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TÉMATA KONFERENCE 
 

1. Znovuvyužití vody a kalu 
2. Kvalita vody na odtoku z ČOV 
3. Specifické polutanty 
4. Dešťové vody ve městech 
5. Vodárenství a ochrana vody v přírodě 
6. Jiné - další důležitá témata v oboru 

Příspěvky v jednotlivých tématech se mohou zabývat legislativou, výzkumem a inovacemi, 
technologiemi, praxí a provozem, pilotními studiemi, plánováním či specifiky malých obcí.  
 
TYPY PREZENTACÍ 
Ústní prezentace (15 až 20 min + 5 min diskuse) a postery s krátkými ústními prezentacemi  
(3 min) a následnou kolektivní diskusí. 
 
SOUTĚŽ 
Účastníci do 35 let se mohou zúčastnit soutěže o nejlepší ústní prezentaci a o nejlepší poster. 
Podmínkou je aktivní prezentace vlastní práce (1. autor). 
 
PODÁVÁNÍ ABSTRAKTŮ 
Jednostránkový abstrakt příspěvku (doporučená struktura: úvod, materiál/metody, výsledky, závěry) 
se podává v elektronické podobě na www.czwa.cz/voda2019. Při podání je nutno označit zvolené 
téma (viz výše), typ prezentace (ústní či posterová) a zájem o účast v soutěži. 
 
PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKU 
Rozsah příspěvků do sborníku je pro ústní prezentace max. 8 str. a pro postery max. 4 str. Template 
bude autorům zaslán při oznámení o přijetí abstraktu příspěvku a bude rovněž ke stažení na 
www.czwa.cz/voda2019. Bude zažádáno o zařazení sborníku do databáze Scopus. 
 
STRUKTURA PROGRAMU 
 
STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 

PŘIVÍTÁNÍ PARALELNÍ SEKCE ODBORNÉ EXKURZE 

PLENÁRNÍ SEKCE Přestávka 

Přestávka PARALELNÍ SEKCE 

PLENÁRNÍ SEKCE Oběd 

Oběd Vyhlášení vítězů soutěže 

PARALELNÍ SEKCE DISKUSNÍ SEKCE 

Přestávka Společenská akce 

PARALELNÍ SEKCE 

POSTERY + DISKUSE 

Společenský večer 

NABÍDKA PRO FIRMY 
Generální partner Hlavní partner Partner 

od 30 000 Kč bez DPH od 20 000 Kč bez DPH od 10 000 Kč bez DPH 
 logo na obálce sborníku 

přednášek 
 logo na panelu partnerů v 

Kongresovém centru  
 logo v závěrečné zprávě z 

konference 
 logo na webových 

stránkách konference  
 vkládaná inzerce do tašek 
 stolek a 2 židle 

v prostorách výstavy firem 
 2 zástupci společnosti 

účast na konferenci 
zdarma 

 inzerce ve sborníku (1 
barevná A4) 

 logo na diplomech 
posterové soutěže 

 účast zástupce společnosti 
při předávání diplomů 

 logo na obálce sborníku 
přednášek 

 logo na panelu partnerů v 
Kongresovém centru  

 logo v závěrečné zprávě z 
konference 

 logo na webových 
stránkách konference  

 vkládaná inzerce do tašek 
 stolek a 2 židle 

v prostorách výstavy firem 
 2 zástupci společnosti 

účast na konferenci 
zdarma 
 

 logo na obálce sborníku 
přednášek 

 logo na panelu partnerů v 
Kongresovém centru  

 logo v závěrečné zprávě z 
konference 

 logo na webových 
stránkách konference  

 vkládaná inzerce do tašek 
 1 zástupce společnosti 

účast na konferenci 
zdarma 

 

   
Vystavovatel Inzerce ve sborníku Distribuce firemních letáků 

10 000 Kč bez DPH 
sleva pro korp. členy 2 000 Kč 

3 000 Kč bez DPH 
sleva pro korp. členy 1 000 Kč 

2 500 Kč bez DPH 
sleva pro korp. členy 500 Kč 

 výstavní plocha cca 2m2 
(1 stůl a 2 židle) 

 logo na panelu 
vystavovatelů 

 1 zástupce společnosti 
účast na konferenci 
zdarma 

 1 barevná A4 ve sborníku 
 podklady k tisku v pdf 

dodané inzerentem  

 reklamní letáky dodané 
objednatelem pro vložení 
do konferenčních tašek 

 
KONFERENČNÍ POPLATKY 
Platba přijata do 9. 8. 2019  
Plný poplatek    5 445 Kč (4 500 Kč + 945 Kč 21% DPH) 
Členský poplatek (CzWA, AČE SR)  4 598 Kč (3 800 Kč + 798 Kč 21% DPH) 
Státní správa/obce    2 783 Kč (2 300 Kč + 483 Kč 21% DPH) 
Studentský poplatek   2 783 Kč (2 300 Kč + 483 Kč 21% DPH) 
Studentský členský poplatek (CzWA, AČE SR) 2 057 Kč (1 700 Kč + 357 Kč 21% DPH) 
 
Platba přijata po 9. 8. 2019 
Plný poplatek    6 050 Kč (5 000 Kč + 1 050 Kč 21% DPH) 
Členský poplatek (CzWA, AČE SR)  5 082 Kč (4 200 Kč + 882 Kč 21% DPH) 
Státní správa/obce    3 509 Kč (2 900 Kč + 609 Kč 21% DPH) 
Studentský poplatek   3 509 Kč (2 900 Kč + 609 Kč 21% DPH) 
Studentský členský poplatek (CzWA, AČE SR) 2 783 Kč (2 300 Kč + 483 Kč 21% DPH) 
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TERMÍNY  
28. února 2019  zaslání abstraktu přednášky 
15. dubna 2019  uzávěrka partnerství konference 
30. dubna 2019  oznámení o přijetí abstraktu  
20. května 2019 distribuce 2. cirkuláře (předběžný program, registrace, nabídka 

ubytování, přihláška exkurzí) 
31. července 2019 odevzdání příspěvků do sborníku 
9. srpna 2019  ukončení příjmu snížených plateb konferenčních poplatků 
31. srpna 2019  uzávěrka inzerce ve sborníku  
5. září 2019  uzávěrka přihlášek firem na výstavu 
10. září 2019  termín dodání reklamních letáků 
15. září 2019  poslední oznámení, konečný program 
 
PROGRAMOVÝ VÝBOR 
doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková – předsedkyně 
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – místopředseda 
Ing. Andrea Benáková, PhD.  
Ing. Ondřej Beneš, PhD., MBA, LL.M. 
prof. Ing. Miroslav Drtil, PhD. 
Ing. Martin Fiala, PhD. 
 

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA 
doc. Mgr. Jana Nábělková, PhD. 
Mgr. Jiří Paul, MBA 
Ing. Martin Srb, PhD. 
doc. Ing. David Stránský, PhD.  
 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR 
Ing. Vladimír Langer - předseda   
Ing. Vojtěch Bareš, PhD. 
doc. Ing. Jitka Malá, PhD.  
doc. Mgr. Jana Nábělková, PhD. 
Jana Šmídková  
 
KONTAKTY 
Konferenční servis: registrace, ubytování, výstava, platby  
CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 BRNO 
IČ: 04146212, DIČ: CZ 04146212 
Kontaktní osoba: Jana Šmídková, e-mail: service@czwa.cz, tel.: +420 737 508 640  
 
 
Spolupracující organizace: 
 

                    
 

                       
 

Mediální partner: 
                                                                    
                                                          

 
 

 


