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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 valné hromady CzWA v roce 2010 
 

Datum: středa 30. března 2010 v 10h 
Místo konání: v Praze v konferenčním centru Sázava 
Přítomni: viz prezenční listina  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
 

1) Zahájení valné hromady, přivítání účastníků 
2) Schválení programu valné hromady 
3) Volba zapisovatele, mandátové komise, komise pro zpracování usnesení VH a 

skrutátorů 
4) Zpráva o činnosti výboru, zpráva o práci odborných skupin, zpráva o hospodaření 
5) Zpráva revizní komise 
6) Diskuse k předneseným zprávám a schválení 
7) Projednání a schválení změn jednacího řádu, volebního řádu a zásad hospodaření 
8) Návrh a schválení změn stanov v souvislosti s výzkumnými a vývojovými pracemi 
9) Představení kandidátů, volba nového výboru a revizní komise 
10) Oběd, práce skrutátorů 
11) Vyhlášení výsledků voleb 
12) Všeobecná diskuse 
13) Projednání a schválení usnesení valné hromady 
14) Ukončení valné hromady 
 
 

1. Valnou hromadu zahájil Ing. Krňávek jako předseda CzWA a přivítal přítomné a pozvané 
hosty - Prof. Jandu, zástupce ČSAVE a VŠCHT, Ing. Melounovou zástupce SOVAK, Ing. 
Drtila předsedu AČE SR.  
Poté pozdravil přítomné jménem CzWA i VŠCHT prof. Wanner a seznámil je 
se současným vývojem a situací na VŠCHT a s historií areálu kolejí Sázava.  
K pozdravu za VŠCHT se připojil Prof. Janda.  
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Ing. Melounová pokračovala krátkým přehledem o činnosti SOVAKU a vyslovila naději 
na dobrou spolupráci s CzWA v oblasti legislativní i vodohospodářské v tradici navazující 
na spolupráci s AČE ČR.   
 
Zbývající část VH vedl místopředseda Ing. Plotěný.   
 

2. Úvodem navrhl doplnění programu o schvalování jednotlivých bodů. Program valné 
hromady, dále jen VH byl schválen jednohlasně  
 

3. Volba zapisovatele a komisí.  
 

Bylo schváleno složení :  
zapisovatel- Ing. Novotná (schváleno, 1se zdržel) 
komise mandátová – Dr. Dvořák, Ing. O.Beneš (schváleno) 
komise pro přípravu usnesení- dr. Sojka., Ing. Hartig. (schváleno, 2 se zdrželi) 
skrutátoři - Ing. Růžičková, Ing. Šturma, Ing. Hodáň (schváleno) 
 
Pak bylo přistoupeno k hlavním bodům programu jednání: 
 

4. Zpráva o činnosti výboru 
 

Dr. Krňávek, předseda CzWA přednesl zprávu o činnosti výboru, ve které vyhodnotil 
činnost CzWA od uplynulé VH. Zpráva byla rozdělena přehledně do několika okruhů: 
 
1. Stav CzWA = dokončení transformace, hlavička AČE již není, přeregistrace byla 

dokončena v administrativě i v časopise Vodní Hospodářství, vznikly web. stránky 
CzWA. Byl zavedený nový systém evidence s kartičkou potvrzující zaplacení 
členského příspěvku a umožňující uplatňovat výhody členství v CzWA. Korp. členové 
obdrží kartičku po podepsání smlouvy. Platnost kartiček je na 1 rok. Platba členského 
příspěvku má být do konce března, pak následuje upozornění. Dalším krokem je 
pozastavení členství a návrh na ukončení členství, které bude schváleno další VH. 
Loňský rok skončil finančně lépe než předchozí a tak byly pořízeny také nové 
propagační materiály. 
 

2. Odborná činnost – posudky se posunuly z oblasti podniků a jsou směřovány přes 
legislativu pro ministerstva a pro SFŽP: 
- Velmi dobře se rozvinula spolupráce s MŽP a MZe. 
- Vypracovávání metodik pro  legislativu 
- Činnost v oblasti OS 
- Činnost pro časopis Vodní hospodářství  
- Přenos informací 
 

3. Mezinárodní spolupráce 
- Spolupráce s EWA a IWA - národní komitéty 
- Spolupráce s asociacemi DWA v Německu, ÖWAV v Rakousku – jsou připraveny 

dohody 
- Příprava konferencí pod hlavičkou IWA 
- V IWA je námi inicializován vznik OS “urban streams“ 
- Přenos informací ze zahraničí - konference, Vodní hospodářství 
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- Je potřeba dořešit změnu dohody se slovenskou AČE. Na Slovensku byla již 
projednána nová dohoda: výhody zůstanou zachovány, také spolupráce v oblasti 
odborné (např. společné konference), ale zruší se vzájemné členství.  

