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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 dne 27. 1. 2015 na VŠCHT v 

Praze 

  

Přítomni: Ing. Martin Fiala, Ph.D., Ing. Břetislav Krňávek, PhD., Ing. Martin Srb, Ph.D., 

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Ing. Milan 

Lánský, Ph.D., Ing. Karel Hartig, CSc., RNDr. Marcela Česalová, doc. Ing. 

Jitka Malá, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková       

Omluveni:   Ing. Vladimír Langer 

Revizní komise  

Vedoucí OS 

 

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Ing. Michal Kriška, Ph.D., Ing. Václav 

Hammer, Ing. Andrea Benáková, Ph.D., Ing. Markéta Hrnčírová, Ing. Jiří 

Holas, Mgr. Jiří Paul, Ing. Jan Vilímec, Ing. Lubomír Macek, MBA, Ing. Jan 

Foller, Ing. Jiří Jelínek, Ing. Robert Armič Sponza, Ph.D., prof. Ing. Pavel 

Jeníček, CSc.,  

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Konference IWA 

2. 11. bienální konference VODA 2015 

3. Spolupráce 

4. Odborné skupiny 

5. Web 

6. Výstavy 

7. Korporativní členství 

8. Projekty, posudky 

9. Finance 

10. Různé 

11. Dokumentace CzWA 

 

 

Jednání vedl Dr. Stránský dle programu. 
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1 Konference IWA 

 

Konferenční smlouvy mezi CzWA a C-IN jsou připraveny k podpisu obou stran. Podpis 

smluv proběhne do 29. 1. 2015. 

 

 LWWTP 2015 

- Webová stránka konference je aktivní (http://www.lwwtp2015.org). Na webu je moţné on-

line přihlášení a zaslání abstraktů přednášek. Případné připomínky ke zpracování 

webových stránek je moţné zaslat prof. Wannerovi. 

- V současné době byl rozeslán 1. cirkulář s výzvou k aktivní účasti na konferenci. Termín 

zaslání abstraktů je do 15. 2. 2015. Korporativním členům a dalším firmám, jejichţ 

předmět činnosti je v oblasti vodního hospodářství byla zaslána nabídka moţností 

firemních prezentací a sponzoringu na konferenci. 

- Na MZe, MŢP a Magistrát hl. města Prahy budou odeslány do konce ledna ţádosti o 

záštitu nad konferencí a finanční podporu 

- Nemalým problémem se zdá odsouhlasení podobné konference IWA v Gdaňsku jen týden 

před praţskou konferencí. Můţe to ohrozit dostatek kvalitních příspěvků, počet účastníků a 

tím celkově kladný finanční rozpočet konference. 

- Je zajištěna exkurze v rámci konference na plzeňskou čistírnu a do pivovaru. 

- Dořešit moţnou spolupráci se SOVAKem, zejména informovanost mezi členy SOVAKU 

apod. 

 

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. 

 

KONGRES IWA 2020 

- CzWA byla s ostatními národními členy IWA v Evropě vyzvána k podání kandidatury na 

pořádání Kongresu IWA v roce 2020. 

- Výbor odsouhlasil přihlášení se ke kandidatuře pořadatele ve spolupráci se společností C-

IN. Termín odeslání Letter of Intent je do 30. 1. 2015. V případě, ţe budeme vybráni do 

uţšího kola, další termín podání kompletní nabídky pořádání konference je 27. 3. 2015. 

- Jediný Kongres IWA se konal v Praze v roce 1969. 

 

 

2 11. bienální konference VODA 2015 

 

- Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda, Kongresový sál hotelu Bellevue, Restaurace v 

Pivovaře (http://www.restauracevpivovare.cz/) – předkonferenční večeře, společenský 

večer (16.9.) 

http://www.lwwtp2015.org/
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– Posterová sekce bude přesunuta do dvou salónků v 1. patře KC Lázeňská Kolonáda, 

informace o místě posterové sekce bude uvedena do pozvánky, programu a při 

zahajovacím projevu. 

– Moţnosti exkurze: 

 ČOV Poděbrady – zjistit stav rekonstrukce 

 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 – generální sponzor Linde Gas a.s., další sponzoři Envirox s.r.o., SETRA s.r.o.  

– Ţádosti o záštity – MZe, MŢP, MPO odeslat do konce března. 

– V březnu navštívit město Poděbrady a projednat záštitu města. 

– 1. cirkulář konference je připravován k rozeslání. 

– Prezentace konference – banner, letáčky, návrh na reklamní drobnost do tašek (minule 

baterka s logem CzWA) 

– Technické zajištění konference rezervováno opět u Media Consult s.r.o. 

– Zahraniční přednášející – návrh na doc. Ing. Evţena Zemana (DHI Intl.) 

– Konferenční prostory zajištěné jiţ od 15. 9. 2015 pro případné semináře, setkání 

odborných skupin apod. 

– Výstava konference v Kongresovém sále, stolky v přední části blíţe přednáškovému sálu, 

upozornit na změnu v nabídkovém dopise. 

– Zprovoznění webové stránky konference. 

– Program konference zajištění přes odborné skupiny. 

– Sekce Provoz - vytipovat přednášející na téma Implementace výsledků výzkumu do praxe. 

– Souhlas přednášejícího s uveřejněním powerpointové prezentace v pdf. na stránkách 

konference případně v sekci pro členy na stránkách CzWA – zajistit při potvrzení přijetí 

příspěvku. 

 

 

3 Spolupráce 

 

- MŢP – do novelizace NV č. 61 v první fázi CzWA zapojena nebude. Budeme vyzváni aţ 

k připomínkování, zašle Ing. Vytejčková. 

