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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 6. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 4.4.2011 v Moravské
Třebové

Přítomni:

Omluveni:
Vedoucí OS
Hosté

Ing. Fiala Ph.D., Ing. Krňávek PhD., Ing. Langer, RNDr. Česalová, Ing. Srb,
Ing. Stránský Ph.D., prof. Ing. Wanner DrSc., Dr. Kabelková, Ing. Lánský,
Ph.D, Doc. Malá, Ph.D.
Ing. Hartig, CSc.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Práce s korporativními členy – seminář
2. Vodní hospodářství
3. Bienální konference VODA 2011
4. Dotační možnosti
5. Stav CzWA
6. WATENVI
7. Web
8. Výroční zpráva CzWA
9. Finance CzWA
10. Různé

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu.
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Práce s korporativními členy - seminář

-

-

Seminář se koná v Technologickém centru AV ČR v Praze dne 19. 4. 2011. Korporativní
členové byli obesláni s pozvánkou na seminář.
Hlavním tématem semináře je přednáška Ing. Evy Schneiderové (ředitelka Úřadu
průmyslového vlastnictví) „Ochrana technických řešení“ a dále proběhnou přednášky pí.
A. Balazsové a Ing. Václava Suchého, CSc. (oba jsou zaměstnanci Technologického
centra AV ČR) „Podpora výzkumu a vývoje v ekologii z evropských a národních zdrojů“.
Občerstvení zajistí cateringová firma.
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Vodní hospodářství

-

Proběhla změna Listů CzWA, nadále budou pouze informativním materiálem CzWA, kde
se budou prezentovat hlavně Odborné skupiny. Odborné články se budou publikovat
v časopise Vodní hospodářství
Valná hromada VH – proběhne v letních měsících 2011. Měli bychom se zaměřit na
finanční toky ve VH, ze zisku Vodního hospodářství bývá vyplacen podíl CzWA. Valné
hromady se na návrh pana předsedy zúčastní ing. Stránský, Ph.D.
V budoucnu je nutné sledovat možnost změny na impaktovaný časopis. Výhodou je vyšší
ohodnocení článků pro pisatele, také zde mohou uveřejňovat články zahraniční pisatelé.
Nevýhodou může být, že časopis bude i v angličtině.

-

-
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Bienální konference VODA 2011

-

Proběhla další návštěva Poděbrad, které se zúčastnil Mgr. Bílý. S panem Mgr. Bílým bylo
domluveno technické zabezpečení konference a také grafické návrhy reklamního roll-up,
cirkulářů, sborníku apod. Reklamní roll-up je vystaven již na konferenci v Moravské
Třebové.
Bylo dohodnuto, že pro jednu odbornou sekci se pronajme konferenční sál hotelu
Bellevue, který je kousek od Konferenčního centra Poděbrady.
1. cirkulář bienální konference bude připraven do květnového čísla Vodního
Hospodářství, aby se mohl prezentovat i na WATENVI.
Do 30. 4. 2011 musí být konference přihlášena do bodového systému ČKAIT
Organizační výbor konference připraví a rozešle dopis s nabídkou prezentace
korporativním členům CzWA a také ostatním společnostem, které by mohly mít zájem na
konferenci vystavovat své výrobky.

-

4

Dotační možnosti

-

Výzva „52“ v současné době probíhá výběrové řízení dodavatele na vzdělávání a na
doprovodné služby (občerstvení na kurzech, ubytování apod.). Na sekretariát CzWA byly
doručeny 2 nabídky na vzdělávání a 3 nabídky na doprovodné služby. Výběrová komise
jednu nabídku vyřadila, protože neobsahovala předepsané náležitosti. Z celkové
přislíbené částky může Asociace vyčerpat cca 500 tis. Kč na spotřební náklady
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-

