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ASOCIACE PRO VODU ČR
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika
tel./fax 543 235 303
GSM 737 508 640
e-mail: czwa@czwa.cz

Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014
Datum:
Místo konání:
Přítomni:

středa 9. 4. 2014 ve 13 hodin
Moravská Třebová, Kongresový sál HEDVA
viz prezenční listina

Valná hromada byla svolána jako náhradní za řádnou valnou hromadu, která nebyla
usnášeníschopná. Náhradní valný hromada byla zahájena místopředsedou CzWA Dr.
Krňávkem přivítáním všech účastníků.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Zahájení valné hromady, přivítání účastníků
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba zapisovatele, mandátové komise, komise pro zpracování usnesení VH
4. Zprávy o činnosti výboru, práci odborných skupin a hospodaření
5. Zpráva revizní komise
6. Diskuse k předneseným zprávám
7. Návrh na změnu stanov v souvislosti s platností nového Občanského zákoníku.
8. Projednání změn organizačního řádu, jednacího řádu a volebního řádu
9. Všeobecná diskuse
10. Projednání a schválení usnesení VH
11. Ukončení valné hromady
Program VH byl schválen jednohlasně.
a) Volba zapisovatele a komisí
Jednání náhradní valné hromady začalo volbou zapisovatele a komisí. Bylo schváleno složení:
o zapisovatel - pí. Šmídková (schváleno jednohlasně)
o komise mandátová – Ing. Josef Smažík, Ing. Vladimír Figalla (schváleno jednohlasně)
o komise pro přípravu usnesení – Ing. Milan Lánský, Ph.D., Bc. Ing. Martin Srb, Ph.D.
(schváleno jednohlasně)
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Následně bylo přistoupeno k hlavním bodům programu jednání:
b) Zpráva o činnosti výboru a práci odborných skupin
Zprávu přednesl předseda CzWA doc. Ing. David Stránský, Ph.D. Vyhodnotil činnost CzWA
od uplynulé VH. Zpráva byla rozdělena do následujících okruhů:
1. Změna stanov a dalších dokumentů
Dle NOZ od 1. 1. 2014 se občanská sdružení mění na spolky. CzWA je nyní zapsána ve
Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 11487. S tím souvisí i
změny v základních dokumentech CzWA (Stanovy, Organizační řád, Jednací řád, Volební řád
a Zásady hospodaření). Návrh znění základních dokumentů k projednání na valné hromadě
byl poslán současně s pozvánkou na valnou hromadu.
2. Odborné skupiny
V základních dokumentech CzWA bylo provedeno několik úprav týkajících se odborných
skupin. Každá OS musí mít minimálně 5 členů, z toho 3 členy – experty. Délka volebního
období vedoucího OS je 3 roky. OS má za povinnost se alespoň jednou za rok sejít, vést
přehled o činnosti a stavu členů OS. Dále musí informovat výbor o plánovaných akcích vč.
rozpočtu a do 1 měsíce po akci předložit vyúčtování. Akce nesmí být spojena pouze s jedním
komerčním subjektem. Programový výbor musí mít minimálně 3 členy, z nichž většina jsou
členové CzWA a nejsou zaměstnaní u jednoho komerčního subjektu. Při akcích pořádaných
s podporou CzWA je povinností zvýhodnění členů CzWA a za každého účastníka Asociace
vyúčtuje poplatek. Z každého semináře, konference je povinnost zpracovat zprávu do
časopisu VH a sborník přednášek či prezentací, který ve 2 kusech bude umístěn v knihovně
CzWA. Dále pak každoročně připravit podklady do Zprávy o činnosti CzWA.
V současnosti má CzWA 14 odborných skupin, které se pravidelně podílí na přípravě bienální
konference VODA. V loňském roce zorganizovaly celkem 17 seminářů, které pořádaly buď
samostatně, nebo ve spolupráci s jinými OS či subjekty mimo CzWA.
Zpracování odborných posudků je formou ad hoc odborných skupin, jmenovaných výborem.
Skupina musí mít minimálně 2 členy, kteří nesmí být zaměstnanci jednoho zaměstnavatele.
Výstup musí schválit vedoucí ad hoc OS.
3. Bienální konference
V loňském roce proběhl 18. – 20. září v Poděbradech jubilejní 10. ročník bienální konference
VODA, kterého se zúčastnilo 213 účastníků a 14 vystavovatelů. Na konferenci bylo
předneseno 34 příspěvků, z nichž dvě přednášky přednesli zahraniční hosté – prof. Jiří
Maršálek a prof. Vladimír Novotný. Do soutěže o Cenu předsedy CzWA se přihlásilo 52
autorů odborných posterů. V rámci 10. ročníku byla udělena cena „Ironmana“ prof.
Wannerovi a Dr. Růžičkové za aktivní účast na všech deseti konferencích. Konference se
konala podruhé v Poděbradech a z pozitivních ohlasů vyplývá, že se zde sejdeme také v roce
2015.
4. IWA konference
CzWA aktivně pracuje na zajištění pořádání dvou významných mezinárodních konferenční, a
to:

