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

tel. 543 235 303 

GSM 737 508 640  

e-mail: czwa@czwa.cz 

 

 

 

Zápis z 4. zasedání výboru CzWA konaného dne 30. 11. 2016 v Praze 

  

Přítomni: Ing. Martin Fiala, Ph.D., Ing. Břetislav Krňávek, PhD., prof. Ing. Jiří Wanner, 

DrSc., doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. 

Vladimír Langer, Ing. Andrea Benáková, Ph.D., doc. Mgr. Jana Nábělková, 

Ph.D., Mgr. Jiří Paul, Ing. Martin Srb, Ph.D. 

Omluveni:   doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D 

Revizní komise  

Vedoucí OS  

Hosté  

 

 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Mimořádná členská schůze 

2. Konference 

3. Odborné skupiny 

4. Individuální a korporativní členové 

5. Spolupráce 

6. Projekty 

7. Vodní hospodářství – časopis 

8. CzWA service s.r.o. 

9. Různé 

10. Administrace  

 

 

Jednání vedl doc. Stránský dle programu. 
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1 Mimořádná členská schůze 

 

Předchozím korespondenčním hlasováním byl schválen termín konání mimořádné členské 

schůze na 30. listopadu 2016 od 14,00 hod v Kinosále VÚV TGM v.v.i. V případě, že nebude při 

zahájení mimořádná ČS usnášeníschopná, je svolána na 14,30 hod náhradní mimořádná členská 

schůze. 

 

Moderátorem schůze byl zvolen místopředseda CzWA Martin Fiala, důvodovou zprávu k fúzi 

předloží přítomným členům Jiří Paul a důvody změny Stanov Asociace pro vodu ČR z.s. 

přednese předseda CzWA David Stránský. 

 

Smlouva o fúzi sloučením a důvodová zpráva jsou přílohou zápisu. 

 

 

2 Konference 

 

12. bienální konference VODA 2017 

Organizační výbor pokračuje v přípravě konference.  

V 11. čísle časopisu Vodní hospodářství vyjde 1. cirkulář konference s výzvou k zaslání 

abstraktu přednášek na témata uvedená v cirkuláři. Termín zaslání abstraktu je 28. února 2017. 

 

Harmonogram konference – zachování třídenní struktury konference. Středa dopoledne proběhne 

plenární sekce, následovat budou dvě odborné paralelní sekce. Ve čtvrtek dopoledne budou další 

dvě odborné paralelní sekce, na které bude po obědové přestávce navazovat závěrečná plenární 

sekce s tzv. „kontroverzní přednáškou“. Na závěr přednáškového programu konference 

přednesou krátké představení vítězných posterů ocenění autoři. Při zahájení prvního 

společenského večera po koncertě budou oceněni vítězové posterové soutěže O cenu předsedy 

CzWA. Vítězové své postery krátce představí druhý den odpoledne na závěrečné plenární sekci. 

V pátek proběhnou exkurze. 

 

 

ICUD 2017 

Byl rozeslán 1
st
 call for abstracts.  Z 15 přihlášených bylo schváleno 12 Special Sessions. Dále 

probíhají jednání s případnými sponzory.  

 

Na podporu účasti odborníků z východní Evropy budeme podávat žádost o grant 

z Visegrádských fondů.  

 

Sekretariát IWA vůbec nekomunikuje ohledně příprav konference. 

 

Výbor CzWA odsouhlasil rozšíření organizačního výboru konference ICUD o doc. Mgr. Janu 

Nábělkovou, Ph.D. a Ing. Vladimíra Habra. 

 

 

Zasedání rady IWA 

Připadá v úvahu pouze v roce 2017. Prof. Wanner s Andreou Benákovou a Martinem Srbem 

prověří možnosti uspořádání zasedání rady IWA v roce 2017. 
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Ideový workshop CzWA 

V průběhu ledna 2017 svolá Jiří Paul schůzku programového výboru (Mgr. Jiří Paul – předseda 

programového výboru, Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková – členové 

programového výboru). Na schůzce bude zpracován výstup ze zaslaných návrhů od odborných 

skupin. 

 

 

3 Odborné skupiny 

 

AD HOC YWP – předložila výboru vnitřní řády ad hoc skupiny. Výbor pověřil Martina Srba 

v jednání ohledně těchto řádů. Konkrétně, že výbor nemá důvod se k zaslaným vnitřním řádům 

skupiny vyjadřovat a je přesvědčen, že dokumenty CzWA jsou pro činnost OS dostačující. 

S vedením ad hoc skupiny prověří jaké jsou podmínky pro registraci v IWA. 

 

OS DZ – několik členů OS si stěžuje na špatnou komunikaci s vedením skupiny. Potíže projedná 

s vedoucí Ing. Hrnčírovou předseda doc. Stránský a místopředseda Ing. Fiala. 

 

Ostatní agenda stálých OS  

- Aktuální tabulka plánovaných konferencí a seminářů je na sekretariátě CzWA. 

