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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 11. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 2. 4. 2012 

v Moravské Třebové 

 

  

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

Ph.D., prof. Ing. Wanner DrSc., Doc. Ing. Malá, Ph.D., Ing. Hartig, CSc., Ing. 

Stránský Ph.D., Dr. Ing. Kabelková,  Ing. Lánský, Ph.D.       

Omluveni:    

Vedoucí OS 

 

Ing. Benáková, Ph.D, Ing. Holas, CSc., Ing. Hrnčírová,, Ing. Hammer, Ing. 

Plotěný, Ing. Foller 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Odborné skupiny, semináře a konference 

2. Spolupráce CzWA  

3. VODA Fórum 2012 

4. Korporativní členství 

5. 20. výročí Asociace 

6. Web 

7. Finance, projekty 

8. ENVIBRNO 2012 

9. Valná hromada 

10. Různé 

11. Dokumentace CzWA 

 

 

 

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu. 
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1 Odborné skupiny, semináře a konference, bienální konference VODA 2013 

 

– POV – Ing. Hammer byl zvolen novým vedoucím OS. Prof. Wanner navrhl spolupráci 

OS POV na přípravě programu semináře s VTA s.r.o. OS POV uvítá spolupráci s nově 

vzniklou OS Energetické využívání odpadních vod. 

– DZ – připravuje projekt k aktivitám kolem vodní nádrže Želivka dotovaný z Norských 

fondů. Ing. Hrnčírová byla pověřena výborem pro přípravu projektu. Spolupráci OS 

Difúzní znečištění navrhuje s OS Povrchové vody a OS Biologie vody. 

– ČAO -  Ing. Plotěný byl vyzván MŽP k vytvoření metodiky na školení a zkoušky Osoby 

způsobilé ke kontrolám malých domovních čistíren. Školení by probíhalo formou 

seminářů, které by byly zakončeny zkouškou. Účastníci by obdrželi certifikát o 

absolvování školení. Výbor odsouhlasil, aby Ing. Plotěný zaštítil spolupráci na certifikaci 

Osoby pověřená. Školení by měly začít v červnu 2012. 

– REP – připravuje další ročník konference Blansko v roce 2013. Ing. Foller navrhuje 

vytvoření publikace, která by obsahovala všechny instituce v ČR zabývající se oborem 

Vodního hospodářství. Získání grantu na vydání publikace by bylo možné z Ministerstva 

vnitra ČR. 

– OUÚ – Dr. Stránský pochválil setkání vedoucích OS v lednu 2012 a navrhuje v těchto 

setkáních nadále pokračovat. OS OUÚ uvítá spolupráci s OS Biologie vody, Městské 

čistírny odpadních vod, Difúzní znečištění a Povrchové vody. Výbor odsouhlasil, aby Dr. 

Stránský připravil a zaslal podklady pro zařazení do soutěže o pořádání konference 

International Conference on Urban Drainage 2017 v Praze. 

– Kaly a odpady – spolupráce s OS Energetické využívání odpadních vod. Odborná náplň 

obou skupin si je blízká. 

– Ing. Lubomír Macek – zvažuje založení nové OS Obnova infrastruktury, s hlavním 

směrem vodárenství, prozatím neaktivní. Vyzvat k aktivitě! 

– Ing. Jan Bartáček, Ph.D. – vyzvat k zaslání záměru ke vzniku OS Energetické využívání 

odpadních vod. Asi 10 odborníků se již hlásí k členství této skupiny. 

– Dr. Krňávek pochválil současnou spolupráci mezi odbornými skupinami a podpořil 

záměr spojování OS podobného odborného zaměření při pořádání odborných akcí i při 

přípravě programu bienální konference VODA 2013. 

 

– Bienální konference VODA 2013 – místo konání v Poděbradech 18. – 20. 9. 2013. 

Struktura bude obdobná ročníku 2011, konference započne plenární sekcí, na kterou 

budou navazovat až 3 odborné sekce, závěr bude opět plenární. Osvědčily se zde závěry 

z jednotlivých odborných sekcí přednesené moderátory. Poslední den konference by se 

uskutečnily exkurze. Dr. Stránský navrhl vyzývat možné autory přednášek s daným 

tématem. 

– Programový a organizační výbor – nejlépe zástupci jednotlivých OS (delegovaní 

vedoucím OS). Předsedou programového výboru byl zvolen prof. Wanner. 