- Je připravována spolupráce se slovenským národním komitétem IWA. 
 

4. Spolupráce s organizacemi a školami 
- Spolupráce se školami není dořešena, je potřeba dořešit menší školy 
- Spolupráce se SOVAK, ČSAVE, SVH , ČVTVHS není dořešena 
- Spolupráce s projektanty - ČKAIT, ČSKI 
- Spolupráce v oblasti vzdělávání s firmou Tempo 

 
5. Konference, semináře a výstavy 

Pořádání odborných konferencí 
- WATENVI-doprovodný program 
- IFAT 
- Odborná spolupráce na seminářích - VHOS Moravská Třebová, ve V. Bílovicích 
- Konference a semináře odborných skupin CzWA 
- Bienální konference  
 

6. Vodní hospodářství 
Časopis není v„negativním“ seznamu odborných časopisů, ale v seznamu časopisů 
registrovaných Radou vlády ČR a vyvíjí se úsilí dostat Vodní hospodářství do skupiny 
recenzovaných časopisů s vyšším odborným hodnocením a získání co nejvyššího 
„impakt faktoru“. Je přihlášený do seznamu vědeckých časopisů SCOPUS- zatím 
řešení jak zvýšit bodové hodnocení článků. 
Je potřeba publikovat řádnými členy… 
Je potřeba zlepšit činnost redakční rady, která má byt akční, zatím moc není. 
Cena časopisu se zachovává se pro nejbližší období (s tím souvisí členské příspěvky) 

 
7. Webové stránky 

- Vznikly stránky CzWA. Jsou zde vyvěšovány zápisy z Valné hromady a schůzí 
výboru, z nichž chybí rok 2009 a bude doplněn. 

- Kontakty na členy byly aktualizovány, situace se zlepšila 
- Jsou nově tvořeny stránky jednotlivých OS. 

 
8. Korporativní členství – pořádaný seminář 2010 byl zaměřen na stav financování 

v oblasti vodního hospodářství – prioritní osa 1 na SFŽP. Další směr činnosti je zajistit 
zprostředkování spolupráce mezi školami a firmami. V současnosti školy mají 
výsledky a firmy by rády něco realizovaly, nemají co, protože nemají na sebe 
vzájemný kontakt. První informace byly z VŠCHT a ČVUT. 

 
9. WATENVI-  připravuje se společný stánek CzWA a Vodního hospodářství. Na 

doprovodném programu MPO bude prezentace nových technologií. Na stánku bude 
možnost bezplatné konzultace v oblasti legislativy veřejných zakázek -Mgr. Vácha 

 
10. V souvislosti s činností odborných skupin zdůraznil Dr. Krňávek potřebu lepší práce 

s členskou základnou a obrátil se na členy s výzvou, aby každý podal informace o 
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svém odborném potenciálu, aby mohl plně využít i v CzWA. Konstatoval, že v 
současnosti má CzWA 8 OS a připravují se 3 nové (podrobněji zpráva o činnosti OS). 

 
Na závěr své zprávy zdůraznil jeden z cílů CzWA, což je činnost v oblasti výzkumu, 
vývoje a spolupráce odborníků jak v ČR, tak v mezinárodní oblasti. 

 
Zpráva Dr. Krňávka byla schválena. 
 
 

Zpráva o práci OS 
 
Zprávu o činnosti jednotlivých OS přednesl Ing. Hartig. 
Nejčastější činnost OS jsou konference a semináře, spolupráce v legislativní oblasti a zajištění 
náplně časopisu Vodní hospodářství. 
 
