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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 12. zasedání výboru CzWA konaného ve středu 26. 9. 2012 v Brně

Přítomni:
Omluveni:
Vedoucí OS

Ing. Fiala Ph.D., Ing. Krňávek, PhD., Ing. Langer, Ing. Srb, Ph.D., prof. Ing.
Wanner, DrSc., Doc. Ing. Malá, Ph.D., Ing. Stránský Ph.D., Dr. Ing. Kabelková
RNDr. Česalová, Ing. Hartig, CSc., Ing. Lánský, Ph.D.
Ing. Benáková, Ph.D, Ing. Holas, CSc., Ing. Hrnčírová, Ing. Gartner, Ing.
Plotěný, Ing. Foller

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

20. výročí Asociace
10. bienální konference VODA 2013
Spolupráce s MPO
Volby
Korporativní členství
Spolupráce CzWA
Různé
Dokumentace CzWA

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu.
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20. výročí Asociace

–

Oslava proběhne 27. 11. 2012 v Besedním domě v Brně. Místo bylo předem vybráno a
odsouhlaseno výborem. Oslava bude zahájena slavnostním obědem v přilehlém hotelu
Slávie, pak se hosté přesunou do konferenčního sálu v Besedním domě. Na začátku bude
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–

–

odvysílán krátký film o Asociaci a následovat budou přednáška o historii Asociace
(založení, vznik OS, navázání spolupráce s ministerstvy až po změnu AČE na CzWA) a
přednáška o spolupráci se zahraničním. Poté budou předány medaile významným
hostům.
Upomínkové předměty – grafické návrhy vlaječky a tašky byly předloženy výboru.
Medaile byla vybrána ze 4 návrhů. Vybraný návrh byl doplněn o letopočet vzniku
Asociace 1992. Je potřeba zajistit krabičku na medaili a Pamětní list k 20. výročí – zajistí
pí. Šmídková
Vodní hospodářství – v listopadovém čísle bude otištěn článek s fotografiemi o historii
Asociace – připravuje prof. Wanner s ing. Šamalem.
Pamětní kniha – Dr. Stránský navrhl vytvořit publikaci o historii a činnosti Asociace,
která by mohla být vydána u příležitosti 25. výročí.
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Bienální konference VODA 2013

–

–

Programový výbor – složení: předseda PV prof. Wanner, členové Dr. Kabelková, Dr.
Stránský, Dr. Srb, prof. Drtil, Dr. Beneš a vedoucí nebo zástupci OS.
Organizační výbor – složení: předseda OV ing. Langer, členové doc. Malá, Mgr.
Nábělková, Dr. Růžičková, pí. Šmídková
Konference bude opět v hlavním podání odborných skupin. Jednotlivé OS se spojí a
vytvoří program pro odborné sekce konference. Návrhy spojení OS zašlou vedoucí OS do
14 dnů prof. Wannerovi.
OS se budou na konferenci prezentovat svými roll-upy, které musí být vyrobeny do
konce roku 2012. Každá OS zpracuje návrh svého roll-upu nejpozději do konce října a
zašle jej Dr. Fialovi, mimo OS REP, která už svůj roll-up má hotový. Roll-upy budou
hrazeny z financí CzWA.
Plenární sekce konference – prof. Wanner vyzval přítomné, aby dodali návrhy na
významné řečníky do plenární sekce
OV zajistí spolupráci s městem Poděbrady, VaK Nymburk a.s. a dalšími organizacemi.
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Semináře, konference OS

–
–

doplnění přehledu o akcích na rok 2013 i 2014 – Dr. Fiala
OS REP - Konference Blansko 2013 – Ing. Foller požádal přítomné o přednášku na
některé z témat konference. Upoutávka na konferenci bude zveřejněna také v Kalendáři
CzWA 2013 ve 4. týdnu.
Seminář v Moravské Třebové 2013 – také Ing. Langer požádal přítomné o přednášky,
zejména o přednášku k legislativě.

–
–
–

–

–
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Spolupráce s MPO

–

V současné době CzWA spolupracuje na přípravě Ekoauditu k právním předpisům
v oblasti vodního hospodářství s MPO a MŽP. Z MPO nám byly zaslány návrhy na
úpravu právních předpisů z oblasti životního prostředí, ke kterým mohl každý člen
CzWA zaslat své připomínky. Zaslané připomínky zpracoval prof. Wanner a Dr. Srb,
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–

–

kteří se zúčastnili také schůzky s MPO a MŽP, kde se projednávaly veškeré připomínky
k Ekoauditu. Výstup z této schůzky je přílohou zápisu.
Na výboru byl projednáván návrh pana předsedy ke zpracování dokumentů se změnami
v legislativě v oblasti vodního hospodářství, které by CzWA měla připraveny pro další
jednání s ministerstvy (např. návrh Novely nařízení vlády č. 61/2003 Sb., vytvoření
metodiky školení pro úředníky na vodoprávních úřadech apod.). Je to z toho důvodu, že
nás ministerstvo obvykle vyzve, abychom své připomínky poslali do velmi krátkého
termínu, a bývá velice málo času na projednání a zpracování připomínek za CzWA.
Pan předseda vyzval vedoucí OS, aby si připravili návrhy na změny v legislativě v rámci
svých skupin.
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Volby

–

–

Volby nových členů do výboru CzWA proběhnou na valné hromadě na jaře 2013. Pan
předseda vyzval současné členy výboru a vedoucí OS, aby zvážili svoji kandidaturu,
anebo navrhli osoby vhodné kandidovat do voleb. Navržená osoba musí být členem
expertem, má zájem pracovat ve výboru a měla by být v oboru VH osobou známou.
Návrhy osob do kandidátní listiny je nutné zaslat do konce roku na sekretariát.
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Korporativní členové

–

Návrh na spolupráci s korporativními členy CzWA – možnost průniku na zahraniční trh
přes MPO (QH Servis s.r.o. má s tímto projektem zkušenosti).
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Spolupráce CzWA

–

SK IWA – v červnu byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi CzWA a SNK IWA na
veletrhu AQUA Trenčín
ČSAVE – možnou spolupráci bude za CzWA řešit předseda Dr. Krňávek s doc. Ing.
Petrem Dolejšem, CSc.

–
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Různé

–
–

Výroční zpráva CzWA za rok 2012 – zpracuje Ing. Stránský s pí. Šmídkovou
Blahopřání k narozeninám členů CzWA – grafický návrh blahopřání byl schválen.
Blahopřání ke kulatému výročí bude individuálním členům zasíláno poštou, ostatní budou
rozesílány pouze emailem.
Listy CzWA – výborem bylo navrženo, aby se v Listech CzWA uveřejňovala přijetí
nových členů do Asociace a také kulaté narozeniny individuálních členů CzWA.
CWA – nová asociace sdružující exportní společnosti zabývající oborem vodního
hospodářství

–
–

9

Dokumentace CzWA

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

Člen

Studující

Bc. Stanislav Lupoměský (431)

Martin Gregar (432)
Ing. František Martínek
(433)

Korporativní členství - přijetí
IHAS s.r.o. (974)
Korporativní členství - ukončení
Ukončení členství
Ing. Pavel Koudelák, Ph.D. (359)

Příští výbor proběhne 28. 11. 2012.
V Brně, dne 26. 9. 2012
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: Dr. Krňávek