Organizačnímu výboru bude předsedat Ing. Langer. 

 

 

2 Spolupráce CzWA 

 

– ÖWAV – ve středu 9. 5. 2012 v 11 hodin proběhne na veletrhu IFAT podpis memoranda 

o spolupráci mezi CzWA a ÖWAV. CzWA bude zastupovat Dr. Stránský a prof. Wanner. 

CzWA obdržela pozvání na Valnou hromadu ÖWAV, která se bude konat dne 3. 5. 2012 
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– SK IWA – dohoda o spolupráci musí být projednána na Valné hromadě SK IWA. Pokud 

bude dohoda o spolupráci odsouhlasena, bude možné ji podepsat na veletrhu AQUA 

Trenčín 2012. 

– Asociace krajinného inženýrství – pokud bude nalezeno společné téma, můžeme se 

zapojit do přípravy jejich aktivit, spolupráce na programu, seminářích apod. 

– České odpadové hospodářství – Dr. Měchura (výkonný předseda) nabídl možnost 

spolupráce s CzWA Dr. Kabelkové na schůzce ENVIBRNO.  

– MPO – uvolňuje finance na odborná školení na Balkáně. Předseda vyzval zúčastněné, 

aby navrhli kontaktní osobu, se kterou bychom mohli na toto téma na ministerstvu jednat. 

 

 

3 Voda Fórum 2012  

 

– Na konferenci VODA Fórum 2012 bude kromě prof. Wannera přednášet také Ing. Koller 

(FEMAX s.r.o.) a Ing. Hartig (Hydroprojekt a.s.). 

 

 

4 Korporativní členství 

 

– Pravidelný Seminář pro korporativní členy byl přesunut z 22. března 2012 na 26. dubna 

2012 na brněnské výstaviště z důvodu časové vytíženosti zástupců KČ. V tomto termínu 

probíhá na BVV Stavební veletrh a ENVIBRNO. Vzhledem k pozdějšímu termínu 

semináře byl také upraven program, některé témata by byla v den konání už 

bezpředmětná. 

– Při přípravě seminářů pro KČ v příštích letech by bylo vhodné tento seminář spojit 

s některou větší akcí, např. veletrh.  

– V současné době plánujeme další spolupráci s KČ v oblasti vzdělávání v rámci programu 

Výzva 36. Je to rekvalifikační vzdělávání zaměstnanců firem, kteří jsou ve výpovědi 

z důvodu nadbytečnosti. Z projektu jsou hrazeny náklady zapojených firem na 

vzdělávání, mzdy, cestovné apod. pro tyto zaměstnance. 

– Další spolupráce s KČ se nabízí v rámci programu Příhraniční spolupráce, který vypisují 

kraje. Náplní projektu je výměna informací mezi společnostmi sdruženými pod 

národními asociacemi, např. ÖWAV, DWA, apod. Z dotace jsou hrazeny náklady na 

cestovné, stravné apod. Žadatelem o dotaci bude v obou případech CzWA. 

 

 

5 20. výročí Asociace 

 

– Ing. Šamal a prof. Wanner zpracovávají publikaci o historii Asociace k 20. výročí vzniku. 

– Oslava výročí bude připravena jako jednodenní seminář. Budou pozváni členové CzWA 

a osobnosti, které se významně podíleli a podílejí na činnosti s Asociací. Na oslavě budou 

oceněni čestní členové, které navrhnou Ing. Šamal s prof. Wannerem. Termín oslavy byl 

navržen ke konci listopadu 2012. Oslava by se mohla konat v Kolíně nebo v Pardubicích. 

Dr. Krňávek zjistí možnost uspořádat oslavu v aule Univerzity Jana Pernera 

v Pardubicích. Prostory v Kolíně zjistí pí. Šmídková.  

– Upomínkový předmět k 20. výročí – vlaječka pro KČ (100 kusů), medaile pro čestné 

členy a významné osobnosti (30 kusů) a desky na dokumenty s logem CzWA pro 

individuální členy – odsouhlaseno výborem. Cenovou nabídku s návrhy předmětů rozešle 

pí. Šmídková členům výboru k připomínkám. 
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6  Web 

 

– záložka archiv je potřeba doplnit na webové stránky CzWA – zpracuje paní Šmídková 

  

 

7 Finance CzWA, projekty 

 

– Hospodářský výsledek za rok 2011: 

 Výnosy:   7 248 tis. Kč 

 Náklady:   7 041 tis. Kč 

 Z toho provozní dotace:  3 940 tis. Kč 

 Zisk:          207 tis. Kč 

 

– Projekt z výzvy č. 52 – potíže s dodavatelem vzdělávání jsou v současné době vyřešeny. 

