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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 11. zasedání výboru CzWA konaného dne 24. 6. 2015 v Praze
Přítomni:

Omluveni:
Revizní komise
Vedoucí OS

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., RNDr. Marcela
Česalová, doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Vladimír
Langer, Ing. Milan Lánský, Ph.D.
Ing. Karel Hartig, 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
a) časopis Vodní hospodářství
b) Další
11. Dokumentace CzWA
Jednání vedl Dr. Stránský dle programu.
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Konference IWA

LWWTP 2015
- Program je hotový, 31. 7. je termín na odevzdání plného znění článků
- Malá odezva na early bid vložné
- Sponzoring je v jednání, záštity zajištěny
- Žádost IWA na další rozeslání informací na svoji databázi
- Young Water Professional. – projednat během konference s představiteli IWA
ICUD 2017
- Přípravy pokračují, aktuálně práce na propagaci na UDM 2015
KONGRES IWA 2020
- 26. - 27. 5. proběhla inspekční cesta představitelů IWA (výkonný ředitel Ger Bergkamp,
manažer kongresů Keith Robortson a manažer výstav Roy Agterbos)
- Přijetí MPO, MŽP, MZe, hl. m. Praha, setkání s bussiness sektorem
- Náklady inspekční cesty hradí C-IN
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11. bienální konference VODA 2015

- 2. cirkulář konference je hotov a předán k tisku do časopisu Vodní hospodářství. Vyjde
v ještě v červnovém čísle. V úterý byl rozeslán na členy a další dostupné adresy. Je
uveřejněn na webových stránkách Asociace a konference. Byl předán k vyvěšení na
stránkách mediálních partnerů Vodovod.info a slovenský časopis Technika. Byl odeslán na
AČE SR, SNK IWA, SOVAK, Národní síť zdravých měst. Bude dále odeslán na databázi
konference MT, Ekocentra Koniklec, vysokých škol, VÚV TGM, ev propagován na TZB
info.
- Ověřit, zda bylo rozesláno na všechny adresy členů SOVAK (ML, JŠ)
- Pro veřejnou správu nabídnou slevu na vložném (stejná výše jako studentské vložné)
- Konferenční servis zajišťuje nově CzWA service s.r.o. a veškeré smluvní vztahy budou
uzavírány mezi s.r.o. a dodavateli i odběrateli. Aktuálně je uzavírána smlouva mezi CzWA
servis s.r.o. a Lázněmi Poděbrady, s ČVUT o pronájmu panelů na postery. Následovat
budou smlouvy se sponzory.
- Zajištěné prostory pro konferenci jsou Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda,
Kongresový sál hotelu Bellevue. Společenský večer 16. 9. jsme se rozhodli uspořádat na
kolonádě v Hotelu Libeňský, který je po kompletní rekonstrukci a bude zde ubytována
většina účastníků konference. Schůzka ohledně dojednání podmínek s ředitelem hotelu je
dohodnuta na 8. července v Poděbradech. Místo konání předkonferenční večeře dořešíme
v průběhu července.
– Posterová sekce bude přesunuta do restaurace KC Lázeňská Kolonáda, a protože bude o
dvě odborné sekce méně, tyto prostory k přednáškám využívat nebudeme. Posterová sekce
bude tímto blíže účastníkům a přitom nebude zasahovat do výstavy.
– Exkurze:
 pěší tůra po Poděbradech s průvodcem z Infocentra – je zajištěno, budeme projednávat
pouze detaily v průběhu srpna
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 lodí k soutoku Labe s Cidlinou, vykopávky slovanského hradiště Libice s průvodcem,
zpět zastávka v restauraci Rybárna. Výletní loď je zarezervována. Je potřeba
dohodnout, kdy budeme vyjíždět k soutoku, jestli na loď bude navazovat autobus.
Dohodnuté partnerství:
o generální partner Linde Gas a.s.
o hlavní partneři ENVI-PUR s.r.o., VaK Nymburk a.s., ENERGIE AG
Bohemia s.r.o., ASIO spol. s r.o.
o partneři KUNST spol. s r.o., Envirox s.r.o., SETRA s.r.o.
Konferenci byla přidělena záštita města Poděbrad. Dopisy s žádostmi o záštitu na MZe,
MŽP a MPO budou odeslány do 26. 6. 2015.
Prezentace konference – tužka s logem konference pro každého účastníka
Technické zajištění konference zajišťuje jako v předchozích letech Media Consult s.r.o.
Webová stránka konference je aktuální. On-line přihláška funguje. Je zde přiložena
přihláška ve formátu word. Nabídka prezentací pro firmy je upravena podle 2. cirkuláře a
objednávka prezentace je přiložena. Loga partnerů (tedy těch platících :-)) jsou viditelná na
všech odkazech a po prokliknutí loga naběhne stránka společnosti. V kontaktech bylo
upraveno, že konferenční servis zajišťuje CzWA servis s.r.o. Byla doplněna stránka
partneři, kde je vložena stránka z 2. cirkuláře se všemi logy partnerů, tahle po kliknutí
aktivní nejsou.
Do konce června budeme rozesílat nabídku na prezentaci na výstavě vybraným firmám.
Do konce června bude odeslán přednášejícím a autorům posterů vzor ke psaní příspěvku
do sborníku s žádostí o souhlas s uveřejněním powerpointové prezentace po konferenci na
webu. Termín dodání hotového textu do sborníku je 9. srpna 2015.
8. 7. schůzka v Poděbradech za účelem dořešení otázek čtvrtečního společenského večera a
organizace výstavního sálu
Spolupráce

