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ASOCIACE PRO VODU ČR  
Traťová 574/1, 619 00 Brno, Česká republika 

GSM 737 508 640  

e-mail: czwa@czwa.cz 

 

 

 

Zápis z 7. zasedání výboru CzWA konaného dne 7. června 2017 v Novém 

Městě na Moravě 

  

Přítomni: 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., Mgr. Jiří Paul, Ing. Martin Srb, Ph.D., doc. Ing. Jitka Malá, 

Ph.D., Ing. Martin Fiala, Ph.D., doc. Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. 

Omluveni:    

Revizní komise  

Vedoucí OS  

Hosté  

 

 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Valná hromada CzWA service s.r.o. 

2. Konference 

3. Spolupráce 

4. Odborné skupiny 

5. Individuální a korporativní členové 

6. Projekty 

7. Společnosti s účastí CzWA 

8. Organizační, finanční a vnitřní záležitosti 

9. Různé  

10. Administrace  

 

 

Jednání vedl doc. Stránský dle programu. 
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1 Valná hromada CzWA service s.r.o. 

 

- Jana Šmídková přečetla Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku a předložila 

roční účetní uzávěrku společnosti CzWA service s.r.o. (příloha zápisu) 

- Asociace pro vodu ČR z.s. jako jediný společník CzWA service s.r.o. přijímá rozhodnutí o 

schválení účetní uzávěrky za rok 2016. Výsledek hospodaření za rok 2016 skončil ve 

ztrátě 67 tis. Kč. 

 

 

2 Konference 

 

ICUD 2017 

Do programu konference se s abstraktem přednášky přihlásilo 607 autorů. Souběžně poběží 6 

sekcí přednášek. 

K dnešnímu dni bylo přihlášeno k účasti necelých 100 osob.  

Chtěli jsme finančně podpořit účast přednášejících z východní Evropy grantem z visegradských 

fondů. Žádost o dotaci, kterou jsme podávali ve dvou termínech, nebyla z V4 podpořena.  

 

12. bienální konference VODA 2017 

- schválené záštity – ministr zemědělství, MŽP, hejtmanka Středočeského kraje (Ing. 

Jaroslava Pokorná Jermanová), město Poděbrady 

- dohodnuté mediální partnerství – kromě Vodního hospodářství také portál 

Tretiruka.cz, Vodárenství.cz a Vodovod.info. Na webových stránkách nám budou 

uveřejňovat zprávy o konferenci, my uvedeme jejich logo na konferenčních materiálech a 

webu konference. Vodárenství.cz chtějí umožnit vstup a natočit živé zpravodajství a 

z portálu mají zájem o vstup pro dvě osoby. 

- partneři konference – generální partner LINDE GAS, hlavní partner VaK NYMBURK, 

HACH LANGE, ENERGIE AG Bohemia, partner KUNST, ENVIROX, SETRA, ENVI-

PUR, ASIO, FORTEX-AGS.  

- exkurze – 1) ČOV a úpravna vody v Poděbradech – doprava vláčkem, cca 4 km 2) 

Prohlídka zámku Karlova Koruna – dohodnutý čas na 10:00, prohlídka na cca 45 min, 

zájemci si budou v přihlášce zaškrtávat, jestli chtějí zajistit dopravu nebo využijí vlastní  

- společenský večer koncert – hudební těleso Trio Syrinx – program s názvem Třpyt 

vodní hladiny (flétna, violoncello, harfa) 

- Country večer na lodi – očekáváme návrhy kapel 

- konference byla ohodnocena v celoživotním vzděláváním ČKAIT 3 body 

- 2. cirkulář k tisku – podklady do časopisu VH (červnové číslo) 

- fotodokumentace - zajištěna p. Šípkem (jako při minulých konferencích) 

- ubytování – zajištěno v lázeňských hotelích, výbor CzWA v penzionu Rondel od úterý 

19.9. do pátku 22.9. 

