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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 8. zasedání výboru CzWA konaného dne 1. - 2. listopadu 2017  

ve Štramerku 

  

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., Ing. Martin Srb, Ph.D., doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., Ing. 

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

Omluveni:   Mgr. Jiří Paul 

Revizní komise  

Vedoucí OS  

Hosté  

 

 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. AČE SK setkání 

2. YWP CZ 

3. Konference 

4. Spolupráce 

5. Odborné skupiny 

6. Individuální a korporativní členové 

7. Projekty 

8. Společnosti s účastí CzWA 

9. Organizační, finanční a vnitřní záležitosti 

10. Různé  

11. Administrace  

 

 

Jednání vedl doc. Stránský dle programu. 
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1 AČE SK setkání 

 

Harmonogram setkání: 

čtvrtek 2.11. 

16:30 – 18:00 jednání 

19:00 – 22:00 exkurze a pracovní večeře pivovar Štramberk 

pátek 3.11. 

9:00 – 11:00 prohlídka města, Štramberské trúby a exkurze do výrobny Štramberských uší 

 

 

2 YWP CZ 

 

Postavení YWP CZ v CzWA 

Vzhledem k tomu, že od založení ad hoc YWP CZ její členové aktivně vyvíjí činnost skupiny, je 

zapotřebí upevnit její postavení v CzWA, ale také dořešit její registraci v IWA. K registraci 

v IWA je nutné, aby předsedkyně a místopředsedové byli členy IWA. Předsedkyně YWP CZ 

Ing. Iva Johanidesová požádala výbor CzWA o finanční podporu členských příspěvků pro tyto 

zástupce. Výbor odsouhlasil podporu ve výši 50% na tyto tři členské příspěvky na dobu dvou let 

s podmínkou podání žádosti YWP CZ o registraci v IWA do konce roku 2018.  

Během roku 2018 výbor CzWA připraví postup a provedení postavení YWP CZ v CzWA tak, 

aby bylo možné toto projednat na členské schůzi v roce 2019. Tyto změny se mohou týkat i 

základních dokumentů CzWA (stanovy, organizační řád a případně další). Ti členové YWP CZ, 

kteří si zatím nezvolili zapojení do činnosti některé odborné skupiny, budou pí. Šmídkovou 

vyzvání, aby tak učinili do konce roku 2018. 

 

GOOGLE APPS 

Na žádost YWP CZ byla provedena registrace CzWA v Google apps přes doménu czwa.cz. Aby 

bylo možné od sebe oddělit Google apps pro CzWA a YWP CZ, bude dořešena také registrace 

domény ywp.cz na Google apps .Doménu ywp.cz vlastní Ing. Jiří Marek, který je svolný 

k bezplatnému převedení domény na CzWA. Po převedení domény ywp.cz na Asociaci bude 

dořešena registrace YWP CZ na Google apps pod registrací CzWA.  

 

Konference YWP CZ Mladá voda břehy mele 

V červnu 2018 YWP CZ plánují uspořádat svoji první konferenci. Rádi by využili zkušeností a 

znalostí členů expertů a vybrané požádali o odbornou garanci jako keynote. Zároveň požádali 

výbor CzWA o jakoukoliv podporu plánované konferenci a také podali žádost o grant v O2. 

Výbor CzWA rozhodl o podpoře propagace Konference YWP CZ Mladá voda břehy mele tak, 

že nebude požadovat 15% z příjmů konference. 

 

Kontaktním členem výboru CzWA pro YWP CZ je Ing. Martin Srb, Ph.D. 

  

 

3 Konference 

 

Ideový workshop CzWA 

Všechny pracovní skupiny poslali své zprávy do zápisu z Ideového workshopu. Zápis vyšel 

zářijovém čísle časopisu Vodní hospodářství. 

 

Další ročník by se měl uskutečnit cca rok před 13. bienální konferencí VODA 2019, nejspíš tedy 

proběhne v září 2018. 
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ICUD 2017 

Na konferenci bylo registrováno 709 účastníků ze 44 zemí. Nejvíce jich přijelo z Německa (70), 

z Velké Británie, Dánska, Číny. Z ČR bylo registrováno 44 účastníků. Na konferenci proběhlo 

88 odborných sekcí a 17 speciálních sekcí. 

Velký úspěch zaznamenal závod FUN RUN a také společenský večer na Žofíně. 

 

Rozpočet konference nebyl agenturou C-IN ještě vypracován, konečný finanční výsledek zatím 

neznáme. CzWA bude nyní fakturovat pouze za týdenní registrační poplatky. Celkem bude 

fakturováno 608 osob po 255 Kč. ČVUT Praha bude fakturovat CzWA 608 osob po 75 Kč za 

jednoho.  

