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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 3. zasedání výboru CzWA konaného ve středu 29.9. 2010 v Brně 

 

  

Přítomni: RNDr. Česalová, Ing. Fiala Ph.D., Ing. Hartig CSc., Dr. Ing. Kabelková, Ing. 

Krňávek PhD., Ing. Langer, Doc. Ing. Malá PhD., Ing. Srb, Ing. Stránský PhD., 

Ing. Lánský PhD., prof. Ing. Wanner DrSc. 

Omluveni:   - 

Vedoucí OS Ing. Hrnčírová, Ing. Plotěný, Assoc. Prof. Maršálek Ph.D., Ing. Foller, Ing. 

Armič-Sponza Ph.D., Ing. Benáková 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Stav CzWA, spolupráce s organizacemi a ministerstvy 

2. Dotace 

3. Finance 2010 

4. Web 

5. Korporativní členové 

6. Bienální konference 2011 

7. Různé 

8. Dokumentace CzWA 

9. Schůzka vedoucích OS 

 

 

 

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu. 

 

1 Stav CzWA, spolupráce s organizacemi a ministerstvy 

 

- MZE, MŢP – situace po volbách je stále nejistá. CzWA vzhledem k podstatnému 

rozšíření záběru má co nabídnout, ale chybí ucelený materiál moţných aktivit. Pan 

předseda navrhl, aby kaţdá OS skupina zpracovala náměty na moţnou spolupráci 
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s ministerstvy. Vedoucí OS zašlou náměty Dr. Fialovi, který je sjednotí. Nabídku předá 

Dr. Krňávkovi, který ji ve spolupráci s výborem projedná na ministerstvech. 

V současnosti je velmi nejisté přímé financování ze strany ministerstev. 

- SFŢP – kontaktní osobou je Ing. Vráblíková (vedoucí odboru ochrany vod). Úspěšně 

jsme dokončili poţadované posudky. Ţádné další posudky nejsou prozatím dojednány. Je 

nutné dořešit moţnost vytvoření dalších metodik, školení, apod. Je připraveno dokončení 

školení s OS OUU. Další moţnosti budou otevřeny aţ po projednání naší ucelené 

nabídky.  

- IWA – prof. Wanner si převzal na kongresu World Water Congress and Exhibition 2010 

v Montrealu cenu IWA Outstanding Service Award. Výbor schválil proplacení cesty 

spojené s předáním ceny. 

- EWA – prof. Wanner je členem rady EWA. V roce 2011 se bude konat Konference EWA 

v Budapešti, bylo by vhodné, kdyby se CzWA zapojila do spolupráce. 

- DWA – prof. Wanner připraví smlouvu o spolupráci. Podpis smlouvy je předběţne 

domluven na 24. nebo 25. listopadu 2010 

- SK IWA – Dr. Krňávek připraví dopis, kde vyzve představitele slovenského komitétu 

IWA k setkání na projednání moţné spolupráce mezi CzWA a SK IWA.  

- Sovak – Dr. Krňávek obnoví jednání o moţné spolupráci s Ing. Melounovou 

- Russian Water Association – Na sekretariát přišla pozvánka na účast Dr. Krňávka na 

konferenci Čistá voda 2010 v Moskvě, které se bohuţel z časových důvodů nemůţe 

zúčastnit. Dr. Kabelková připraví odpověď s nabídkou moţné spolupráce mezi CzWA a 

RWA. 

 

2 Dotace 

 

- Výzva č. 52 – byla nám přislíbena dotace na vzdělávání našich korporativních členů, kteří 

se do tohoto projektu přihlásili. Odbornou část vzdělání by zaštítila CzWA. Do konce 

roku by mělo probíhat upřesnění náplně a rozhodnutí o výši částky a v květnu 2011 by 

mohlo začít čerpání přidělených prostředků. Tato dotace je na 2 - 3 roky. 

- INGO – Dr. Kabelková a prof. Wanner připraví do konce roku návrh projektu INGO, 

který měla CzWA jiţ v předešlých letech. Téma „ Odborná reprezentace naší aktivity 

v zahraničí“ bude vyhlášeno v březnu 2011. Z dotace by bylo moţné hradit například 

členské příspěvky v EWA a IWA, cestovné aj.. 

- LIFE+ (OPŢP) - pro CzWA moţná podpora nevládních organizací v oblasti školení a 

výměně informací. 

 

3 Finance 2010 

 

- Hospodářka RNDr. Česalová předloţila předběţný rozpočet do konce roku 2010. 

Finanční doklady, které jsou předkládány s poţadavkem k proplacení musí obsahovat: 

název akce, termín konání, způsob presentace CzWA, finanční částku, doklad v originále 

 

4 Web 

 

- Členy výboru a sekretariátem byly předloţeny náměty na změny web stránek a 

projednány. 

- Dr. Lánský připraví návrh  na novou podobu webových stránek CzWA a rozešle ho 

členům výboru k připomínkování. 
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- Webové stránky by měly mít i anglickou verzi v minimálním rozsahu popisu činnosti 

asociace, jejích OS a informací o zahraničních partnerech (IWA a EWA)  

- Byly vytvořeny e-mailové adresy pro kaţdou OS – Dr. Lánský je uveřejní na webu 

 

5 Korporativní členové 

 

- RNDr. Česalová předloţila návrh na upravení smlouvy s korporativními členy, který byl 

na výboru předběţně projednán.  

