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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 4. zasedání výboru CzWA konaného v úterý 30.11. 2010 ve Žďáru 

n. Sázavou 

 

  

Přítomni: Ing. Fiala Ph.D., Ing. Hartig CSc., Ing. Krňávek PhD., Ing. Langer, Doc. Ing. 

Malá PhD., Ing. Srb, Ing. Stránský PhD., prof. Ing. Wanner DrSc. 

Omluveni:   RNDr. Česalová, Ing. Lánský, Ph.D., Dr. Ing. Kabelková          

Vedoucí OS  

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Bienální konference 2011 

2. Stav CzWA, spolupráce s organizacemi 

3. Dotační moţnosti 

4. Práce s korporativními členy - seminář 

5. Práce s členskou základnou 

6. Stav financí 2010 

7. Různé 

 

 

 

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu. 

 

1 Bienální konference 2011 

 

- Změna termínu konference na 19. – 21. října 2011 

- Před schůzí výboru proběhla prohlídka konferenčních prostor v Havlíčkově Brodě a 

následně ve Ţďáru nad Sázavou. Po diskuzi bylo rozhodnuto, ţe ještě navštívíme 

kongresové centrum v lázních Poděbrady. Konečné rozhodnutí o místě konání konference 

VODA 2011 vyplyne po prohlídce Poděbrad dne 7. 12. 2010. 
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- Struktura programu konference: 

1. den - dopoledne bude probíhat formou plenárních přednášek, které by prezentovali  

             oslovené významné osobnosti, např. Dr. Punčochář (MZe), Dr. Jiří Maršálek  

             (Kanada) 

- odpoledne bude rozděleno do dvou souběţně probíhajících sekcí s různým       

  zaměřením  

- večer bude zahájen přednáškou (např. Dr. Cílek), na kterou bude navazovat   

  panelová diskuze 

  

2. den - bude rozdělen do tří aţ čtyř odborných diskuzí nebo workshopů.  

- program bude začínat asi v 10 hodin 

  

3. den - tematické prohlídky, exkurze  

 

- Programový výbor konference: prof. Wanner (předseda), Dr. Kabelková, Dr. Stránský, 

Ing. Hartig, Ing. Srb 

- Organizační výbor konference: Ing. Langer, Doc. Malá, Dr. Růţičková, pí. Šmídková, 

Dr. Nábělková 

- OS připraví do příštího výboru návrhy svých příspěvků na konferenci – zajistí Dr. Fiala 

 

           

 

2 Stav CzWA, spolupráce s organizacemi 

 

- DWA – dne 23. října 2010 bylo podepsáno memorandum o spolupráci s německou 

asociací. Jednání se zúčastnil prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. a Ing. David Stránský, Ph.D. 

Prof. Wanner napíše zprávu k uveřejnění na webu CzWA a v časopisu VH.  

- ÖWAV – obnovit dohodu o spolupráci 

- VSA (Švýcarsko) – nabídnout dohodu o spolupráci – Dr. Kabelková  

- Ministerstva – odborné skupiny do konce roku připraví a pošlou Dr. Fialovi svoje 

náměty na moţnou spolupráci s ministerstvy. Ten je sjednocené předá na příštím výboru 

předsedovi Dr. Krňávkovi, který bude na základě těchto návrhů jednat s jednotlivými 

ministerstvy o spolupráci. 

- HYDROTECH – pan předseda projedná s panem Bočanem moţnou spolupráci při 

organizaci akce předávání Ceny Svatopluka Čecha. Mohli bychom vítězi věnovat cestu 

na IFAT, na základě naší dohody s DWA (Young Water Professional) 

 

 

3 Dotační možnosti 

 

- Výzva „52“ – rozhodnutí o přidělení částky očekáváme kaţdým dnem 

- INGO 2012 – červen 2011 bude vypsán nový termín pro podání ţádostí. Prof. Wanner 

bude kontaktovat referenta INGO, aby zjistil podrobné informace o projektu. 

- MZV – zjistit moţnosti finanční podpory českých institucí v zahraničních aktivitách 

- ERA - Udrţitelná struktura v oblastech, které jsou odlehlé od center turismu – kontrola 

všech námi podaných dokumentů proběhla pro CzWA úspěšně 
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4 Práce s korporativními členy  

 

- Připravit novou Smlouvu o poskytování sluţeb pro KČ dle připomínek k návrhu 

předmětu smlouvy do 3. 12. 2010 a rozeslat všem členům výboru k odsouhlasení  - 

RNDr. Česalová. Smlouva musí být rozeslána do konce roku 2010. 

- Seminář pro KČ – Ing. Hartig oslovil KČ, aby poslali návrhy na témata, která by na 

semináři uvítali. Z došlých návrhů bylo vybráno téma „Změna evropského patentového 

práva“. Seminář bude půldenní s 3 – 4 přednáškami dopoledne, po obědě by mohla 

navazovat exkurze. 