-

sekretariátu, 300 tis. Kč je určeno na prezentaci projektu. Projekt pokryje také částečně
náklady na vedení účetnictví, náklady sekretariátu apod.
Výzva „36“ – bylo odsouhlaseno, že pan předseda projedná možnost další dotace, kterou
by CzWA opět zaštítila. Tato dotace by byla opět zaměřena na firmy, které jsou našimi
KČ. Z dotace by byla financována rekvalifikace zaměstnanců, kteří pro nadbytečnost
dostanou výpověď. Veškeré náklady na rekvalifikaci jsou hrazeny z projektu, firma platí
odstupné zaměstnanci. Pan předseda tuto možnost nabídne na Semináři pro korporativní
členy.
Propojení firem a výzkumně vývojových základen – další dotační možnost. Informace
k projektu zajistí pan předseda.
LIFE+ - Ing. Srb navštívil seminář k dotačnímu programu LIFE+, tento program je
zajímavý, ale pro CzWA méně vhodný. Projekt je velice náročný na organizaci, zejména
časově. V tomto projektu je důležité mít silného partnera ve státní správě. Projekt by měl
být inovativní a demonstrativní. Přístup ministerstva je velice otevřený, je možné se zde
informovat na jakékoliv dotazy ohledně projektu. Tomuto projektu konkurují norské
granty. Příští rok by měla být vypsaná výzva norských grantů.
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Stav CzWA

-

IWA – pan prof. Wanner zpracoval podklady do ročenky IWA. V září proběhne zasedání
výboru IWA, kterého se zúčastní také prof. Wanner a Dr. Kabelková – odsouhlaseno
výborem.
Konference IWA – je zpracován velmi zajímavý program na konferenci IWA, která se
bude letos konat v Budapešti. Tuto konferenci se nedaří realizovat mezi Vídní a Prahou.
V tomto jednání je bohužel Čína silnější. Konference byla zkrácena na 3 dny a exkurze je
přesunuta na 4. den. Na tuto konferenci je problém zajistit dostatečný počet příspěvků
přednášejících. Poslední konference v Praze navštívilo 380 lidí. Tady se počítá i počtem
120 lidí. Tato konference by měla být zajímavá pro české odborníky vysoce kvalitním
programem s kvalitními přednášejícími, velkou výhodou je malá vzdálenost, levnější
ubytování a strava než např. ve Vídni a také exkurzí na nejnovější čistírnu. Termín
konference je v 1. týdnu v září.
EWA – prof. Wanner zaslal veškeré informace do ročenky. Na konferenci v Budapešti
proběhne také zasedání výboru EWA, kde by se mělo také řešit, kdo obdrží Dunbarovu
medaili. Kandidát by měl mít za sebou velké množství zveřejněných odborných článků
v odborných časopisech. V letošním roce byli navrženi 4 kandidáti.
INGO – měla by být vyhlášena výzva. Pohlídat termín vyhlášení, výstupem by mohla být
i bienální konference, přínosem by mohla být např. pomoc studentům
MŽP – paní Emílie Nedvědová hledá cestu k CzWA s pomocí vypracování metodiky.
Spolupráce mezi prof. Wannerem a MŽP (zástupcem je Mgr. Slavíková, která je
pověřená řízením odboru místo Ing. Dvořáka), pan profesor ji oslovil a seznámil jí
s činností naší asociace a také s možností spolupráce s našimi odborníky, kteří jsou
schopni pomoci při tvorbě metodického pokynu. MŽP chce metodický pokyn vytvořit
samo, ale bylo by vhodné založit skupinu, ve které by se objevili také naši odborníci.
Další cesta je vypsání výzvy na projekt velkého rozsahu pro povodí Želivky. Prof.
Wanner jednal s paní Bízkovou o možnosti tohoto projektu, která bohužel z pozice na
MŽP odchází. Zjistit jaká je podpora nevládních organizací z ministerstva.
MZE – je nutno obnovit kontakt s Dr. Punčochářem.

