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Záznam ze zasedání exekutivy Českého výboru ICID
Místo konání: MZLU Brno, Fakulta agronomická, Ústav aplikované a krajinné ekologie
Datum konání: 22.2.2008
Přítomni:
Doc. Dr. Ing.Šťastná, Ing. Jan Čermák, Ing. Muzikář CSc., Ing. Kulhavý
CSc., Ing. Benda, Ing. Doležal CSc., Ing. Klokočník, RNDr. Skalický, CSc.,
Ing. Soukup, CSc.
Omluveni:
RNDr. Kubala, RNDr. Punčochář CSc., Dr. Ing. Tůma,
Nepřítomni:
Ing. Bedrna,
Hosté:
Pokorná, MZLU, Fakulta agronomická, Ústav aplikované a krajinné ekologie
Jednání řídila předsedkyně Doc. Šťastná.
1. Zpráva pokladníka: K 31.12.2007 byl stav účtu 165.811,12 Kč a v pokladně bylo
10.398,50 Kč (tj. celkem 176.209,62 Kč). Z porovnání s účetní uzávěrkou za rok 2006
vyplývá, že příjmy v roce 2007 se přibližně rovnaly výdajům za rok 2007 (rozdíl činí
178,91 Kč) a hospodaření bylo tedy vyrovnané. Na zasedání exekutivy byl předložen
plán rozpočtu na rok 2008: příjmy 10.500,-Kč (z toho 9.500,-Kč členské příspěvky;
1.000,-Kč úrok z účtu) a výdaje 13.000,-Kč (z toho 8.000,-Kč uzavřené dohody;
1.200,-Kč vedené účtu u ČS Spořitelny; 1.000,-Kč poštovné; 2.800,-Kč ostatní
výdaje). Rozpočet by měl být vyrovnaný, s přečerpáním o cca 2.500,-Kč.
2. Bylo odsouhlaseno přijetí těchto 14ti nových členů (jména bez titulů): Karel Štěpaník,
Martin Neruda, Markéta Kaplická, Renata Duffková, Antonín Zajíček, Eva Dvořáková,
Petr Fučík, Pavel Novák, Josef Zavadil, Ivan Novotný, Ivana Pírková, Jana
Podhrázská, Jana Uhlířová, Dagmar Stejskalová
Celkový stav členů: 89
3. Úhrada příspěvků ICID: Sekretariát ICID zaslal dopis s výzvou k zaplacení příspěvku
za rok 2008 ve výši 2.415 US Dolar (resp. 1.715 €). Proplacení projednají Šťastná a
Kulhavý do konce února 2008 s MZe.
4. Sekretariát ICID zasílá mnoho dotazů, které často vyžadují podklady, které se jednak
obtížně získávají, nebo které je třeba v některých případech i platit. Tajemník bude
nadále zasílat všem členům exekutivy vybrané dotazy sekretariátu. Členové
exekutivy dají doporučení, kdo by mohl na dotazy dát odpověď. V případě, že
odpověď bude vyžadovat větší čas na zpracování, užší exekutiva rozhodne, zda
bude navržena odměna za zpracování. Ta bude doporučena ke schválení na příští

exekutivě.
5. Distribuce časopisu Journal of Irrigation and Drainage: V souladu se závěry
s předcházejícími závěry exekutiv bude časopis rozesílat paní Pokorná z MZLU. Od
roku 2008 bude vydáván časopis 5 krát ročně v rozsahu 128 strana. Náš národní
výbor bude dostávat 10 výtisků. Rozesílané časopisy budou opatřeny razítkem
s textem, že časopis věnoval příslušné knihovně ČV ICID.