 

 

8 ENVIBRNO 2012 

 

– termín veletrhu je 24. – 27. dubna 2012. BVV nás oslovilo s nabídkou barterové dohody. 

Předmětem dohody ze strany CzWA je podpora prezentace veletrhu ENVIBRNO 2012 

mezi členy CzWA a pomoc při tvorbě odborného doprovodného programu veletrhu. Dr. 

Kabelková se zúčastnila setkání k přípravě dobrovolného programu. Seminář bude 

zajišťovat OS OUÚ na téma Srážkové vody v územním plánování. Seminář je zařazen do 

databáze celoživotního vzdělávání ČKAIT.  

– Stánek CzWA se nachází v Pavilonu A2. Spoluvystavovatelem bude Vodní hospodářství. 

Pronájem a vybavení stánku jsou zdarma v rámci reciproční smlouvy s BVV. Občerstvení 

a prezentační materiály CzWA zajistí na stánek doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. a paní 

Šmídková.  

– Členové výboru byli vyzváni panem předsedou, aby nahlásili na sekretariát, který den 

mohou být přítomni na stánku CzWA. V případě účasti odborníků na stánku, bylo by 

možné poskytovat odborné poradenství. 

 

 

9 Valná hromada 

 

– Valná hromada CzWA proběhne ve čtvrtek 26. 4. 2012 od 14 hodin v Kongresovém 

centru brněnského výstaviště v sále D. Vedoucí OS byli vyzvání, aby své prezentace 

činností za rok 2011 shrnuli do max. 5 minutových bloků. Prezentace budou nahrány do 

počítače před začátkem VH. 

– Moderovat VH bude Dr. Stránský, Doc. Malá se omluvila z konání VH.  

– V roce 2013 bude volební valná hromada, pan předseda, proto vyzval vedoucí OS, aby 

zvážili kandidatury členů svých odborných skupin. 

  

 

10 Různé 

 

– Výroční zpráva CzWA 2011 – Anglická, německá a ruská verze bude formou krátkého 

souhrnu na jednu stranu A4. Náklad bude 320 kusů. Výroční zpráva 2011 bude vytištěná 

do Valné Hromady (26.4.201) 
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– Informační letáček CzWA – je připravena ke korektuře česká i anglická verze. Náklad 

české verze bude 1000 kusů, anglické verze 500 kusů. Leták bude vytištěn na 

ENVIBRNO. Anglická verze bude zaslána v počtu 100 kusů na IFAT 2012. 

– IFAT 2012 – Na zájezd pořádaný CzWA se předběžně přihlásilo 13 účastníků. Bylo 

odsouhlaseno výborem, že účastníci budou mít uhrazenou cestu na IFAT z financí CzWA 

a sponzorského daru od Hach Lange s.r.o. Ubytování a stravu si budou účastníci hradit 

sami. Ubytování bude účastníky uhrazeno předem. 

– VODEX, VZDUCHOTECHNIKA, WELLNES-SPA PRAHA 2012 – pořádá společnost 

TERINVEST s.r.o., která nabídla CzWA reciproční spolupráci. Předmětem spolupráce by 

ze strany CzWA byla podpora prezentace veletrhů mezi členskou základnou. 

TERINVEST s.r.o. nabízí prezentaci CzWA jako odborného garanta veletrhů. Toto bude 

uvedeno na všech prezentačních materiálech veletrhů. V rámci postu odborného garanta 

je také spolupráce na doprovodném programu, alespoň jedna přednáška. 

 

 

11 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

Mgr. Radim Jančula, Ph.D. (428)  Jan Pavlík (429) 

Ing. Helena Sochorová, Ph.D. 

(430) 

  

   

   

 

Korporativní členství - přijetí 

- 

 

Korporativní členství - ukončení 

- 

 

Ukončení členství 

Ing. Karolína Koutníková (211) 

 

 

 

 

V Moravské Třebové, dne 2. 4. 2012 

 

 

                                                                                                Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                                Schválil: Dr. Krňávek  

 