Stávající OS: 
1. Malé domovní čistírny a odlučovače – Ing. Karel Plotěný  
2. Odvodnění urbanizovaných území – Ing. David Stránský, Ph.D.  
3. Kaly a odpady – Ing. Jiří Čejka  
4. Analýza a měření – Ing. Jan Vilímec 
5. Průmyslové odpadní vody – Ing. Jan Bindzar, Ph.D. 
6. Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství – Ing. Robert Armič Sponza 
7. Městské čistírny odpadních vod – Ing. Martin Fiala, Ph.D. 
8. Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod – Ing. Jan Foller 
 
Předpoklad rozšíření o 3 nové skupiny:  

• Difůzní zdroje znečištění 
• Povrchové vody 
• Biologie vody 
 
 

OS Malé a domovní čistírny a odlučovače  
Propagace změn v legislativě, k decentrálnímu čištění, úprava normy pro čištění 
zaolejovaných vod. Dodávají články pro Vodní hospodářství a Čistírenské listy, příspěvky na 
jiné semináře, chystají další. 
Pro další činnost mají vytyčeny úkoly v oblasti propagace změn v normě pro čištění 
zaolejovaných vod, zjišťování reakcí na nově vydávané normy, zpracování návrhu metodiky 
pro objekty na havarijní zabezpečení na kanalizacích.  
Plánují spoluúčast na semináři Skupiny pro odvodnění urbanizovaných území, připravují 
semináře k problematice Odlučovačů lehkých kapalin v Praze, spolupořádání semináře 
k problematice decentrálu v Brně a budou pokračovat v propagaci decentrálu na dalších 
akcích pořádaných CzWA . 
Budou pokračovat v publikační činnosti do ČL, nyní Listy CZWA, aktivně se účastní na 
jednání komise ČNI při tvorbě norem, na jednáních ve věci změn NV 
Mají zpracován plán skupiny na rok 2010. 
V roce 2009 provedli změnu struktury skupiny: 
• vytvořen výbor skupiny 
• předpokládá se rozšíření skupiny o další zájemce z řad členů – viz akce, každý by měl 

někam patřit - (zatím není dokončeno) 
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OS Odvodnění urbanizovaných území  
Skupina má rozsáhlou činnost. 
Vypracování metodiky pro SFŽP – Metodická příručka pro posouzení stokových systémů v 
urbanizovaných povodích,  
Vypracování podkladu pro MZe Studie proveditelnosti koncepce nakládání s dešťovými 
vodami v urbanizovaných územích. 
Ve spolupráci s ČVUT, Lesy hl.m. Prahy a Společností pro ekopolitiku, o.p.s. se podíleli na 
praktickém návodu „Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku“ pro 
jednotlivé stavebníky, který byl upraven a převzat z bavorského originálu.  
Skupina je úspěšná v mezinárodní spolupráci s IWA, navrhla hostitelství 13th ICUD (první 
země východního bloku), založila novou odbornou skupinu IWA-WG Urban Streams (Dr. 
Kabelková vedoucí WG ), vypracovala zprávu o vývoji městského odvodnění do ICUD 
Newsletter. 
 
OS zaštiťuje a garantuje konference a semináře: 
- Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaných povodích, březen 2009 v Brně 
- konference Městské vody, Velké Bílovice, říjen 2009 
- Seminář k novelizaci Vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb.(22.5.2009 na pražském magistrátu) 
OS dodává příspěvky na konference, má publikační činnost ve Vodním hospodářství a dalších 
odborných časopisech 
Členové OS OUÚ se zúčastňují na domácích i zahraničních konferencích (včetně bienální 
konference CzWA) 
Důležitá byla  normotvorná a legislativní činnost 
 
OS Kaly a odpady 
- Hlavní činností odborné skupiny bylo zahájení příprav konference Kaly a odpady 2010, v 

Brně v termínu 23. - 24.6.2010. a již tradičně je připravována ve spolupráci s Asociací 
čistírenských expertů SR  

- Odborná skupina zajišťovala náplň a přípravu Čistírenských listů č. 11/2009, které jsou 
pravidelnou přílohou časopisu Vodní hospodářství  

- Někteří členové skupiny se aktivně účastnili na mezinárodní konferenci Odpadní vody – 
Wastewater Plzeň 2009 

- Někteří členové skupiny se aktivně účastnili konferenci Řešení extrémních požadavků na 
ČOV – Blansko 2009 

- Spolupráce a iniciativ\ v oblasti legislativy  
- Aktivní účast v EUREAU – Sludge workshop (Dr. P. Chudoba) 
 
OS pro analýzu a měření  
- Hlavním těžištěm činnosti OS byly příprava a organizace konference Hydroanalytika 

2009 v Hradci Králové v organizační spolupráci s Ústavem technologie vody a prostředí 
VŠCHT Praha a firmou CSlab. Hlavními programovými body konference jsou vztah 
hydroanalytiky k legislativě EU, novinky a vylepšování dosud používaných metod, nové 
polutanty a metody jejich analýzy, vzorkování vod a řízení kvality v hydroanalytických 
laboratořích.  