- MŽP – NV61 – proběhlo jednání na MŽP za účasti prof. Wannera a Dr. Lánského, MŽP
nehodlá akceptovat mimoresortní připomínky
- NSZM – účast na Letní škole NSZM 17. 6. v Jilemnici (doc. Stránský), prezentace o vodě
ve městě a aktuálních problémech, stejné cíle CzWA a NSZM
- SOVAK – doprovodný program VOD-KA 2015 zajištěn, pořadatelé však neuvedli CzWA
jako odborného partnera konference. Příště nutno ošetřit již v rámci jednání o spoluúčasti
na programu
- AČE SR – návrh setkání zástupců AČE ČR se zástupci CzWA na podzim. Setkání domluví
doc. Stránský.
- Plány povodí – připomínky byly odeslány, aktivní zejména OS OUÚ, částečně též OS DZ.
- ČSAVE – jednání 22. 5. v Písku doc. Stránského a prof. Wannera se zastupci ČSAVE
(doc. Dolejš) o bližší spolupráci obou asociací. CzWA zašle ČSAVE seznam kroků
potřebných k naplnění požadavků NOZ a oddělení ziskové a neziskové činnosti
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Odborné skupiny

- OS Legislativa bude fungovat ad hoc v případě potřeby
- Plány povodí – připomínky byly odeslány, aktivní zejména OS OUÚ, částečně též OS DZ.
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- OS OUÚ – Dr. Kabelková seznámila s průběhem konference Ekocentra Koniklec Počítáme
s vodou 26. 4. 2015 v Praze, na kterou CzWA propůjčila logo. Konference měla úspěch,
sešlo se 150 účastníků zejména ze státní a veřejné správy
- Aktualizace webu MČOV - provedena
- Young Water Professional – zatím minimální aktivita mladých členů, další jednání se
zástupci IWA při LWWTP
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Web

- Aktualizace webových stránek OS dle Výroční zprávy CzWA, Jana Šmídková zašle
reporty OS v doc formátu Dr. Lánskému
- Připomínky k NV61 a Plánům povodí budou umístěny do sekce „pro členy“ webových
stránek CzWA
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Výstavy

- IFAT 2016 – termín 30. 5. – 3. 6. 2016. Včas zajistit 250 jednodenních voucherů pro členy
CzWA. Prof. Wanner projedná s DWA
- VODOVODY A KANALIZACE 2015 – termín 19. – 21. 5. 2015. Přes spolupráci na
odborném programu nebyla poskytnuta sleva na samostatný stánek. Stánek společný
s časopisem Vodní hospodářství nebyl příliš viditelný. Na příští výstavě oslovit KČ
s návrhem na společný stánek na větší výstavní ploše, případně s hosteskou.
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Korporativní členství

- VODOVODY A KANALIZACE 2015 – zájem o vstupenky ze strany KČ: 12 vstupenek
za celkovou cenu 1.008,- Kč, úhrada schválena výborem.
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Projekty a posudky

Projekt z OP LZZ – prozatím bez odpovědi z generálního ředitelství FÚ, odprodej notebooků
není možný po dobu 10 let, bude zrušeno jejich pojištění
MŽP – nabídka na zpracování veřejné zakázky „Možnosti řešení vsaku dešťových vod v
urbanizovaných územích v ČR“. CzWA v ní vystupuje jako subdodavatel. Podaná nabídka
nebyla vyhodnocena jako vítězná.
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Finance CzWA