- Pí. Šmídková rozešle všem členům výboru současnou smlouvu s korporativními členy a 

návrh nabídky sluţeb pro KČ od RNDr. Česalové. Všichni pošlou své připomínky 

nejpozději do konce října, aby bylo moţné smlouvu připravit na rozeslání pro příští rok. 

- Ing. Hartig vytvoří program semináře pro korporativní členy na rok 2011 

 

6 Bienální konference 2011 

  

- Bienální konference bude dvoudenní v termínu 18. – 19. října 2011 (úterý a středa) 

- Výbor se rozhodl, ţe bienální konference nebude mezinárodní. CzWA tím můţe 

nabídnout niţší vloţné. 

- pí. Šmídková předloţila nabídky Hotelu Jehla (Ţďár nad Sázavou), Skalský Dvůr 

(Bystřice nad Pernštejnem) a Hotelu Slunce (Havlíčkův Brod). Byla vybrána nabídka 

Hotelu Jehla a Hotelu Slunce. Ve 40. týdnu Ing. Langer s pí. Šmídkovou navštíví obě 

místa osobně, zhodnotí moţnosti obou objektů a podají zprávu, které z míst by bylo 

vhodnější. 

 

 

7 Různé 

 

- Výroční zpráva CzWA – návrh na projednání zpracuje Dr. Stránský.  

- Skype – kaţdý z členů výboru si zřídí skype ke svolání rychlých webschůzí a nahlásí 

adresu pro připojení 

- Sekretariát – byla odsouhlasena výměna místností. Kancelář bude v jednanící místnosti a 

naopak. 

- Švédské velvyslanectví – 7.10.2010 ve 14 hodin proběhne na sekretariátě setkání švédské 

společnosti FANN VA – teknik AB s vedoucím OS ČAO Ing. Plotěným. Na setkání 

budou pozváni KČ, kteří se zabývají výrobou malých ČOV. 

- Časopis Vodní hospodářství – Dr. Krňávek vyzval všechny k předloţení návrhů  a 

moţností na podporu, rozšíření a „omlazení“ témat, námětů a inzerce publikovaných 

v časopise. Dtto platí i pro činnost mateřské organizace časopisu. 

 

 

8 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů a změny členství: 

 

Člen-expert Člen Studující 

Ing. Miroslav Váňa (413) Karel Uhlíř (414)  
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Korporativní členství - přijetí 

LENTIKAT´S a.s. (968) 

 

Korporativní členství - ukončení 

BMTO GROUP a.s.  

      WTW, měřící a analitická technika, s.r.o. 

 

Ukončení členství 

Ing. Jaroslav Švorc (388) 

Ing. Martin Jeţ (142) 

 

 

9 Schůzka vedoucích OS 

Zapojení nových členů do OS  

- Dr. Fiala zašle všem vedoucím OS seznam členů CzWA s označením, do kterých OS 

chtějí být zařazeni  

Nové skupiny  

- Ing. Barchánek má zájem o vznik OS Legislativa, Dr. Fiala ho bude kontaktovat. O tuto 

OS projevili zájem i další pracovníci  

- OS Pitná voda: Dr. Fiala jedná o vzniku skupiny  

- Vznikne nová podsekce v rámci ČAO na téma přírodní způsoby čištění, zajišťuje Prof. 

Šálek  

Prezentace OS  

- Cílem je, aby všechny OS měly vlastní webové stránky, alespoň se základními 

informacemi o skupině a její náplní, lze vyuţít vzor OS REP i OS OUÚ  

- Všechny OS připraví představení skupiny v anglickém jazyce v rozsahu max. 1x A4 (pro 

anglickou verzi webových stránek CzWA)  

- Všechny OS se budou na Valné hromadě CzWA prezentovat samostatně  

Finance OS  

- Skupiny si mohou v rámci CzWA vytvářet finanční rezervu ze své činnosti, maximální 

výše je stanovena na 30.000 Kč a podléhá schválení výborem (podle výše ročního 

hospodaření). 

- Z rezervy si skupiny mohou financovat náklady na schůzky členů, exkurze, zálohy na 

další akce apod.  

- Dr. Fiala připraví návrh, jakým způsobem se budou tyto „fiktivní“ účty vést a jakým 

způsobem se budou informace předávat hospodářce  

Plán činnosti na další rok, spolupráce OS  
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- OS zašlou přehled akcí, které plánují na příští rok, doplněný o odhad s tím spojených 

financí (trţby, zisk), do konce listopadu 2010  

- Dr. Fiala vyzval jednotlivé OS k častějšímu předávání informací mezi skupinami (o 

připravovaných akcích, seminářích, posudcích apod.)  

Výroční zpráva CzWA  

- Dr. Fiala zašle všem OS rozpracovanou výroční zprávu (zajišťuje Dr. Stránský), kam 

skupiny doplní informace o chodu skupiny v roce 2010  

 

 

V Brně 29.9.2010 

                                                                                                Zapsala: Jana Šmídková, Dr. Fiala 

                                                                                                Schválil: Dr. Krňávek  

 

 

 