- Pod záštitou OS v rámci konference Odpadní vody 2009 v Plzni probíhalo předvádění 
provozních analyzátorů odpadních vod přímo v terénu na ČOV Plzeň a vzhledem k 
 příznivému ohlasem této akce se předpokládá její opakování v rámci konference Odpadní 
vody 2011. 
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- OS spolupracovala s Hydroprojektem na posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku 
vod s ohledem na problematiku sledování kvality odpadních vod. Napojila se na odbornou 
skupinu laboratoří SOVAK a spolupracovala při novelizaci vyhlášky 428/2001 Sb. 
z hlediska monitoringu odpadních vod a kalů. 

- Spolupracovali s OOV MŽP k připravované novele vodního zákona, NV 61/2003 Sb.  
- V rámci spolupráce s mezilaboratorními porovnáváními odběrů odpadních vod 

pořádaných firmou CSlab se někteří členové opět zúčastnili odborného posuzování odběru 
jednotlivých vzorkovacích skupin na místě a spolupracovali při vyhodnocování výsledků. 

- Činnost OS bude i v roce 2010 dále pokračovat  
 
OS Průmyslové vody obnovila činnost v roce 2009 a mluvčím byl zvolen Dr. Bindzar. 
Skupina si jako hlavní cíle oblasti činnosti vytyčila tvorbu posudků, poradenství v oblasti 
čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod, dále účast na novelizaci legislativy v 
daném oboru a organizace jednodenních seminářů. Možným tématem prvního semináře je 
problematika NV č. 61/2003 Sb. a 229/2007Sb. 

 
OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství 
- OS se v roce 2009 zaměřila především na celoživotní vzdělávání, v září 2009 uspořádala 

„kulatý stůl“„Aerační systémy po roce 2000“, zaměřený nejen na aeraci, ale i na 
problematiku míchání a dodávky stlačeného vzduchu.  

- Členové spolupracovali na řešení některých konkrétních úkolů v rámci projektů 
výzkumného centra ve spolupráci s Ústavem mechaniky tekutin a energetiky Fakulty 
strojní ČVUT v Praze (vedoucí prof. Ing. J. Nožička, CSc. je rovněž členem OS TZVaČ) 

- OS se spolupodílela na přípravě projektu OPPK, který se v současné době připravuje k 
realizaci. V rámci projektu se uvažuje např. s využitím membránové úpravny vody 
(pokračování poloprovozních zkoušek)  

- Předpokládá se vybudování nádrží pro ověřování rychlosti míchání a vlivu plošné 
intenzity aerace. 

- Koncem roku byly zpracovány projekty, kde se počítá se spoluprací především v oblasti 
míchání a matematickém modelování (spolupráce s Fakultou strojní ČVUT v Praze, 
Fakultou aplikovaných věd ZČU Plzeň a Envi-purem, s.r.o.) 

- Členové se pravidelně setkávají, součástí je vždy i prohlídka “pracoviště“ jednotlivých 
členů (např. ČOV Rakovník, laboratoř mechaniky tekutin Fakulty strojní ČVUT v Praze). 
Výjimkou bylo výjezdní zasedání v Dolních Věstonicích (20.8.2009), kterého se účastnil i 
předseda CzWA dr. Krňávek.  

 
Nepodařilo se uspořádat seminář na téma úspor energie na ČOV a “kulatý stůl“ zaměřený na 
zbytková rizika u staršího strojního zařízení, na které není vydáno prohlášení o shodě a 
posouzení rizik při provozu a obsluze stroje. 
 
OS Městské ČOV  
Prošla za poslední volební období několika změnami, podařilo rozšířit počet členů skupiny 
nejen o zkušené kolegy, ale i o mladé perspektivní odborníky. 
- Podařilo se rozšířit spektrum doposud poskytovaných služeb o poradenské činnosti, 

zatímco v předchozím volebním období činnost spočívala výhradně v organizaci 
odborných konferencí a seminářů.  