Razítko opatří paní

Pokorná, která obdržela i zálohu na poštovné za odesílání časopisu do vybraných
knihoven. Muzikář odešle na sekretariát ICID změnu adresy pro doručování časopisu
na adresu: Jana Pokorná ÚAKE AF MZLU, Zemědělská 1, 613 00 Brno. Kulhavý
prověří, zda je platný password pro stažení výtisků časopisu on line pro členy ČV.
Členové exekutivy prověří správnost a úplnost informací o ČR na centrálních
stránkách ICID, v případě nesrovnalostí na to upozorní správce WEBu.
6. Diskuze o problematice závlah a odvodnění: Po suchu v roce 2007 roste poptávka po
závlahách. Cenu závlah zvětšuje nárůst ceny za elektrickou energii. V některých
regionech severní Moravy a východních Čech je zřejmý velký zájem zahraničních
společností (zejména z Nizozemska) nakupovat pozemky a současně zdroje
podzemní vody pro závlahy.
7. V současné době se připravují náměty pro dotační tituly. ČV ICID připraví náměty pro
dotační tituly v oblasti závlah a odvodnění. Náměty se zašlou Kulhavému do 27.2.,
který je sestaví do jednoho celku a po projednání s Klokočníkem upraví do konečné
verze, kterou zašle za ČV ICID Šťastná na MZe. Termín: do 9.3.2008.
8. Exekutiva projednala návrh na kooptaci Ing. Rybky do exekutivy za Ing. Halačku,
který na členství v exekutivě rezignoval. S ohledem na Stanovy ČV, které kooptaci
neumožňují a s ohledem na připravovanou valnou hromadu ČV ICID, nebude návrh
realizován. Ing. Rybku osloví členové exekutivy s návrhem, aby se stal členem ICIDu
a na následující valné hromadě kandidoval do exekutivy ČV.
9. V říjnu 2008 se bude konat valná hromada. Užší exekutiva (Šťastná, Čermák,
Kulhavý, Benda, Muzikář) je odpovědna za přípravu.
10. Pro Den vody bude doplněn leták ČV ICID, který obdrží účastníci Dne vody v Praze a
na Moravě. Výtisk letáku a jeho distribuci projedná Čermák s Kubalou (termín. 5.
března).
11. Soukup vyzval k podávání příspěvků do Informačních listů. Příspěvky se zasílají na
adresu

soukup@vumo.cz

Informační

listy

jsou

k dispozici

na

stránkách

http://www.pedologie.cz nebo na stránkách ČV ICIDu. Zájemci o vytištěné výtisky se
mohou přihlásit u Soukupa.
11. Sekretariát ICID vyzval národní výbory k zaslání návrhů na členství v pracovních
skupinách. U nás je obtížné opatřit prostředky na náklady spojené s účastí na
zasedáních pracovních skupin, která se většinou konají na mimoevropských

kontinentech. Přesto ČV ICID oznámí přehled pracovních skupin na stránkách www a
seznam zašle i elektronickou poštou všem členům Kulhavý. V případě zájmu odešle
Muzikář návrh odsouhlasený exekutivou (elektronické schválení) do ústředního
sekretariátu ICID.

12. V Helsinkách a Tallinnu se koná 6.-11.7.2008 10.Mezinárodní workshop o odvodnění,
pořádaný finským a estonským výborem ICID. V současné době se připravuje
projednávání české účasti v zainteresovaných ústavech, podnicích a institucích.
Účastníci, pokud jsou členy ICID, dostanou pověření, aby zatupovali ČV ICID.
Členové exekutivy oznámí jména účastníků Muzikářovi.

13. Čermák napsal příspěvek „Činnost bývalé Asociace závlahářů ČR a její transformace
do Asociace pro závlahy a vodu v krajině ČR“, který přeložil Doležal pro ERWG letter.

14. V čísle 56 časopisu Irrigation and Drainage vyšel příspěvek našich členů (Kulhavý Z.,
Doležal, Fučík, Kulhavý F., Kvítek, Muzikář, Soukup a Švihla „Management of
agricultural drainage in the Czech Republic“).
15. Do knihovny ČV ICID byly předány následující materiály z ICID:

•
•
•
•

Minutes of 58th IEC and workbody meetings in Sacramento (30.9.-5.10.2007)

•

IRNCID Newsletter (iránského národního výboru)

Agenda of 58th IEC in Sacramento
ICID Newsletter 3/2007, 4/2007
ICID Annual Report 2006-2007

Seznam nových přírůstků knihovny zaznamená v elektronickém dokumentu Pokorná
a zašle Kulhavému pro vložení na WEB.
16. Informace o diskuzi kulatého stolu o správě podzemních vod
17. Z diskuse: kvalita vodohospodářských projektů se snižuje. Jestliže bude zjištěn
nějaká závažný nedostatek (hrubé chyby, porušování legislativy, norem atd.)
doporučuje se oznámit zjištění na ČKAIT. Byla navržena iniciativa vytvořit
celorepublikovou databázi projekčních organizacích se zkušenostmi při zpracování
tématiky odvodňování a závlah.
18. Muzikář zaslal elektronické PF 2008 ČV ICID sekretariátu ICID a národním výborům
ICID.

Zapsal:

Radomír Muzikář

