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ASOCIACE PRO VODU ČR  
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika 

tel. 543 235 303 

fax. 543 255 020  

GSM 737 508 640  

e-mail: czwa@czwa.cz 

 

 

Zápis z 2. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 1. 7. 2013 v Brně 

 

  

Přítomni: Ing. Fiala Ph.D., Ing. Krňávek, PhD., Ing. Langer, RNDr. Česalová, Ing. Srb, 

prof. Ing. Wanner DrSc., Ing. Hartig, CSc., Ing. Stránský Ph.D., Ing. Lánský, 

Ph.D.       

Omluveni:   doc. Ing. Malá, Ph.D., Dr. Ing. Kabelková 

Vedoucí OS 

Hosté 

 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. 10. Bienální konference VODA 2013 

2. Spolupráce 

3. Odborné skupiny 

4. Web 

5. Výstavy 

6. Korporativní členství 

7. Stanovy CzWA 

8. Projekty 

9. Posudky 

10. Valná hromada časopisu VH 

11. Různé 

12. Dokumentace CzWA 

 

 

 

 

Jednání vedl Dr. Stránský dle programu. 
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1 10. Bienální konference VODA 2013 

 

- 2. cirkulář s programem konference byl rozeslán mezi členy CzWA a další dostupné 

emailové adresy. Všichni vybraní autoři byli informováni o přijetí jejich příspěvku na 

konferenci a obdrželi šablonu ke psaní textu do sborníku 

- plenární sekce – prof. Wanner s pí. Šmídkovou vytvoří dokument s krátkým 

představením jednotlivých přednášejících v plenární sekci, který bude rozeslán na 

všechny dostupné emailové adresy. 

- přednášky na plenární sekci: 

o Dr. Jiri Marsalek, Padesát let inovací v hospodaření s městskými dešťovými 

vodami: Dosažené úspěchy a příležitosti k dalšímu výzkumu 

o Dr. Vladimir Novotny, Vodní hospodářství v městech budoucnosti 

o Prof. Václav Janda, Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Moderní 

přístupy k hygienizaci pitných a vyčištěných odpadních vod 

o Prof. Jiří Wanner, Vývoj v nakládání s vodami a potřebné změny vodního 

práva 

- do 6 odborných sekcí byli vybráni vhodní moderátoři, kteří shrnou vše důležité 

v závěrečné plenární sekci. Moderátorům bude upřesněno, kolik času budou mít na 

přednesení shrnutí 

- všichni autoři posterového sdělení potvrdili svoji účast v sekci. Opět proběhne posterová 

soutěž o Cenu předesedy CzWA 

- den před konáním konference proběhnou 2 předkonferenční workshopy – „Analýza a 

požadavky trhu pro hnojiva z fosforu získávaného z odpadních vod“ a „Nejnovější trendy 

v odstraňování dusíku z odpadních vod: Kam dál?“.  

- exkurze – ČOV Nymburk (doprava výletní lodí a autobusem), prohlídka pamětihodností 

Poděbrad s průvodcem 

- komunikaci ohledně účasti na konferenci s Dr. Novotným (ing. Holas) a Dr. Maršálkem 

zajistí sekretariát  

- začátkem května proběhly schůzky v Poděbradech: 

o místostarosta města Poděbrad RNDr. Mikolanda – zajištění záštity nad 

konferencí, použití znaku města Poděbrad na materiálech konference, 

infobrožurky Poděbrad pro účastníky konference, přivítaní účastníků na 

zahájení konference 

o Kongresové centrum, paní Kaiprová – projednání všech prostor, občerstvení 

apod. 

o Výletní loď, pan Havlas – zajištění dopravy na exkurzi ČOV Nymburk 

- projednaná účast sponzorů: generální sponzor Linde Gas a.s. a hlavní sponzoři ENERGIE 

AG Bohemia a.s. a VaK Nymburk a.s. 

