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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 ze 7. zasedání výboru CzWA konaného dne 23. 6. 2014 na VŠCHT v 

Praze 

 

  

Přítomni: doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., RNDr. Marcela 

Česalová, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Vladimír Langer, Ing. Martin 

Fiala, Ph.D., Ing. Martin Srb, Ph.D., Ing. Milan Lánský, Ph.D. Ing. Karel 

Hartig, CSc. 

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

Revizní komise  

Vedoucí OS  

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Konference IWA 

2. Spolupráce 

3. Odborné skupiny 

4. Web 

5. Výstavy 

6. Korporativní členství 

7. Projekty 

8. Posudky 

9. Finance CzWA 

10. Vodní hospodářství 

11. Různé 

12. Dokumentace CzWA 

 

 

Jednání vedl Dr. Stránský dle programu. 
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1 Konference IWA 

 

LWWTP 2015  

- Předseda CzWA doc. Stránský upraví a projedná poslední připomínky ke smlouvě s C-

IN. Finální návrh pošle během července 2014 k odsouhlasení výboru.  

- Organizační výbor konference předseda Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., místopředseda 

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D. a za výkonnou část doktorandi z VŠCHT. Do organizačního 

výboru se zapojili zástupci společností Veolia Voda ČR (Ing. Bohdan Soukup, Ph.D.)  

ONDEO, a.s. (Pavel Kavka) a Energie AG Bohemia s.r.o. (Mgr. Jiří Paul).  

- Může vzniknout problém s účastníky, protože IWA pořádá v květnu 2015 podobnou 

konferenci IWA Nutrient Removal and Recovery 2015: Moving innovation into 

practice v polském Gdaňsku. 

 

ICUD 2017 

- Organizační výbor konference je složen (předběžně): doc. Ing. David Stránský, Ph.D., 

Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Karel Pryl, doc. Ing. Jaroslav 

Pollert, Ph.D. a Ing. Ondřej Beneš, Ph.D. Výbor bude mít funkci poradní. 

- V září se bude konat na Borneu předcházející ročník konference ICUD 2015. Zástupci 

organizačního výboru zde budou prezentovat konferenci ICUD 2017 v ČR. 

 

Oba výbory budou pověřeny k činnosti pověřovacím dopisem, který vytvoří předseda 

CzWA doc. Stránský. 

 

2 Spolupráce 

 

- MZe, MŽP a MPO – dopisy s žádostí o schůzku byly odeslány a následně byly 

domluveny termíny schůzek předsedy CzWA doc. Stránského na jednotlivých 

ministerstvech. 

- SOVAK – Dr. Lánský se zúčastnil valné hromady SOVAKu. Ze zpráv ze zasedání 

nevyplynuly žádné konfliktní situace.  

- IWA – IWA 100 let aktivace kalu – odborná publikace – nabídnout společnou 

objednávku členům. Zjistit členské číslo CzWA v IWA. 

- Svaz měst a obcí – jedna z možností jak prezentovat CzWA mezi městy a obcemi 

vzniká při projektu Národní síť Zdravých měst ČR. Předseda CzWA doc. Stránský se 

sejde na schůzce s vedoucí kanceláře NSZM s Mgr. Jitkou Bouškovou. 

- AČE SR – pořádá letos v říjnu další bienální konferenci Odpadní vody ve 

Vysokých Tatrách. Programový výbor konference požádal CzWA o pomoc s aktivní 

účastí na konferenci. 

- Vysoké a střední školy – Young Water Profesionals – info od M. Srba v emailu. 

Portfolio přednášejících, které bychom mohli nabízet vysokým školám. Oslovit členy 

CzWA zejména experty s prosbou o nabídku přednášky pro školy. Minimálně 10 témat 
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s přednášejícím. Stanovit podmínky náklady. Přednášky by běžely od září 2014. 

Koncept zajistí Dr. Srb a Dr. Kabelková. Grafické zpracování k odeslání v tištěné 

podobě i v elektronické. Posunuto na září. 

- ČSAVE – spolupráce zatím nenavázána. Komunikace vázne. 

 

3 Odborné skupiny 

 

- EOV – zástupcem OS byl zvolen Ing. Karel Plotěný.  

- TZVČ - Proběhla diskuze ohledně vzniku nové OS (V. Hodaň). Skupina bude působit 

pod OS TZVČ. 

- Clustering OS – problemtika na dlouhodobé řešení. 

- OS Povrchové vody – zástupkyní OS byla zvolena Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Další 

jednání ohledně činnosti OS si vezme na starosti místopředseda CzWA Dr. Krňávek.  