- Členové skupiny se aktivně podíleli na procesu připomínkování a tvorby legislativy. 



7(11) 

- podařilo se navázat úzkou spolupráci se SFŽP a především během roku 2009 bylo členy 
skupiny zpracováno několik posudků v souvislosti posuzováním dotací v rámci 
Operačního programu ŽP. 

- Podařilo se udržet tradiční seminář skupiny „Nové metody a postupy při provozování 
ČOV“ v Moravské Třebové a to i v situaci, kdy pořádající firma VHOS změnila vlastníka. 

- Kladně je hodnocena i spolupráce členů skupiny na organizaci Bienálních konferencí 
v Brně a Plzni  

- Již pravidelně se konají v Praze jednodenní odborné semináře pořádané skupinou v KC 
Sázava a vysoká účast ukazuje zájem odborné veřejnosti o takovéto semináře s aktuálními 
tématy. Další seminář na aktuální téma se připravuje předběžně na září 2010 

 
OS Řešení extrémních požadavků na  ČOV (mluvčí Ing. Foller), zkratka OS REP. 
- Skupina se v předcházejícím období věnovala především publikační činnosti zaměřené na 

výsledky funkce mechanických stupňů čistíren odpadních vod, posouzení problémů 
s dosažitelností některých legislativních požadavků v reálném provozu (VH 5/2009) a řešení 
problémů s dosažením nízkých koncentrací nutrietů na odtoku z ČOV a spolupracovala 
s projekčními a dodavatelskými firmami, které se touto problematikou zabývají 

- Hlavním předmětem činnosti skupiny v uplynulém období bylo uspořádání dvoudenních 
konferencí v roce 2007 (Boskovice – Sudický dvůr) a v roce 2009 (Blansko – Těchnov, hotel 
Panoráma), které měly dobrý ohlas u veřejnosti. V této činnosti hodlá skupina pokračovat 
přípravou konference i v roce 2011 (Blansko), která se nyní rozbíhá. 

- V souladu s pokyny výboru CzWA založila OS REP na webu v rámci stránek CzWA svoji 
webovou stránku, která je nyní doplňována a upravována, budou zveřejňovány průběžně 
výsledky aktivit členů skupiny 

- Skupina se několikrát sešla na poradách spojených s odbornými přednáškami k technologické 
problematice (Lentikat´s, procesní míchání, zpracování bioodpadů na ČOV), na které přizvala 
externí odborníky.  

- Členové OS udržují aktivní spolupráci s korporativními členy CzWA, zabývajícími tématikou 
související se zaměřením skupiny i s firmami, které korporativními členy CzWA nejsou. 
 
Všeobecné cíle odborných skupin pro nejbližší období 
• Rozšiřování členské základny o aktivní členy 
• Udržení aktivity u dobře pracujících OS a zlepšení práce u málo aktivních skupin 
• Pokračovat v pořádání odborných konferencí a seminářů s nutností koordinace  
 
 
Zpráva schválena jednohlasně, proti nebyl nikdo, hlasování se nikdo nezdržel. 
 

 
zpráva o hospodaření 

 
Zprávu přednesla Ing. Fialová, hospodářka CzWA. 
 
Zpráva obsahuje informace: 
- O hospodářském výsledku AČE/CzWA za rok 2009 – byl jeden z nejúspěšnějších a byl 

ukončen se ziskem, který ale nepřekročil částku pro neziskové organizace, daně jsme 
neplatili. 

- O stavu finančních prostředků, struktuře nákladů a výnosů ke dni 31.12.2009 (výdaje a 
příjmy)  
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- O stavu finančních prostředků asociace ke dni 28.2.2010 
- finanční vyčíslení podílu AČE z časopisu VH  
- finanční vyčíslení podílu z časopisu VH, Grantu INGO řešeném v r.2006-2009 a dalších 
činností (konference, semináře), spolupráce s ministerstvy a SFŽP. 

- O plánu financí na r. 2010, který předpokládá vyrovnaný až mírně deficitní rozpočet. 
Výše členských příspěvků pro korporativní i individuální členy se pro další období do VH 
nemění. Příští rok bude finančně náročnější, nebude bienálka, ale bude konference Kaly a 
odpady, skončil program INGO.  