- společná večeře programového a organizačního výboru 17. 9. 2013 v Penzionu Soudek 

- sborník přednášek z konference bude tištěný + CD 

- Fakturace seminářů den před konferencí – pí. Šmídková domluví s organizátory 

předkonferenčních workshopů (ASIO spol. s r.o. - Ing. Marek Holba, Ph.D. a VŠCHT 

Praha - Ing. Jan Bartáček, Ph.D.) fakturaci. Připraví také smluvní dohodu mezi CzWA a 

organizátory workshopů ohledně organizačních podmínek 
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- v rámci 10. bienální konference bude vyhodnocen přednášející, který se aktivně zúčastnil 

všech deseti či většiny konferencí. Bude odměněn drobným upomínkovým předmětem a 

pamětním listem 

 

 

2 Spolupráce 

 

DWA – prof. Wanner podepsal memorandum 25. 4. 2013 na veletrhu Wasser Berlín. 

Memorandum mimo jiné zajišťuje členům CzWA možnost účastnit se vybraných seminářů 

pořádaných DWA zdarma. V letošním roce využije tuto možnost 17 členů CzWA na 2 

seminářích pořádaných DWA v Hennefu. Členové CzWA si hradí pouze cestu. Ubytování, 

stravu a vložné mají hrazeno DWA.  

ÖWAV a DWA – z podepsaných memorand vyplývá možnost uspořádat výjezd s exkurzí 

např. pro korporativní členy.  

Evropský rozvojový fond (EDF) – Dr. Benáková se zúčastnila semináře k výzvě na podporu 

sektoru doprava. 

IWA – pořádá v červnu 2014 konferenci v Essenu k 100. výročí objevení aktivačního 

procesu. Leták rozeslat členům CzWA a vyvěsit na web. 

SNK IWA – valná hromada – zaslali jsme omluvnou zdravici. Předseda Dr. Stránský pošle 

pozdravný dopis novému předsedovi SNK IWA Ing. Štefanu Stankovi, Ph.D. 

MŽP – vedoucím odboru ochrany vod byl nově jmenován Ing. Karel Vlasák (bývalý 

místostarosta Strakonic). 

SFŽP – veškerá jednání odložena z důvodů povodní 

Seminář starostů – uspořádat bez podpory TCAV ČR, pokusit se oslovit s nabídkou 

spolupráce na semináři Svaz měst a obcí – předseda Dr. Stránský. Pokusit se navázat 

spolupráci na přípravě semináře se společností ENERGIE AG Bohemia s.r.o. – prof. Wanner 

s Ing. Malaníkem. 

Svaz měst a obcí – Dr. Stránský komunikuje s Ing. Finfrlovou 

Vysoké školy – navázat užší spolupráci. Naplánovat uspořádání výjezdních exkurzí pro 

studenty, studentské konference apod., pokusit se pro pořádání těchto akcí získat grant (např. 

Nadační fond Veolia Česká republika a.s.). Některé vysoké školy si pořádají své akce, 

předseda Dr. Stránský zjistí situaci v oblasti kanalizací. Dr. Kabelková prověří možnost 

využití projektu German Water partner ship. Prof. Wanner a Dr. Srb napíší dopis zjišťující 

možnost zapojení do Young Water Proffessionals IWA. 

 

 

3 Odborné skupiny 

 

EOV – nový vedoucí Ing. Marcel Goméz, Dr. Fiala bude dočasným zástupcem vedoucího 

Vodárenství – skupina se skvěle zapojila do činnosti CzWA, na jaře proběhl první seminář a 

na konferenci VODA 2013 bude mít svoji odbornou sekci 
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ČAO – uspořádala 2 semináře na jaře 2013 – Malé a domovní ČOV a ČOV pro objekty 

v horách, volby nového vedoucího Ing. Michal Kriška, Ph.D. 

Kaly a odpady – proběhly volby vedoucího OS, byl zvolen prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.  

- semináře na podzim – 17. 10. Otázky životnosti, spolehlivosti a obnovy vodohospodářské 

infrastruktury (OS ŽOVI) a 24. 10. Moderní technologie čištění  vod průmyslového 

charakteru a jejich komplexní vlivy na životní prostředí (OS POV)  

- Dr. Fiala požádá vedoucí OS, které pořádaly semináře na jaře 2013, aby dodali 

závěrečnou zprávu  

- OUÚ – Ing. Vojtěch Bareš – je členem vedení Joint Committee on Urban Drainage při 

IWA 

 

 

4 Web 

 

- Nově vytvořená online přihláška na 10. bienální konferenci VODA 2013  

- Změna loga IWA – zajistí pí. Šmídková, Dr. Lánský 

 

 

5 Výstavy 

 

ENVIBRNO 2013 – termín 23. – 26. 4. 2013, stánek v pavilonu P – účast na stánku 

průměrná. Doprovodný program s MPO – Inovativní technologie ve vodě a v kalech 

(půldenní seminář během výstavy na přednáškovém mole pavilonu P) velice dobrý ohlas od 

účastníků semináře, kterých bylo 50  

 

VODOVODY-KANALIZACE 2013 – termín 21. – 23. 5. 2013 – stánek s Vodním 

hospodářstvím, zájem o informace na stánku téměř žádný. Doprovodný program v úterý 21. 5. 