Založení s.r.o.
– Založení společnosti zajišťoval na základě plné moci Mgr. Martin Hromek. Společnost CzWA
service s.r.o. byla založena notářským zápisem ke dni 15. 5. 2015 notářkou JUDr. Klárou
Hejtmánkovou. Náklady na zakladatelskou listinu o založení společnosti byly 6.086,- Kč
notářka, 6.000 kolky na Obchodní soud a 12.075,- Kč Mgr. Hromkovi.
– V tuhle chvíli má společnost sídlo na Táborské 191/125, 615 00 Brno, Židenice, z důvodu
vleklého vyřizování ze strany Magistrátu města Brna, kterému budova na Masné 5 patří. Na
magistrát jsme podali žádost o podnájmu pro CzWA service s.r.o. (nájemcem bude Asociace) a
žádost o povolení sídla na Masné 5. Žádost bude vyřízena nejdříve v srpnu 2015.
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– Na živnostenském úřadě byla ohlášena živnost na předmět podnikání: Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ. Obory činnosti jsou vybrány dle seznamu předloženého
členské schůzi (viz zápis z členské schůze v roce 2015).
– V Komerční bance byl zřízen vkladový účet, na který bylo z financí Asociace vloženo 100.000
Kč základního kapitálu. Tento účet byl po zápisu společnosti do obchodního rejstříku změněn
na běžný bankovní účet. Bylo k němu zpřístupněno internetové bankovnictví a zřízena platební
karta pro pí. Šmídkovou. S bankovním účtem může kromě jednatelů disponovat hospodářka
CzWA RNDr. Marcela Česalová, pořizovat příkazy může pí. Jana Šmídková.
– CzWA service s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně
dne 8. června 2015, oddíl C, vložka 88455.
– Od zápisu je nutné registrovat s.r.o. na příslušném FÚ. Registrace na FÚ k dani z příjmů
jakožto plátce daně ze závislé činnosti (daň za zaměstance), k silniční dani, k dani z příjmů
jakožto poplatníka daně z příjmů právnických osob a k dani z příjmů jakožto plátce daně
z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (daň placená srážkou při dohodách o provedení
práce) proběhla 11. června 2015.
– V tento den byla společnost dobrovolně registrována k dani z přidané hodnoty (DPH). Dne 19.
června 2015 přišla z FÚ výzva k odstranění pochybností v registračních údajích – chtějí po
nás, abychom upřesnili, čím se bude společnost zabývat, jestli už máme sepsané nějaké
smlouvy, personální stránku apod.
– Společnost má kontaktní údaje uvedené na odkaze CzWA service na stránkách Asociace pro
vodu ČR v sekci O CzWA.
– Společnost má samostaný email service@czwa.cz, který je již funkční.
– Schváleno výborem, že prokuristkou CzWA service s.r.o. bude Jana Šmídková
Další
– Členský přípěvek EWA – zažádat na základě daňového přiznání do 30. 9. 2015 o jeho snížení
na nejnižší možnou částku.
– Odsouhlaseno zrušení běžného účtu Asociace pro pořádání seminářů a konferencí, zbytečně
placené poplatky bance, pořádání bude organizováno CzWA service s.r.o.
– Odsouhlasení úhrady 60% kurzovného AJ pro pí. Šmídkovou (částka 5.994 Kč), (na základě
korespondenčního hlasování ze dne 14. 5. 2015)

10 Různé
- Doplnění zápisu do spolkového rejstříku proběhlo k 29. dubnu 2015. Náklady právníkovi
za doplnění zápisu byly uhrazeny ve výši 10.530 Kč. Všem členům výboru a kontrolní
komise byly zaslány doporučeně z Ministerstva vnitra přístupové kódy k datové schránce
Asociace. Sekretář CzWA Jitka Malá zpřístupnila datovou schránku pracovnici
sekretariátu pí. Šmídkové.
- Kalendář CzWA 2016 – do konce června bude rozeslána nabídka všem inzerentům
z letošního kalendáře. Kalendář vydat nejpozději na začátku listopadu, aby mohl být
nabízen s předstihem před začátkem nového roku
- Zpráva o činnosti CzWA za rok 2014 – je vytištěna a je k dispozici na sekretariátě.
- eVH – jednání o převedení ochranné známky Water Management z ing. Václava
Stránského na Vodní hospodářství s.r.o. Ing. Stránský toto přislíbil. Odsouhlaseno valnou
hromadou Vodního hospodářství s.r.o. dne 15. 6. 2015
- Valná hromada Vodního hospodářství s.r.o. proběhla dne 15.6. Podíl na zisku CzWA činí
43500,- Kč.
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11 Dokumentace CzWA
Stav členské základny.
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Člen-expert

Člen

Studující

Ing. Vítězslav Rous (475)

Bc. Michal Novák (476)

Korporativní členství - přijetí
Korporativní členství - ukončení
Ukončení členství
Příští výbor se bude konat v Hradci Králové, 13. 10. 2015.
V Praze, dne 24. 6. 2015
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: doc. Stránský

