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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 dnech 23. – 24. 10. 2013 

v hotelu Líšeňský Dvůr 

 

  

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

prof. Ing. Wanner DrSc., doc. Ing. Malá, Ph.D., Ing. Stránský Ph.D., Dr. Ing. 

Kabelková, Ing. Lánský, Ph.D.       

Omluveni:   Ing. K. Hartig, CSc. 

Revizní komise Ing. Sojka, Ing. Novotná 

Vedoucí OS 

 

Ing. Kriška, Ph.D. (ČAO), Ing. Foller (REP), Ing. Sponza, Ph.D. (TZVČ), Ing. 

Hammer (POV), Ing. Hrnčírová, Ing. Holas (DZ), Ing. Benáková, Ph.D. (BV), 

Ing. Paul (VOD), Ing. Macek (ŽOVI) 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. 10. Bienální konference VODA 2013 - hodnocení 

2. Spolupráce 

3. Odborné skupiny 

4. Web 

5. Výstavy 

6. Korporativní členství 

7. Konference IWA 

8. Projekty 

9. Posudky 

10. Finanční plán 

11. Vodní hospodářství 

12. Vývoj struktury CzWA 

13. Různé 

14. Dokumentace CzWA 
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Jednání vedl Dr. Stránský dle programu. 

 

 

1 10. Bienální konference VODA 2013 - hodnocení 

 

- Z vyplněných dotazníků od účastníků vyplývá, že Poděbrady se účastníkům líbí, a proto 

navrhují konání příštího ročníku opět zde. Také forma konference je úspěšná. 11. bienální 

konference VODA 2015 se bude tedy konat v Poděbradech v termínu 23. – 25. září 2015. 

- Konference se zúčastnilo celkem 213 platících a pozvaných osob, z toho bylo 68 

účastníků z vysokých škol (z toho 24 studentů), výzkumných ústavů a podobných 

institucí, 48 účastníků z provozovatelských společností a 96 z dodavatelských firem. 

- Konferenci sponzorovali 4 sponzoři (10 tis. Kč), 2 hlavní sponzoři (20 tis. Kč) a jeden 

generální sponzor (45 tis. Kč). Všem sponzorům odešleme děkovný dopis se závěrečnou 

zprávou a sborníkem na CD. 

- Výstavy se zúčastnilo 14 firem. Bohužel se nám nepodařilo, aby vystavující firmy byly 

na viditelném prostoru. Před výstavou stála řada panelů pro posterová sdělení a tím 

nebyly stolky na první pohled vidět. Zástupci vystavujících firem si na toto stěžovali. Je 

nutné toto na příští konferenci napravit, protože firemní výstava nám přináší nemalý 

příjem.  

- 10 firem si objednalo vkládanou inzerci a 6 firem mělo tištěnou inzerci ve sborníku. 

- Finanční výsledek konference byl ziskový. 

- Přednášky plenární sekce byly hodnoceny velice kladně, zejména ty od zahraničních 

hostů, kteří přednášeli v českém jazyce. I ostatní přednášky z odborných sekcí měly 

dobrý ohlas. Přednášky z provozu byly sice kritizovány, ale vzhledem k tomu, že jsme 

profesní organizací, neměli bychom od nich opouštět. Závěrečná plenární sekce byla 

poměrně zdlouhavá z důvodu delších prezentací moderátorů jednotlivých odborných 

sekcí. Při další organizaci konference bude nutné připravit šablonu prezentace pro 

moderátory a bude stanovený čas pro každé shrnutí. 

- Na letošní konferenci se nám sešlo docela velké množství posterových sděleních. Vznikl 

tím problém s umístěním všech posterů ve výstavním sále Kongresového centra. Některé 

postery byly špatné dostupné a viditelné. V případě, že se na příští konferenci sejde opět 

takové množství posterů, budeme muset dořešit, jestli všechny postery budeme 

prezentovat najednou třeba i v jiné části Kongresového centra nebo je rozdělíme do dvou 

prohlížecích dnů. Je také ke zvážení možnost mikroprezentací autorů posterových 

sděleních, i když by tyhle prezentace byly časově dost náročné.  

- Další potíže vznikaly při prostírání stolů k obědům. Účastníci konference vystavující sál, 

kde se obědy podávaly, využívali zejména k obchodním setkáním a tímto byli nepříjemně 

rušeni. Na schůzce v lázních bude s předstihem projednána možnost cateringového 

podávání obědů, aby se těmto nepříjemnostem předešlo. Projednáme také možnosti 

uspořádat společenský večer v jiných prostorech mimo Kongresové centrum. 

