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ASOCIACE PRO VODU ČR
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika
tel. 543 235 303
fax. 543 255 020
GSM 737 508 640
e-mail: czwa@czwa.cz

Zápis z 5. zasedání výboru CzWA konaného ve čtvrtek 13.1.2011 v Praze

Přítomni:

Omluveni:
Vedoucí OS
Hosté

Ing. Fiala Ph.D., Ing. Hartig CSc., Ing. Krňávek Ph.D., Ing. Langer, RNDr.
Česalová, Ing. Srb, Ing. Stránský PhD., prof. Ing. Wanner DrSc., Dr.
Kabelková, Ing. Lánský, Ph.D.
Doc. Malá, Ph.D.
Doc, Maršálek (PV), Ing. Foller (REP), Ing. Hrnčírová (DZ), Dr. Benáková
(BV), Dr. Bindzar (POV), Ing. Koller (ČAO), Dr. Armič – Sponza (TZ),
Ing. Vlad. Sýkora (AM)
Andrea Balázsová (Technologické centrum AV ČR),
Ing. Václav Stránský (VH)

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Práce s korporativními členy – seminář
Vodní hospodářství
Bienální konference VODA 2011
Dotační možnosti
Stav CzWA
WATENVI
Web
Výroční zpráva CzWA
Různé

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu.
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1

Práce s korporativními členy - seminář

-

-

Prof. Wanner pozval paní A. Balázsovou (Technologické centrum AV ČR), která navrhla
moţnost připravit seminář pro KČ v jejich školícím centru. Je nutné dohodnout
organizační podmínky a program semináře. Paní Balázsová zašle návrh, kde upřesní,
která témata můţe zajistit Technologické centrum – Ing. Hartigovi.
Tématem bude Evropské patentové právo, licenční smlouvy a moţnosti čerpání financí
z dotací ministerstev.
Termín semináře – nejlépe druhá polovina března

2

Vodní hospodářství

-

Listy CzWA – nástupce Čistírenských listů, které byly nositelem odborných informací.
Přednostně zde byly zveřejňovány odborné články z oboru vodního hospodářství. Nově
se budou Listy CzWA zabývat informacemi o činnosti asociace. Mohlo by se zde více
diskutovat o aktuálních tématech vodního hospodářství s moţností připomínkování a
komentářů. Také se zde mohou presentovat odborné skupiny. V kaţdém Listu CzWA by
měly dvě OS svoji část, kde by uveřejnily zprávy o konaných akcích, vydaných
sbornících a publikacích. Tuto činnost je nutno synchronizovat, aby informace o OS a její
konané akci vyšla před konáním akce. Listy CzWA zůstanou součástí časopisu a budou
vycházet tak jako dosud 6x za rok (dvoulist nebo čtyř list). Dr. Stránský (VH) apeloval na
dopisovatele, aby dodrţovali termín odeslání článku vydavateli. Deadline je vţdy na
začátku předcházejícího měsíce publikace (začátek února = publikace v březnu). V č. 1
bude publikováno, jak budou Listy CzWA v budoucnu vypadat, informace o vzniku OS
Biologie vody a výroční zpráva OS Urbanizované odvodňování území. Případné změny
v tiráţi doloţit do 17.1. Dr. Stránskému
Časopis Vodní hospodářství – aby mohl být časopis ohodnocen v bodovém systému dle
Metodiky rady vlády, budou odborné články přímo v VH a u Listů CzWA je potřeba
pozměnit číslování stránek – součást VH.
Redakční rada VH a Listů CzWA – prof. Wanner navrhl, aby byla ustanovena nová
redakční rada, která by více vyhovovala současnému časopisu. Vhodnými členy by byli
zástupci OS, osobnosti, které by byli přínosem pro časopis, apod. Prof. Wanner by byl
dále zástupcem za CzWA.
Inzerce – Dr. Stránský poţádal všechny členy výboru a vedoucí OS o pomoc při
zaplňování časopisu inzerenty. Je potřeba časopis finančně podpořit a inzerce je
nejvhodnější cestou.
Databáze editorů – zodpovědnost za správnost a odbornost článků ve svém oboru. Měli
by seznam recenzentů, kterým by dávali recenzovat články

-

-

-

3

Bienální konference VODA 2011

-

Definitivně bylo rozhodnuto, ţe Bienální konference VODA 2011 proběhne v lázních
Poděbrady ve dnech 19. – 21. 10. 2011. Konference nebude mezinárodní tak jako
v předcházejících letech, protoţe zájem zahraničních účastníků nebyl vysoký. Ušetříme
tím nemalé náklady na tlumočníky a můţeme sníţit vloţné pro účastníky konference.
Konferenční prostory jsou vhodné pro posterovou sekci i výstavu firem.

