončil.
V Praze, dne 20. 3. 2013
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: Dr. Krňávek

