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ASOCIACE PRO VODU ČR  

Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika 
tel./fax 543 235 303  

GSM 737 508 640  
e-mail: czwa@czwa.cz 

 
 

Zápis z 17. zasedání výboru CzWA - AČE ČR ve čtvrtek 5. 11. 2009 

konaného na sekretariátu AČE ČR v Masné ul. v Brně   

 

 
  

Přítomni: Ing. Fialová, Ing. Krňávek PhD., Ing. Jedlička, Ing. Langer, Ing. Novotná, Ing. 
Plotěný, Ing. Růžičková PhD., Ing. Soukup PhD, Prof. Ing. Wanner DrSc. 

Omluveni: Ing. Hartig CSc., Ing. Lánský PhD.,  
Hosté Ing.Stránský – šéfredaktor VH 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ : 
 

1. sekretariát – rozloučení s Františkou Školudovou 
2. Časopis Vodní hospodářství 
3. Stav CzWA  
4. Příprava Valné hromady a voleb 
5. Spolupráce s organizacemi a ministerstvy 
6. Práce s členskou základnou, web 
7. Stav novely NV 61/2003 Sb. 
8. Různé 
 

 
 
Jednání vedl Dr. Krňávek, probíhalo dle programu schůze. 
 
1 Zahájení  
Na úvod zasedání se členové výboru v souvislosti s  odchodem do důchodu slavnostně 
rozloučili s pracovnicí sekretariátu Františkou Školudovou a poděkovali ji za dlouholetou 
činnost pro AČE. Za revizní komisi byl přítomen Dr. Sojka.  
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2 Vodní hospodářství 
Host schůze výboru byl šéfredaktor časopisu Vodní hospodářství Ing. Václav Stránský a 
informoval o situaci časopisu. Hlavními body byly stávající Čistírenské listy a spolupráce na 
publikacích do VH a budoucí vývoj časopisu. 
Sdělil, že současná krize se patrně projevuje omezováním inzerce v časopisu. Současně se 
vyvíjí  úsilí, aby mohlo Vodní hospodářství fungovat jako impaktovaný časopis. K projednání 
spolupráce a řešení VTEI je připravováno setkání s ředitelem VÚV. Jednotný názor ve VÚV 
není.  
Ing. Stránský přinesl ediční plán časopisu, apeloval že je potřeba dodávat články do časopisu 
„Čistírenských listů“ minimálně 3 měsíce dopředu, aby mohly projít recenzním řízením.  
Odborné články se těžko shání, někomu vadí reklamy. Je konstatováno, že by mělo být více 
příspěvků z oboru „velké vody“. 
Byla diskutováno, zda má  CzWA uvádět zprávy formou Čistírenských listů jako doposud, 
nebo v rámci časopisu.  
Prof. Wanner dával výboru ke zvážení, zda CzWA chce mít tištěné medium vedle 
internetových článků - web.  
Pokud mají pokračovat Čistírenské listy je potřeba řešit budoucí název, náplň a formát.  
Každý spolek by měl mít publikovaný výstup a svou činnost by měl zveřejňovat. Jsou 
příspěvky ze seminářů, jsou aktivity s ministerstvy,  je zde i otázka výměny informací 
s DWA. Upozornil, že u odděleného formátu příspěvků na „zelených stránkách“ mohou 
vznikat pochybnosti při citacích. 
Dále provedl analýzu, do jaké míry jsme schopni Vod.hospodářství udržet na úrovni pozitivně 
hodnocených časopisů. Situace by se mohla zlepšit, protože by se měl změnit bodový systém 
hodnocení, časopis je přihlášen o zařazení do seznamu vědeckých časopisů SCOPUS a mělo 
by dojít ke zlepšení ve prospěch autorů. 
Prof. Wanner provedl srovnání s časopisem  SOVAK, který je jedním z největších úspěchu 
organizace SOVAK, dnes prosperuje a mají redakční radu, která se pravidelně schází. Články 
mají profesionální úpravu. Snáze než Vodní hospodářství shání články, neboť autoři mohou 
dostávat psaní článků úkolem a takto mají zajištěné plynulé zásobování. Odmítají příliš 
odborné články, přitom potenciál mají a tu je prostor pro VH. Proto je doporučeno setkat se 
s Ing. Kosem jako předsedou redakční rady SOVAKu, který je ochoten vyměňovat si 
vzájemně články. SOVAK neuvažuje o impaktaci časopisu. Je potřeba projednat 
s představenstvem SOVAKu, aby Ing. Kos měl podporu vedení a mohl s Vodním 
hospodářstvím spolupracovat. 
Je konstatováno, že ve spolupráci s autory bychom impaktovaný časopis udrželi, zvláště 
kdyby byl půlročním periodikem. Zájem o publikování by se mohl také zvýšit, kdyby se VH 
dostalo do seznamu hodnocených odborných časopisů. Je proto nutné vyprofilovat VH jako 
vědecký časopis, víc zapojit podniky Povodí. Povodí potřebují k publikacím oficiální nebo 
neoficiální podporu MZe. Další významnou složkou náplně časopisu by měla být legislativa. 
 