-
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-

Konference bude začínat plenární částí, na kterou bude navazovat program rozdělený do
jednotlivých odborných sekcí. V případě, ţe nebudou stačit prostory konferenčního
centra, je moţné vyuţít konferenčních prostorů přilehlých hotelů. Na závěr proběhne
plenární zasedání, na kterém zpravodajové odborných sekcí podají závěrečnou zprávu.
Konference bude třídenní, třetí den proběhne tematická odborná exkurze. Dále mohou
účastníci konference vyuţít welness programu samotných lázní.
Program – jednotlivá témata navrhnou OS – Dr. Stránský navrhl pravidelné schůzky
vedoucích OS, první by měla proběhnout v polovině února, kde budou projednány témata
konference
Doc. Maršálek navrhl témata, která by mohla být součástí plenární sekce – Voda a zdraví,
Voda a energie, Voda a architektura, Voda a recyklace – všechna pojednávají o tom, ţe
obor vodního hospodářství se prolíná do běţného ţivota
Sborník – proběhla diskuze, zda bude sborník jen elektronický nebo i tištěný. Bylo
dohodnuto, ţe na základě finanční rozvahy a také přednáškách do programu se rozhodne
o podobě sborníku. Je potřeba zjistit, zda je moţné nechat obodovat český sborník
v databázi Thomson.
Heslo konference „Děláme vodařinu plným srdcem a na srdce jsou Poděbrady“

4

Dotační možnosti

-

Výzva „52“ – CzWA získala finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců
korporativních členů na tříleté období 2011 - 2013. Do konce ledna CzWA nutno dořešit
personální otázku. Paní Šmídková bude na pozici Finančního manaţera projektu. Dle
podkladů projektu se bude pořizovat na sekretariát zařízení ke školení. Dr. Krňávek
projedná s paní Bednaříkovou (účetní CzWA) vedení účetnictví projektu a zároveň
zvýšení nákladů na vedení účetnictví. Vše bylo odsouhlaseno členy výboru.
SINTRA – ke dni 3.1. 2011 přišlo vyjádření, ţe projekt nebyl podpořen. Ze 112 ţádostí
bylo podpořeno pouze 28. V příští výzvě opět podáme přihlášku.
LIFE+ - seminář (2.3.2011v Praze) pro potenciální ţadatele projektu. Moţnost získání
informací k podání přihlášky. Semináře se zúčastní Ing. Srb, Ing. Hartig CSc.

-

-

5

Stav CzWA

-

ÖWAV – probíhají předběţná jednání o podepsání dohody
DWA – ze smlouvy vyplývá moţnost spoluúčasti na konferenci Wasser Berlín – fórum
české vody – asi hodina přednášek a prezentací. Tato konference proběhne v květnu
2011. Prof. Wanner bude kontaktovat Dr. Punčocháře, jestli by odpřednášel tuto
prezentaci. V případě jeho nezájmu bychom oslovili MPO.
IWA – Prof. Wanner připraví příspěvek do ročenky IWA 2011. Tento příspěvek bychom
mohli vyuţít na přednášku konference v Berlíně. IWA zavádí novou formu členství –
„zaslouţilý člen“ – prof. Wanner se bude o toto členství ucházet.
Slovenský komitét IWA – Dr. Krňávek znovu osloví jeho představitele dopisem
VSA (Švýcarsko) – Dr. Kabelková oznámila, ţe tato asociace zatím nepodepisuje ţádné
další dohody s ostatními organizacemi.
MŽP, MZe, SFŽP – politická situace není nakloněna k jednání o spolupráci.