- Několikrát se stalo, že při přednášce vypadl zvuk. Technici situaci rychle řešili, ale klidný 

průběh prezentace přednášky tím byl narušen. 

- Ze strany státní správy nám bylo vytýkáno vysoké vložné, které úředníkům 

neumožňovalo účast na konferenci. Státní správě bychom mohli navrhnout stejně vysoké 

vložné, jako máme pro studenty. Organizační výbor příštího ročníku konference zjistí, 
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jestli by nebylo možné získat dotaci na vložné pro státní správu např. od Krajského 

úřadu. Při organizaci příští konference se také zaměřit na zástupce z povodí, kteří zde 

letos chyběli. 

- Hodnocení předsedy CzWA doc. Stránského – směr máme dobrý, je nutné zdůrazňovat 

souvislosti, zastřešující články, dokumentované nejhodnotnějšími konkrétními výsledky, 

obor vodního hospodářství přiblížit účastníkům v obecné rovině. Dílčí výzkumy a 

provozní zkušenosti prezentovat spíše v rovině posterové sekce. 

 

 

2 Spolupráce 

 

- MZe a MŽP – po sestavení nové vlády a jmenování ministrů oslovíme dopisem ministry 

MŽP a MZe s nabídkou další spolupráce,  

- MPO – každoročně nás oslovuje s žádostí o zaslání připomínek k Ekoauditu. V letošním 

roce jsme zvolili systém elektronického dotazníku. Výsledek je takový, že jsme obdrželi 

3 vyplněné dotazníky. Připomínky je nutné zaslat do konce října na MPO (dokument je 

přílohou tohoto zápisu).   

- DWA – naši členové měli v letošním roce možnost zúčastnit se 3 seminářů pořádaných 

DWA. Na semináře si hradili pouze cestu, vložné a ubytování bylo poskytnuto zdarma. 

o První seminář se konal v červenci, zúčastnilo se ho 7 členů CzWA, 

o Druhý seminář se konal v říjnu, přihlášeno na něho bylo 10 členů CzWA. 

S blížícím se termínem konání semináře se 4 účastníci odhlásili a vznikl 

problém, kým je nahradit. Podařilo se nahradit pouze jednoho. Neúčast 3 osob 

vrhá stín na naši doposud bezproblémovou a vstřícnou spolupráci. Po tomto 

semináři komunikace s pí. Martens ochladla. Prof. Wanner bude kontaktovat 

pí. Martens a pokusí se vyžehlit situaci. Navrhujeme na účast na těchto 

seminářích vybírat vratnou zálohu, která v případě neúčasti (nebo nenahrazení 

jinou osobou) na semináři propadne ve prospěch CzWA (DWA), 

o Třetí seminář se měl konat v listopadu, ale z důvodů malého zájmu byl seminář 

DWA zrušen, 

o Robert Sponza se zúčastnil obou seminářů. Proto byl požádán o krátkou zprávu 

z těchto seminářů, kterou potom uveřejníme na webu CzWA a ve Vodním 

hospodářství. 

- IWA – konference 100 let aktivačního kalu – CzWA pomáhá při propagaci této 

konference mezi odbornou veřejnost. Pí. Šmídková osloví členy CzWA s dotazem na 

účast na této konferenci. V případě zájmu bychom zorganizovali zájezd pro účastníky. 

- CWA – v Poděbradech při konferenci proběhla schůzka s panem Niklem (jednatel). 

CWA by ráda navázala spolupráci s CzWA na úrovni korporativních členů. CWA se 

zabývá zejména exportem, pomocí při účasti na zahraničních výstavách a veletrzích. 

Zúčastnění korporativní členové by potom vystavovali v rámci společného stánku CWA. 

Svaz vodního hospodářství – RNDr. Kubala vystoupil v Poděbradech s prezentací 

činnosti SVH. Na jednání výboru CzWA byla odsouhlasena jednání o možné spolupráci 

mezi oběma institucemi. 

- Svaz měst a obcí – pořádá okruh seminářů pro starosty v jednotlivých krajích. David 

Stránský projedná možnost nabídky přednášek z oboru vody ze strany CzWA a domluví 

schůzku s ředitelkou SMO. 

- Vysoké a střední školy – spolupráce na propagaci oboru vodního hospodářství mezi 

studenty středních škol. CzWA zaštítí odbornost ve spolupráci s odborníky z VŠ. Oslovit 
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členy studenty s výzvou pro vytvoření studentské konferenci pod záštitou CzWA – toto si 

vezme na starost Martin Srb. Podobná akce je Soutěž pro vodu pořádaná Nadací 

partnerství. 

 

 

3 Odborné skupiny 

 

- Všechny semináře, které odborné skupiny plánovaly pořádat, proběhly úspěšně. 

