Záznam ze zasedání exekutivy Českého výboru ICID
Místo konání: MZLU Brno, Fakulta agronomická, Ústav aplikované a krajinné ekologie
Datum konání: 30.3.2007
Přítomni:
Doc. Ing.Šťastná, Ing. Muzikář, CSc., Ing. Kulhavý, CSc., Ing. Doležal, CSc.,
Ing. Klokočník, RNDr. Kubala, RNDr. Skalický, CSc., Dr. Ing. Tůma
Omluveni:
Ing. Jan Čermák, Ing. Benda, RNDr. Punčochář, CSc., Ing. Soukup, CSc.
Nepřítomni:
Ing. Bedrna, Ing. Halačka, CSc.,
Hosté:
Pokorná, MZLU, Fakulta agronomická, Ústav aplikované a krajinné ekologie,
Jana Uhlířová VÚMOP, pracoviště Brno
1. Placení členských příspěvků
Informoval Ing. Kulhavý. Všem členům bude zaslán poštou dopis s výzvou a instrukcemi o
platbě. Podle rozhodnutí exekutivy ze dne 12.9.2006 budou vybírány příspěvky za rok 2007.
Exekutiva schválila termín platby příspěvků za rok 2007: nejpozději do 30.6.2007. V příloze
dopisu bude zaslán dotazník s údaji o členech, odhlašovací lístek, zpráva o činnosti ČV ICID,
strategie ČV ICID a složenka. Dále bude v příloze uveden přístupový kód na on line časopisu
Irrigation and Drainage. Odeslání dopisu zajistí Doc. Šťastná u paní Pokorné z MZLU do
30.4.2007.
2. Informace hospodáře
•
•
•
•

•
•
•
•

MZe uhradilo členský příspěvek ICID 2345 USD za léta 2006. Pan Ashish Gusta
odpovědný za personální otázky ICID potvrdil přijetí příspěvku za rok 2006 dopisem
ze dne 6.12.2006 a za rok 2007 dopisem ze dne 7.3.2007.
Provedena registrace na FÚ (mj. pro vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně z příjmů práv. osob na základě dohod o provedení práce-smluv o díle): CZ
67776795
Odesláno daňové přiznání za rok 2006 (odesláno 23.3.07) ... vypočtená daň 0,- Kč
Informace o stavu účtu a pokladny:
- na výpisu k 1.3.07 zůstatek 160 558,53 Kč
- nepodchycené pohyby na účtu z 21.3.07 (-5.100,-Kč; -1.650,-Kč)
- tedy orientačně zůstatek (bez zohlednění poplatků Spoř.) 153.808 Kč
- v hotovosti k 29.3.2007 zůstatek 519,-Kč
- aktíva 10.000,- Kč pro vyúčtování u VÚMOP
Změny zákoníku práce (č.262/2006 Sb.) jsou zapracovány do vzorů dohod o
provedení práce
Předložen k diskuzi návrh hospodářského řádu. Členové exekutivy připraví své
připomínky a doporučení do 30.6.2007.
Aktualizace www stránek: jsou průběžně doplňovány, většinou na základě výzev
sekretáře po obdržení informací z ICID
Návrh rozpočtu ČV ICID na rok 2007:

Příjmy (odhad):
-

za placení členských příspěvků: 30x 200+200 resp. 100Kč (2007) .... 10 tis. Kč
smlouva s VÚMOP (zpracování příspěvku do I&D)
.... 4 tis.Kč
zisk z uspořádání konference ERB v Brně
.... 3 tis.Kč
úroky z běžného účtu
.... 1 tis.Kč
CELKEM
.... 18 tis. Kč

Vydání (odhad):
- platby za vedení účtu

….

1,2 tis. Kč

- dohody (6 tis. + 2 tis. + 2 tis.)
- poštovné (70 x 14,- Kč
CELKEM

….
….
….

12 tis. Kč
1 tis. Kč
14,2 tis. Kč

Rozpočet je mírně přebytkový.
Návrh rozpočtu byl odsouhlasen.

