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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 ze 4. zasedání výboru CzWA konaného dne 17. 12. 2013 na ČVUT v 

Praze 

 

  

Přítomni: Ing. Fiala Ph.D., Ing. Krňávek, PhD., Ing. Langer, Ing. Srb, prof. Ing. Wanner 

DrSc., Ing. Stránský Ph.D., Ing. Lánský, Ph.D. Ing. K. Hartig, CSc.       

Omluveni:   RNDr. Česalová doc. Ing. Malá, Ph.D Dr. Ing. Kabelková 

Revizní komise  

Vedoucí OS 

 

 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Konference IWA 

2. Spolupráce 

3. Odborné skupiny 

4. Web 

5. Výstavy 

6. Korporativní členství 

7. Projekty 

8. Posudky 

9. Finanční plán 

10. Vodní hospodářství 

11. Různé 

12. Dokumentace CzWA 

 

 

 

 

 



2(6) 

 

 

Jednání vedl Dr. Stránský dle programu. 

 

 

1 Konference IWA 2015 

 

- Probíhají jednání se společností C-IN, zpracovávají se připomínky ke smlouvě. Podpis 

smlouvy během první poloviny ledna 2014. Právník dodá připomínky ke smlouvě 

k zapracování do 10. 1. 2014 – zajistí pí. Šmídková 

- V současné době jsou připraveny webové stránky a 1. cirkulář ke konferenci. 

- Odborný program konference bude zajišťovat programový výbor.  

- C-IN má k dispozici komplexní konferenční software, který umožňuje mimo přihlašování 

a rezervace ubytování také zasílání abstraktů do souboru, do kterého budou mít přístup 

hodnotitelé abstraktů, a své hodnocení zde zůstane také uloženo 

- V rámci programu konference proběhnou také exkurze, jedna na ČOV Praha a druhá na 

ČOV Liberec. Na počátku příprav konference bude nutné rozhodnout, jestli si účastníci 

nebudou exkurzi na ČOV Liberec hradit. 

- Z konference bude vydán tištěný sborník. 

- Příprava Konference IWA 2017 – organizační skupina konference v současné chvíli 

hledá dodavatele konferenčních služeb. Ze čtyř nabídek  dále pokračují jednání se dvěma 

společnostmi. 

 

 

2 Spolupráce 

 

- MZe a MŽP – po sestavení nové vlády a jmenování ministrů oslovíme dopisem ministry 

MŽP a MZe s nabídkou další spolupráce. 

- MPO – připomínky k EKOADITU byly odeslány. Nyní budeme očekávat zpracované 

dokumenty a pozvánku na další jednání.   

- SFŽP – státní podpora v ose 1. Bude podporována výstavba ČOV do 2000 EO a úprava 

pitné vody. 

- SOVAK – doc. Stránský jednal s Ing. Melounovou o společném semináři, který by se 

konal v budově Novotného lávce. Téma se bude týkat odlehčovacích komor, popřípadě 

pitné vody. 

- VODA FORUM 2014 – doc. Stránský vznese oficiální dotaz na Dr. Beneše ohledně 

účasti zástupce CzWA v programovém výboru. 

- DWA – prof. Wanner zjistí situaci v komunikaci mezi CzWA a DWA ohledně 

předchozích seminářů, kterých se zúčastnili členové CzWA.  

- IWA – IWA 100 let aktivace kalu, rozešleme znova pozvánku s nabídkou na společný 

zájezd na konferenci. 

- CWA – Dr. Krňávek domluví schůzku s Mgr. Omelkou (QH Servis s.r.o.) ohledně 

podpory exportu pro korporativní členy. 

- Svaz vodního hospodářství – doc. Stránský s prof. Wannerem pošle dopis RNDr. 

Kubalovi s návrhem k jednání o spolupráci mezi oběmi organizacemi. 
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- Svaz měst a obcí – schůzka odložena na leden 2014. 

- Vysoké a střední školy – CzWA vytvoří tzv. porfolio přednášejících, které bychom mohli 

nabízet vysokým školám. V první fázi je potřeba oslovit členy CzWA, zejména experty 

s prosbou o nabídku přednášky pro VŠ. Abychom měli co nabízet, bylo by dobré mít 

v porfoliu minimálně 10 témat s přednášejícími. Přednášky by mohly běžet od září 2014. 

Koncept zajistí Dr. Srb a Dr. Kabelková. Porfolio bude jak tištěné, tak i v elektronické 

podobě. 

- ČSAVE - doc. Petr Dolejš by rád navázal spolupráci s CzWA. ČSAVE by uvítala 

možnost využití služeb sekretariátu CzWA. Požadavek byl projednán, výbor má pozitivní 

postoj ke spolupráci. Doc. Stránský navrhne doc. Dolejšovi setkání obou stran na výboru 

jedné nebo druhé organizace.  

 

 

3 Odborné skupiny 

 

- Webové stránky OS jsou aktuální. 

- Tabulka s přehledem seminářů a konferencí je stále aktualizována. 

- Vedoucí OS dodají své reporty do výroční zprávy – dořeší Dr. Fiala na schůzce OS 

v lednu 2014. 

- Dr. Fiala navrhl provést aktualizaci organizačního řádu CzWA, návrh změn je přílohou 

zápisu. 

 

 

4 Web 

 

- V přihlášce člena vyznačit povinné údaje. Dr. Lánský připraví na webu online přihlášku. 

- Odkaz na dotazník k aktualizaci databáze bude uložen u přihlášky IČ. 

 

 

5 Výstavy 

 

- IFAT 2014 – prof. Wanner objednal 250 kusů volných jednodenních vstupenek pro členy 

CzWA.  

