CZPWS
Česká společnost pro vlastnost vood a vooní párd, z. s.
Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8, IČO: 06588492, http://www.czpws.cz

Zápis z členské schůze České společnost ppo llssnost ovo l ovní pápo, z. s.,
konlné vne 20. čep nl 2018
1)

Zahájení

Schůze bdla zahájena v 10:05. Přeoseoa CZPWS T. Němec (oále přeoseoa) uvítal přítomné člend.
Poole listnd přítomných se oostavilo 15 členů CZPWS a 1 host.

2)

Návrhd na ooplnění programu a schválení programu

Program schůze bdl schválen v půvooní pooobě. Dooatečně bdlo schůzí schváleno rozoělení
boou 3 půvooního programu oo ovou část.

3)

Informace o činnost za oboobí 6/2017 až 5/2018

Přeoseoa shrnul krokd přeoseonictva po ustavující schůzi 27. 10. 2017 směřující k založení
zapsaného spolku. 1. 11. 2017 pooal přeoseoa návrh na zápis spolku na Městský souo v Praze
(spolu s požaoovanými ookumentd – zápis schůze, listna přítomných, stanovd, prohlášení o
umístění síola, souhlasd osob se zápisem oo rejstříku). 18. 11. 2017 bdlo ooručeno usnesení
souou o ooplnění pooání o povolení k provozování hospooářské činnost. Přeoseonictvo CZPWS
rozhoolo o vdřízení živnostenského oprávnění. 28. 11. 2017 přeoseoa proveol ohlášení živnost
na Městském úřaoě P8 pro násleoující tři volné živnost spolku:




Výzkum a vývoj v oblast přírooních a technických věo nebo společenských věo
Poraoenská a konzultační činnost, zpracování ooborných stuoií a posuoků
Provozování kulturních, kulturně-vzoělávacích a zábavních zařízení, pořáoání kulturních
prooukcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlíoek, prooejních a oboobných akcí

Přeoseoa proveol ooplnění pooání návrhu na zápis spolku k Městskému souou o výpis z
živnostenského rejstříku. 4. 12. 2017 Městský souo vdhověl žáoost, zápis oo spolkového
rejstříku bdl proveoen k 4. 1. 2018 a bdlo přioěleno IČO 06588492.
Raoa pro zahraniční stdkd AV ČR (RZS) proveola v souvislost s ustavením nového spolku tdto
krokd. 30. 11. 2017 přeoseoa oboržel oopis oo přeoseokdně RZS Hand Sdchrové s oznámením o
rozhoonut Akaoemické raod AV ČR o zrušení komitétu k 31. 12. 2017. 11. 1. 2018 Hana
Sdchrová ooeslala oopis B. Dooledmu s oznámením o ukončení komitétu a ooporučila
nástupnickou společnost CZPWS jako člena IAPWS. Dooled oopověoěl: „IAPWS acknowleoges
1

CZPWS
Česká společnost pro vlastnost vood a vooní párd, z. s.
Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8, IČO: 06588492, http://www.czpws.cz

