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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 8. zasedání výboru CzWA konaného dne 29. 10. 2014 v Hradci
Králové

Přítomni:

Omluveni:

doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., Ing. Martin
Fiala Ph.D., Ing. Vladimír Langer, Ing. Martin Srb, Ph.D., Ing. Milan Lánský,
Ph.D., Ing. Karel Hartig, CSc., doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D
RNDr. Marcela Česalová, Dr. Ing. Ivana Kabelková, prof. Ing. Jiří Wanner,
DrSc.

Revizní komise
Vedoucí OS

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Konference IWA
11. bienální konference Voda 2015
Spolupráce
Odborné skupiny
Web
Výstavy
Korporativní členství
Projekty
Posudky
Finanční záležitosti
Časopis Vodní hospodářství
Různé
Dokumentace CzWA

Jednání vedl Dr. Stránský dle programu.
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1

Konference IWA

-

Konferenční smlouva mezi CzWA a C-IN je v současné chvíli k dořešení u právníka.
Předpokládané výdaje na úpravy smluv budou cca 8000 Kč. Podpis smlouvy by mohl
proběhnout v prosinci 2014. Před podpisem budou smlouvy rozeslány členům výboru
k odsouhlasení. Řeší doc. Stránský.

-

-

-

-

LWWTP 2015
Začal fungovat český organizační výbor (Local Organizing Committee) ve sloţení:
Iveta Růţičková, chair, ICT Prague
Lucie Chovancová, ICT Prague
Iva Johanidesová, ICT Prague
Pavel Kavka, Ondeo
Miroslav Kos, Sweco Hydroprojekt
Jiří Paul, Energie AG Bohemia
Vojtěch Pospíšil, ICT Prague
Bohdan Soukup, Veolia
Martin Srb, Veolia
Jiří Wanner, ICT Prague
Byla zprovozněna webová stránka http://www.lwwtp2015.org/ umoţňující i on-line
zasílání abstraktů. Prosba na všechny členy výboru, aby si stránku prošli a navrhli
případná „zatraktivnění“. Na webové stránce lze také stáhnout cirkulář konference.
V současné době se rozesílají informace na adresy členů IWA, na odborné skupiny, na
regionální ředitelství IWA a na různé adresy známých.
Byl vypracován dopis firmám s nabídkou, aby si poskládaly „sponzorský balíček“ dle
svých moţností, kdybyste věděli o nějaké firmě (české i mezinárodní), která by mohla
mít zájem. Dopis je k dispozici na sekretariátu nebo u prof. Wannera.
Napsat dopis ministru zemědělství (předjednáno s Dr. P. Punčochářem) s ţádostí o záštitu
a finanční dotaci – zajistí prof. Wanner s doc. Stránským.
Obdobný dopis zaslat i ministru ţivotního prostředí.
Asociace by měla oficiálně informovat SOVAK o konání akce a poţádat o podporu tím,
ţe rozešlou info svým členům, případně oznámí konferenci s webovou stránkou
v časopise SOVAK; delegát SOVAKU v EUROEAU by mohl informovat toto evropské
sdruţení o akci a poţádat o podporu.
ICUD 2017
V září se na Borneu uskutečnila IWA konference ICUD 2014. V rámci povinnosti
pořádajícího konferenci ICUD 2017 bylo představení České republiky a města Prahy a
konference samotné. Členové organizačního výboru zde při zahájení konference promítli
krátký film, který je ke zhlédnutí na webových stránkách konference
http://www.icud2017.org/ a rozdali různé prezentační tiskoviny.
V současnosti je zpracovaná grafika ke konferenci (pohlednice, banner, podklad
powerpointové prezentace apod.) a jsou spuštěné webové stránky.
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11. bienální konference VODA 2015, Poděbrady 16. – 18. září 2015