- Schvalování programů konferencí a seminářů je v dikci místopředsedy Martina Fialy. 

- Ke konci roku pí. Šmídková pošle stavy kont odborných skupin místopředsedovi a 

hospodáři. 

- 4. ledna 2017 proběhne schůzka vedoucích odborných skupin v knihovně VŠCHT. 

 

Agenda AD HOC OS 

Č. 
skupiny Založena Zpracovatelský tým Vedoucí Předmět Ukončena 

Archivace 
výstupu 

1 12.4.2016 

J. Wanner 

J. Wanner 

Studie optimálního 
řešení čištění 
odpadních vod v obci 
Ouběnice (u Dobříše) 

21.6.2016 
Zpráva 
archivována na 
CzWA 

M. Srb 

J. Kučera 

2 12.4.2016 

M. Kriška 

M. Kriška 

Odborné posouzení 
technologické části a 
projektové 
dokumentace ČOV – 
Valšovice 

21.6.2016 
Zpráva 
archivována na 
CzWA 

B. Krňávek 

K. Plotěný 

3 20.4.2016 

D. Stránský 

D. Stránský 

Zajištění odborných 
lektorů pro cyklus 
seminářů Chytré 
hospodaření s vodou - 
možnosti finanční 
podpory (pro SFŽP) 

21.6.2016 
Prezentace 
archivována na 
CzWA 

I. Kabelková 

J. Vítek  

L. Novák - PROJECT-
ISA (nečlen) 

4 13.6.2016 

M. Pečenka 

M. Pečenka 

Odborné posouzení 
zprávy "ČOV Jinočany, 
zpráva o aktuální 
kapacitě ČOV a 
zatížení přiváděného z 
obce Zbuzany" 

20.9.2016 
Zpráva 
archivována na 
CzWA 

M. Fiala 

5 21.6.2016   
I. 
Johanidesová 

Young Water 
Professionals     
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6 20.9.2016 

K. Plotěný 

K. Plotěný 
Školení OZO pro MŽP 
15.11.2016 

30.11.2016 

  

M. Koller 

M. Pešek 

M. Kriška 

V. Štiková 

7 20.9.2016     

Historické 
vodohospodářské 
stavby     

 

 

4 Individuální a korporativní členové 

 

Veletrh VODOVODY - KANALIZACE 2017 

Korporativním členům byla nabídnuta možnost společného stánku na veletrhu pod CzWA. 

Zájem projevilo 5 společností. Pí. Šmídková projedná podmínky společného stánku 

s organizátorem veletrhu. 

 

Bor plastika - d.o.o. 

Společnost z Chorvatska projevila zájem o členství v CzWA. Jejímu zástupci byly odeslány 

podklady pro podání přihlášky.  

 

 

5 Spolupráce 

 

EWA working group  

Prof. Wanner komunikuje ohledně zapojení CzWA do pracovní skupiny se zástupci EWA. V 1. 

čtvrtletí 2017 by měla proběhnout první schůzka pracovní skupiny. Prof. Wanner jedná se 

zástupci EWA ohledně termínu schůzky při zasedání EWA v Berlíně.   

 

Dotace Želivka 

Předseda nabídne odbornou spolupráci při projektu Úprava Želivky v dopise RNDr. Kubalovi. 

 

SOVAK 

V listopadu 2017 proběhla konference Provoz vodovodů a kanalizací v Hradci Králové. Na 

konferenci byli pozváni předseda CzWA doc. Stránský a místopředseda Ing. Fiala. Doc. 

Stránský na konferenci přednášel. 

 

Dále probíhají přípravy ve spolupráci s MPO na doprovodném programu VOD-KA 2017. 

Zajišťuje Dr. Kabelková. 

 

Společnost pro zahradní a krajinnou tvorbu – pozvali k přednášce na konferenci předsedu 

CzWA doc. Stránského. Konference se bude konat 3. 12. v Luhačovicích. Pokud by měli zájem 

o spolupráci, byla by to jedna z cest, jak se lépe napojit na města a obce. 

 

MŽP – Národní dialog – ministru Mgr. Brabcovi byl odeslán dopis s nabídkou spolupráce. Přišla 

děkovná odpověď bez žádné konkrétní nabídky. 
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Memoranda 

Obnovení memoranda s DWA. Zajistí pí. Šmídková s prof. Wannerem. Podpis by bylo možné 

uskutečnit na březnovém veletrhu WASSER v Berlíně. 

Ostatní memoranda jsou na dobu neurčitou. 

 

 

6 Projekty 

 

OPŽP Environmentální prevence – prioritní oblast č. 6 NPŽP ze SFŽP ČR 

podána žádost o dotaci v prioritní oblasti č. 6 NPŽP ze SFŽP ČR. Předmětem žádosti je 

uspořádání 10 dvoudenních seminářů k proškolení lektorů EVVO. Žádost byla podána ve výši 

760.000 Kč, přičemž 80% by bylo hrazeno ze SFŽP a 20% by byla spoluúčast CzWA. Zatím 

nebylo zasláno rozhodnutí. 