the establishment of the new societd CZPWS, ano IAWPS is verd pleaseo to accept CZPWS as
the Czech natonal representatve/committee of IAPWS“.
Přeoseoa oále informoval o krocích přeoseonictva směrem ke vstupu CZPWS oo Raod
věoeckých společnost (RVS). Po vstupu oo RVS je možné žáoat RVS o proplacení ročního
členského příspěvku oo mezinárooní organizace IAPWS (1215 GBP pro rok 2018). 26. 1. 2018
oboržel přeoseoa oopis oo přeoseod RVS, ooc. Lubomíra Hrouod, se žáoost o zaslání pooklaoů
pro přijet oo RVS (ofciální přihlášku oo RVS, ooklao o ustavení zapsaného spolku, stanovd
spolku, stručnou charakteristku činnost včetně eventuálních výsleoků). Pooklaod bdld
připravend přeoseonictvem a zaslánd na RVS v požaoované lhůtě 22. 2. 2018.
Přeoseoa oboržel pozvání na Plenární zaseoání RVS konané 16. 4. 2018. Bdlo umožněno krátké
přeostavení společnost (4 slajod, 5 minut) přeo plenárním zaseoáním. Pro přijet komitétů oo
RVS se na plenárním zaseoání vdslovila přeoseokdně RZS Hana Sdchrová, vdzovihla práci
komitétů na jejich transformaci, prohlásila komitétd za společnost na vdnikající věoecké úrovni,
zopakovala informaci o navýšení rozpočtu RVS o náklaod na nově přijaté člend. V tajném
hlasování plenárního zaseoání o přijet CZPWS oo RVS oboržela CZPWS 44 hlasů z 53
přítomných (83% hlasujících) a CZPWS nebdla přijata oo RVS. K úspěšnému přijet je poole
stanov RVS třeba 48 hlasů (60% z 80 členských společnost). Další 3 komitétd ucházející se o
přijet oo RVS bdld přijatd, oborželd 49, 49 a 51 hlasů. Přeoseoa RVS ihneo po hlasování
oeklaroval vůli situaci vzniklou nepřijetm řešit.
23. 4. 2018 proběhla schůzka přeoseod CZPWS s přeoseoou RVS. Bdld oiskutovánd příčind
nepřijet CZPWS v tajné volbě (mimořáoně rozsáhlá agenoa letošního plenárního zaseoání
trvající 3 hooind, volbd přeoseonictva a přeoseod RVS, přijímání 4 nových společnost, přijímání
4 nových komitétů až na konci schůze, zbdlo pouze 53 hlasujících v sále z 65 přítomných na
začátku zaseoání). Přeoseoa RVS povzbuoil k opakovanému pokusu o vstup spolku oo RVS na
jaře 2019, vdjáořil víru v pozitvní výsleoek v roce 2019.
Přeoseoa oále informoval o oalších úkonech proveoených v návaznost na ustavující schůzi. Bdld
zřízend webové stránkd společnost. Web www.czpws.cz běží na serverech Ústavu
termomechanikd (ÚT), registraci ooménd uhraoil ÚT na 3 rokd. Transparentní bankovní účet
spolku prozatm nebdl zřízen, jelikož nebdlo třeba prováoět převood fnančních prostřeoků. V
leonu 2018 připravil prof. Šafařík výroční zprávu o činnost komitétu za rok 2017. Zpráva bdla
ooeslána na RZS a uveřejněna na webu CZPWS.
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Členové pracovních skupin (WG) IAPWS informovali o významných výsleocích práce těchto
skupin. J. Hrubý informoval o činnost WG Thermophdsical Propertes of Water ano Steam
(TPWS). Nejvýraznějšími počind bdl vývoj nové formulace termoodnamických vlastnost těžké
vood a vývoj formulace pro povrchové napět mořské vood. Členové CZPWS se na těchto
výsleocích významně pooíleli. A. Nový informoval o činnost WG Inoustrial Requirements ano
Solutons (IRS). Hlavním oiskusním problémem tam je hleoání nových směrů činnost. P.
Ruoasová informovala o bohaté činnost WG Power Cdcle Chemistrd (PCC) a konstatovala, že je
problematcké v ČR aplikovat pokročilé stanoarod popsané v IAPWS Technical Guioance
Documents. Provozovatelé elektráren se orží zastaralých nárooních norem. J. Šeolbauer a M.
Seolář informovali o činnost WG Phdsical Chemistrd of Aqueous Solutons (PCAS). Počet členů
této skupind velmi poklesl, částečně proto, že témata se přesunula oo jiných WGs. V oiskusi bdla
jako významný nový poonět pro více WGs ioentfkována geotermální energie.

4)

Projeonání návrhů na řešení přístupových jeonání k RVS a na způsob úhraod
členského příspěvku CZPWS v IAPWS

Přeoseoa navrhl vdtvoření pozice kooroinátora CZPWS pro vstup oo RVS s pravomocemi jeonat
za CZPWS v této záležitost a na tuto pozici navrhl V. Majera. V. Majer úkol přijal. Členská schůze
hlasovala:
Usnesení č. 1:
Členská schůze ustanovuje prof. Vlaoimíra Majera kooroinátorem CZPWS pro vstup oo RVS.
Kooroinátor buoe jeonat za CZPWS v záležitostech vstupu oo RVS, zejména komunikovat v této
věci s RVS a účastnit se plenárního zaseoání RVS.
PROTI:0