2013 cca 80 účastníků, čtvrtek 23. 5. 2013 cca 30 účastníků. 

 

VODA FÓRUM 2014 – proběhlo první jednání ohledně spolupráce na odborném programu 

konference mezi prof. Wannerem a Dr. Benešem 

 

IFAT 2014 – přišla nabídka z DWA na prezentaci CzWA na veletrhu za 1500 Eur (volné 

lístky, až 5 brožur, velkoformátové logo na věži, zápis v katalogu). Pro CzWA jsou zajímavé 

zejména volné jednodenní vstupenky na veletrh. Prof. Wanner zjistí, jestli by byla možná 

sleva na prezentaci nebo bychom mohli opět využít pouze volné jednodenní vstupenky jako 

v předchozích letech (250 kusů). Veletrh IFAT 2014 nebyl zařazen do projektu 

podporovaných veletrhů MPO, pí. Šmídková zjistí důvod. 

 

ECOMONDO – asociace rozešle členům informační materiály a na web uloží logo veletrhu. 

Členové CzWA, kteří by se chtěli jet na veletrh podívat, by měli volný vstup na základě VIP 

Karty. Dr. Kabelková vyžádá logo veletrhu a informační materiály v elektronické podobě. 

 

WASMA Moskva 2013 – nabídka na podporu vystavování na veletrhu byla rozeslána KČ  

 

FOR ARCH 2013 – vystavíme logo a informační materiály na webu CzWA, recipročně 

obdržíme 150 volných vstupenek, zajistí pí. Šmídková 



5(7) 

 

 

6 Korporativní členství 

 

Změna organizačního řádu CzWA pro přijímání fyzické osoby podnikající jako 

korporativního člena CzWA. Odsouhlasený Organizační řád je přílohou zápisu. 

 

 

7 Stanovy CzWA 

 

- Změna přijetí fyzické osoby podnikající jako korporativního člena CzWA se dotýká i 

Stanov CzWA 

- Další návrh na změnu stanov CzWA – vedoucí a zástupce vedoucího OS nesmí být z 

jedné společnosti nebo instituce 

- Změny budou provedeny na valné hromadě v roce 2014 

 

 

8 Projekty 

 

SPENADO Consulting s.r.o. – projekt „Zvýšení transparentnosti nestátních neziskových 

organizací“ (NNO) – CzWA nesplňovala podmínky pro podání žádosti  

 

OPLZZ – ASIO spol. s r.o. – školení na témata Energie z vod, Plazmové procesy, 

Nanotechnologie KNOW HOW  

 

INGO II – prof. Wanner napíše dotaz paní Fejksové, jestli bude v nejbližší době vyhlášena 

výzva 

 

Centrum kompetence – hlavní žadatel je VŠCHT, do žádosti o projekt se zapojilo mimo 

CzWA dalších 10 institucí a firem. CzWA je zapojena v balíčku Vodní politika, projekt by 

byl na 6 let, přičemž CzWA je zapojena částkou 150 tis. Kč/rok s 60% státní dotací. Svůj 

projekt podalo cca 80 žadatelů, podporu získává průměrně 10% žadatelů.  

 

 

9 Posudky 

 

ČOV Bánská Bystrica – zpráva byla odeslána objednateli a vyfakturována. Zprávu zpracovala 

Dr. Stavělová, korekci hotové zprávy provedl vedoucí OS POV Ing. Hammer.  

 

ČOV Hostivice – posudek byl předán objednateli. Vyfakturováno. 

 

ČOV Polička – posudek zajišťuje Dr. Fiala (vedoucí ad hoc skupiny). CzWA obdržela 

objednávku. Předpokládaný termín předání hotového posudku je září 2013. 