Závěrem diskuse je dohodnuto: 

• VH jak je, má být v tištěné podobě zachováno  
• V Čistírenských listech pokračovat, od nového roku se přejmenují na Listy CzWA  
• Listy CzWA, budou  na bílém papíře s barevným okrajem (barevná záložka, místo 

barvy ČL), ediční plán mají do konce května 2010, další čísla se již musí naplánovat 
na příští schůzce, která by měla být v M. Třebové. Je potřeba do publikační činnosti 
zainteresovat OS.  

• Ediční plán Vodního hospodářství  a Listů CzWA je v příloze zápisu 
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• Je potřeba změnit redakční radu CzWA, aby se mohla změnit náplň Listů. Ať každá 
OS doporučí a nominuje svého zástupce 

• Cesta k impaktaci ano, potřeba najít formu 
• 4 společníci Vodného hospodářství se setkávají nyní  1x ročně, měli by se scházet 

paralelně s redakční radou VH 
• V souvislosti s publikační činností je podán návrh zkusit vytvořit OS povrchové vody 

a zapojit pracovníky Povodí. Tato možnost by mohla být projednána na konferenci 
v Hradci Králové (23-26.11.09). 

 
3 Stav přechodu na CzWA a další postup 
• Celá přeregistrace bude hotová, jakmile se dořeší materiály na přeregistraci v souvislosti 

CzWA a Vodního hospodářství.  
• Razítka, formuláře dopisů jsou hotové. Barvy loga jsou v pořádku, problém je tiskárnami,   
• Na webových stránkách jsou nové přihlášky, pokud by je chtěl někdo připomínkovat, tak 

do konce roku. Přímo na výboru bylo doporučeno na přihláškách zrušit kolonku rodné 
číslo  

• Prof. Wanner připravil 4-stránkový článek do Vodního hospodářství o postavení CzWA 
ve vztahu k EWA a IWA 

• Je potřeba rychle vydat propagační a dárkové materiály: 
- skládačku o CzWA 
- jsou navrženy odznaky, bude cca 1000 ks, podklad stříbro. 
- dárkové věci - propisky s blokem, dostane za úkol zajistit sekretariát (min. 1000 ks) 

• CD-dořešit, ale zatím nedělat. Je zvažována možnost raději oživit web filmem. Tašky 
rovněž odkládáme 

• Na realizaci propagačních materiálů potřebujeme finanční prostředky získané z bienálky 
v Plzni a v té souvislosti je potřeba urgovat platbu u ICARISu, který ještě nezaplatil 

• Osvědčení o členství (3-letá) jsou připravena. Budou se rozesílat s kalendáři   
• malá průkazka (kartička) dokumentující zaplacení členství na rok se bude rozesílat 

postupně. 
• Ne všichni, zejména KČ akceptují nový název CzWA, nemají změny na web stránkách 

apod. a na svých materiálech. Pokud přijde obálka na AČE, je potřeba upozornit 
odesílatele na změny. 

• Až bude česká skládačka, je potřeba do poloviny roku připravit anglickou verzi. 
 
4 Příprava Valné hromady 
Termín je navržen 30.3.2010 
Místo: v Praze, koleje Sázava 
Do konce ledna musí být rozeslaná kandidátka 
Členové stávajícího výboru si musí rozmyslet svou kandidaturu, znovu musí být urgováni 
vedoucí OS, aby se ke kandidatuře do voleb vyjádřili. Dosud podali návrh: 
 
OS kaly a odpady – Ing. Hartig, Doc. Jeníček, Ing.Chudoba 
OS městské ČOV– Prof. Wanner, Ing. Srb 
OS Odvodnění urb. uzemí – Ing.Stránský, Ing.Kabelková 
Ostatní OS své návrhy neposlaly 
Ing. Soukup navrhuje na kandidaturu do výboru Ing. Beneše a výbor diskutoval námitku, že je 
v představenstvu SOVAKu  
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Prof. Wanner upozornil, že navržení kandidáti jsou čistírníci a kanálníci a je potřeba si dát 
pozor, aby všichni nebyli z Veolie nebo z VŠCHT Praha. Bylo by potřeba nominovat 
kandidáty z jiných škol, representanty  jiných a nových oborů CzWA. 
 