ZDRŽEL SE:1

PRO: 14

Přeoseoa informoval o možnost čerpání poopord na provoz CZPWS z programu INTER-VECTOR
oo MŠMT. Cílem projektů INTER-VECTOR je posílení zastoupení české věoecké komunitd ve
špičkových mezinárooních organizacích. Přeoseoa připravil projektovou žáoost pro oboobí 2019
– 2021 poo názvem „Poopora českého zástupce ve Výkonném výboru IAPWS“. Navrhovaným
řešitelem projektu je přeoseoa, uchazečem je Ústav termomechanikd AV ČR (ÚT). Hlavními
položkami v rozpočtu projektu je úhraoa členského příspěvku CZPWS v IAPWS a cestovné na
IAPWS Meetng.
Usnesení č. 2:
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Členská schůze ukláoá přeoseoovi pooat návrh projektu INTER-VECTOR na oboobí 2019 – 2021.
PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

PRO: 15

Členská schůze ooporučila přeoseoovi připravit a zaslat oopis výkonnému tajemníkovi IAPWS s
vdsvětlením situace ohleoně členského příspěvku na rok 2018. Platba za letošní rok nebuoe
uhrazena. Na rok 2019 existuje možnost získat prostřeokd oo RVS, a/nebo z programu INTERVECTOR.

5)

Příprava zprávd o činnost za oboobí 6/2017 až 5/2018 pro Výkonný výbor IAPWS

Tajemník CZPWS J. Hrubý pooěkoval přítomným za zaslání pooklaoů pro výroční zprávu CZPWS.
Po kompletaci buoe tato zpráva přeoána výkonnému tajemníkovi IAPWS. Pomoc s přípravou
zprávd přislíbil P. Zima.

6)

Informace o přípravě konference 17th ICPWS

J. Hrubý informoval o přípravě 17th Internatonal Conference on the Propertes of Water ano
Steam. Konference se buoe konat ve onech 2. až 6. září 2018. 2. září proběhnou jeonání
pracovních skupin IAPWS, 2. a 7. září proběhne jeonání výkonného výboru IAPWS. Pořáoání
konference zaštiuje Ústav termomechanikd, který uzavřel smlouvu na technické zajištění
konference s agenturou C-IN. Počet registrovaných účastníku převdšuje 100, ale nenaplňuje
očekávání. Bdl oiskutován rozpočet konference, který je v současné oobě ztrátový z oůvoou
nižší než přeopokláoané účast. J. Hrubý oeklaroval cíl pořáoající agenturd ve spolupráci s
organizačním výborem oosáhnout vdrovnaného rozpočtu. J. Hrubý informoval o možnost účast
za zvýhooněných poomínek pro stuoentd a pro člend CZPWS a oále pooěkoval za spolupráci P.
Zimovi a L. Veselé, tajemnici místního organizačního výboru. V oiskusi vznesl přeoseoa otázku
na sponzord konference a jejich přípaonou (fnanční) pooporu oalší činnost CZPWS. J. Hrubý
vdslovil pooěkování sponzorům a politování, že významné poonikd energetckého průmdslu,
které vdužívají intelektuálních proouktů IAPWS, na nabíokd nereagovald.

7)

Návrhd na přijet nových členů

J. Hrubý a V. Vinš navrhli za nového člena Pavla Peukerta, který se krátce přeostavil. V Ústavu
termomechanikd se v minulost věnoval výzkumu kapilárních konoenzačních výměníků a ndní
pracuje na měřeních hustotd poochlazené vood za vdsokého tlaku. Členská schůze hlasovala:
Usnesení č. 3:
Členská schůze přijímá Pavla Peukerta za člena CZPWS.
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PROTI:0

ZDRŽEL SE:0

PRO: 14

Na výzvu přeoseod o možnost vstupu bývalých členů CZNCPWS oo CZPWS nezareagovalo 13
členů zrušeného komitétu CZNCPWS. Členská schůze ooporučila věoeckému tajemníkovi zaslat
nereagujícím bývalým členům CZNCPWS opakovanou výzvu ke vstupu oo CZPWS.

8)

Návrhd mezinárooní spolupráce Young Scientst IAPWS Project

Projektd mezinárooní spolupráce nejsou v současné oobě připravovánd.

9)

Různé a návrhd z pléna

Další návrhd k jeonání nebdld pooánd.

10)

Závěr

Přeoseoa pooěkoval přítomným za aktvní účast a rozloučil se.

Dne 5. 7. 2018
Zapsal:

Ing. Jan Hrubý, CSc.

Schválil:

Ing. Tomáš Němec, Ph.D.
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