 

Výzva č. 60 v programu ESF  
zaměřena vzdělávání zaměstnanců členských firem spolků, nadací, hospodářských komor apod. 

Asociace oslovila své členy a k zapojení do projektu se přihlásily firmy DHI a.s., ENVI – PUR 

s.r.o., ABESS s.r.o., IN – EKO TEAM s.r.o., SOKOFLOK s.r.o. a KEMIFLOC a.s.  

Žádost o dotaci ve výši 835 272,00 Kč v pondělí 3. 10. 2016 v 12:15 hodin. Zatím máme zprávu, 

že žádost je po formální stránce v pořádku. 

 

Visegradské fondy  

v rámci konference ICUD bude žádáno o dotaci na podporu Special sessions. Žádost budeme 

podávat k 1. 12. 2016 v celkové výši 10.500 € (8.000 € dotace + 2.500 € spoluúčast formou 

vlastních nákladů). Grant je zaměřený na podporu účastí odborníků z východní Evropy na 

konferenci ICUD. 

  

Výzva Ministerstva kultury 

Projekt: Vytvoření elektronické databáze vodohospodářských technických památek ČR 

Poskytovatel: Státní fond Ministerstva kultury 

Přípravný tým: prof. Wanner, Jana Nábělková, Martin Srb, Andrea Benáková 

Termín podání přihlášky: do konce roku 2016 

Doba řešení: 1 rok 

Požadované finance: do 100 000 Kč bez spoluúčasti 

 

14. 12. proběhne schůzka přípravného týmu s Dr. Jirouškovou, která má zkušenosti s databází 

ERIH, která se zabývá industriálními památkami. Bude diskutována náplň projektu a možnost 

začlenění námi vytvořené databáze pod ERIH (Jde-li to a za jakých podmínek.) 

 

Water management Erasmus 

Grant zaměřený na navázání partnerských kontaktů, výměnu studentů a informací. V projektu by 

byly zapojení studenti z ČR, Polska atd. Podání žádosti by mělo být v únoru 2017, během června 

a července proběhne hodnocení a rozhodnutí, realizace nejdříve na podzim 2017. Doc. 

Nábělková s Dr. Benákovou zjistí, jaký by byl budget pro CzWA, případná spoluúčast a další 

podrobnosti. 

 

 

Česká rozvojová agentura 
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V rámci programu Vysílání expertů, který je novým a flexibilním nástrojem ČRA, hledají 

experta do bilaterárního projektu v Kosovu v sektoru vody a sanitace. Projekt se týká zlepšení 

nemocniční (místní) ČOV a kanalizace v Prištině. Předáno k řešení OS POV. 

 

 

7 Časopis Vodní hospodářství 

 

Water Management 

Návrh výboru pro pověření YWP, aby se ujali vydávání elektronického časopisu Water 

Management. 

 

 

8 CzWA service s.r.o. 

 

Do konce roku bude realizován 6. prosince seminář Problematika mikropolutantů při čištění 

odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou. Dále bude fakturováno tiskárně MLOK 

s.r.o. za spolupráci na inzertním kalendáři 50.000 Kč bez DPH. 

 

Bylo přijato, že CzWA service s.r.o. dle rozvahy skončí za rok 2016 ve ztrátě. 

 

 

9 Různé 

 

a) Web CzWA – doc. Stránský s pí. Šmídkovou projedná převedení webových stránek do 

redakčního systému s Ing. Zavadilem. Předpokládané náklady jsou 10 – 15 tis. Kč. 

b) Mustr posudků – Dr. Fiala s pí. Šmídkovou vytvořili jednotný mustr pro odborné posudky a 

expertízy. Dr. Fiala mustr představí vedoucím OS na schůzce v lednu 2017.  

c) Osvědčení členů CzWA – pro další období bude vytištěné na grafickém papíře bez 

laminování. 

d) Nové sídlo – k 1. 11. 2016 byl vypovězen nájem na Masné. Se společností DOTEC a.s. byla 

uzavřena smlouva o pronájmu s platností od 1. 2. 2017. Na adrese Traťová 1, Brno bude sídlo 

Asociace pro vodu ČR z.s. i CzWA service s.r.o. – souhlas se sídlem jsme již obdrželi. Změnu 

v OR a SR provedeme po přestěhování do nových prostor. 

e) Kalendář CzWA 2017 – je vytištěný a rozeslaný inzerentům. Přes počáteční nezájem se 

podařilo kalendář zaplnit dostatkem inzercí. 

 

10 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 
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Korporativní členství - přijetí 

 

 

Korporativní členství - ukončení 

 

 

Ukončení členství 

  

 

Příští výbor se bude konat začátkem února 2017. 

 

 

V Praze, dne 30. 11. 2016 

 

                                                                                               Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                                Schválil: David Stránský 