 

ČOV Hovorčovice – posudek byl předán objednateli. Vyfakturováno, uhrazeno. 

 

ČOV Dobrovíz – posudek má na starost Ing. Martin Pečenka, Ph.D. 

 

ČOV Bystřice – možnosti zpracování přes CzWA zjistí RNDr. Česalová 
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10 Valná hromada časopisu Vodní Hospodářství  

 

- valné hromady se za CzWA zúčastnil prof. Wanner. Po vzájemné dohodě bylo schváleno 

rozdělení zisku v celkové částce 150 tis. Kč, z níž náleží CzWA po zdanění 33%. Časopis 

začíná ztrácet zisky z firemních inzercí. CzWA vyzve své korporativní členy, kteří delší 

dobu neinzerovali v časopisu, aby svojí inzercí časopisu pomohli. 

- od roku 2014 bude platit rozhodnutí Rady vlády, které nepřiznává body autorům 

odborných článků v recenzovaném časopise (tj. i VH). Body budou získávat pouze autoři, 

kteří své články uveřejní v impaktovaném časopise či jiném časopise v mezinárodní 

databázi SCOPUS. Tím se situace časopisu Vodní hospodářství zkomplikuje zejména s 

ohledem na získávání článků z výzkumných organizací.  

- možné řešení – přejít na vydávání čtvrtletně v AJ, sbírat opravdu kvalitní články a pokusit 

se zařadit časopis v roce 2015 do databáze SCOPUS 

- všechny tyto problémy je nutné řešit na schůzce redakční rady, která proběhne v září 

2013 a také na schůzce výboru a vedoucích OS v říjnu. Ještě před schůzkou RR prof. 

Wanner obešle její členy dopisem s informacemi o problémech týkajících se budoucnosti 

časopisu. 

- Požadavky na zařazení časopisu do databáze SCOPUS zjistí Dr. Srb a prof. Wanner  

 

 

11 Různé 

 

- Školení „Občanská sdružení 2013/2014 změny“ dne 17. 10. 2013 – účast pí. Šmídková. 

Pí. Šmídková zajistí právnické konzultantské služby v oblasti Občanského zákoníku. 

- Angličtina pí. Šmídková – bylo odsouhlasen příspěvek CzWA. 

- Kalendář SOVAK 2014 – pí. Šmídková zjistí možnost reciprocity inzerce v kalendářích 

CzWA a SOVAK 

- Kalendář CzWA 2014 – nabídka inzerce byla rozeslána loňským inzerentům. Členové 

výboru se pokusí nabídnout inzerci dalším firmám. Předseda Dr. Stránský nabídne inzerci 

Svazu vodního hospodářství zdarma. 

- Výjezdní zasedání výboru CzWA a vedoucích OS proběhne v 2. polovině října 2013. 

Zasedání bude dvoudenní na Vysočině nebo v Krkonoších. Vhodné termíny rozešle 

předseda Dr. Stránský. 

- Zápůjční řád Asociace pro vodu ČR byl schválen (příloha zápisu) 

- Medaile Josefa Hlávky – je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným 

osobnostem české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české 

vědy, umění a vzdělanosti. Je udělována správní radou Nadání zpravidla před státním 

svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic. Návrhy na ocenění 

medailí Josefa Hlávky mohou správní radě Nadání podat předseda Akademie věd České 

republiky, rektoři pražských veřejných vysokých škol a ředitel IKEM Praha. Termín 

zaslání návrhů je do 31. 7. 2013. CzWA požádá rektora VŠCHT Praha, aby navrhl na 

Medaily Josefa Hlávky prof. Ing. Jiřího Wannera, DrSc. 
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12 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Ing. Martin Kubišta (445) – byl přijat korespondenční formou dne 2. 6. 2013 

 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

 Ing. Pavel Drozd (446)  

 Ing. Jan Soukup (447)  

 Ing. Kateřina Půstová (448)  

 Ing. Ján Škripko (449)  

 

Korporativní členství - přijetí 

Hlubuček Zbyněk – Bazénplast (976) 

 

Korporativní členství - ukončení 

 

 

Ukončení členství 

 

 

 

Příští výbor se bude konat v rámci 10. bienální konference VODA 2013. 

 

V Brně, 1. července 2013 

                                                                                                Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                                Schválil: Dr. Stránský 

 