- strava – z KC nám zaslali návrh občerstvení, bude projednáno organizačním výborem 

 

Program konference 

Z důvodu malého zájmu o aktivní účast a prodloužení termínu dodání abstraktu přednášky se o 

více jak měsíc prodloužil výběr přednášek do programu. Nyní byl již program autorům rozeslán 

a žádostí o potvrzení jmen autorů a názvu přednášky. Ve čtvrtek 8. 6. by měla být připravena 

finální podoba k zapsání do 2. cirkuláře.  
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Zasedání rady IWA 

Pro rok 2017 byla vybrána pro pořádání Praha pro vhodnou lokalitu pro zástupce z východní 

Evropy. Zasedání proběhne ve stejném termínu jako konference VODA 2017 v Poděbradech. 

Prezidentka IWA Diane D´Arras a Helmut Kroiss budou mít přednášku ve středeční plenární 

sekci konference VODA. Zároveň se asi 30 zástupců ze zasedání zúčastní koncertu a 

společenského večera. Náklady na účast zástupců IWA na společenském večeru projedná prof. 

Wanner se společností C-IN, která Zasedání rady IWA zajišťuje.   

 

Ideový workshop CzWA 
Plenární část na cca 120 minut. Odborné sekce  

Program bude začínat 7. června ve 14 hodin plenárním zasedáním, kde budou přednesena 

témata. Ve čtvrtek 8. června budou dopoledne projednávána témata v pracovních skupinách. 

 

1. obecné fungování asociace – formulování vizí CzWA s využitím hlavního předmětu činnosti, 

přičemž dvěma základními kameny budoucí vize by měly být „postavení ve společnosti“ a 

„zapojení CzWA do systému odborné výchovy a přípravy“. 

Postavení ve společnosti zahrnuje témata: 

- obnova partnerství s MZe, MŽP; MPO, HK, SOVAK, SVH…+ čeho by se měly smlouvy 

týkat 

Zapojení CzWA do systému odborné výchovy a přípravy zahrnuje témata: 

- kvalifikační kritéria pro projektanty technologie 

- vyšší kvalifikace pro odborné zástupce provozování VaK pro veřejnou potřebu 

- zvyšování kvalifikace/úrovně vzdělání určitých odborných profesí (obsluha, technolog)  

- definování vztahu k veřejnosti a školství, cíle 

Předsedat plenární sekci bude předseda výboru CzWA David Stránský a Jiří Paul (předseda 

programového výboru IW CzWA) 

 

2. oborové rozdělení témat pro pracovní skupiny: 

1 – legislativa a praxe při znovuvyužití vody a kalu – moderátor Jiří Wanner 

2 – kvalita vypouštěné vody z ČOV, principy stanovení limitů – moderátor Břetislav Krňávek 

3 – dešťové vody ve městech (hospodaření a OK) – moderátorka Ivana Kabelková 

4 – specifické polutanty v pitné a odpadní vodě – moderátorka Andrea Benáková 

5 – ochrana vody v přírodě před znečištěním, hospodaření s vodou v krajině, energetika a další – 

moderátor Jiří Paul 

 

Výstupem z konference by měla být představa debatní skupiny, jak bude dále postupovat a kdy 

bude schopna předložit výboru/následné konferenci návrh na cíl, na kterém se shodnou, popř. 

koho dalšího/kterou OS osloví ke spolupráci na přípravě cíle. Průběžné zprávy nebo souhrnnou 

zprávu je záměr odprezentovat v rámci bienální konference VODA 2017 v Poděbradech. 

 

 

3 Spolupráce 

 

DWA 

Prof. Wanner prověřoval zájem o přeložení německé normy DWA k ČOV, zatím nedořešeno. 

Prof. Wanner navrhl, aby se k normě konal na začátku roku 2018 seminář.  

MŽP 

Nyní byl přijat nový ředitel sekce odboru ochrany vod Mgr. Lukáš Záruba. 
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AČE SR 

Místem setkání zástupců CzWA a AČR SR bylo odsouhlaseno město Štramberk. Návrh termínu 

2. – 3. listopadu 2017 projedná se slovenskou stranou pí. Šmídková. 

SOVAK 

Podobu dohody či memoranda o spolupráci bude projednávat s Ing. Vlasákem (ředitel SOVAK) 

předseda Stránský. 

 

 

4 Odborné skupiny 

 

YWP CZ 

Registrace v IWA – podmínkou je, aby členové ve vedení YWP CZ byli zároveň členy IWA. 