-
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MPO – ţádost o zástupce z CzWA do výběrové komise pro podporu oficiální účasti na
zahraničních veletrzích pro rok 2011 – za CzWA byl navrţen Ing. Plotěný, Ing. Svoboda
Exponex s.r.o. – WATEREX World Expo (Bombaj, Indie) – nabídka pro CzWA a
korporativní členy na účast na mezinárodním vodohospodářském veletrhu v Bombaji za
podpory MPO
Hydrotech – Dr. Krňávek se setká s panem Bočanem a otevře znovu jednání o spolupráci
na předávání Ceny Svatopluka Čecha. Moţnost vyhlášení vítězů na konferenci
v Moravské Třebové. Energie AG nabízí finanční výpomoc.

6

WATENVI

-

Dr. Stránský se zúčastnil jednání k doprovodnému programu WATENVI, kde projednal
spolupráci na jednodenním semináři s MZe, MŢP, MPO – 25. ledna 2011 proběhne další
schůzka.
Dr. Stránský navrhne strukturu programu na tento jednodenní seminář
Stánek – o moţnost vystavovat na stánku CzWA projevili zájem tito korporativní členové
PURITY CONTROL s.r.o. a PREFA KOMPOZITY a.s.

-

7

WEB

-

Proběhla diskuze o náplni a vzhledu webových stránek odborných skupin mezi
vedoucími OS a správcem webu CzWA Dr. Lánským.
Dr. Fiala navrhl jednotný vzhled webových stránek pro odborné skupiny. Kaţdá OS zde
uveřejní kontakty na vedoucího a členy OS, krátké představení činnosti OS, shrnutí
činnosti za uplynulý rok a akce, které chystá uskutečnit v roce 2011.
Kaţdá skupina by měla minimálně dvakrát do roka aktualizovat svoje informace na webu
Bylo odsouhlaseno, aby kaţdá odborná skupina přizpůsobila vzhled své webové stránky
návrhu.
Web CzWA – Dr. Lánský rozešle grafické návrhy na nový vzhled a strukturu webu,
postupně se bude dle připomínek členů výboru vytvářet nová podoba webu CzWA.

-

8

Výroční zpráva CzWA

-

Odborné skupiny – kaţdá skupina bude mít jednu stránku ve zprávě, na které uvedou
obecné informace o OS a také přehled činnosti za rok 2010 – tato zpráva bude pouţita
také pro valnou hromadu
Korporativní členové – pohlídat, aby všichni dodali krátkou prezentaci své společnosti do
výroční zprávy – Ing. Hartig
Hospodářský výsledek Asociace bude do zprávy dodán, jakmile paní účetní zpracuje
účetní uzávěrku – do konce března
Výroční zprávu CzWA zpracovává Dr. Stránský

-
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Různé

-

Norma na vsakování – Dr. Stránský a Dr. Kabelková stále spolupracují na návrhu.
Skype – pan předseda znovu apeloval na členy výboru, kteří ještě nedodali své skypové
adresy, aby tak neprodleně učinili. Kaţdý člen výboru také navrhne termíny moţného
kontaktu přes skype.
Odborné akce 2011 – Ing. Langer rozešle k doplnění všem členům výboru přehled akcí
na rok 2011. Hotový přehled bude uveřejněn na webu CzWA
Dr. Fiala odeslal obecné informace o CzWA ukrajinskému odborníkovi, který
kontaktoval Dr. Fialu a Dr. Stránského ve druhé polovině loňského roku.
Byla potvrzena záštita ze strany Kraje Vysočina pro mezinárodní konferenci Voda
v krajině, která se koná v Praze ve dnech 9. a 10. 2.2011
Účetnictví – paní Bednaříková poţádala o zvýšení platby za vedení účetnictví. Bylo
odsouhlaseno. Podrobnosti ve spojení s výzvou 52 projedná Dr. Krňávek
Valná hromada – bylo odsouhlaseno, ţe valná hromada CzWA proběhne souběţně s
veletrhem WATENVI v Brně.

-

10 Dokumentace CzWA
Stav členské základny.
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Člen-expert

Člen

Studující

Korporativní členství - přijetí
Korporativní členství - ukončení
EVH s.r.o
Bluewater Bio CEE s.r.o
Ukončení členství
Ing. Hana Klukáčková
Příští výbor se bude konat 4. 4. 2011 v 15 hodin v Moravské Třebové.
V Praze, dne 13. 1. 2011
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: Dr. Krňávek