- SOVAK – doprovodný program VOD-KA 2015 (viz bod 6). 

- Národní síť zdravých měst – pořádá kaţdoročně „letní školu“ pro zástupce měst a obcí, 

letos v Jilemnici. CzWA bude mít cca 20 min prostor pro představení. Na příštím výboru 

dojednat, kdo do Jilemnice za CzWA pojede. 

- AČE SR, SNK IWA – setkání zástupců obou asociací se zástupci CzWA. Setkání domluví 

doc. Stránský. 

- Vysoké a střední školy – Dr. Kabelková s Dr. Srbem vyzvali vedoucí OS k zaslání návrhů 

na vhodná témata, návrhy zaslaly odborné skupiny ŢOVI, BV, EOV a OUÚ. CzWA má 

členy na těchto univerzitách – ČVUT Praha, VŠCHT Praha, VUT Brno, TU Liberec, ČZU 

Praha, předseda projedná s jednotlivými zástupci univerzit spolupráci v rámci studijního 

programu. 

 

 

4 Odborné skupiny 
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- Legislativa – Dr. Fiala vytipoval z databáze členů CzWA k zapojení do činnosti OS tyto 

členy Ing. Michael Barchánek, Ing. Josef Smaţík, Ing. Bohdan Soukup, MBA, Ing. Ondřej 

Beneš, Ph.D., Ing.. Milan Lánský, Ph.D., Ing. Petr Valdman, Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D., 

Ing. Veronika Jáglová, Ing. Michaela Vojtěchovská, Ing. Břetislav Krňávek, Ph.D., Ing. 

Karel Plotěný, Ing. Emil Rudolf, Ing. Václav Hammer, Ing. Ivan Nesměrák. 

- Klustering OS – ve dvou rovinách – na straně jedné spolupráce při organizaci seminářů 

(viz seminář Dezinfekce vyčištěných odpadních vod – MČOV, ŢOVI a BV) na druhé 

straně vzájemné zastoupení ve výboru CzWA. 

- OS Povrchové vody – činnost odborné skupiny bude zajišťovat Dr. Eliška Maršálková.  

- Aktualizace webu MČOV a POV. 

- Na minulé členské schůzi byla odsouhlasena nová výše převodu konta OS do dalšího roku 

na částku max. 20. tis. Kč. OS KaO a ČAO tuto částku překročila a do dalšího roku 

převedla částku vyšší. Vedoucí OS napíší výboru důvod překročení. 

 

 

5 Web 

 

- Anglická verze webových stránek CzWA je hotová. 

- Na stránky CzWA byly přidány odkazy na webové stránky konferencí IWA LWWTP 2015 

(http://www.lwwtp2015.org/) a ICUD 2017 (http://www.icud2017.org/). 

- Sekce pro členy je také funkční, přihlášení pomocí příjmení, heslo je členské číslo. 

- Dořešit licenci ohledně prezentací přednášek. 

 

 

6 Výstavy 

 

- IFAT 2016 – termín 30. 5. – 3. 6. 2016 

- VODOVODY A KANALIZACE 2015 – termín 19. – 21. 5. 2015 – seminář ve spolupráci 

s MPO v rámci doprovodného programu 3. den (21. 5.) veletrhu, moderátor Ing. Karel 

Plotěný.  

 

 

7 Korporativní členství 

 

Ke konci roku byly uveřejněny inzeráty s logy korporativních členů CzWA v časopisech 

Vodní hospodářství a SOVAK. 

 

 

 

8 Projekty a posudky 

 

Projekt z OP LZZ – prozatím bez odpovědi z generálního ředitelství FÚ. 

Program česko-švýcarské spolupráce – dotace nebyla odsouhlasena. 

 

 

VS Táborsko – vyfakturováno. Uhrazeno. 

Borová Lada – posudek ČOV – neposlali podklady k zahájení prací. 

ŢĎAS a.s. – zajišťuje Ing. Jan Foller 

http://www.lwwtp2015.org/
http://www.icud2017.org/
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MŢP – výzva k podání nabídky na zpracování metodiky na malé ČOV byla podána OS ČaO 

 

 

9  Finance CzWA  
 
Rozpočet CzWA přílohou zápisu.  

 

Členský příspěvek EWA – výbor odsouhlasil úhradu ČP ve výši 3.395,- Eur (95. Tis Kč) 

 

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 výbor předloţí ke schválení 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.  

 

 

10 Různé 

 

- Členská chůze CzWA v roce 2015 – odsouhlaseno výborem v termínu 16. 4. 2015 

v Moravské Třebové 

- Zpráva o činnosti CzWA za rok 2014 – termín dodání podkladů do 15. 2. 2015. 

Rozsáhlejší anglická část pro účastníky konference LWWTP 2015. 

- CONGRES IWA 2014, Lisabon, 13th ICUD Kuching – zpracovat krátkou zprávu do Listů 

CzWA – prof. Wanner, doc. Stránský 

- eVH – od loňského roku přestala vláda udělovat body za publikování v recenzovaných 

časopisech, z toho důvodu bylo jednáno s šéfredaktorem VH Ing. Václavem Stránským o 

zaloţení elektronické verze časopisu v anglickém jazyce k zapsání časopisu do databáze 

SCOPUS. V lednu 2015 byla ustanovena redakční rada eVH.  

 

11 Dokumentace CzWA 
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Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

   

   

   

   

 

Korporativní členství - přijetí 

 

 

Korporativní členství - ukončení 

 

 

Ukončení členství 

 

 

 

Příští výbor se bude konat v průběhu března 2015. 

 

V Praze 27. 1. 2015 

                                                                                                Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                                Schválil: doc. Stránský 

 