 

Příští konference ICUD se bude konat v Melbourne v Austrálii. 

 

12. bienální konference VODA 2017 

 

Statistika: 
PARTNERSTVÍ: 

Generální partner: Linde Gas a.s. 

Hlavní partneři: Hach Lange s.r.o., Energie AG Bohemia s.r.o., Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. 

Partneři: ASIO spol. s r.o., ENVI – PUR s.r.o., ENVIROX s.r.o., FORTEX AGS a.s., KUNST spol. s r.o., 

SETRA s.r.o. 

Mediální partneři: Vodní hospodářství, portály vodovod.info, Tretiruka.cz, vodarenstvi.cz 

Záštity převzaly: MŽP, MZe, Středočeský kraj, město Poděbrady 

VYSTAVOVATELÉ:  

v rámci partnerství: 

Hach Lange s.r.o., LINDE GAS a.s. 

samostatně: 

ARKO TECHNOLOGY a.s., GRUNDFOS s.r.o., KATKO s.r.o., KROHNE CZ s.r.o., Prostředí a fluidní 

technika s.r.o. 

ÚČASTNÍCI: 

celkem: 190 osob 

 

Program konference 

Konference z pohledu odbornosti byla hodnocena kladně. Za velký úspěch můžeme považovat 

přednášky prezidentky IWA Diana D´Arass a exprezidenta Helmuta Kroise na plenární 

zahajovací sekci. Také nově zařazené diskuzní sekce na závěrečné plenární části byly úspěšné.  

 

 

Zasedání rady IWA 

CzWA na zasedání zastupoval profesor Jiří Wanner, Martin Srb a za YWP CZ Iva Johanidesová. 

Důležitým bodem byla volba prezidenta na další období… australský kandidát dal přednost 

současné prezidentce Dianě D´Arras a svoji kandidaturu stáhl. Diana D´Arass bude prezidentkou 

IWA na další dva roky. Paní prezidentka plánuje v tomto období vytvořit regionální středisko 

v Evropě, která jediná v tuto chvíli regionální zastoupení nemá oproti všem ostatním 

kontinentům. Na zasedání probíhala jednání o postavení IWA k plnění trvale udržitelných cílů 

v Evropě. Tato jednání se týkala hlavně strategie OSN, kdy byly stanovené hlavní globální cíle, 

kterých by se mělo dosáhnout do roku 2030. Bylo stanoveno 17 hlavních cílů…např. konec 

hladu, zdraví, pitná voda a kanalizace, rovná práva mužů a žen… atd. Úřad vlády ČR má své 

zvláštní oddělení, které si stanovilo vlastní cíle v tomto projektu. Pokud by se CzWA chtěla 
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zapojit do tohoto projektu, měli bychom se dohodnout přímo s ÚV. S kontaktováním posečkáme 

až po stanovení nové vlády.  

Předseda CzWA David Stránský napíše paní prezidentce IWA děkovný dopis. (JŠ připravit 

koncept)   

 

13. bienální konference VODA 2019 

 

Profesor Wanner se rozhodl dále nepokračovat v pozici předsedy programového výboru 

konference. Výbor vybral a také schválil do této pozice Dr. Kabelkovou. Profesor Wanner 

zůstane nadále členem PV. Programový výbor by měl být více aktivní v jednání s případnými 

autory přednášek na konferenci. 

 

Do konce listopadu všichni členové výboru navrhnou nějaké vhodné místo, kde bychom mohli 

další konferenci pořádat. Pí. Šmídková vytvoří pro členy CzWA hlasování o pořádání 

konference opět v Poděbradech s možností navržení jiného místa, které by odpovídalo potřebám 

konference.  

 

Pozn. Více se zaměřit také na podpoření posterové sekce např. krátkými prezentacemi autorů či 

diskuzemi u posterů. Cena za vítězný poster by mohla být v uveřejnění článku/abstraktu 

v impaktovaném časopise místo peněžní odměny.  

 

Možnosti o uveřejnění vybraných článků nebo abstraktů v impaktovaném časopisu zjistí Jitka 

Malá. 

 

 

4 Spolupráce 

 

DWA 

Nově se jeví ke spolupráci s DWA projekt, který se týká aktualizace normy ČSN 7564. Česká 

norma by měla vycházet z podstaty německé normy DWA 131, kterou by bylo potřeba k tomuto 

účelu přeložit do češtiny. Profesor Wanner projedná souhlas k přeložení se zástupci DWA. S B. 