Bylo zvažováno k oslovení : 
OS Strojní technologie - Ing.Boráň  
OS hydrobiologie - Dr. Ambrožová-Říhová, ale není u ní  jednoznačná aktivita na OS, asi se 
přesune aktivita na Doc. Komínkovou 
Krňávek:  Ostravká universita  – prof. Raclavská a prof. Fečko  

VŠCHT Pardubice – prof. Málek 
Novotná:  VUT-ÚVS Brno prof. Říha 
Wanner :  České Budějovice – Ing. Stara, Ing. Jindra 

Jihočeská universita –Doc. Hejzlar 
Difuzní zdroje  

Plotěný:   Masarykova universita Brno Doc. Maršálek  
Jedlička:   Ing. Mikeš (ČIŽP) 
 
Rozeslat databázi všech členů celému výboru - sekretariát a podat návrhy na kandidáty na VH 
- výbor 
Další výbor - První týden v lednu 5.1. v Praze na VŠCHT v knihovně 
 
5 Spolupráce s organizacemi a ministerstvy 
 
- S MŽP je smlouva, je připravována zpráva, fakturace má být do 10.12.  
- S MZe je smlouva připravena – probíhá schvalování na právním oddělení MZe. 
- Je potřeba dořešit Ingo zpráva bude na začátku roku 2010. 
- Se smlouvou s CzWA se na příští rok na obou ministerstvech počítá, je potřeba zajišťovat 

hned od začátku roku. 
- na SFŽP proběhla konečná platba posledních posudků pro 12. výzvu, pokud budou další 

posudky – bude projednáno s ing. Vráblíkovou 
- SOVAK: na slavnostní zasedání představenstva SOVAKu na oficiální oslavy 20. výročí 

založení SOVAKu byla neadresná pozvánka i pro AČE.  SOVAK zde uděloval ocenění, 
z nichž jedno bylo určeno i pro AČE, ale nikdo to neřekl, takže při slavnostním předávání 
již nikdo nebyl. (Za ČSAVE nebyl přítomen vůbec nikdo, taky měli dostat diplom). 
Diplom jsme obdrželi od paní ředitelky Melounové druhý den na zasedání komise 
SOVAKu pro čistírenství, kam byl prof. Wanner pozván s přednáškou. Diplom je za 
spolupráci s AČE , přeregistrování na CzWA na Sovaku nevzali na vědomí, nebo nechtějí 
vzít. Zatímco vztahy s technology SOVAKu jsou dobré, s lidmi z vedení je to horší. 
Přitom evidentně spolupráce být musí. Je navrženo dále postupovat tak, že upozorníme 
dopisem, že stávající smlouva s AČE končí a nabídnout obnovení dohody s CzWA. 

- Za ČSAVE doc. Dolejš odmítá spolupráci s CzWA, je potřeba pokusit se domluvit s ním 
v Soběslavi. Je rovněž potřeba projednat  smlouvu s Národním komitétem SR v IWA, aby 
byla spolupráce v oboru a  v souvislosti se vzájemným zastupováním v IWA, kde my jsme 
zase zástupci za ČR. Je potřeba domluvit se s ing. Krišem co nejdříve. 

- ČSAVE nás nepozvala na svou valnou hromadu, my je pozvat musíme 
- Spolupráce s DWA. 28.10. bylo zasedání bavorské sekce. Byli tam  prof.Wanner a Dr. 

Růžičková. Jednalo se, co se smlouvou mezi ATV a AČE. Prof. Wanner navrhl změnu 
vybraných bodů, dozvěděl se, že DWA neuzavírá smlouvu, ale memorandum, které se 
snadněji mění. Předložili nám návrh, který máme zvážit. Text má být anglicky, německy a 
česky. Podepíše se nejpozději na IFATu. 
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- EWA navrhují účast naší asociace na společném stánku na IFATu. Za 3500 EU nám 
nabízí  

� náš kout pro návštěvníky,  
� panel pro presentaci materiálů CzWA a log CzWA a KČ, 
�  pohoštění, 
� vstup do katalogu,  
� 2 celotýdenní vstupenky a návštěvnické karty 
� služby stánku… 

Máme 2 možnosti - neúčastníme se a pošleme materiály nebo se zúčastníme za uvedených 
podmínek. Zvážili jsme nabídku, cena se zdá být vysoká a asi by se tam nemohly 
presentovat firmy KČ, protože nic komerčního se nesmí na stánku předvádět, takže pro 
koho by to bylo? Musel by být také přítomen někdo, kdo ovládá angličtinu, (němčinu) a 
něco ví CzWA. 
Naše představa je, že sdělíme, co bychom na stánku chtěli (stojan na propagaci a stožár na 
logo) nutno projednat. S rozhodnutím počkáme a projednáme cenové podmínky později. 