Místo konání:
- Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda
- Kongresový sál hotelu Bellevue – odborná sekce 1. den odpoledne a 2. den dopoledne
- Restaurace v Pivovaře (http://www.restauracevpivovare.cz/) – předkonferenční večeře,
společenský večer (16.9.)
všechna místa rezervována
Občerstvení:
- obědy budou servírovány formou bufetu, výběr ze 3 jídel, vyřeší se tím problém se
zakládáním příborů na stoly
- Coffee breaky budou podávány v prostorách výstavy
Postery:
- posterová sekce bude přesunuta do dvou salónků v 1. patře KC Lázeňská Kolonáda,
prostory by měly být dostačující
- informace o místě posterové sekce do pozvánky, programu a při zahájovacím projevu
- panely zapůjčí opět ČVUT Praha
Exkurze:
- ČOV Poděbrady
- Chlumec, Karlova koruna (cca 25 km)
- pěší tůra po Poděbradech s průvodcem z Infocentra
- lodí k soutoku Labe s Cidlinou, vykopávky slovanského hradiště Libice, zpět zastávka
v restauraci Rybárna
Sponzorství a záštity:
- projednat s Ing. Paterou záštitu středočeského kraje a zároveň sponzorský dar VaK
Nymburk a.s.
- poţádat o záštitu MŢP, MZe, případně MPO
- projednat podporu města Poděbrady, informační letáčky města do konferenčních tašek
- oslovit sponzory z předchozích konferencí (Linde Gas, ENVI-PUR, K&K
Technology, ASIO, Envirox, Setra.)
Ostatní:
- 1. cirkulář do konce roku 2014 včetně distribuce
- prezentace konference – banner, letáčky, reklamní drobnost do tašek (minule baterka
s logem CzWA)
- technické zajištění konference rezervováno opět u Media Consult s.r.o.
- zahraniční přednášející – dořešit na příštím výboru
- konferenční prostory zajištěné uţ od 15. 9. 2015 pro případné semináře
- výstava konference v Kongresovém sále, stolky v přední části blíţ přednáškovému
sálu, upozornit na změnu v nabídkovém dopise
- zprovoznění webové stránky konference
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ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Ing. Vladimír Langer - předseda
doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D.
Jana Šmídková
Mgr. Jana Nábělková, Ph.D.

PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
Ing. David Stránský, Ph.D. – místopředseda
Ing. Andrea Benáková, Ph.D.
Ing. Iveta Růţičková, Ph.D.
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
prof. Ing. Miroslav Drtil, Ph.D.
Dr. Ing. Ivana Kabelková
Ing. Martin Koller
Ing. Martin Srb, Ph.D.
spolu se zástupci odborných skupin
zúčastněných na programu konference

Program konference:
- Dr. Fiala osloví vedoucí odborných skupin, aby začali připravovat přednášky do
programu konference.
- Pokud jde o programové bloky. Minule nebyl moc zájem o „Provoz ČOV a vodovodů“
a dále vzhledem k existenci samostatné bienální konference „Kaly a odpady“ prof.
Wanner navrhuje redukovat kalovo-plynové příspěvky a získaný prostor věnovat
novým tématům. Sekci „Provoz“ bychom měli udrţet kvůli lidem z VaKů, ale taky jí
nějak zatraktivnit. Nějaké návrhy?