3(6)
o
o

12th Specialized Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater
Treatment Plants (LWWTP), 6. – 9. září 2015, Praha Hotel Diplomat
14th International Conference on Urban Drainage (ICUD), září 2017, Kongresové
centrum Praha

5. Domácí spolupráce
MŽP, Mze, MPO - probíhají kontakty s novými ministry
Český svaz vodního hospodářství - probíhají jednání s předsedou svazu RNDr. Petrem
Kubalou
Československá asociace vodárenských expertů – probíhají jednání s doc. Ing. Petrem
Dolejšem, CSc.
Vysoké školy - úzká spolupráce s VŠCHT Praha, ČVUT Praha a VUT Brno
Města a obce – hledáme cestu, jak navázat komunikaci.
6. Mezinárodní spolupráce
DWA – dne 24. dubna na Wasser Berlin byla obnovená dohoda s DWA (z pověření výboru
podepsal prof. Wanner)
EWA – dne 21. listopadu v Praze na VŠCHT proběhlo Zasedání Evropského technického a
vědeckého výboru EWA (ETSC)
7. Další
OP LZZ – k 31. 12. 2013 byla úspěšně dokončena realizace projektu Dalším vzděláváním
zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability. V rámci projektu
proběhlo 191 kurzů (283 školících dní), kterých se zúčastnilo 2126 absolventů.
Veletrhy – v loňském roce se CzWA podílela na zajištění seminářů v rámci doprovodných
programů ENVIBRNO a VOD-KA.
Časopis Vodní hospodářství (VH) – byla změněna pravidla pro hodnocení VaV, hrozí proto
riziko úbytku autorů z VaV organizací. Je nutné dostat VH do mezinárodních databází.
Vznikla el. verze VH (tzv. eVH), kde budou uveřejňovány články v anglickém jazyce.
Zpráva o činnosti CzWA za rok 2013 - vydána již po čtvrté. Obsahuje detailní informace o
dění v CzWA za uplynulý kalendářní rok.
Udělení Hlávkovy medaile prof. Jiřímu Wannerovi – toto ocenění je udíleno nestorům,
zakladatelským a dalším významným osobnostem české vědy a umění jako ocenění jejich
celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.
8. Hospodaření CzWA
Nové stanovy obsahují rozdělení činností CzWA na neziskové a ziskové. Rozdělení bylo
nutné jak z daňového pohledu, tak i dle NOZ. Nezisková část zahrnuje činnosti spojené
s členskou základnou, účast CzWA v zahraničních organizacích atd. V ziskové části je
zahrnuto pořádání seminářů a konferencí, poradenská a konzultační činnost a výzkum a vývoj
v oblasti vodního hospodářství. Simulace modelu s DPH ukazují nárůst zisku 150-200 tis. Kč
v letech, kdy se koná bienální konference.
CzWA má dvě možnosti:
o
Zisková (s DPH) a nezisková (bez DPH) činnost se bude rozlišovat v rámci CzWA.
o
Bude založena s.r.o. (plátce DPH) se 100% účastí CzWA, samotná CzWA zůstane
neplátcem DPH.
Výhody - transparentnější využití ziskové činnosti z hlediska FÚ, pořizování předmětů,
materiálu, služeb s odpočtem DPH, lepší postavení mezi obchodními partnery.
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Nevýhody - náročnější účetnictví, pečlivé rozlišování mezi ziskovou a neziskovou činností
dle stanov, v případě rozlišování činností v rámci CzWA pak fakt, že plátcovství DPH je
obtížně zrušitelné a zisková činnost nesmí být stěžejní.
Doporučení výboru - založení s.r.o. se 100% účastí CzWA
9. Členské příspěvky
V současné době jsou náklady na VH pro individuální členy vyšší než je vybraný obnos.
Výbor CzWA proto navrhuje změnit systém členských příspěvků dle uvedené tabulky:
TYP ČLENSTVÍ