Závěrečné zprávy ze seminářů byly zveřejněny na webu. 

 

 

4 Web 

 

- Pí. Šmídková požádá pí. Hlavínkovou o zaslání fotek z konferencí Městské vody, které 

potom nechá uložit na web. 

- Prof. Wanner zajistí souhlas od přednášejících na konferenci VODA 2013 s uveřejněním 

jejich prezentací na webu CzWA. 

- Webové stránky některých odborných skupin stále nejsou aktuální  

 

 

5 Výstavy 

 

- VODA FÓRUM 2014 (SOVAK) – prof. Wanner bude jednat s Dr. Benešem o spolupráci 

na odborném programu konference.  

- IFAT 2014 – prof. Wanner objednal 250 kusů volných jednodenních vstupenek pro členy 

CzWA 

- ENVIBRNO 2014 – příští ročník se bude konat ve dnech 23. – 26. dubna 2014, 

předpokládáme, že CzWA bude opět oslovena s žádostí o pomoc při přípravě 

doprovodného programu.  

- ECOMONDO 2013 – pí. Šmídková rozešle emailovou nabídku na volné vstupné pro 

členy CzWA  

- WASMA Moskva 2013 – informace k veletrhu byly odeslány korporativním členům  

 

 

6 Korporativní členství 

 

Seminář pro korporativní členy v roce 2014 ve spolupráci s CWA. Požádat také spolupráci na 

programu MŽP a MZe – přednášky o legislativě, jakým směrem se bude obor vodní 

hospodářství ubírat. Ing. Karel Hartig zjistí informace o možné přednášce od zástupce České 

rozvojové agentury. 

 

 

7 Konference IWA 

 

- CzWA bude organizovat v roce 2025 konferenci IWA specialised konference on design, 

operation and economics of large wastewater treatment plants - LWWTP 2015. 

Organizaci bude zajišťovat dodavatelská firma, prof. Wanner oslovil tři společnosti 
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s výzvou o zaslání nabídky (CZECH-IN s.r.o., ICARIS s.r.o. a CONFERENCE 

CZECHOSLOVAKIA Ltd., spol. s r.o.). Nabídku zaslaly dvě společnosti, firma ICARIS 

s.r.o. se rozhodla nabídku nepodat, protože uvažuje o ukončení podnikatelské činnosti.  

- Byla stanovena skupina, která bude vyjednávat další podmínky s firmou CZECH-IN s.r.o. 

Členové vyjednávací skupiny jsou Dr. Martin Srb, prof. Jiří Wanner, Dr. Iveta Růžičková 

a doc. David Stránský 

 

 

8 Projekty 

 

- Projekt z OP LZZ –Kromě dvou všechny schválené kurzy proběhly. Dr. Krňávek osloví 

jednatele zapojených firem a nabídne jim školení, abychom tyto dva kurzy zaplnili. 

V lednu 2013 proběhla kontrola projektu z ministerstva. V protokolu z kontroly je nám 

vytýkána metodika výpočtu při výběrovém řízení.  

- INGO – z podmínek pro získání dotace INGO vyplývá, že žádající organizace se musí 

prokazovat alespoň 50% výzkumnou činností, proto CzWA na tuto dotaci nedosahuje.  

- Spenado s.r.o. – organizace je schopná nám pomoci při získání dalších dotačních titulů. 

- Centrum kompetence – šance na získání dotace je mizivá 

- EDF – rozeslat nabídku projektu korporativním členům, Dr. Kabelková připraví text do 

emailu s nabídkou. 

 

 

9 Posudky 

 

ČOV Bánská Bystrica – Vyfakturováno, uhrazeno dne 11. 7. 2013. Objednatel nás zřejmě 

osloví s vypracováním posudku od soudního znalce pro soudní proces. 

 

ČOV Hostivice – zpracoval Ing. Martin Srb, Ing. Milan Lánský a Ing. Josef Smažík, posudek 

byl předán objednateli. Vyfakturováno, uhrazeno dne 30. 4. 2013. 

 

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

objednávku. Předpokládaný termín předání hotového posudku je září 2013. Předání posudku 

posunuto na říjen 2013 

 

ČOV Hovorčovice – Vyfakturováno, uhrazeno dne 26. 6. 2013 

 

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

obdržel od objednatele Martin Pečenka, ale zadavatel zatím nevydal žádný pokyn k 

vypracování. 

 

ČOV Bystřice – nebylo objednáno 

 

Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy – zpracovatel Ing. Jan Foller (vedoucí ad hoc OS), a Ing. 