3

Spolupráce

-

MŢP – 26. 6. 2014 proběhla schůzka na MŢP. Původně se schůzky měla zúčastnit
náměstkyně ministra ţivotního prostředí Ing. Berenika Peštová, Ph.D. Bohuţel se na
poslední chvíli ze schůzky omluvila a na schůzce se místo ní s doc. Stránským sešel
ředitel odboru ochrany vod Ing. Karel Bláha, CSc. Kromě představení CzWA jednal
předseda CzWA s ředitelem ohledně zapojení asociace do přípravy novelizace NV č. 61.
MPO – 10. 7. 2014 proběhla schůzka na MPO. Doc. Stránský se sešel s ředitelem sekce
průmyslu Ing. Evţenem Muřickým. MPO vnímá CzWA jako partnera, na kterého se
mohou v případě potřeby obrátit. Jiţ dříve jsme byli vyzvání ke spolupráci na Ekoauditu.
Zpracování připomínek a samotného jednání se zúčastnil Dr. Srb. Zápisy z jednání a
připomínky k Ekoauditu jsou k dispozici na sekretariátu CzWA.
MZe – 22. 7. 2014 proběhla schůzka na MZe. Doc. Stránský se na ní sešel s ministrem
Ing. Mariánem Jurečkou, náměstkem ministra v úseku vodní hospodářství Ing. Alešem
Kendíkem a s vrchním ředitelem sekce vodního hospodářství RNDr. Pavlem
Punčochářem, CSc. Z jednání opět vyplynulo hlavně jednání ohledně spolupráce na
novelizaci NV č. 61 a ministr se také zajímal o problematiku hospodaření s dešťovými
vodami. Mimo tuhle schůzku byli pozváni k účasti zástupci CzWA na Česko - izraelském
semináři (Dr. Kabelková a Dr. Benáková) který pořádalo MZe.
Kancelář ombusmana – doc. Stránský s prof. Wannerem napsali dopis zástupci
ombusmanky JUDr. Stanislavu Křečkovi s vysvětlením problematiky BAT. Dále jsme
nabídli konzultace poznatků z dotazníkového šetření na vodoprávních úřadech. V tuto
chvíli JUDr. Křeček nemá zájem o spolupráci.

-

-

-
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Národní síť zdravých měst ČR – navázána spolupráce prozatím na podpoře vzájemné
prezentace obou organizací. Je to jedna z cest, jak oslovit zástupce úřadů měst a obcí.
Nyní jsou na webových stránkách obou organizací uvedena loga v sekci partnerů. NSZM
kaţdoročně pořádá „letní školu“, kde by se CzWA mohla představit a případně vystoupit
s přednáškou.
Vysoké a střední školy – Young Water Profesionals – Dr. Kabelková s Dr. Srbem napíší
dopis pro vedoucí OS, kde je vyzvou ke zpracování přednášky na téma z předmětu
činnosti odborné skupiny. Dr. Fiala následně dopis rozešle vedoucím OS. Pí. Šmídková
mezitím zpracuje doc. Stránskému seznam dostupných kontakních adres osob na
vysokých školách, kteří jsou buď členem CzWA nebo s CzWA spolupracují.
AČE SR, SNK IWA – předpokládá se setkání zástupců v lednu s CzWA. Jednání by mělo
zahrnout zejména spolupráci při zastoupeních na mezinárodních akcích.
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Odborné skupiny

-

-

OS Legislativa - bylo diskutováno o důleţitosti zaloţení této odborné skupiny. Skupina
by se zabývala přípravou připomínek k současné i budoucí legislativě, novelizacím
nařízením vlády, metodikám apod. Dr. Fiala vytipuje z databáze CzWA členy, kteří by
mohli odbornou skupinu zaloţit.
OS Povrchové vody – stále neaktivní. Zástupkyní OS se stala Ing. Eliška Maršálková,
Ph.D. Další jednání ohledně činnosti odborné skupiny si vezme na starosti Dr. Krňávek.
Ad hoc skupina pro NV 61 – tvoří ji dvě „podskupiny“, první by se zabývala
problematikou vyčlenění průmyslových odpodaních vod z NV a druhá samotnou
novelizací NV. V současné chvíli ani jedna skupina nezasílá zprávy o svojí činnosti. Je
nutné zjistit, jestli uţ MŢP novelizaci zahájilo. Doc. Stránský se zeptá Ing. Evţena
Zavadila (zástupce ředitele a vedoucí oddělení ochrany vod).
MČOV – seminář s podporou korporativního člena CzWA VTA Česká republika s.r.o. na
téma Pouţití moderních chemických preparátů při čištění odpadních vod. Seminář se
bude konat v Konferenčním centru Sázava, Praha v termínu únor/březen 2015. Zařadit do
seznamu akcí odborných skupin.
Klastrace OS – bude projednáváno na příštím rozšířeném výboru.
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Web

