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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 9. zasedání výboru CzWA konaného v pátek 2. 12. 2011 v Brně

Přítomni:

Omluveni:
Vedoucí OS
Hosté

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

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

Zhodnocení Bienální konference VODA 2011
Odborné skupiny
Korporativní členství
Dotační možnosti
Stav CzWA
Finance CzWA
Různé
Dokumentace CzWA

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu.

1
–

Zhodnocení Bienální konference VODA 2011
Prof. Wanner zhodnotil konferenci z hlediska programu velice pozitivně. Účastníci byli
spokojeni s výběrem přednášek i strukturou konference. Rozdělení přednášek do
jednotlivých odborných sekcí se osvědčilo. Velice kladně byla hodnocena závěrečná
plenární sekce s prezentacemi závěrů z odborných sekcí. Jednotliví moderátoři odborných
sekcí zpracovali nejzajímavější postřehy a tíživé problémy oboru, se kterými pak

2(4)

–
–
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–
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seznámili účastníky konference. Také páteční exkurze byly velmi zajímavé a i přes
nepřízeň počasí se obou zúčastnilo dost zájemců.
Prostory Kongresového centra Lázeňská kolonáda byly pro přihlášený počet účastníků
dostačující, i když pro někoho méně atraktivní. Podařilo se ale podstatně snížit cenu
vložného oproti předchozím ročníkům konference.
Ing. Langer seznámil výbor s rozpočtem a počty účastníků. Konference se zúčastnilo
celkem 196 odborníků, 76 členů CzWA a AČE SR, 15 studentů a 105 ostatních. Do 15. 9.
se přihlásilo za snížené vložné 156 zájemců a po 15. 9. se přihlásilo dalších 40. Na
výstavě vystavovalo 6 korporativních členů a 6 nečlenských firem. Hlavními sponzory
konference byly tyto firmy: Skanska a.s., Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,
ENERGIE AG Bohemia a Linde Gas, a.s. Sponzory konference byly tyto společnosti:
SETRA spol. s r.o., ASIO spol. s r.o., HACH LANGE s.r.o., ENVI-PUR, s.r.o. a SMP
CZ, a.s.
Přínosem pro dobrý ohlas z konference byl také tištěný sborník s vloženým sborníkem na
CD.
Konference skončila se ziskem 157 tis. Kč. Organizační zajištění přes sekretariát CzWA
za pomoci členů výboru se ukázalo být levnější než zadání organizace konference přes
agenturu.
V lednovém čísle časopisu Vodní hospodářství vyjde závěrečná zpráva z konference.
Předběžně bylo navrhnuto zorganizovat příští ročník konference VODA opět
v Poděbradech a ve stejné podobě. Bylo by však vhodnější termín přesunout na září.
10. bienální konference VODA 2013 se začne připravovat s dostatečným předstihem na
začátku roku 2012.
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Odborné skupiny

-

-

Ing. Fiala uspořádá schůzku s vedoucími OS, hlavním tématem bude organizování
seminářů. Akce by se měly naplánovat tak, aby byly v jednotlivých letech rozplánovány
rovnoměrně a nedocházelo ke kumulaci akcí v jednom roce. Snažit se o to, aby akce byly
rozvrženy co nejvíce rovnoměrně (vytvoření kalendáře akcí pro následující roky).
OS Vodárenství – pokusit se zviditelnit přednáškami na konferenci Pitná voda v Táboře.
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Korporativní členství

-

Příprava Semináře pro korporativní členy 2012. Do příštího výboru projednat místo
konání, termín a také vhodná a zajímavá témata (možnosti financování projektů, Výzva
36 – rekvalifikace zaměstnanců v době výpovědi, Projekt specializovaného vzdělávání,
SFŽP – financování odpadů, MPO – podpora podnikání - čištění odpadních vod pro
podniky)
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Dotační možnosti

-

Výzva „52“ – nastal problém s dodavatelem TEMPO Traning & Consulting, a.s., během
realizace projektu nám byl přidělen již třetí realizátor projektu. Neustálé personální
změny nám působí potíže v komunikaci se zapojenými firmami.
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Výzva „36“ – do konce ledna 2012 by měly být připraveny informace k rozeslání
korporativním členům
Grantové programy – Dr. Srb připravil nabídku možností zapojení do projektů pro
korporativní členy. Nabídka byla rozeslána bez větší odezvy od korporativních členů.
Technologické centrum AV ČR – na schůzce Dr. Srba a pana Lorence (TC AV ČR)
bylo CzWA navrženo, aby asociace měla na webu TC AV ČR informační formulář o své
činnosti, na základě kterého by si jiná organizace vybrala CzWA jako partnera do
projektu. Dále pan Lorenc panu Srbovi nabídl pravidelné zasílání aktuálních výzev
projektů, které bychom uveřejňovali na našem webu v záložce Projekty – odsouhlaseno
výborem. Další nabídka se týká technologických burz, pan Srb projedná s panem
Lorencem možnost uspořádání setkání Asociace a starostů obcí, kde bychom prezentovali
svoji činnost.
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Stav CzWA