- o struktuře hlavních položek výdajů asociace 
- stav členské základny včetně příspěvků  

� Individuálních členů 289 
� Korporativních členů 52 

 
- V části různé byli přítomní seznámeni, že v souvislosti s přechodem na CzWA asociace 

připravila nové reklamní předměty, propagační materiály, dopisní papíry, vizitky apod. 
Byla provedena inventura majetku AČE – CzWA. Spolu s nástupem nové pracovnice na 
sekretariát byl realizován přechod na internetové bankovnictví, které přineslo 
zjednodušení a zlevnění finanční agendy.  

 
Na závěr své zprávy se Ing. Fialová rozloučila, neboť ve funkci hospodářky asociace končí a 
na další volební období nekandiduje. 
 
Zpráva je schválena jednohlasně, proti nebyl nikdo, hlasování se nikdo nezdržel. 

 
 

5. zpráva revizní komise o činnosti CzWA 
 

Zprávu přednesl Dr. Sojka. Komise pracovala ve stejném složení jako vloni. V průběhu roku 
se průběžně zúčastňovala nepravidelně vybraných jednání výboru. Pochválil asociaci, že vše 
fungovalo.  
Revizní komise provedla na sekretariátě: 
- kontrolu předmětu činnosti CzWA v oblasti vzdělávání členské základny, zejména 

organizování zahraničních exkurzí a konferencí pro členy  
- kontrolu činnosti OS  
- kontrolu příprav změny názvu AČE ČR na CzWA 
- jmenovitou kontrolu všech členů AČE/CzWA a placení členských příspěvků (rozpor 

počtu členů o 2)  
- kontrolu stavu pokladní hotovosti 
- kontrolu hospodaření AČE, příjmů a výdajů, 
- kontrolu evidence smluv 
- kontrolu inventarizace majetku  
 
Výsledky RK: 
- Výbor postupoval v souladu se stanovami CzWA 
- Byla dokončena změna názvu AČE ČR na CzWA a odsouhlasena valnou hromadou 

v Brně 26.5.2009, kde byly odsouhlaseny i základní dokumenty: stanovy, organizační řád 
a nově etický kodex CzWA.  

- Byl rozšířen počet odborných skupin včetně konsolidace činnosti jejich práce 
- Významným počinem výboru byla spolupráce s MZe, MŽP, SFŽP, který posunul 

posudkovou aktivitu CzWA.  



9(11) 

- Zlepšila se příspěvková morálka členů, ale RK upozornila na neplatiče z řad řádných 
členů a dodržování termínů platby členských příspěvků (na rok 2010 do 31. 3. 2010) 

- RK doporučuje kontaktovat 1x ročně členy-studenty s žádostí o potvrzení statusu 
studenta, v případě odchodu do praxe nabídnout zařazení mezi členy nebo členy-experty, 
v případě nezájmu navrhnout ukončení členství v asociaci. 

- Kontrola pokladny ukázala 1x překročení max. částky na pokladně. RK ocenila snahu 
limit dodržovat 

- RK registruje trošku zvedající se počet posudků, ale 1 z nich ještě není zaplacen. 
- V roce 2009 bylo vystaveno 245 položek (faktur), některé nejsou k 8.3.2010 proplaceny. 
- V roce 2009 bylo přijato 234 položek, které byly řádně proplaceny a CzWA nikde dluží. 
- Smlouvy jsou přehledně vedeny, inventarizace souhlasí. 
- Pochvala za dobrou podobu webových stránek CzWA, které dobře informují o činnosti 

asociace, ale kritika za nevyvěšené zápisy za rok 2009 na stránkách na webu. 
- Inventarizace majetku CzWA byla provedena a je řádně evidován 
 
Komise nemá výhrady k hospodaření CzWA od minulé VH a doporučuje je schválit  
 
Předseda CzWA Dr. Krńávek doplnil informaci k překročení limitu, že byl mimořádně 
způsobený výběrem vložného v hotovosti na akci. 
 
Zpráva byla vzata na vědomí.  
 
 
6. Doplňující diskuse ke zprávám 
 
Prof. Wanner sdělil, že prof. Maršálek potvrdil vznik OS biologie vody.  
Informoval, že je stále zájem o Příručku biologického hodnocení ČOV a bude inovována. 
Vyzval členy, aby vyslovili názor na náplň bienálních konferenci. Forma již přestává být 
vyhovující. Navrhuje přednášky, kam by byli zváni řečníci, kteří dokáží zobecnit témata, 
těžiště konference by bylo v diskusi. Vyslovil domněnku, že nevyhovuje cirkulace míst 
konání. 
 