- OS OUÚ – zpracován překlad Norma VDMA 24657:2012 Strojně technologické 

vybavení objektů na stokové síti - pokyny k provozu, údržbě a obnově 

- Aktualizace webových stránek OS – do 30. 6. vyřešeno. 

- Ad hoc skupina pro NV č. 61 – skupina se začíná formovat, očekáváme zprávy o její 

činnosti. 

 

 

4 Web 

 

- Pí. Šmídková zašle chybějící zápisy z výboru Dr. Lánskému k uložení na web. 

- Výhody členům CzWA – soukromá sekce pouze pro členy, do které by se členové 

přihlašovali heslem. Obsahem by byly materiály z konferencí a seminářů, knihovna 

apod..  

- Členská přihláška – zůstane v tištěné podobě. 

 

 

5 Výstavy 

 

- IFAT 2014 – díky tomuto veletrhu se koná jednou za dva roky zasedání EWA v Evropě. 

CzWA obdržela v rámci členství v EWA 250 voucherů pro své členy. Tento počet je 

prozatím dostačující. 

- ENVIBRNO 2014 – v letošním roce opět nižší účast jak vystavujících firem, tak i 

návštěvníků. Na semináři v rámci doprovodného programu jsme zaznamenali také nižší 

účast než v loňském roce. Může to být i z důvodu malé prezentace programu ze strany 

veletrhů.   

- FOR WASTE & WATER – sekce 25. mezinárodního veletrhu FOR ARCH 2014. 

Projednána spolupráce na vzájemné prezentaci. CzWA obdrží pro své členy jednodenní 

vstupní vouchery na veletrh. 

  

 

6 Korporativní členství 
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Podle finanční situace zvážíme ke konci roku opět inzerci v časopisech, které se zabývají 

oborem Vodním hospodářstvím. 

 

 

 

7 Projekty 

 

Projekt z OP LZZ – proběhla kontrola z Finanačního úřadu, který potvrdil výsledek kontroly 

z MPSV. 

 

 

8 Posudky v roce 2013 

 

ČOV Dobrovíz – objednávka. 

 

Chabařovické strojírny – podpis smlouvy na školení v rámci jejich vzdělávacího projektu. 

Zajišťovat bude Ing. Loužecký. 

 

VS Táborsko – fakturace. 

 

 

9  Finance CzWA  
 

- Cestovné – členové výboru mají nárok na cestovné na výbor, ostatní je nutné předjednat s 

výborem. Výbor odsouhlasil proplacení cestovného prof. Wannerovi do Tábora na 

konferenci Pitné vody.  

- Členské příspěvky – předseda CzWA doc. Stránský napíše vystvětlující dopis ke změně 

struktury členských příspěvků členům CzWA. Dopis bude rozeslán nejpozději v říjnu. 

- Dceřiná společnost CzWA – pí. Šmídková zajistí schůzku během července nebo srpna 

2014 s účetní.  

 

Na příštím výboru bude projednán předběžný rozpočet CzWA do konce roku 2014. Zajistí pí. 

Šmídková. 

 

 

10 Vodní hospodářství 

 

- Valná hromada – proběhne 23. 6. 2014 od 14 hodin. Za CzWA se zúčastní předseda doc. 

Stránský. 

- Redakční rada – vhodným kandidátem do RR je osobnost s publikační historií, ochotný 

pracovat ve svém volném čase, výhodou bude i mladší ročník.   

- Listy CzWA – do tohoto bloku Vodního hospodářství tisknout legislativní změny, 

zákoníky apod. 

 

 

11 Různé 
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- 11. bienální konference VODA 2015 – výbor odsouhlasil termín 16. – 18. září 2015 

v Poděbradech. 

- Kalendář CzWA 2015 – rozeslání nabídky inzerentům zajistí pí. Šmídková. Členové 

výboru promyslí, komu můžeme inzerci vzhledem k její upadající tendenci nabídnout. 

Své návrhy pošlou na sektreatriát.  

- V květnu proběhlo korespondenční hlasování výboru k odsouhlasení jazykového kurzu 

AJ pro pí. Šmídkovou. 

 

12 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

Ing. Pavel Loužecký (464) – 

korespondenčně duben 2014 

  

Ing. Richard Kuk (465)   

   

   

 

Korporativní členství - přijetí 

 

 

Korporativní členství - ukončení 

 

 

Ukončení členství 

Ing. Jiří Kutal (172) 

 

 

Příští výbor se bude konat v 13. nebo 14. 10. 2014 

 

V Praze 23. 6. 2014 

                                                                                                Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                                Schválil: doc. Stránský 

 