-

Na anglické verzi webových stránek se bude prozatím zobrazovat infoleták o CzWA
v angličtině. Postupně se bude vybraná česká část webu překládat do angličtiny. Vybrat
části pro překlad – Dr. Kabelková
Vloţit na web CzWA odkaz na obě konference IWA – LWWTP 2015
(http://www.lwwtp2015.org/ ) a ICUD 2017 (http://www.icud2017.org/)
Sekce pro členy - soukromá sekce pouze pro členy CzWA na přihlašovací údaje, zatím v
přípravě. Členové zde budou mít dispozici materály z konferencí, seminářů, knihovnu.
Ohledně prezentace přednášek je nutné oslovit přednášející s ţádostí o souhlas
s uveřejněním (projednat s právníkem z hlediska licenčního práva – zda můţeme
prezentace pouţít bez souhlasu). Zajistí prof. Wanner s pí. Šmídkovou.
Aktualizaci webové stránky OS MČOV provede Dr. Srb.

-

-

-

-
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Ohledně aktualizace webu OS Povrchové vody osloví Dr. Fiala vedoucího doc. Maršálka
a zástupkyni Dr. Maršálkovou.
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Výstavy

-

VODOVODY – KANALIZACE 2015, 19. – 21. 5. 2015, Praha, Letňany – pí. Šmídková
zjistí u organizátora moţnost spolupráce na doprovodném programu. Případně poté osloví
ohledně této spolupráce doc. Stránský ředitelku SOVAKU Ing. Melounovou.
IFAT 2016 – termín 30. 5. – 3. 6. 2016, Mnichov

7

Korporativní členství

-

Ke konci roku opět zváţit dle finanční rozvahy asociace inzerci KČ v časopisech Vodní
hospodářství případně i SOVAKU.
Promyslet znovu zavedení semináře pro KČ, např. při valné hromadě CzWA.
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Projekty

-

Projekt z OP LZZ – odeslány ţádost o posečkání a ţádost o prominutí na generální
ředitelství Finančního úřadu.
Program česko-švýcarské spolupráce – MŢP vyhlásilo II. výzvu k předkládání ţádostí o
grant z Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce.
Ţádost o grant s názvem Transfer znalostí, zkušeností a technologií v oblasti udrţitelného
nakládání s vodou a odpady ze Švýcarska do České republiky zpracovala a podala doc.
Mgr. Jana Nábělková, Ph.D. ve spolupráci s doc. Stránským, Dr. Kabelkovou, prof.
Wannerem a pí. Šmídkovou. Podporu ţádosti jsme obdrţeli od MZe, MŢP, SFŢP a
dalších. V rámci grantu by byl uspořádán jednodenní seminář pro zástupce veřejné správy
a odborníky z vodohospodářské praxe. Na semináři budou přednášet 4 odborníci ze
Švýcarska a 4 z ČR. Termín semináře je naplánován na 15. září 2015 v Poděbradech.
K semináři by vyšel vytištěný sborník a následně po semináři zpracována tištěná
komentovaná publikace. Celková poţadovaná částka je 914 tis. Kč. Kopie ţádosti je
uloţena na sekretariátě. Rozhodnutí o poskytnutí by mělo být známo nejpozději v první
polovině ledna.