Krňávkem připraví krátký koncept k žádosti o aktualizaci české normy ČSN 7564, kterou 

předloží na SWECO Hydroprojekt a.s. Nabízí se zde také možnost spolupráce se SOVAK.   

MZV 

MZV nás pozvalo k setkání s delegací z Nevady. Za CzWA se společné snídaně zúčastnili 

profesor Wanner a Martin Srb. Krátce představili naši Asociaci a současnou problematiku oboru 

vodní hospodářství v ČR. O setkání a možné spolupráci budeme informovat korporativní členy. 

Informace pro KČ připraví Martin Srb po obdržení zprávy ze strany delegace Nevady.. 

SMO 

Pí. Šmídková zjistí odezvu na dopis zaslaný panem předsedou s nabídkou spolupráce. 

 

Ministerstva 

V říjnu 2017 proběhly volby do sněmovny ČR. S jednáními počkáme do zvolení nové vlády. 

 

SOVAK 

Dne 26.10.2017 bylo podepsáno Memorandum mezi CzWA a SOVAK. O podpisu bude 

zveřejněna zprávu na webu CzWA, kde bude také kopie Memoranda vyvěšena. Ještě do konce 

roku proběhne jednání ohledně spolupráce na legislativě, termínech plánovaných konferencí 
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obou organizací, výměně kontaktů odborných skupin CzWA a odborných komisí SOVAK 

k případným konzultacím.  

 

 

5 Odborné skupiny 

 

Agenda stálých OS 

Během měsíce listopadu zaktualizovat tabulku akcí (M. Fiala, J. Šmídková) 

 

EOV – změna ve vedení odborné skupiny, z pozice vedoucího odstoupil Ing. Marcel Gómez a 

nově byl zvolen Ing. Jindřich Procházka, Ph.D.  

 

RČMOV – nebyla provedena změna názvu OS na webových stránkách. Dokud nebude změna 

provedena, bude na webu pouze statická webová stránka OS.  

 

Vodárenství – proběhly volby zástupce vedoucího. Vedení odborné skupiny je nyní složeno 

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

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (zástupci vedoucího). Hlasováním byl zvolen název odborné skupiny 

na Vodárenství. 

 

DZ – vedoucí OS Ing. Hrnčírová se zúčastnila jednání na MZe ohledně zapojení do Národního 

akčního plánu pro šetrné používání pesticidů pro plánovací období 2018 – 2022. Výbor přijal 

návrh na založení ad hoc skupinu ve složení Ing. Markéta Hrnčírová, Ing. Jiří Holas, CSc., Ing. 

Radek Lanč, Ing. Hušková, Mgr. Jiří Paul, MBA. K žádosti Ing. Hrnčírové pošle předseda 

CzWA připomínky, které předtím projedná s místopředsedou M. Fialou a Jiřím Paulem. 

 

V lednu 2018 proběhne schůzka vedoucích odborných skupin. Termín dohodne M. Fiala. Ve 

stejném termínu proběhne také redakční rada Listů CzWA. 

 

Agenda AD HOC OS – Jitka 

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 
vodohospodářské 
stavby     

2017_5 7.6.2017 
prof. Václav Janda 
doc. Petr Dolejš 

doc. Dolejš 

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

2.11.2017 
zpráva na 
CzWA 
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2017_6 11.7.2017 

prof. Jiří Wanner                                 
prof. Miloš Drtil                                   
Ing. Martin Srb                                     
Ing. Josef Smažík 

prof. Wanner 

Posouzení projektové 
dokumentace 
intenzifikace ČOV 
Klecany vypracované 
společností REC 
Projekt 

2.11.2017 
zpráva na 
CzWA 

2017_7 31.8.2017 
doc. David Stránský                            
Ing. Martin Fiala 

doc. Stránský 

Posouzení způsobilosti 
výdajů ČOV Kašperské 
Hory a ČOV Bechyně v 
rámci OPŽP 2014-2020 

2.11.2017 
zpráva na 
CzWA 

2017_8 6.9.2017 

David Stránský                                   
Petr Dolejš                                   
Václav Janda                               
Břetislav Krňávek                                   
Lukáš Novák (ext. 
člen OS OUU) 

doc. Stránský 

Spolupráce při 
zpracování metodiky  
pro žadatele v oblasti  
náležitostí podávání  
žádostí o podporu pro 
PO 1, SC 1.1 a SC 1.2. 