3. Představení paní Pokorné
Paní Pokorná, která je sekretářkou Ústavu aplikované a krajinné ekologie MZLU Brno, bude
vyřizovat administrativní záležitosti ICID (odesílání rozsáhlejší korespondence, časopisu ICID
Irrigation and Drainage do knihoven).
4. Článek pro časopis Irrigation and Drainage
Na základě výzvy ICID byl zaslán do časopisu Irrigation and drainage článek o odvodňování
v ČR (“Management of agricultural drainage systems in the Czech Republic”, autoři V.Švihla,
M.Soukup, F.Doležal, F.Kulhavý, T.Kvítek, R.Muzikář, Z.Kulhavý)
5. Knihovna ICID
Knihovnice ve VÚMOP připravuje digitalizovaný katalog knih a publikací, který bude
zveřejněn na www stránkách ČV ICID. Ing. Doležal zajistí do 30.6.2007 převzetí části
knihovny ČV ICID uložené na ČVUT a její přestěhování do knihovny VÚMOP, v níž je uložena
zbývající část knihovny ČV ICID. Výpůjční řád knihovny je zveřejněn na www stránkách ČV
ICID. Knihovna bude zapůjčovat publikace registrovaným členům ICID. Půjčování bude
bezúplatné a žadatelé budou hradit pouze náklady na balné a poštovné. Knihovna zajistí na
žádost žadatelů za úplatu i kopie článků z časopisů. Podrobnosti o zapůjčování publikací jsou
uvedeny ve výpůjčním řádu. Knihovnu ICID vede paní Olga Konečná z VÚMOP. Ing. Doležal
připraví na příští exekutivu návrh odměny pro paní Konečnou za vedení knihovny.
6. Časopis Irrigation and Drainage:
Na exekutivě konané 12.9.2006 bylo rozděleno 13 výtisků časopisu Irrigation and Drainage,
které jsou zasílány ICID pro ČV ICID, které budou věnovány knihovnám zainteresovaných
ústavů, škol a institucí. Při revizi seznamu bylo zjištěno, že v seznamu není MZe. Proto
exekutiva rozhodla, že 1 výtisk bude zasílán do knihovny MZe místo knihovny pobočky Brno
ČHMÚ. Rekapitulace knihoven s uvedením jména člena exekutivy, který bude zajišťovat
kontakt s knihovnou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VÚMOP, MZLU: 2 výtisky (Doležal)
VUT Brno: 1 výtisk (projedná Muzikář s prof. Šálkem)
ČVUT: 1 výtisk (Doležal)
ČZU: 1 výtisk (Doležal)
Univerzita České Budějovice: 1 výtisk (Doležal)
UJEP Ústí nad Labem: 1 výtisk (Doležal)
TU Ostrava: 1 výtisk (Šťastná)
UFTIS: 1 výtisk (Doležal)
VÚV TGM: 1 výtisk (Kubala)
MZe: 1 výtisk (Klokočník)

Doc. Šťastná zajistí odeslání změny adresy na příjemce 13 výtisků časopisu pro ČV ICID,
které bude distribuovat paní Pokorná do výše uvedených knihoven. Březnové číslo předají
kontaktní členové exekutivy příslušným knihovnám. Další čísla bude zasílat paní Pokorná
V příloze zápisu je uveden oznamovací dopis managementu institucí, jejichž knihovnám bude
časopis zasílán. Členové exekutivy, kteří budou zajišťovat kontakt s knihovnami, zašlou Doc.
Šťastné jména vedoucích pracovníků a adresy institucí, do nichž bude časopis zasílán.
Odeslání dopisu vedoucím pracovníkům institucí zajistí Doc. Šťastná do 15.5.2007..
7. Plnění požadavků ICID
•
•

