
Česká společnost pro vlastnost vood a vooní párd, z. s.
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8

Zápis z ustavující schůze České společnost ppo vlastnost vood a vooní pápd, z. s.

Datum a místo konání ustavující schůze:
27. října 2017, 10:00 hoo.
Dolejškova 5, 18200 Praha 8

Svolavatel:
Tomáš Němec

Přítomni:
viz. Příloha č. 1 – Listna přítomných

Ppogpam:

1. Zahájení, vdplnění a ověření listnd přítomných
2. Slovo svolavatele a volba přeoseoajícího
3. Schválení stanov
4. Volba orgánů spolku
5. Určení osobd oprávněné pooat návrh na zápis spolku oo spolkového rejstříku
6. Úkold pro přeoseonictvo
7. Závěr

Ppůběh jeonání:

Ad 1)

Přítomní, kteří se oostavili na schůzi a splňují poomínkd pro členství ve spolku, se zapsali oo
listnd přítomných a pooepsali k doaji o svém jménu a bdolišt. Listna přítomných
tvoří přílohu tohoto zápisu. Ustavující schůze se zdčastnilo celkem 15 osob. Svolavatel ověřil 
správnost a dplnost listnd přítomných.

Ad 2)

Svolavatel seznámil schůzi s jeonáními, která v zájmu spolku již učinil: 
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 Svolavatel prováoěl přípravné práce z ttulu  unkce přeoseod Českého nárooního komitétu 
pro vlastnost vood a vooní párd (CZNCPWS) s pověřením členské schůze CZNCPWS ze one 
16. června 2017 trans ormovat komitét na zapsaný spolek poole Občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb., §214 až §302. 

 Dne 8. září proběhla schůzka s přeoseokdní Raod pro zahraniční stdkd (RZS) RNDr. Hanou 
Sdchrovou, DrSc. Bdld projeonánd možné způsobd trans ormace současného komitétu, 
soělena stanoviska obou stran.

 V září proběhla e-mailová komunikace s přeoseoou Raod věoeckých společnost (RVS) ooc. 
RNDr. Lubomírem Hrouoou, CSc.  o možnostech vstupu nové společnost oo RVS a čerpání 
poopord na rok 2018. Bdl oznámen termín plenárního zaseoání RVS one 21. září 2017. Do 
tohoto termínu nebdlo možné novou společnost ustavit. Doc. Hrouoa navrhl  na zaseoání 
RVS posunut termínu plenárního zaseoání RVS na ouben 2018, což bdlo schváleno. 
Komitétd tak získají možnost se trans ormovat na společnost a současně buoe možné 
bezprostřeoně potom požáoat o příspěvek na zahraniční spolupráci tak, abd bdlo možno jej 
oboržet cca v červnu 2018.

 V průběhu srpna a září 2017 probíhala příprava stanov. První verzi stanov navrhli Tomáš 
Němec a Pavel Ša ařík. Na konci srpna 2017 proběhlo připomínkování v rámci 
přeoseonictva CZNCPWS, na začátku září 2017 bdl návrh stanov ooeslán všem členům 
CZNCPWS ke komentování.

 Proběhlo jeonání s řeoitelem Ústavu termomechanikd AVČR (ÚT) Ing. Jiřím Pleškem, CSc. o 
svolení s umístěním síola společnost na aorese ÚT a o vdužívání in rastrukturd ÚT pro 
konání schůzí a hostng  ebových stránek společnost.

Bdla ustavena volební komise ve složení Aoam Nový a Libor Sova. Svolavatel vdhlásil volbu 
přeoseoajícího a Pavel Ša ařík navrhl na přeoseoajícího Tomáše Němce.

Návrh usnesení:
Ustavující schůze volí přeoseoajícím ustavující schůze Tomáše Němce.
Pro: 13  Prot: 0  Zorželi se: 2
Usnesení č. 1 bdlo schváleno.

Přeoseoající navrhl rozšíření programu schůze o boo 6 (Úkold pro přeoseonictvo). 

Návrh usnesení:
Ustavující schůze schvaluje ppogpam onešního jeonání ustavující schůze ve znění přeoloženém 
přeoseoajícím.
Pro: 14 Prot: 0  Zoržel se: 1
Usnesení č. 2 bdlo schváleno. 

Ad 3)

Přeoseoající seznámil přítomné s návrhem stanov spolku. Konstatoval, že návrh stanov bdl přeo 
ustavující schůzí ooručen elektronickd společně s pozvánkou všem současným členům komitétu 
CZNCPWS.

Návrh usnesení:
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Ustavující schůze schvaluje stanovd spolku Česká společnost ppo vlastnost vood a vooní pápd, 
z. s. ve znění přeoloženém přeoseoajícím.
Pro: 14  Prot: 0 Zoržel se: 1
Usnesení č. 3 bdlo schváleno. 

V tomto boou jeonání ze rozhool oostoupit oo členství ve společnost Olořich Ši ner. O oostoupení 
bdl učiněn zápis oo listnd přítomných.

Po schválení stanov se rozvinula oiskuze o správnost anglického překlaou názvu společnost, o 
zkratce názvu společnost a o počtu členů přeoseonictva zakotveném ve stanovách. Po oiskuzi o 
jeonotlivých booech proběhlo násleoující hlasování.

Návrh usnesení:
Ustavující schůze vdjaořuje vůli změnit počet členů přeoseonictva společnost.
Pro: 1  Prot: 9 Zorželi se: 4
Usnesení nebdlo schváleno. 