- ENVIBRNO 2014 – doc. Malá s pí. Šmídkovou zjistí možnou spolupráci na 

doprovodném programu. Doprovodný program jsme v předchozích letech zajišťovali ve 

spolupráci s MPO. 

  

 

6 Korporativní členství 

 

Seminář pro korporativní členy – přípravy těchto seminářů budeme organizovat v rámci 

jiných větších akcí, např. veletrhy, semináře a konference.- viz též změna organizačního řádu. 

 

 

7 Projekty 
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- Projekt z OP LZZ – probíhají poslední školení, realizace projektu bude ukončena 

k 31.12.2013. Během ledna a února bude zpracována závěrečná monitorovací zpráva.  

 

 

8 Posudky v roce 2013 

 

ČOV Polička – Vyfakturováno, uhrazeno 19. 11. 2013. 

 

VS Táborsko – poradenství běží, fakturace bude v roce 2014 

 

 

9  Finance CzWA  
 

- Z přebytku financí v letošním roce byly objednány inzerce v odborných časopisech 

Vodní hospodářství, SOVAK a Svaz měst a obcí. Odborná literatura se v letošním roce 

objednávat nebude, IWA by nestihla knihy dodat do konce roku. 

- Změna neplátce DPH na plátce /informace poskytnuté od účetní CzWA pí. Bednaříkové/ 

o Výhody - v rámci činnosti CzWA bude více možností využití ekonomické 

(ziskové činnosti), zejména při prezenatci firem, pořádání různých akcí pro 

nečleny a organizace mimo obor atd. Zlevnilo by se pořizování předmětů 

potřebných pro tuto ekonomickou činnost. Doposud byly veškeré nákupy 

pořizovány s DPH bez možností odpočtu, jsou tedy dražší. Lepší postavení 

mezi obchodními partnery, protože ekonomická činnost CzWA pro ně bude 

bez problému nákladem, což je mnohdy problém při shánění peněz pro CzWA. 

o Nevýhody - podle poslední novely bychom se stali měsíčními plátci a bylo by 

tedy nutné zpracovávat účetnictví a veškeré podklady pravidelně každý měsíc. 

Bylo by nutné pečlivě rozlišovat, ve kterých případech se jedná o ziskovou a 

ve kterých případech o neziskovou činnost, a to podle stanov. V souvislosti 

s tím budeme nadále nezisková organizace, jejímž cílem je "nevykonávat" 

ekonomickou činnost, čili podnikat. Režim DPH bude tedy využit skutečně 

pouze pro ekonomickou činnost, která by ovšem neměla být stěžejní. 

Plátcovství DPH nelze jen tak zrušit.  

o Shrnutí – pokud bychom se stali plátci, vyhneme se riziku zpochybnění výkonu 

neziskové činnosti ze strany FU, ale bude muset být vše zpracováno 

důsledněji. Na druhou stranu už nebude tak snadné přesouvat příjmy a výdaje 

mezi jednotlivými kapitolami, což může mít vliv na výsledné zdanění. Co se 

týče finančního přínosu nebo naopak ztrát, tak CzWA na případné změně 

"vydělá", protože svoji činnost bude fakturovat stále za stejné částky, zvýšené 

o DPH, přičemž pro plátce DPH se dražší nestaneme. Naopak při nákupech pro 

ziskovou činnost si budeme nárokovat vrácení DPH, tudíž se ve výsledku 

náklady o DPH sníží. Na neziskovou činnost nebude mít DPH žádný vliv. Co 

je předmětem činnosti podle stanov, bude i nadále neziskovou činností, to co je 

nad rámec a reklama bude vždy ziskovou činností.  

o Pí. Šmídková s účetní nasimulují do příštího výboru účetní sestavu plátce DPH 

na rok s konferencí a rok bez konference. 

 

 

10 Vodní hospodářství 
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- Proběhlo interní jednání, kterého se zúčastnil prof. Wanner, doc. Stránský, doc. Dolejš a 

ing. V. Stránský – bylo dohodnuto, že v každém vydání časopisu Vodní hospodářství 

budou otištěny dva články v AJ, zbytek recenzovaných článků v češtině s anglickým 

abstraktem. Internetové číslo bude obsahovat abstrakty v angličtině. 

- V lednu proběhne schůzka redakční rady. Budou zde voleni noví členové RR.  

- Je nutné přesvědčit vedení časopisu ke změně webových stránek. 

 

 

11 Různé 

 

- Právník Mgr. Hromek připravuje návrh změny stanov CzWA dle Novely občanského 

zákoníku. Návrh bude připraven během ledna 2014. 

- Medaile Josefa Hlávky – prof. Wanner předá fotodokumentaci Dr. Lánskému 

k uveřejnění na web CzWA. 

- Výroční zpráva za rok 2013 – na titulní stranu přidat anglický název, před každou 

kapitolu vložit krátký sumář v angličtině. Zpracování VZ zajistí doc. Stránský, pí. 

Šmídková. 

 

 

12 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

 Petr Švestka (458)  

   

   

   

 

Korporativní členství - přijetí 

 

 

Korporativní členství - ukončení 

 

 

Ukončení členství 

Ing. Libuše Kujová (371) 

Ing. Lenka Procházková (378) 

Ing. Radim Mifek (406) 

Úmrtí – Ing. Pavel Jacko (291) 

              doc. Ing. Jan Koller, CSc. (14) 

 

 

Příští výbor se bude konat v lednu nebo únoru 2014. 

 

V Praze 17. 12. 2013 
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                                                                                                Zapsala: J. Šmídková 

                                                                                                Schválil: doc. Stránský 

 


