
Záznam ze zasedání exekutivy Českého výboru ICID 
 

Místo konání:    MZe, Těšnov 17, Praha 1, místnost č. 400 
Datum konání:  12.9.2006 
Přítomni:           Dr. Ing. Šťastná, Ing. Jan Čermák, RNDr. Kubala, Ing. Muzikář, CSc.,  
                        RNDr. Skalický, CSc., Ing. Doležal, CSc., Ing. Kulhavý, CSc., Ing. Benda, 

Ing. Halačka, CSc., Ing. Soukup, CSc., Ing. Klokočník 
 
Omluveni:         Dr. Ing. Tůma, RNDr. Punčochář, CSc. 
Neomluveni:      Ing. Bedrna 
 

1. Razítka ČV ICID mají: č. 1 – černé: Šťastná, č. 2 – modré: Čermák, č. 3 – žluté: 
Kulhavý 

2. Členské příspěvky budou vybírány od roku 2007. Dopis s výzvou k platbě a způsob 
platby bude zaslán členům dopisem, který má připraven Ing. Kulhavý. Dopis bude 
obsahovat i pokyn k doplnění základních údajů o členech, které doplní členové do 
přiloženého dotazníku, a v případě, že se rozhodnou ukončit své členství v ICID, bude 
v dopise uveden pokyn k vyplnění formuláře pro ukončení členství. Oba formuláře 
budou v příloze dopisu.  
Další přílohy: 

• Pro doplnění adresáře o adresy členů, z nichž se vrací zaslaná korespondence 
jako nedoručitelná, bude zaslán v příloze seznam těchto členů. Členové budou 
vyzváni, aby doplnili nebo upřesnili adresy členů s nesprávnými adresami, 
které znají (seznam zpracuje Ing. Kulhavý) 

• Strategie ČV ICID: zpracuje Ing. Čermák. Ve strategii budou uveden i přehled 
odborných skupin. Členové budou vyzváni, aby se přihlásili do odborných 
skupin. Zvolené členění zapracuje Ing. Kulhavý do obsahu www stránek ČV 
ICID a upozorní v dopise na existenci www stránek ČV ICIDu. Společně s Ing. 
Doležalem připraví informaci o knihovně ICID a výpůjčním řádu a pokud bude 
v letošním roce možnost půjčovat knihy a časopisy pro mimopražské účastníky 
poštou jako dobírka (cena za poštovné), podá informaci o této službě. Pokud 
se nepodaří tuto službu zajistit v letošním roce v knihovně VÚMOP (v důsledku 
reorganizace a stěhování knihovny), bude způsob této služby projednán na 
příští exekutivě. Informaci o knihovně zpracují Ing. Doležal a ing. Kulhavý a 
zašlou ji elektronicky Ing. Čermákovi, který ji vloží to textu o strategii. 
Materiály pro Ing. Čermáka budou zaslány nejpozději do 15.10.2006. Ing. 
Čermák zpracuje strategii nejpozději do 30.10. a zašle ji do 30.10. všem 
členům exekutivy, kteří napíší své návrhy a doplňky do 10.11.2006, tak aby 
dopis mohl být odeslán do 15.11. na MZe. 

          Dopis odešle administrativní pracovnice MZLU, která pomáhá Ing. Šťastné s agendou. 
3. Knihovna ICID: v současné době je knihovna ve VÚMOP a starší část knihovny je na 

ČVUT. Ing. Doležal vyhledá poslední inventář části knihovny ve VÚMOP a prověří na 
ČVUT stav knihovny a pokusí se zajistit její inventář (do 15.10.2006) a pokud budou 
ve stavu přijatelném pro prezentaci na www, zašle je Ing. Kulhavému, který je 
uveřejní na www. Na příští exekutivě bude projednána na základě zjištění Ing. 
Doležela další činnost knihovny, včetně odměny knihovnici. 

4. Časopis Irrigation and Drainage: ICID zasílá 13 výtisků časopisu Irrigation and 
Drainage, které jsou zasílány do VÚMOP. Bylo rozhodnuto, že časopis bude zasílán do 
následujících knihoven: 

• VÚMOP, MZLU: 2 výtisky 
• VUT Brno, ČVUT, ČZU, Univerzita České Budějovice, UJEP Ústí nad Labem, TU 

Ostrava, UFTIS, VÚV TGM, ČHMÚ – pobočka Brno: po 1 výtisku 



Knihovnám bude zaslán dopis, v němž jim bude sděleno, že ČV ICID jim věnuje tento 
časopis. Časopis bude zasílat administrativní pracovnice MZLU. 
 
