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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 dne 13. 10. 2015 v Hradci 

Králové 

  

Přítomni: Ing. Martin Fiala, Ph.D., Ing. Břetislav Krňávek, PhD., Ing. Martin Srb, Ph.D., 

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., doc. Ing. David Stránský, Ph.D., RNDr. Marcela 

Česalová, Dr. Ing. Ivana Kabelková, Ing. Vladimír Langer, Ing. Karel Hartig, 

CSc. 

Omluveni:   doc. Ing. Jitka Malá, Ph.D., Ing. Milan Lánský, Ph.D. 

Revizní komise  

Vedoucí OS  

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

 

1. Konference IWA 

2. 11. bienální konference VODA 2015 

3. Spolupráce 

4. Odborné skupiny 

5. Web 

6. Výstavy 

7. Korporativní členství 

8. Projekty, posudky 

9. Finance 

10. Různé 

11. Dokumentace CzWA 

 

 

Jednání vedl doc. Stránský dle programu. 
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1 Konference IWA 

 

 

 LWWTP 2015 

- Konference dopadla po všech stránkách úspěšně. Celkem se přihlásilo 208 účastníků. 

- Abstraktů přišlo 126, z toho bylo vybráno 33 přednášek a zbytek byl dán na odborné 

postery. Konečný počet posterů do soutěže po odhlášení autorů byl 46. Soutěž byla 

hodnocena mezinárodními hodnotiteli. 

- Závěrečnou zprávu zpracuje prof. Wanner. Prezentace přednášek jsou ke stažení na 

stránkách konference. 

- Young Water Professional – při konferenci proběhla schůzka asi deseti studentů, kteří 

projevili zájem o spolupráci, schůzky se účastnil za CzWA Dr. Srb. 

 

ICUD 2017 

- Přípravy pokračují, sestavují se balíčky pro sponzory a probíhají jednání s firmami ohledně 

sponzorství konference. 

- Proběhla propagace konference v Kanadě na konferenci UDM 2015. Dr. Kabelková 

připraví zprávu z konference. 

- Sestavují se hlavní témata konference do odborných sekcí (6 hlavních témat) a za každou 

sekci bude zodpovídat jeden člověk.  

- Speciální sekce – samostatné projekty na určitá témata budou probíhat v průběhu 

konference. 

 

KONGRES IWA 2020 

- 30. června 2015 nám přišlo oficiální oznámení o vrácení kandidatury. 

- IWA nám vytýká nedostatečnou podporu státních orgánů, nedostatečný sponzoring a 

nerovné podmínky pro vystavovatele v Kongresovém centru.  

- K dalšímu jednání o pořádání kongresu byla doporučena Kodaň. 

- Zprávu o kandidatuře do Vodního hospodářství připraví doc. Stránský. 

 

 

2 11. bienální konference VODA 2015 

 

Konference byla hodnocena účastníky opět velice kladně. Přes počáteční nedostatek 

abstraktů se podařilo vytvořit dobrý program, který oslovil stený počet účastníků jako při 

minulé konferenci. Osvědčil se i koncept plenární sekce a na ni navazující dvě a dvě 

odborné sekce. Na závěrečné plenární sekci s vyhlášením vítězů posterové soutěže bývá 

stále malý počet účastníků. Pro příští konferenci bychom mohli zvážit, jestli v téhle sekci 

ještě nezkrátit závěrečné prezentace moderátorů či je nenahradit přednáškami. Oba 

společenské večery se setkaly s velkým ohlasem. Stejně tak i obě exkurze. 

 

Konference se zúčastnilo 170 lidí. Slabší účast jsme zaznamenali na výstavě, která 

konferenci provázela. Bylo jen 8 vystavujících firem. 

 

Z vyplněných dotazníků vyplývá, že se účastníkům místo v Poděbradech líbí i struktura 

konference jim vyhovuje. Naopak jim vadí přecházení mezi Kongresovým centrem a sálem 

v hotelu Bellevue.  
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Nepřehlédnutelným nedostakem v letošním roce byla horší kvalita jídla a audiovizuální 

zajištění sálu v Bellevue. 

 

Termín 12. bienální konference VODA 2015 byl výborem stanoven na 20. – 22. září 2017. 

 

 

3 Spolupráce 

 

- IWA – na zasedání v Bruselu 8. – 9. 10. 2015 proběhla volba nového prezidenta IWA. 

Výběr kandidáta za CzWA proběhl korespondečním hlasováním. CzWA hlasovala pro 

novou prezidentku, kterou se byla zvolena Diane D'Arras. 

- EWA – 3. 12. 2015 proběhne zasedání technického výboru EWA. 

- SWA (SlovinskáWA) – požádala CzWA o pomoc s cetifikovanými domovními ČOV. 

Předáno a řeší OS ČAO. 

- MŽP – NV61 – proběhlo jednání na MŽP za účasti prof. Wannera a Dr. Lánského, MŽP 

nehodlá akceptovat mimoresortní připomínky. Prof. Wanner odeslal dopis MZe, MPO, 

MPSV a prezidentu Hospodářské komory ČR s vysvětlení m našich připomínek k nařízení. 