Členkou IWA je pouze Ing. Iva Johanidesová (předsedkyně YWP CZ), její zástupci členy zatím 

nejsou. Výborem CzWA byl podpořen příspěvek ve výši 50% na jeden členský příspěvek.  

YWP CZ uspořádali 2. června 2017 Hydrobiologický workshop Voda očima hydrologa. 

Přednášející byly prof. Sládečková a Ing. Šťastná, Ph.D.  

 

Agenda stálých OS 

ČR MOV – není aktuální webová stránka (nový název odborné skupiny Čištění a recyklace 

městských odpadních vod) 

ČAO – nebyla zaslána závěrečná zpráva kořenovky.cz (Ing. Kriška) 

 

OUÚ – závěrečná zpráva ze semináře Hospodaření s dešťovou vodou (Dr. Kabelková) 

 

DZ – záležitost ohledně diskuzního semináře 22. června a dopis RNDr. Kubalovi. Schůzka 

proběhne tady. Výstup schůzky pošle místopředseda následně.  

 

Vodárenství a Povrchové vody – proběhly volby zástupce vedoucího. Vedení odborné skupiny 

je nyní Mgr. Jiří Paul (vedoucí OS), Ing. Helena Sochorová, Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., doc. 

Ing. Petr Dolejš, CSc. (zástupci vedoucího). Změna názvu odborné skupiny zatím nebyla 

dořešena. 

 

 „Kuchařka“ k seminářům – připravuje místopředseda Martin Fiala. 

 

Benchmarking MZe – připomínky k benchmarkingu vlastnických a provozovatelských subjektů 

VaK v ČR za rok 2015 lze zaslat nejpozději do 15. června 2017. Připomínková skupina je 

složena místopředseda CzWA Martin Fiala, člen výboru Jiří Paul a člen CzWA Ing. Vykydal. 

  

Usnesení výboru CzWA – do každé ad hoc skupiny bude zvolen jeden člen z výboru 

CzWA. 

 

Agenda AD HOC OS – 

Č. 
skupiny Založena Zpracovatelský tým Vedoucí Předmět Ukončena 

Archivace 
výstupu 

2016_5 21.6.2016   
I. 
Johanidesová 

Young Water 
Professionals     

2016_7 20.9.2016     Historické     
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vodohospodářské 
stavby 

2017_1  15.2.2017 

Prof. Václav Janda 
Doc. Petr Dolejš 
Doc. Martin 
Pivokonský 

Prof. Václav 
Janda 

Služby a činnosti 
spojené s expertní 
technickou pomocí 
formou dohledu nad 
technologickou částí 
projektu na investiční 
akci Modernizace 
úpravny vody Želivka 

 7.6.2017 
Zpráva 
v archivu 
CzWA  

2017_2 15.2.2017 

K. Plotěný 
M. Koller 
S. Pešek 
M. Kriška 
V. Štiková 

Ing. Karel 
Plotěný 

 
 
Školení OZO pro MŽP 
11. 5. 2017 
 

7.6.2017 
Školení 
proběhlo 11. 5. 
2017 

2017_3 9.3.2017 

Dr. Ing. Monika 
Stavělová             
Ing. Jiří Klicpera,CSc.                     
Ing. Oldřich Šamal 

Dr. M. 
Stavělová 

Posouzení dvou studií 
rekonstrukce BČOV 
závodu Huhtamaki ČR 
a.s. 

7.6.2017 
Zpráva v 
archivu CzWA 

2017_4 11.4.2017 

Ing. Jan Foller                                      
Ing. Jiří Jelínek                                 
Ing. Petr Klimeš                                   
Ing. Milan Jun 

Ing. Jan 
Foller 

Posouzení kapacity 
ČOV obce Grygov 

7.6.2017 
Zpráva v 
archivu CzWA 

2017_5 7.6.2017 
prof. Václav Janda 
doc. Petr Dolejš 

prof. Václav 
Janda 

Odborné posouzení 
projektů úpraven vody 
podaných do 43. Výzvy 
OPŽP 2014-2020, 
Prioritní osy 1, 
specifického cíle 1.2,  
pro SFŽP ČR 

  

 

 

5 Individuální a korporativní členové 

 

Čtyři členové CzWA, kterým bylo podmínečně ukončeno členství členskou schůzi, dlužné 

členské příspěvky neuhradili. Jejich členství je ukončeno, budou o tom srozuměni dopisem. 