2.11.2017 
Metodika na 
CzWA 

2017_9 1.11.2017 

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

Ing. Plotěný Školení OZO pro MŽP  
zůstane 
otevřena 

  

2017_10     
Ing. 
Hrnčírová 

"pesticidy"     

 

 

6 Individuální a korporativní členové 

 

IFAT 2018 

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

CzWA se v poslední době nijak výrazně na veletrhu neprezentuje z důvodu vysokých finančních 

nároků. Mohli bychom se pokusit získat finanční podporu z MZV, konkrétně oslovit Ing. 

Kubačku, se kterým se setkal prof. Wanner a Martin Srb na setkání s delegací z Nevady. 

Profesor Wanner zjistí možné podmínky účasti CzWA na IFAT 2018 a také podmínky v případě 

spoluúčasti CzWA na stánku EWA. Dále prověří možnost získání volných vstupenek na veletrh 

pro členy CzWA (250 ks). 

 

V průběhu měsíce listopadu pí. Šmídková udělá aktualizaci databáze členů (změny adres, 

zaměstnání, odborných skupin, odběr časopisu…). 

 

 

7 Projekty 

 

Výzva č. 60  – MPSV definitivně rozhodlo, že alokace nebude navýšena. Předpokládá, že další 

výzva bude vyhlášena v roce 2019.  
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8 Společnosti s účastí CzWA 

CzWA service s.r.o. 

Předpokládá se kladný hospodářský výsledek (80. tis. Kč). Výbor odsouhlasil zakoupení 

notebooku do majetku CzWA service s.r.o. ve výši max. 30.000 Kč bez DPH včetně soupravy 

Office Professional.  

 

Vodní hospodářství s.r.o. 

Šéfredaktor Ing. Václav Stránský nepředložil rozvahu společnosti na rok 2018. Předseda David 

Stránský pana šéfredaktora vyzve, aby rozvahu do 14 dnů dodal. 

 

Listy CzWA 

Stále vzniká problém s pravidelným zaplňováním články lichých čísel časopisu Vodní 

hospodářství, ve kterých vycházejí Listy CzWA. V lednu 2018 bude svolána pravidelná schůzka 

redakční rady Listů CzWA, kde bude tento problém řešen s vedoucími odborných skupin. Do 

Listů CzWA mohou také přispívat korporativní členové CzWA svými odbornými články (ne 

klasickou barevnou inzercí), paní Šmídková bude častěji firmy na tuto možnost upozorňovat. 

 

9 Organizační, finanční a vnitřní záležitosti 

 

Hospodářský výsledek 

Předpokládá se vyrovnaný hospodářský výsledek (cca + 30.000 Kč). 

 

Pravidla pro organizaci seminářů a udělování záštit 

místopředseda Martin Fiala předložil návrh dokumentu, který bude určovat pravidla k organizaci 

seminářů a udělování záštit CzWA. Členové výboru pošlou své připomínky k dokumentu do 

konce listopadu 2017. 

Web CzWA 

Záložka s anglickou verzí webu a záložka Knihovna nejsou aktuální. Stále není dořešeno 

překlopení webu do redakčního systému, aby se mohl snadněji aktualizovat. Zajistí pí. 

Šmídková. 

 

Facebook CzWA  

Výbor opět projednával založení profilu Asociace pro vodu ČR z.s. na Facebooku. Důvodem je 

mnohem operativnější zveřejňování informací o CzWA a dostupnost mezi veřejnost.  

 

Kalendář CzWA 2018 

Formát kalendáře zůstává týdenní, i když opět ubylo pár inzerentů. Pro tiskárnu výroba 

kalendáře zůstává v zisku, proto nebylo nutné formát měnit. Stránky bez inzercí zaplníme 

kontakty odborných skupin a fotkami z oboru. Kalendář by měl být připraven k distribuci konce, 

listopadu 2017. 

 

10 Různé 

 

Setkání se zástupci AČE SR – na společném jednání přednese David Stránský informace o fúzi 

CzWA a ČSAVE a ideové konferenci, Ivana Kabelková o konferenci ICUD 2017 a profesor 

Wanner o 12. bienální konferenci VODA 2017.  
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11 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

Ing. Jindřich Procházka, Ph.D. Ing. Natalia Anferova (545) Ing. Matouš Holinka (548) 

(393) obnovení členství Ing. Marek Bakrlík (546) Ing. Stanislav Ježek (550) 

 Ing. at Ing. Věra Krejsová (547)  

 Martina Novotná (549)  

   

   

 

Korporativní členství - přijetí 

AQUATEC VFL, s.r.o. (984) 

 

Korporativní členství - ukončení 

 

 

Ukončení členství 

  

 

Příští výbor se bude konat začátkem roku 2018. 

 

 

Ve Štramberku, dne 3. listopadu 2017 

 

                                                                                               Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                               Schválil: David Stránský 