Jiří Jelínek. Vyfakturováno, uhrazeno dne 15. 10. 2013 
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10  Finanční plán  
 

Z předběžné finanční rozvahy do konce roku vyplývá, že Asociace bude mít opět ziskový 

rozpočet. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí mít vyrovnaný rozpočet, je nutné vyřešit, co by 

bylo vhodné pořídit. Pí. Šmídková zjistí výši nákladů na přístup do databáze SCOPUS, 

software pro editaci sborníků, inzerci v časopisu SOVAK, Svaz měst a obcí apod.  

Také budou osloveni vedoucí OS, aby navrhli nákup odborných publikací do knihovny 

CzWA – obešle Dr. Fiala. 

 

 

11 Vodní hospodářství 

 

- 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.  

- byla diskutována možná řešení vzniklé situace. Dr. Srb zjišťoval podmínky pro zařazení 

časopisu do databáze SCOPUS, a ty částečně splňujeme (časopis se tiskne v latince, 

abstrakty jsou v angličtině, časopis má akademický věhlas, dlouhodobou tradici, obsah je 

částečně on-line). Musíme se dořešit – tzv. pravidla pro autory, zlepšení webové stránky 

VH, hlavně anglická část (složení redakční rady, část rejstříku, atd.), geografický záběr 

časopisu, regionem se nemyslí pouze ČR, ale alespoň střední Evropa, musí se to odrazit i 

ve složení členů redakční rady a také v národnosti autorů článků. Není podmínkou, aby 

byl časopis pouze v AJ. Možností je více, např. tištěný časopis v ČJ a na webu VH 

anglický překlad nebo 12 čísel časopisu v ČJ a k tomu další 2 – 4 vydání v AJ apod. 

Důležité je, aby články z Vodního hospodářství byly citovány v jiných časopisech 

zařazených v databázi SCOPUS.  

- Závěrem je jednat se zástupci časopisu VH o začlenění angličtiny do všech čísel 

časopisu, vylepšení webových stránek, přeložení rejstříku do AJ a začít pracovat na tom, 

aby byli všechna čísla časopisu od jeho vzniku na webu. 

 

 

12 Vývoj struktury CzWA 

 

- Transformace výboru – diskuze o možném snížení počtu členů ve výboru a následném 

zařazení do výboru vedoucích OS. Pro velký počet odborných skupin by bylo nutné, aby 

vznikly tzv. klastry OS, za které by ve výboru vystupoval jeden zástupce. Další jednání 

ohledně transformace proběhne na příštím výboru. 

 

 

13 Různé 

 

- Změna stanov dle Novely občanského zákoníku – k 1. 1. 2014 dojde k nabytí účinnosti 

nového OZ, z něhož pro CzWA vyplývají nutné změny v zakládacích listinách. Pí. 

Šmídková zajistí návrh změn ve stanovách od právníka. Tyto změny budou projednány 

na příštím výboru. Změna stanov CzWA by měla být přijata na valné hromadě 2014. 
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- Úprava přihlášky pro individuální členy – doplnit statut členství, tituly u jména. Ing. 

Lánský s pí. Šmídkovou projednají možnost přihlášení on-line. 

- Medaile Josefa Hlávky – CzWA vyzvala dne 19. 7. 2013 dopisem rektora VŠCHT Praha, 

aby zvážil navržení profesora Wannera Nadaci "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 

Hlávkových" k udělení Medaile Josefa Hlávky. Nadace rozhodla tuto cenu prof. Wannerovi 

předat dne 16. 11. 2013. Prof. Wanner zajistí fotodokumentaci z předání. 

- Kalendář SOVAK – zjistit možnost reciproční inzerce v kalendářích SOVAKu a CzWA 

- Kalendář CzWA – kalendář se pomalu plní inzercemi, i když zájem firem inzerovat 

v kalendáři klesá. Přítomní byli vyzvání k pomoci nabízet inzerci dalším možným 

subjektům. 

 

 

14 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

Ing. Jana Koubová, Ph.D. (394 – 

změna ze studentského) 

Miloslava Kabíčková (454) 

 

Bc. Lenka Feiglová (450) 

Bc. Lukáš Toman (451) 

Ing. Pavla Halasová (455)  Bc. Kateřina Dvořáková (452) 

Ing. Olga Krhůtková (456)  Ing. Jan Gregar (453) 

  Ing. Lucie Chovancová (457) 

 

Korporativní členství - přijetí 

Donauchem s.r.o. (977) 

 

Korporativní členství - ukončení 

 

 

Ukončení členství 

 

 

Příští výbor se bude konat v první polovině prosince 2013. 

 

V Líšné, 23. a 24. října 2013 

                                                                                                Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                                Schválil: doc. Stránský 

 