Časopis VH

SOUČASNOST

NÁVRH

Člen, člen-expert

ano

950 Kč

1100 Kč

Člen, člen-expert

ne

---

650 Kč

Důchodce

ano

400 Kč

500 Kč

Důchodce

ne

---

250 Kč

Student

ne

200 Kč

200 Kč

Mateřská/rodičovská
dovolená

ano

200 Kč

200 Kč

Čestný člen

ano

0 Kč

0 Kč

c) Zpráva o hospodaření
Zprávu přednesla RNDr. Česalová, hospodářka CzWA. Zpráva je přílohou tištěného zápisu.
Zpráva obsahuje informace:
- O hospodářském výsledku CzWA za rok 2013 – zisk je 3 tis. Kč.
- O stavu finančních prostředků, struktuře nákladů a výnosů ke dni 31. 12. 2013 (výdaje a
příjmy).
- O stavu finančních prostředků asociace ke dni 31. 3. 2014.
- Plán akcí na rok 2014.
- Stav členské základny včetně příspěvků
o Individuálních členů 307
o Korporativních členů 51
Předpokládáme vyrovnaný rozpočet pro rok 2014.
d) Zpráva revizní komise o činnosti CzWA – příloha zápisu
Zprávu přednesl předseda revizní komise Dr. Pečenka. Komise pracuje od roku 2013 ve
složení Ing. Martin Pečenka, Ph.D. – předseda, RNDr. Jaroslav Sojka a Ing. Věra Novotná.
Revizní komise provedla kontrolu na sekretariátě dne 3. 4. 2014.
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Kontrola těchto bodů
- kontrolu všech členů CzWA a placení členských příspěvků,
- kontrolu stavu pokladní hotovosti
- kontrolu hospodaření CzWA, příjmů a výdajů,
- kontrolu evidence smluv,
- kontrolu inventarizace majetku
Výsledky RK:
Komise nemá výhrady k hospodaření CzWA od minulé VH a doporučuje je schválit.
Všeobecná diskuze
Byla odsouhlasena výše členských příspěvků na rok 2015 dle uvedené tabulky v usnesení
valné hromady. Výše členských příspěvků pro korporativní členy zůstává na rok 2015
nezměna.
Připomínky k založení s.r.o. – podobnost v DWA a EWA. Obě organizace byly z daňových
důvodů také nuceny založit dceřiné obchodní společnosti.
Projednání a schválení usnesení VH
Mandátová komise sdělila, že na náhradní VH je přítomno 40 členů CzWA a konstatovala
schopnost usnášení.
Schválené body usnesení valné hromady:
Valná hromada CzWA schvaluje
o Zprávu o činnosti výboru CzWA za rok 2013,
o Zprávu o činnosti odborných skupin za rok 2013,
o Zprávu o hospodaření a členské základně za rok 2013.
Valná hromada CzWA bere na vědomí Zprávu revizní komise za rok 2013.
Valná hromada CzWA schvaluje nové znění stanov CzWA, Organizačního řádu CzWA,
Jednacího řádu CzWA, Volebního řádu CzWA a Zásad hospodaření CzWA ve znění
předloženém valné hromadě, s úpravou, že pokladní limit bude navýšen ze 40tis. Kč na
50tis. Kč. Valná hromada v této souvislosti upozorňuje členy a zejména odborné skupiny
na nutnost plnění nových povinností dle schválených dokumentů CzWA.
Valná hromada CzWA schvaluje zavedení nové kategorie členských příspěvků, které
neobsahují předplatné časopisu Vodní hospodářství (VH), a to pro členy, členy-experty,
členy důchodce a členy-experty důchodce. O členství bez předplatného Vodního
hospodářství je třeba požádat písemně sekretariát CzWA. Výše členských příspěvků pro
rok 2015 byla schválena ve výši uvedené v tabulce:
ČLENSTVÍ
plné členské příspěvky s VH

ČÁSTKA (Kč)
1100
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plné členské příspěvky bez VH
důchodci s VH
důchodci bez VH
mateřská dovolená
studenti
čestný člen
korporativní člen

650
500
250
200
200
0
12 000

Valná hromada CzWA pověřuje výbor CzWA přípravou vytvoření společnosti
s ručením omezeným se 100% účastí CzWA za účelem vykonávání ziskových činností
CzWA, uvedených ve stanovách CzWA. Valná hromada CzWA ukládá výboru CzWA o
těchto jednáních členskou základnu průběžně informovat.
Ukončení VH
Po odhlasování usnesení valné hromady doc. Ing. David Stránský, Ph.D. valnou hromadu
ukončil.

V Moravské Třebové, dne 9. 4. 2014
Zapsala: Jana Šmídková
Schválil: doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

