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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 13. zasedání výboru CzWA konaného ve středu 28. 11. 2012
v Kobylí

Přítomni:

Ing. Fiala Ph.D., Ing. Krňávek, Ph.D., 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. Výstavy
2. Bienální konference VODA 2013
3. Semináře, konference
4. Web
5. 20. výročí Asociace
6. Volby
7. Dotace
8. Korporativní členství
9. Odborné skupiny
10. Finance
11. Různé
12. Dokumentace CzWA

Jednání vedl Dr. Krňávek dle programu.
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Výstavy
VODEX 2013 – prozatím není jisté, jestli se veletrh uskuteční – pravděpodobně podzim
2013. Pokud ano, doprovodný program zajistí OS ČAO. Reciproční dohoda je připravena
k podpisu.
ENVI Brno 2013 – termín konání veletrhu je 23. -26. 4. 2013. S BVV je připravena
reciproční smlouva jako v předchozích letech, CzWA bude spolupracovat na
doprovodném programu v oblasti odpadů. Zajištění náplně programu si převezme na
starost OS Kaly a odpady. Stánek bude CzWA poskytnutý v rámci reciproční smlouvy.
Doc. Malá s p. Šmídkovou zajistí vše potřebné k přípravě stánku.
VODOVODY-KANALIZACE 2013 - se bude konat v termínu 21. - 23. 5. 2013 v nových
halách Praze v Letňanech. Společnost Exponex s.r.o., která tento veletrh pro SOVAK
organizuje, oslovila CzWA s nabídkou spolupráce na doprovodném programu. Návrh
náplně programu očekává od CzWA nejpozději do poloviny ledna 2013. Ing. Fiala
rozešle odborným skupinám základní informace o veletrhu s výzvou k zaslání návrhů
témat, které by mohly OS v programu zajistit. Předběžně je také dojednána možnost
spolu vystavování korporativních členů na stánku CzWA. Podmínkou je, aby KČ nebyl
současně členem SOVAKu.
Bienální konference VODA 2013
Připravuje se 1. cirkulář. Je naplánováno, že vyjde v lednovém Vodním hospodářství.
Posterovou soutěž bude sponzorovat opět Linde Gas a.s.
Ing. Langer do konce roku navštíví VaK Nymburk s nabídkou záštity nad konferencí a
projedná také možnosti exkurzí v blízkosti Poděbrad.
Ing. Stránský pozval prof. Jiřího Maršálka, aby přednášel na plenární sekci konference.
Svoji účast potvrdí do konce roku 2012.
OS Vodárenství – začala aktivně pracovat na programu odborné sekce společně s OS
TZVČ.
Semináře, konference
Přehled v tabulce seminářů a konferencí je stále aktualizován. Bude doplněn také o akce,
které CzWA nepořádá, ale mohly by termínově kolidovat.
informace o konání seminářů a konferencí zahraničních organizací přichází v některých
případech poměrně pozdě. Pokud se bude tato situace opakovat častěji, Dr. Kabelková
připraví dopis s požadavkem o zasílání přehledu akcí v předstihu.
Technologické centrum Akademie věd ČR – začátkem října proběhl seminář pro starosty
obcí středočeského kraje. Na seminář byl velmi dobrý ohlas od účastníků, bylo by proto
dobré zvážit uspořádání semináře v dalších regionech. Seminář pro Východočeský kraj
by se mohl spojit s bienální konferencí VODA 2013.
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nově byla přeorganizována sekce Nejbližší odborné akce. Akce pořádané zahraničními
organizacemi byly vloženy do samostatné sekce Zahraniční akce. Pokud budou
korporativní členové chtít uvádět své semináře na našem webu, bude vytvořena sekce
Akce korporativních členů.
Ing. Lánský prověří možnost nastavení počitadla návštěvnosti webu CzWA
do archivu odborných akcí je potřeba doplnit fotky, kde chybí
film o AČE ČR – bude nahrán na you tube a na webových stránkách CzWA bude pouze
odkaz
bylo odsouhlaseno výborem, že drobné změny na webu bude řešit ing. Lánský přímo s p.
Šmídkovou, následně bude informovat o připravené změně celý výbor. Pokud do 4 dnů
nepřijdou připomínky, bude změna považována za schválenou.
20. výročí Asociace
oslava výročí dopadla úspěšně a zúčastnilo se 80 členů CzWA a hosté
z oslav se omluvili zástupci MZe, MŽP, SOVAK
Volby
Předseda vyzval členy současného výboru, aby zvážili svoji kandidaturu do voleb
Ing. Fiala vyzve vedoucí OS, aby do konce roku zaslali návrhy kandidátů za svoji OS do
voleb
na lednovém výboru bude připravena kandidátní listina
je vhodné zvážit podobu výboru do budoucna – vize skupina administrativní + vedoucí
OS
Dotace
možnosti využití dalších dotačních titulů vhodných pro CzWA projedná pan předseda
s Ing. Gergišákovou, manažerkou vzdělávacího projektu „Dalším vzděláváním
zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability“ a p. Blachou –
SPENADO.
Technologické centrum Akademie věd ČR – dr. Srb je v kontaktu s p. Lorencem, který
předává aktuální informace o možné technologické spolupráci pro korporativní členy
CzWA.
Korporativní členství
korporativní členové své členství využívají pouze jako prezentaci firmy
nedaří se nám vytvořit program na semináři pro korporativní členy tak, aby přilákal více
zástupců KČ k účasti
Odborné skupiny
Bannery OS jsou připraveny před tiskem, je potřeba dořešit jen pár drobností. OS
Povrchové vody zatím svůj banner nepřipravila. Do 30. 11. 2012 vedoucí OS zašlou své
návrhy do tiskárny.
Ing. Fiala vyzve vedoucí OS k zajištění náplně jednotlivých Listů CzWA
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10 Finance
–

Hospodaření CzWA v roce 2012 je nutno udržet v neziskové oblasti a je nezbytné vyřešit
přebytky z roku 2009 a 2010.

11 Různé
–
–
–
–
–

ČSAVE – pan předseda dořeší spolupráci mezi asociacemi s doc. Dolejšem
2. vydání Vodního zákona – nabídka inzerce v publikaci (neodsouhlaseno)
Spolupráce OS, korporativních členů a studentů – RNDr. Česalová s Ing. Stránským
vytvoří podobu struktury poptávky a nabídky témat závěrečných prací na VŠ
Konference IWA 2017 – v posledním kole se rozhoduje o pořádání v ČR nebo
Jihoafrické republice. Vyrozumnění bychom měli obdržet do 15. 12. 2012
DWA – z DWA nás oslovila společnost s žádostí o pomocí při vstupu na trh v ČR.
Požadoval rozeslat prezentace o firmě našim členům a obcím. Výbor navrhl, aby Dr.
Kabelková doporučila společnosti prezentovat se inzerátem ve Vodním hospodářství,
stánkem na bienální konferenci VODA 2013, veletrzích ENVI, VOD-KA apod.

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

Člen

Studující

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. (434)
Korporativní členství - přijetí
Linde Gas a.s. (975)
Korporativní členství - ukončení
Ukončení členství
Ing. Petra Auterská (324)
Příští výbor se bude konat v lednu 2013.
V Brně, dne 28. 11. 2012
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: Dr. Krňávek