-

MŽP – prof. Wanner má předběžně dohodnutou schůzku s ředitelkou Odboru ochrany
vod Ing. Randovou. Na setkání bude snaha o uzavření dohody o připomínkování CzWA
k legislativě v oboru ochrany vod.
MZE – prof. Wanner se setkal s Dr. Punčochářem, bohužel ze strany MZe nelze očekávat
finanční podporu.
OWAV – je připraveno memorandum ke schválení v představenstvech obou asociací.
Samotný podpis memoranda statutárními zástupci Asociací by se uskutečnil v rámci
mezinárodní výstavy IFAT 2012.
News OWAV – před rozesláním korporativním členům Dr. Kabelková připraví zkrácený
překlad nejdůležitějších informací z měsíčníku.
Slovenský komitét IWA – je připraveno memorandum se Slovenským komitétem IWA,
bohužel ze slovenské strany zatím nebylo odsouhlaseno. Pan předseda pošle dopis
profesoru Krišovi (předseda SK IWA) s připomínkou dohody mezi CzWA a SK IWA.
IFAT – HACH LANGE s.r.o. navrhla CzWA podporu pro organizaci společného zájezdu
pro korporativní i individuální členy CzWA na mezinárodní veletrh IFAT 2012.
Vietnam – v ČR vznikl pracovní tým pod vedením Státního zdravotního ústavu. CzWA
je součástí pracovní skupiny.
SOVAK – bude v sudém roce pořádat místo veletrhu WATENVI mezinárodní
konferenci. Organizaci konference SOVAK 2012 vyhrála firma EXPONEX s.r.o., jejíž
zástupce oslovil pana předsedu Krňávka s nabídkou spolupráce na odborném programu
konference. Pan předseda domluví schůzku se zástupcem firmy EXPONEX na leden, kde
dohodnou podmínky spolupráce.
AČE SR – na valné hromadě v březnu 2012 proběhnou volby do výboru AČE SR. Při
této příležitosti byli pozváni členové výboru CzWA na setkání představitelů obou
organizací.

-

-

-
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Finance
RNDr. Česalová seznámila výbor s předběžným rozpočtem CzWA do konce roku. Je
nutné dořešit finance tak, abychom do příštího roku převedli pouze odečitatelnou položku
300 tis. Kč.
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OS – každá OS si může převést do dalšího roku pouze 30tis. Kč. OS Kaly a odpady a
REP musí do této částky svoje finance vyčerpat.
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Různé

-

ENVIBRNO – bude probíhat souběžně se Stavebním veletrhem 22. – 29. 4. 2012. CzWA
byla požádána o odbornou záštitu nad doprovodným programem. BVV nabídly asociaci
velice výhodnou cenovou nabídku na pronájem stánku. Bylo odsouhlaseno, že CzWA
bude mít na veletrhu svůj stánek, kde nabídne možnost spolu vystavování korporativním
členům. 13. 12. 2011 proběhne schůzka organizátorů veletrhu v Praze, za CzWA se
zúčastní D. Stránský.
Výroční zpráva CzWA 2011 – zpracuje opět D. Stránský. Vložit krátké představení
asociace, sjednotit strany OS, vložení krátké informace o CzWA v AJ, NJ, ruštině. Krátká
zpráva o bienální konferenci.
Cena za vodu – výzva je vypsána na leden 2012. Přihlásit se může kdokoliv s novou
technologií v oboru Vodní hospodářství. Vítěze volí odborná komise. Vítěz vyhraje 20
tis. Eur.
Předmět k 20. výročí – vlaječka pro KČ (100 kusů), medaile pro čestného člena (30
kusů), individuální člen peněženka, diář, desky na dokumenty, apod. Výběr předmětu pro
individuální členy proběhne podle ceny za vlaječku a medaile.
Vodní hospodářství – nastaly problémy s tiskem inzercí, proto proběhla změna
dodavatele tisku časopisu. Od prosincového čísla bude časopis celobarevný.

-
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Dokumentace CzWA

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

Člen

Studující

Ing. Michal Kriška, Ph.D. (424)

Příští výbor (rozšířený) se bude konat kolem poloviny února 2012.
V Brně, dne 2. 12. 2011
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: Dr. Krňávek