Dodatek tajemníka: doporučuji, aby věnování časopisu knihovnám bylo využito pro 
propagaci ICID a pro rozšíření členské základny. Z těchto důvodů doporučuji 
následující postup: dopis knihovnám napíše tajemník. Dopis by měl být předán nebo 
zaslán knihovnám prostřednictvím vybraných kontaktních osob v uvedených 
ústavech. Proto vyzývám členy exekutivy, aby mi sdělili (e-mail: 
radomir.muzikar@karneval.cz, tel. 515 542 293, mobil 602 577 796), koho znají 
v uvedených ústavech a kdo by mohl být kontaktní osobou. Kontaktní osoba by 
zveřejnila v ústavu, že ČV ICID bude zasílat do knihovny ústavu časopis. Dále 
doporučuji, aby každé číslo časopisu bylo opatřeno textem, že časopis věnoval ČV 
ICID. Pro tento účel doporučuji nechat zhotovit razítko s textem: „Věnoval Český 
národní výbor International Commision of Irrigation and Drainage“ a případně uvést i 
kontaktní adresu a mail. Poštovné za zasílání časopisu bude hrazeno z prostředků ČV 
ICID. Dopis bude zaslán do 15.11.2006. Změna adresy příjemce časopisu bude 
zaslána do Dillí. Zajistí tajemník do 15.11.2006. 

5. Placení mezinárodního příspěvku ICID: Příspěvky za roky 2003, 2004 a 2005 byly 
zaplaceny. Úhradu za rok 2006 prověří Ing. Klokočník na MZe ve spolupráci s Ing. 
Kulhavým. Jako podklad pro úhradu z prostředků MZe za rok 2006 zašle Ing. Šťastná 
zprávu o činnosti ČV ICID za období od července 2005. Ing. Kulhavý společně s Ing. 
Šťastnou a Ing. Klokočníkem připraví podklady pro zaplacení příspěvku za rok 2007. 
Na příští schůzi exekutivy bude podána zpráva o přípravě platby mezinárodního 
příspěvku za rok 2007. 

6. Odměny:  
� Odměna za přednášky na semináři o kapkových závlahách, který pořádal VÚ 

bramborářsky, VÚMOP a ČV ICID. Přítomní odsouhlasili proplacení odměny ve 
výši 800 Kč pro 3 přednášející (ing.Benda, ing.Doležal, ing.Zavadil), kteří na 
semináři měli přednášku. Ing. Kulhavý vyřídí nezbytné administrativní 
náležitosti. 

� Do budoucna budou odměny propláceny pouze po schválení exekutivou před 
výkonem. Souhlas členů exekutivy může být i formou písemnou. Byla přijata 
zásada, že zpracovatelé vyžádaných úkolů, přednášek atd. obdrží odměnu ve 
výši 60 % z částky, která bude poukázána ČV ICID. Bylo odsouhlaseno všemi 
přítomnými členy. 

� Ing. Šťastná zpracovala se spolupracovníky český příspěvek pro publikaci 
„Project on Irrigation Management Transfer in European Countries with 
Transition Ekonomy“. Za tento příspěvek obdržel ČV ICID  částku 43 365 Kč. 
Zpracovatelé příspěvku obdrží odměnu ve výši 60 % tj. 26 000 Kč. Ing. 
Šťastná rozdělí odměnu za příspěvek podle podílu zpracovatelů. Výši odměn 
oznámí Ing. Šťastná Ing. Kulhavému, který zajistí všechny potřebné 
administrativní náležitosti. Bylo odsouhlaseno. 

� Odměny pro sekretářku z MZLU: sekretářka vyřizuje veškerou korespondenci 
ICID, v současné době upřesňuje a doplňuje seznam členů, od roku 2007 
bude rozesílat časopis Irrigation and Drainage do knihoven (viz bod 4) a další 
administrativní záležitosti. Byla odsouhlasena odměna pro rok 2006 ve výši 
2.500 Kč a pro rok 2007 částka 6 000 Kč. Ing. Kulhavý zajistí administrativní 
záležitosti. 

� Odměna pro pokladníka Ing. Kulhavého: byla odsouhlasena odměna za vedení 
pokladny, s níž souvisí i hmotná odpovědnost, ve výši 2 000 Kč ročně 

� Odměna za vedení knihovny ICID, kterou v současné době spravuje 
knihovnice ústavu. V současné době se dokončuje stěhování knihovny ústavu. 



Po jeho ukončení knihovnice dokončí inventarizaci knihovny ICID a současně 
bude půjčovat knihy a časopisy z knihovny ICID zájemcům (viz bod 2). Ing. 
Soukup navrhne na příští exekutivě odměnu knihovnici za vedení knihovny. 

 
 
Zapsal: Radomír Muzikář 

 
 

 