-

9

Posudky v roce 2014

ČOV Dobrovíz – posudek předán objednateli ČIŢP. Vyfakturováno, uhrazeno.
ČOV Vestec u Prahy – posudek byl předán objednateli SFŢP. Vyfakturováno, uhrazeno.
Analýza na vyuţívání sráţkové vody – analýza předána objednateli Mot MacDonald s.r.o.
Vyfakturováno, uhrazeno.
Školení OZO – školeno pro MŢP. Vyfakturováno, uhrazeno.
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VS Táborsko – připraveno k fakturaci.
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Finanční záležitosti

Rozpočet CzWA přílohou zápisu.
Zaloţení s.r.o.
Na letošní členské schůzi byl schválen záměr CzWA zaloţit dceřinou s.r.o. Hlavním důvodem
je oddělení neziskové činnosti (dle stanov) od ziskové (reklamní činnost v rámci seminářů a
konferencí). Na příští členské schůzi by členové CzWA měli schválit samotnou podobu
společnosti, do té doby je nutné připravit veškeré podklady k zaloţení.
Před notářským zápisem je nutné stanovit:
- název a sídlo společnosti
- předmět činnosti společnosti – (reklama a marketing; pořádání seminářů, konferencí
atd.) seznam je přílohou ţivnostenského zákona
- majetek – základní kapitál – výše není limitovaná, doporučené právníkem min. 50 tis.
Kč
- kdo bude za společnost jednat (jednatel nebo prokurista, minimálně 1), jakým
způsobem budou za společnost jednat. Bude volený výborem nebo členskou schůzí.
Jednatel nebo prokurista bude jednat na základě smlouvy o výkonu funkce.
Ostatní:
- zápis do Obchodního rejstříku vyjde cca na 6.000,- Kč
- časový harmonogram: příprava notářského zápisu cca 2 týdny, od zaloţení (notářský
zápis) do zápisu do OR cca 3 týdny, vyzvednutí ţivnostenského oprávnění na
Ţivnostenském úřadě.
- podíl na zisku s.r.o. lze v následujícím účetním roce převést do hospodaření spolku.
Pokud nedojde ke změně zákona o dani, převedení mezi matčinou a dceřinou
společností je od daně osvobozen. Dceřiná s.r.o. bude platit pouze 19% daně ze zisku.
11 Vodní hospodářství
-

23. 6.2014 proběhla valná hromada. Za rok 2013 obdrţela CzWA podíl na zisku 14.500,před zdaněním.
Časopis prošel úspěšně hodnocením Rady vlády proVaVaI a je opět v seznamu
recenzovaných časopisů.
Byla spuštěna internetová verze časopisu se samostatným ISSN. Nutno svolat ustavující
schůzi redakční rady elektronického Vodního hospodářství.
Byla ustavena nová redakční rada s omezenou funkční dobou do konce roku 2016.

12 Různé
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Kalendář CzWA – připraven před tiskem
IWA congress Lisabon, 13th ICUD Kuching – zpracovat krátkou zprávu do Listů CzWA
(prof. Wanner, doc. Stránský)
TAČR – CzWA odeslala nominaci Dr. Srba k zařazení mezi hodnotitele projektů.
Reklamní předmět – sklenička cca 1,5 dcl, grafický návrh a cenu zajistí pí. Šmídková
EWA – Evropská komise zahájila konzultaci o moţnostech politiky pro optimalizaci
opětovného pouţívání vody v EU, konzultace jsou do 7. 11. 2014, zajistí prof. Wanner.
MT 2015 – schůze výboru v pondělí před seminářem, valná hromada při semináři v MT
otázkou do příští schůze výboru.

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

Člen

Studující

Ing. Marcela Pavlíková (469)
Ing. Karel Hrich, Ph.D. (467)

Ing. Vojtěch Kouba (466)

Korporativní členství – přijetí
Korporativní členství – ukončení
IHAS s.r.o.
Ukončení členství
Dr. Ing. Pavla Šmejkalová - pozastavené
Příští výbor se bude konat 17. 12. 2014, rozšířený s vedoucími OS.
V Hradci Králové 29. 10. 2014
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: doc. David Stránský