Doc. Stránský prověří možnost, aby Asociace byla zařazena do seznamu obesílaných 

připomínkovacích míst. 

- MPO – Ekoaudit – bez návrhů a připomínek 

- AČE SR – 25. – 26. 11. 2015 proběhne setkání zástupců obou asociací na Slovensku. Ze 

strany CzWA potvrdilo účast 12 osob.  

- AVE ČR – doc. Stránský předal Ing. Dolejšovi informace ohledně transformace dle 

nového OZ.  

 

 

4 Odborné skupiny 

 

- AaM – rozhodla o přesunutí termínu konference Hydroanalytika, dosud byla ve stejném 

termínu jako bienální konference VODA. 

- Young Water Professional – na konferenci LWWTP proběhla první schůzka. Prozatím se 

hlásí 12 členů (VŠCHT, VUT Brno…). Dr. Srb bude prozatím nad činností YWP dohlížet 

jako poradce. 

 

Vedoucí OS: 

– pravděpodobně v lednu 2016 proběhne setkání vedoucích OS 

– zašlou do konce roku termíny plánovaných seminářů na rok 2016 a 2017 

– zašlou do schůzky v lednu 2016 kandidáty za OS do výboru CzWA 

– zorganizují volby vedoucích OS v rámci své skupiny tak, aby nejpozději 14 dní před 

konáním členské schůze CzWA byli nový či stávající vedoucí ustanoveni 

– sdělí Dr. Fialovi, zda již byly sepsány a předány závěrečné zprávy z akcí konaných 

v roce 2015 

 

 

5 Web 

 

- prezentace přednášek z 11. bienální konference VODA 2015 budou založeny na webu 

CzWA v sekci pro členy – pí. Šmídková, Dr. Lánský 
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- elektronické sborníky z předešlých akcí budou také uloženy v sekci pro členy 

 

 

6 Výstavy 

 

- IFAT 2016 – termín 30. 5. – 3. 6. 2016. Prof. Wanner zajistil 250 jednodenních voucherů 

pro členy CzWA. 

 

 

7 Korporativní členství 

 

- s účetní E. Bednaříkovou byl projednán systém členských poplatků. Paní Bednaříková 

v první fázi navrhuje ponechat současný smluvní vztah. 

 

 

8 Projekty a posudky 

 

Projekt z OP LZZ – z Generálního ředitelství finanačního úřadu přišlo rozhodnutí o 

částečném prominutí pokuty a penále. 

 

Borová Lada – posudek předán, vyfakturován a uhrazen 

ČOV Hostivice – probíhá 

BČOV DEZA – posudek předán a vyfakturován 

 

 

9  Finance CzWA  
 

Dokončení přechodu s.r.o.  

 

– na základě povolení z Magistrátu města Brna byla provedena v OR změna sídla s.r.o. 

z Táborské 191/125 Brno 615 00 na Masnou 189/5 Brno 602 00.  

– na základě schválení výborem CzWA byla zapsána do OR Jana Šmídková jako prokuristka 

CzWA service s.r.o.  

 

Další 

– Členský přípěvek EWA – prof. Wanner zažádal o snížení členského příspěvku v EWA. 

V listopadu bychom měli obdržet rozhodnutí o snížení členského příspěvku s platností od roku 

2016. 

– Byl zrušen spořicí účet u České spořitelny a.s. a peníze převedeny na běžný účet u Komerční 

banky a.s. 

– Byla projednána změna banky pro vedení běžného účtu Asociace a CzWA service s.r.o. Návrh 

na účet u MBANK či jiné banky. Paní Šmídková zjistí potřebné ke zrušení účtů u Komerční 

banky a založení u MBANK či jiné banky.  

 

10 Různé 

 

- Kalendář CzWA 2016 – stálý nedostatek inzerentů. Kalendář by měl být vytištěný do 15. 

listopadu 2015. 
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- eVH – do konce roku mělo být zpracováno 1. číslo e-VH, editorský systém nefunguje, 

zatím žádné zlepšení v situaci. 

- VH – členská schůze VH navrhla finanční analýzu účetnictví časopisu Vodní hospodářství, 

doc. Stránský projedná s paní Bendaříkovou.  

 

 

11 Dokumentace CzWA 

 

Stav členské základny. 

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

 

Člen-expert Člen Studující 

Ing. Filip Wanner, Ph.D. (477)   

Ing. Lenka Matoušová (478)   

   

   

 

Korporativní členství - přijetí 

 

 

Korporativní členství - ukončení 

 

 

Ukončení členství 

  

 

Příští výbor se bude konat v Jihlavě, 3.-4. 2. 2016 za účasti vedoucích odborných skupin. 

 

V Hradci Králové, dne 13. 10. 2015 

                                                                                                Zapsala: Jana Šmídková 

                                                                                                Schválil: doc. Stránský 