- Prof. Wanner a Ing. Hartig projednají s panem Lorencem – Technologické a inovační 

centrum (TIC) – moţnost zajištění a konání semináře přímo v instituci TIC. 

 

5 Práce s členskou základnou 

 

- Dořešit zařazení členů expertů do OS. 

- Rozšíření členské základny – cíleně oslovit vítěze soutěţí v oboru vodního hospodářství 

s nabídkou členství v CzWA (např. Cena Svatopluka Čecha) 

 

 

6 Stav financí 2010 

  

- Paní Bednaříková (externí účetní CzWA) zpracovala přehled financí do konce října 2010. 

- Ochranná známka AČE ČR – bylo odsouhlaseno prodlouţení platnosti do roku 2021 – 

zajistí pí. Šmídková 

- Výměna zasedací místnosti – připravit návrh a rozpočet na nákup nového zasedacího 

stolu a ţidlí – zajistí Doc. Malá a pí. Šmídková 

- Kaţdá OS obdrţí ze sekretariátu ke konci roku přehled svých financí za rok 2010.  

 

 

 

7 WATENVI 2011 

 

- Dne 14. prosince 2010 proběhne schůze výstavního výboru WATENVI v Praze, kde bude 

projednáván doprovodný program veletrhu. CzWA kaţdoročně spolupracuje na přípravě 

doprovodného programu s MPO – zajistí Dr. Stránský 

 

 

8 Výroční zpráva CzWA 

 

- Dr. Stránský předloţil návrh, jak by mohla tato „ročenka“ vypadat. Bylo dohodnuto, ţe 

členům CzWA se bude rozesílat v elektronické podobě a pro ostatní instituce bude 

v tištěné podobě. Vydána bude ke konci března, aţ bude znám konečný hospodářský 

výsledek Asociace. 

- Pro zahraniční organizace bude zpráva obsahovat zkrácený přehled informací o CzWA 

přeloţený do angličtiny. 

- Odborné skupiny – kaţdá skupina bude mít svoji stránku, na které budou obecné 

informace a také přehled činnosti za předešlý rok – je nutné i na valnou hromadu - 

zpracovat do příštího výboru   
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9 Různé 

 

- Norma na vsakování – vznik této normy se nevyvíjí příliš dobře. Dr. Stránský proto 

navrhl přeloţit německou normu DWA č. 138 za účelem vzniku metodického pokynu. 

Bylo by nutné zajistit práva z DWA a překlad. S paní Bednaříkovou se musí projednat, 

jestli je to z daňového hlediska vůbec moţné (nejsme plátci DPH). Pokud by to moţné 

nebylo, je řešením vydat tento metodický pokyn přes časopis Vodní hospodářství.  

- Skype – pan předseda znovu apeloval na všechny členy výboru, aby mu předali přes 

sekretariát své skypové adresy a také termíny moţného kontaktu přes Skype, a to 

nejpozději do 10. 12. 2010. 

- Všichni členové výboru předloţí panu předsedovi hodnocení své činnosti ve výboru za 

rok 2010 do 3. 12.  

- Bylo odsouhlaseno prodlouţení pracovní smlouvy na dobu neurčitou s paní Šmídkovou  

- Konference Moravská Třebová 2012 – byl schválen termín 3. – 4. 4. 2012 

- Ročenka IWA 2010 – prof. Wanner a Dr. Kabelková připraví podklady, které odešlou na 

sekretariát IWA do února 2011.  

- Odborné akce 2011 – Ing. Langer rozešle k doplnění všem členům výboru přehled akcí 

na rok 2011. Hotový přehled bude uveřejněn na webu CzWA 

- Dr. Fialu a Dr. Stránského kontaktoval ukrajinský odborník ţijící od roku 1996 částečně 

v Praze s ţádostí o spolupráci mezi CzWA a asociací na Ukrajině podobné SOVAKu 

v ČR. Mají zájem získávat odborné informace z EU zejména technologie čištění 

průmyslových odpadních vod a čištění pitných vod.  Členové výboru se dohodli na tomto 

postupu: poslat tomuto odborníkovi obecné informace o CzWA a vyzvat předsedu 

ukrajinské asociace k setkání a případně k dohodě o spolupráci mezi asociacemi. Jednou 

z moţností by bylo uspořádání semináře na témata, která je zajímají. Všechny moţnosti 

je potřeba pečlivě zváţit. 

 

 

 

10 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 

(418) 

Mgr. Eva Stehnová (415) Ing. Eva Sýkorová (417) 

 Ing. Blaţena Kolaříková (416)  

 

Korporativní členství - přijetí 

                                                                         - 

 

Korporativní členství - ukončení 
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- 

 

Ukončení členství 

- 

 

 

Příští výbor se bude konat v Praze v termínu kolem 15. ledna 2011 

 

V Brně 4. 12. 2010 

                                                                                                Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                                Schválil: Dr. Krňávek  

 

 

 