- V Pardubicích bylo jednání s Českou společností krajinných inženýrů. Nyní vyzývají ke 
spolupráci. Je potřeba se s nimi domluvit. 

- Nasazené vysoké tempo na novele NV 61/2003 Sb., byly dány termíny bez ohledu na 
možnosti členů add hoc skupin. SOVAK protestuje proti BATům. Na ministerstvu bylo 
původně dojednáno, že se k nim nebude při řešení novely vracet. SOVAK poukazuje na 
změnu podmínek, zneužívají krize, chtějí například zmírnit N a P. V prosinci budou další 
jednání. Naši jmenovaní zástupci (prof. Wanner a Dr.Lánský) se budou držet původního 
stanoviska, že není důvod limity zmírňovat.  

 
6 Práce s členskou základnou a OS 
- Ing. Hartig není přítomen, aktuální informace jsou jen e-maily 
- Je navrženo zkusit vytvořit S povrchové vody a zapojit do ní pracovníky Povodí. Na 

konferenci v Hradci Králové (23-26.11.09) by mohla být projednána tato možnost. 
- v OS hydrobiologie není u Dr. Ambrožová-Říhové jednoznačná aktivita na OS, asi se 

přesune aktivita na Doc. Komínkovou 
 
7 Práce webu  
- Na webu nefungují stránky OS, připravené stránky mají pouze 2 OS. Je potřeba, aby měly 

stránky všechny skupiny i kdyby byly pouze pasivní ! 
- Chybí stránka aktualit pro členy, např. valná hromada, přihlášení k OS  
- Chybí stránka pro odb. veřejnost. Měli by se tam dávat informace, které souvisí s činností 

CzWA, EWA a IWA. Zahraniční věci půjdou přes Dr. Růžičkovou, české přes Ing. 
Plotěného. 

 
8 Hospodářské záležitosti 
Informace podala hospodářka Ing. Fialová 
- je potřeba urgovat platbu u ICARISu, který ještě nezaplatil zisk z bienálky v Plzni  
- pí Bednaříková předběžné udělala vyúčtování do září a je potřeba naplánovat výdaje a 

příjmy do konce roku. Musíme vyjít s kladným výsledkem, maximálně + 300 000 Kč.  
- Bude ještě i říjnové vyúčtování v souvislosti s předáváním sekretariátu 
- Firma Lefit je zatím stále pro nás ve ztrátě, je potřeba dořešit, vyfakturovat se musí do 

konce listopadu. 
- internetové bankovnictví již funguje 
- je potřeba zúřadovat odměnu pí Školudové 
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- zaplacené příspěvky IČ se zlepšily, urgence pomohly, u KČ je stav beze změny, platby se 
musí pohlídat 

- Vyúčtování Boskovic je již dořešené. 
 
9 Dokumentace AČE 
Stav členské základny 

 
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

Člen-expert Člen Studující 

(336)Ing. Martin Srb, změna členství na člena-experta - (394)Ing.Jana Koubková 
(391)Ing. Lubomír Macek CSc. MBA ( Os OUU) - (392) Ing.Adam Škoda 

(395)Dalibor Dvořák-OS ČAO - (393)Ing.Jindřich Procházka 
   

 
Bylo odsouhlaseno odhlášení Korporativního členství 

(930) Kubíček VHS, s.r.o  
(944) VHS plus, s.r.o Znojmo 

 
Bylo odsouhlaseno odhlášení členství 

(92) Ing.Pavel Franče 
 
 
 

10 Různé 

I.  Akce na rok 2010 nemáme uspořádané – DOŘEŠIT ! 

II.  Kalendáře jsou zpracovávány, v prosinci se budou rozesílat. 

 
Termín a místo konání 18. schůze výboru AČE – 5.1. 2010 Praha 

 

 

V Brně 5.11. 2009 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Ing. Novotná 
Schválil: Dr. Krňávek  

 