 

Výstava VOD-KA 2017 

Stánek – v letošním roce spoluvystavovali na stánku tři korporativní členové – ABESS s.r.o., 

EKONA s.r.o. a Satturn Holešov s.r.o. Společný stánek zajišťovala CzWA service s.r.o. O 

spoluvystavovatele byl poměrně slušný zájem. 

 

CzWA se také podílela na doprovodném programu výstavy. Členové CzWA svými přednáškami 

zaplnili celý čtvrteční program. Program moderoval Ing. Martin Srb, Ph.D., který také připraví 

závěrečnou zprávu. 
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IFAT 2018 

Zahájení příprav bude projednáno na příštím výboru. Termín veletrhu je 14. – 18. května 2018. 

 

 

6 Projekty 

 

Visegradské fondy – žádost o grant na podporu účasti autorů z východní Evropy na konferenci 

ICUD 2017 nebyl podpořen.  

 

Výzva Ministerstva kultury 

Projekt: Vytvoření elektronické databáze vodohospodářských technických památek ČR 

Žádost nebyla podpořena. 

 

OP PIK  

Výzva je zaměřená na podporu investování do energeticky úsporných opatření. Výzva je pouze 

pro firmy, informace bude předána korporativním členům CzWA. 

 

 

7 Společnosti s účastí CzWA 

Vodní hospodářství 
Na schůzce s šéfredaktorem VH projednal hospodář CzWA B. Krňávek vypracování fnanční 

rozvahy na rok 2018. Dále je ještě zapotřebí dořešit analýzu za ukončený rok 2016 a vysvětlit 

některé výdajové položky v roce 2017. V letošním roce odchází Ing. Dragoun do důchodu.  

 

Valná hromada společnosti Vodní hospodářství – proběhla dne 31.5.2017  

 

 

8 Organizační, finanční a vnitřní záležitosti 

 

Výsledky hospodaření za rok 2016  
Na členské schůzi 5. dubna 2017 byl schválen výsledek hospodaření Asociace pro vodu ČR z.s. 

za rok 2016, který skončil ve ztrátě 33 tis. Kč.  

 

Pojištění majetku – k 30. červnu 2016 končí pojištění majetku Asociace pro vodu ČR z.s. 

V novém sídle CzWA je pronajímatel pojištěn, proto není nutné pojistku obnovovat. Pí. 

Šmídková zjistí, jak je to to s řešením škody způsobené pronajímateli. 

 

Stříbrné jubileum CzWA – výroba hrnku s logem k 25. výročí objednán. Odznáček z důvodu 

vysoké ceny objednávat nebudeme. 

 

 

9 Různé 

 

Logo CzWA service s.r.o. – dořešit grafickou verzi 

 

Delegace z Jižní Koreje – 10. června 2017 přijede do Prahy delegace z Korea Water and 

Wastewater Works Association. Tato Asociace je zaměřená na vodní hospodářství a má 
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celostátní působnost, někteří její členové jsou zároveň zastupitelé hl. města Soul, Busan a dalších 

krajských měst. Delegace má zájem o schůzku se zástupci CzWA. Krom Jiřího Paula se nikdo ze 

členů výboru nemůže setkání účastnit. Kontakty na zajišťovatele setkání předáme na sekretariát 

SOVAK k možnému delegování zástupce za ČR. 

 

Ukrajinská asociace UKRVODOKANALEKOLOGIA – setkání prezidenta p. Zherlitsyna 

s předsedou CzWA Davidem Stránským na stánku CzWA při výstavě VOD-KA. Jeho vize je 

vytvořit skupinu prezidentů Asociací zabývajících se vodním hospodářství ve východní Evropě 

k setkávání se řešení problémů s vodou v tomto sektoru.  

 

 

10 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

 Ing. Robert Roh (543)  

 Ing. Petr Hrušková (544)  

   

   

   

   

 

Korporativní členství - přijetí 

 

 

Korporativní členství - ukončení 

 

 

Ukončení členství 

  

 

Příští výbor se bude konat v listopadu 2017 

 

V Novém Městě na Moravě, dne 7. června 2017 

 

                                                                                               Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                               Schválil: David Stránský 