•

•

•

•

Dne 7.2.2007 byl zaslán členům exekutivy dopis i ICID o zemské databázi (ICID
Country Databáze). Poslední dotazník vyplňoval Ing. Čermák. Muzikář požádá
Čermáka o aktualizaci a její zaslání na ICID.
Výzva ICID k nominaci nového člena pracovní skupiny Comprihensive Approaches to
Flood Management (WG-CEFM), která bude projednána na Mezinárodní exekutivní
radě, která se bude konat na kongresu ICID v Sacramento v září 2007: RNDr. Kubala
prověří u Ing. Blanky Brožkové z Povodí Vltavy, která se zúčastní kongresu
v Sacramento, zda by se mohla zúčastnit zasedání pracovní skupiny jako prozatímní
zástupce nominovaný ČV ICID. V kladném případě zašle sekretář prozatímní pověření
sekretariátu ICID. RNDr. Kubala prověří do 30.4.2007.
Nominace na cenu „WATSAVE AWARD 2007“: navržen prof.Šálek za celoživotní
zásluhy rozvoji závlah a ochrany vod. Muzikář projedná s Prof. Šálkem – do
30.4.2007. V případě souhlasu zajistí zpracování potřebných posudků a veškeré
dokumentace – do 31.5.2007.
Výzva: národní výbory byly vyzvány, aby zaslali informaci o oslavy Dne vody 2007
včetně fotografií. Ing. Kubala zpracuje stručnou informaci v angličtině (cca na 1
stranu). Materiál zašle Muzikářovi, který jej přepošle jménem ČV ICID na ICID.
Termín: 30.4.2007.
19.3. byl zaslán členům exekutivy draft publikace „Management of Riverine Flood
Risk“, zpracovaný Dickem de Brunem a Peterem Borrowsem, k němuž mají národní
výbory zaslat připomínky. Podle Muzikáře je v materiálu věnována nedostatečná
pozornost ohrožení podzemní vody. Vzhledem k tomu, že k materiálu nebyly další
připomínky, Muzikář odešle poznámky vztahující se k podzemní vodě. Termín
15.6.2007.
ICID vyzývá k zasíláním publikací vydaných národními výbory ostatním národním
výborům. Obdrželi jsme některé výtisky INCID News vydávané indickým národním
výborem a jeden výtisk z Austrálie. Tyto publikace byly předány do knihovny MZLU.
ČV bude do budoucna zasílat vybraným národním výborům publikace, které budou
pro předmětné země jazykově i tématicky blízké. Trvalý úkol pro všechny.

8. Pomoc ČV ICID při zpracování Plánů povodí
ČV ICID pomůže Povodím s opatřováním evidence závlah a zavlažovacích zařízení. V první
fázi půjde o opatření kontaktů. Ing. Tůma připraví dopis s obsahem požadavků, který bude
zaslán členům exekutivy a dalším členům ICID. Termín: 30.4.2007.
9. Organizační záležitost
Člen exekutivy Ing. Halačka CSc. již není zaměstnán u ZVHS. Z toho důvodu s ním není
spojení. Ing. Tůma zjistí spojení na Ing. Halačku a projedná s ním, zda bude nadále členem
exekutivy. V opačném případě bude nutno zajistit kooptaci někoho ze ZVHS.

10. Workshop „Water Balace and Runoff/Water Qualizy Generation in Tile-Drained
Agricultural Catchments“
Termín konání: 4-6.9.2007 (Brno). Organizátoři: ČV ICID, Český národní výbor pro
Mezinárodní hydrologický program, ERB (Euromediterranean Network of Experimental and
Representative Basis), NE FRIEND 5 (North European Flow Regimes from International
Experimental and Network Data, Project 5), VÚMOP a MZLU, Fakulta agronomická, Ústav
aplikované a krajinné ekologie. Hlavním organizátorem je ČV ICID. Financování bude přes ČV
ICID. Přípravný výbor: Doležal (předseda), Uhlířová (VÚMOP), Kulhavý, Šťastná, Tesař
(ERB). Předpokládaná účast 160 osob.
11. Další informace
•
•

RNDr. Kubala informoval o prezentaci ČV ICID na Magdeburském semináři 2006.
Ing. Klokočník: připravuje se novela zákona o zemědělství. V ním bude uložena
evidence závlah.

12. K programu na příští exekutivu:
•
•

Ing. Doležal připraví návrh odměny pro paní Olgu Konečnou z VÚMOP za vedení
knihovny.
Úkol pro všechny: připravit doporučení a připomínky k hospodářskému řádu.

Zapsal: Radomír Muzikář