 
7. Projednání změn jednacího a volebního řádu a zásad hospodaření 
 
V dalším programu VH Dr. Krňávek stručně seznámil přítomné s hlavními body dokumentů 
CzWA ke schválení. Tyto dokumenty byly všem členům CzWA zaslány společně 
s pozvánkou na VH. 
  

1. Jednací řád valné hromady 
2. Volební řád valné hromady 
3. Zásady hospodaření 

 
V Zásadách hospodaření je v diskusi připomínkován bod: v bodu 11 opravit termín běžný na 
následující rok. 
 
Jednací řád valné hromady, Volební řád valné hromady a Zásady hospodaření byly schváleny 
s opravenou změnou 
 
8. Návrh na změnu stanov 
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Dr. Krňávek přednesl návrh na změnu stanov CzWA. 
 
Ve Stanovách CzWA je navrženo:  
 

- Změna názvu 
Sdružení nese název „Asociace pro vodu“ v textu dále jen „CzWA“ (jsou v názvu uvozovky, 
je potřeba je odstranit) 
doplnění i anglického názvu Czech Water Association (nyní bez členu) 
 

- Změna předmětu činnosti 
Je potřeba doplnit v předmětu slova „výzkum, vývoj“ jinak není možno se zapojit do grantové 
činnosti v rámci spolupráce s ministerstvy a školami.  
 
Schválené změny: 
 
Český název : Asociace pro vodu (bez uvozovek) 
Zkratka (Logo)  CzWA (bez uvozovek) 
Angl. název: The Czech Water Association (s členem) 
 
Doplnění předmětu činnost : výzkumné a vývojové práce v oblasti vodního hospodářství a 
ochrany vodního prostředí  
 
 
9. Představení kandidátů a volby 
 
Předseda Dr. Krňávek seznámil VH s kandidáty do výboru a revizní komise. 
Proběhly volby – 79 platných hlasů přítomných členů a korespondenční hlasy 
 
10. Výsledky voleb: 
 
 Výbor:   Revizní komise:  
 Jméno Počet hlasů Jméno Počet hlasů 
1 Krňávek 79 Pečenka 77 
2 Kabelková 77 Sojka 68 
3 Stránský 77 Novotná 61 
4 Wanner 75   
5 Česalová 74   
6 Langer 74   
7 Lánský 74   
8 Malá 73   
9 Fiala 72   
10 Srb 72   
11 Hartig 62   

 Beneš 49 Foller 60 
 Vítek 49   
 
 
11. Projednání a schválení usnesení VH 
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Mandátová komise sdělila, že na VH je přítomno 54 členů a konstatovala schopnost usnášení. 
Návrh usnesení VH přednesl Ing. Hartig.  
 
Schválené body usnesení valné hromady:  
 
Usnesení valné hromady CzWA (dále jen VH) konané dne 30.3.2010  
 
1) VH odsouhlasila doplnění programu VH, odsouhlaseno doplnění bodů 6, 7 a 8 o schválení 
2) VH odsouhlasila volbu zapisovatele, mandátovou komisi, komisi pro zpracování usnesení 

VH a skrutátorů 
3) Mandátová komise konstatovala, schopnost usnášení VH dle stanov CzWA 
4) VH schválila zprávu o činnosti výboru CzWA za období od minulé VH a návrh dohody 

s AČE SR 
5) VH schválila zprávu o práci odborných skupin CzWA  
6) VH schválila zprávu o hospodaření CzWA za období od minulé VH a finanční plán na rok 

2010 
7) VH bere na vědomí zprávu revizní komise o činnosti CzWA. 
8) VH schválila zprávu o současném stavu členské základny 
9) VH schválila zprávu zachování stávající výše členských příspěvků pro další období 
10) VH odsouhlasila změnu jednacího řádu CzWA, volebního řádu CzWA a zásad 

hospodaření CzWA 
11) VH schválila změnu stanov CzWA 
12) VH bere na vědomí výsledky voleb do výboru CzWA a do revizní komise 
 
 
Ukončení VH 
Po odhlasování usnesení valné hromady Dr. Krňávek valnou hromadu ukončil. 
 
V Brně 30.3. 2010 
Zapsala: Ing. Novotná 
Schválil: Dr. Krňávek  