-

-

-

-

4(5)
-

MMR – je nutno napsat dopis, kterým představíme asociaci a nabídneme naše služby.
Pokusit se navázat kontakt tímto způsobem. Touto cestou se Prof. Wanner pokusí najít
způsob komunikace i s ostatními ministerstvy.
SFŽP – jediná skupina okolo paní Vráblíkové je nám nakloněná. Prioritní osa 1 zatím
skončila, protože je přečerpaná, takže pro CzWA je toto mrtvé období. Do roku 2012 se
nic nebude dít.
Sovak – veškerá komunikace vázne. Sovak je v současnosti proti jakémukoliv navázání
spolupráce.
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WATENVI

-

Členové výboru co nejdříve podají informace na sekretariát, který den mohou být
přítomni na stánku CzWA
Doprovodný program ENVI – je zajištěn na čtvrtek 26. 5. od 10 do 15 hodin, téma je
Dešťové vody, MPO a TAČR přislíbili přednášku do programu. Zástupci programového
výboru jsou Ing. Stránský, Ph.D., Ing. Plotěný a Ing. Vítek
Stánek – o možnost vystavovat společně na stánku CzWA projevili zájem tito
korporativní členové PURITY CONTROL s.r.o., PREFA KOMPOZITY a.s., QH Servis
s.r.o. a VTA Enginnering & Umwelttechnik spol. s r.o. Plochu stánku jsme proto
rozšířili.

-

7

WEB

-

-

Většina OS graficky sjednotila svoje webové stránky s ostatními. Odborné skupiny OUÚ,
DZ a Kaly a odpady zatím nespustili své webové stránky.
Webové stránky CzWA – byla ustanovena pracovní skupina pro zpracování koncepce
webu CzWA. Její členové jsou Ing. Lánský, Ph.D, RNDr. Česalová, Ing. Srb, pí.
Šmídková. Skupina připravila návrh struktury webu, který bude rozeslán členům výboru
k připomínkám.
Hlavní záložky – O nás, Jak se stát členem, Odborné skupiny, Korporativní členové,
Odborné akce, Informace a projekty
Anglická verze webu – bude vyřešena po úpravě české verze webu CzWA.

8

Výroční zpráva CzWA

-

Korporativní členové – do výroční zprávy se uveřejní kontakty a loga společností
CzWA v číslech – výsledek hospodaření, počet KČ, počet IČ, počet posudků, konferencí
Termín dodání posledních informací do 8.4.
OS REP – nedodala zatím žádné informace do výroční zprávy
Výroční zpráva bude připravena k distribuci na valnou hromadu.

-

-
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Finance CzWA

- Od začátku roku proběhly dva semináře a jedna konference, všechny akce byly finančně
úspěšné.
- Paní účetní zpracovala uzávěrku roku 2010 k daňovému přiznání. Nevznikla nám
povinnost odvádět daň z příjmu za loňský rok.
10 Různé
-

Odborné konference a semináře – z každé konference nebo semináře bude na sekretariátě
sborník nebo alespoň zpráva v elektronické podobě. Sborníky se budou nabízet ke koupi
na všech dalších akcích.
Odborné skupiny – bude doporučeno všem OS, aby při plánování svých odborných akcí
počítaly se zápisem do bodového systému ČKAIT. Přihlásit seminář je možné 2x ročně,
do 31. 10. na 1. pololetí následujícího roku a do 30. 4. na 2. pololetí tohoto roku.
Valná hromada proběhne v rámci WATENVI. Dne 25. 5. 2011 od 13hodin je
zarezervován konferenční sál v Pavilonu P. Pozvánku připraví Doc. Malá, do 24. 4. 2011
bude rozeslána pozvánka všem členům CzWA.
V rámci valné hromady bude projednána sleva na členském poplatku pro korporativní
členy. Částka poplatku by závisela na měsíci v kalendářním roce, kdy bude korporativní
člen přijat do CzWA.

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

Člen

Ing. Helena Chládková (419)
Ing. Jaroslav Pollert (420)

Zbyněk Hlubuček (421)

Studující

Korporativní členství - přijetí
ARKO TECHNOLOGY a.s. (969)
Endress+Hauser s.r.o. (970)
Korporativní členství - ukončení
AQUA DIRECT s.r.o. (963)
Příští výbor se bude konat v první polovině června.
V Moravské Třebové, dne 4. 4. 2011
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: Dr. Krňávek

