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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 10. zasedání výboru CzWA konaného v čtrtek 23. 2. 2011 v Brně

Přítomni:

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

Omluveni:
Vedoucí OS
Hosté
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Odborné skupiny, semináře a konference
2. VODA Fórum 2012
3. Korporativní členství
4. MŽP – Návrh metodického pokynu
5. 20. výročí Asociace
6. Web
7. Finance
8. ENVIBRNO 2012
9. Valná hromada 2012
10. Různé
11. Dokumentace CzWA

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu.
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Odborné skupiny, semináře a konference

–

–

V lednu 2012 proběhla schůzka vedoucích OS. Ing. Martin Fiala, Ph.D. projednával
s vedoucími OS dlouhodobý problém s pořádáním seminářů. Jednotlivé semináře
v předchozím období termínově kolidovaly. Byl sestaven plán akcí na letošní rok a
předběžně na rok 2013 a 2014, který bude pravidelně aktualizován a doplňován (viz
příloha zápisu).
Hodnocení 9. Bienální konference VODA 2011 – ve spolupráci s časopisem Vodní
hospodářství probíhá anketa na konferenci v Poděbradech. Tento dotazník lze nalézt také
na webu CzWA. Dotazník rozešle paní Šmídková účastníkům konference na email s
žádostí o vyplnění.
Plán 10. Bienální konference VODA 2013 – výbor odsouhlasil termín a místo konání
konference ve dnech 18. – 20. září 2013 v Poděbradech v Kongresovém centru Lázeňská
Kolonáda.
V roce 2011 byly pořádány dvě velké konference – v období října a to 9. bienální
konference VODA 2011 a konference Městské vody 2011 pořádané pod záštitou CzWA
firmou ARDEC s.r.o. Doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc. Jedním z řešení, které se nabízelo a
bylo projednáváno na výstavě WATENVI nebylo ze strany firmy ARDEC přijato neuvažuje o dvouletém cyklu konference.
Ing. Lubomír Macek – zvažuje založení nové OS Obnova infrastruktury, s hlavním
směrem vodárenství
Ing. Karel Plotěný – zvažuje založení nové OS Energetické využívání odpadních vod
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Voda Fórum 2012

–

–

SOVAK v letošním roce pořádá mezinárodní bienální konferenci a výstavu VODA
Fórum 2012. Ta nahradí pravidelný letošní květnový veletrh WATENVI, který přechází
na dvouletý cyklus.
Společnost EXPONEX s.r.o., která bude dodavatelem konference, oslovila Dr. Krňávka
s požadavkem odborné pomoci při tvorbě programu. Představitelé SOVAKu však
prozatím neposlali žádnou oficiální pozvánku k účasti v programovém výboru.
Prof. Wanner byl požádán o přednášku na konferenci.

3

Korporativní členství

–

Pravidelný Seminář pro korporativní členy 2012 se bude letos konat 22. března 2012,
v Mlýnhotelu Vílanec u Jihlavy. Program semináře zajišťuje Ing. Karel Hartig, CSc.
Přednášky budou zejména na téma možnosti financování projektů z evropských fondů.
V rámci semináře bude v letošním roce prezentována VUT Brno panem Doc. Ing.
Jaroslavem Raclavským, Ph.D.
Vzdělávání pro konkurenci a vývoj – výzvu vyhlašují kraje stejně jako program výzvy 32
– pomoc podnikům v oblasti - Zvýšení adaptability zaměstnanců ohrožených
nezaměstnaností a zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků. Tento projekt zpracuje
pan Patrik Blacha (SPENADO s.r.o.) pro CzWA.

–

–
–

–

–

–
–
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MŽP – Návrh metodického pokynu

–

CzWA byla oslovena s výzvou připomínkovat návrh metodického pokynu „Provádění
technických revizí vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona“. Výbor
projednal jednotlivé odstavce návrhu a Ing. Martin Srb, Ph.D. zpracoval pro MŽP
dokumentaci, ve které jsou obsaženy připomínky CzWA. Dokument je přílohou zápisu.

5

20. výročí Asociace

–

20. výročí Asociace bude oslaveno v rámci jednodenního semináře. Budou zde
prezentovány důležité milníky z historie Asociace a jejich významné osobnosti.
Upomínkový předmět k 20. výročí – vlaječka pro KČ (100 kusů), medaile pro čestné
členy a významné osobnosti (30 kusů), desky na dokumenty s logem CzWA pro
individuální členy – odsouhlaseno výborem. Do příštího výboru zajistí paní Šmídková
cenovou nabídku předmětů.

–

6

Web

–

záložka archiv a historie CzWA je potřeba doplnit na webové stránky CzWA – zpracuje
paní Šmídková a prof. Wanner

7

Finance CzWA

–
–

Do konce března 2012 připravit finanční uzávěrku – zastřešuje RNDr. Česalová –
zajišťuje paní Šmídková a paní Bednaříková.
Byla odsouhlasena podstatná změna projektu „Dalším vzděláváním zaměstnanců členů
Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability“. PZ se týkala navýšení částek
proplácených záloh projektu z ministerstva.
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ENVIBRNO 2012

–

termín veletrhu je 24. – 27. dubna 2012. BVV nás oslovilo s nabídkou barterové dohody.
Předmětem dohody ze strany CzWA je podpora prezentace veletrhu ENVIBRNO 2012
mezi členy CzWA a pomoc při tvorbě odborného doprovodného programu veletrhu.
BVV nám poskytne stánek a publicitu v průběhu veletrhu. Přípravu odborného programu
řeší Ing. David Stránský, Ph.D. Stánek má na starosti doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D. a paní
Šmídková.

9

Valná hromada 2012

-

Bylo dohodnuto, že Doc. Malá společně s paní Šmídkovou a Dr. Stránským prověří
možnost konání Valná hromady CzWA 2012 při příležitosti konání veletrhu ENVI pokud
možno ve stejný den, jako bude odborný program v některém přilehlém konferenčním
sále.
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10 Různé
–

–
–

–
–

Výroční zpráva CzWA 2011 – bude ponechán základní formát jako v roce 2010.
Přibudou nové kapitoly: O nás, 20 let Asociace, Projekty CzWA. CzWA v číslech bude
přejmenována na CzWA v kostce. Anglická, německá a ruská verze bude formou
souhrnu na jednu stranu A4. Náklad bude 320 kusů. Dr. Stránský rozešle členům výboru
požadavky na zpracování jednotlivých částí VZ.
Informační letáček CzWA – zaktualizovat původní verzi a nechat vytisknout do veletrhu
ENVIBRNO. Připravit verzi v AJ.
IFAT 2012 – obdrželi jsme 250 jednodenních volných vstupenek. V první řadě budou
nabídnuty členům výboru a vedoucím OS, následně korporativním členům a
individuálním členům. Zájezd na IFAT je plánován na 9. – 10. 5. 2012 ve spolupráci
s HACH LANGE s.r.o.
Ročenka IWA a EWA – prof. Wanner napsal krátký článek o novinkách v oboru vodní
hospodářství v ČR.
Volební valná hromada AČE SR se bude konat v Banské Bystrici.

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

Člen

Studující

Ing. Boris Vološ, Ph.D. (426)
Ing. Miroslav Tesařík (427)
Ing. Antonín Vach (428)
Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák,
Ph.D. (361)
Korporativní členství - přijetí
Korporativní členství - ukončení
Ukončení členství
Příští výbor se bude konat 2. 4. 2012 ve 13 hodin v Moravské Třebové.
V Brně, dne 23. 2. 2012
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: Dr. Krňávek