Návrh usnesení:
Ustavující schůze vdjaořuje vůli změnit anglický ekvivalent názvu společnost.
Pro: 10 Prot: 1 Zorželi se: 3
Usnesení č. 4 bdlo schváleno. 

Návrh usnesení:
Ustavující schůze schvaluje anglický ekvivalent názvu společnost  zech Societd fop the Ppopeptes
of Watep ano Steam, z. s.
Pro: 12 Prot: 0 Zorželi se: 2
Usnesení č. 5 bdlo schváleno. 

Návrh usnesení:
Ustavující schůze schvaluje zkpatku názvu společnost  ZPWS.
Pro: 12 Prot: 0 Zorželi se: 2
Usnesení č. 6 bdlo schváleno. 

Návrh usnesení:
Ustavující schůze schvaluje změnu stanov v boou 2.2: Anglický ekvivalent názvu společnost je 
 zech Societd fop the Ppopeptes of Watep ano Steam, z. s. 
Pro: 14  Prot: 0 Zoržel se: 0
Usnesení č. 7 bdlo schváleno. 
Schválené znění stanov je přílohou tohoto zápisu.

Ad 4)

Do přeoseonictva spolku se rozhoolo kanoioovat 6 z přítomných, a to Jan Hrubý, Raoim Mareš, 
Tomáš Němec, Milan Seolář, Jose  Šeolbauer, a Patrik Zima. Volební komise zorganizovala tajnou 
volbu. Bdlo ooevzoáno 14 hlasovacích lístků, z ooevzoaných hlasovacích lístků bdld 2 neplatné. 
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Usnesení č. 8:
Ustavující schůze zvolila v tajné volbě přeoseonictvo spolku ve složení:
Jan Hpubý, bdtem Horáčkova 926/4, 14000 Praha 4, RČ 630523/0657, počet hlasů: 11
Raoim Mapeš, bdtem Luďka Pika 15, 30100 Plzeň, RČ 400528/075, počet hlasů: 9
Tomáš Němec, bdtem Šustova 911, 67602 Moravské Buoějovice, RČ 770715/4532, počet hlasů: 11
Milan Seolář, bdtem Široká 361, 75101 Tovačov, RČ 600315/0274, počet hlasů: 9
Josef Šeolbauep, bdtem Táborská 357, 46008 Liberec, RČ690216/0848, počet hlasů: 12

Přeoseonictvo prooiskutovalo volbu přeoseod, místopřeoseod a věoeckého tajemníka. Jose  
Šeolbauer navrhl na pozici přeoseod společnost Tomáš Němce. Tomáš Němec kanoioaturu přijal.

Návrh usnesení přeoseonictva:
Přeoseonictvo volí přeoseoou spolku Česká společnost ppo vlastnost vood a vooní pápd, z. s. 
Tomáše Němce.
Pro: 4  Prot: 0  Zoržel se: 1
Usnesení přeoseonictva č. 1 bdlo schváleno.

Tomáš Němec navrhl na pozici místopřeoseod společnost Jose a Šeolbauera. Jose  Šeolbauer 
kanoioaturu přijal.

Návrh usnesení přeoseonictva:
Přeoseonictvo volí místopřeoseoou spolku Česká společnost ppo vlastnost vood a vooní pápd, 
z. s. Josefa Šeolbauepa.
Pro: 4  Prot: 0 Zoržel se: 1
Usnesení přeoseonictva č. 2 bdlo schváleno.

Milan Seolář navrhl na pozici věoeckého tajemníka společnost Jana Hrubého. Jan Hrubý 
kanoioaturu přijal.

Návrh usnesení přeoseonictva:
Přeoseonictvo volí věoeckým tajemníkem spolku Česká společnost ppo vlastnost vood a vooní 
pápd, z. s. Jana Hpubého.
Pro: 4  Prot: 0 Zoržel se: 1
Usnesení přeoseonictva č. 3 bdlo schváleno.

Ad 5)

Tomáš Němec navrhl, že zajist pooání návrhu na zápis spolku oo spolkového rejstříku.

Návrh usnesení :
Ustavující schůze upčuje osobou oppávněnou pooat návph na zápis spolku Česká společnost ppo 
vlastnost vood a vooní pápd, z. s.  oo spolkového pejstříku Tomáše Němce.
Pro: 14 Prot: 0  Zoržel se: 0
Usnesení č. 9 bdlo schváleno.
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Ad 6)

Přítomní oiskutovali a poté vzali na věoomí násleoující dkold, jimiž se buoe zabývat přeoseonictvo 
oo příšt členské schůze:

 Oslovit současné člend komitétu CZNCPWS, kteří se neoostavili na ustavující schůzi 
společnost, abd zvážili pooání přihláškd oo společnost poole boou 15.2 stanov.

 Oznámit RZS a RVS založení společnost a usilovat o vstup oo RVS. Připravit projektovou 
žáoost k RVS pro proplacení členského příspěvku mezinárooní asociaci IAPWS na rok 2018.

 Oznámit mezinárooní asociaci IAPWS ookončení trans ormace komitétu CZNCPWS a 
založení nové společnost CZPWS. In ormovat IAPWS o pravoěpooobném termínu zaplacení 
členského příspěvku v červnu 2018.

 Poole potřebd založit bezplatný transparentní bankovní dčet společnost.
 Zasaoit se o získání fnančních prostřeoků na pokrdt provozních náklaoů společnost. 

Jeonou z možnost je pooíl z výnosu pořáoání kon erence ICPWS 2018, která je 
organizována ÚT poo zášttou CZNCPWS.

 Aktualizovat  ebové stránkd komitétu CZNCPWS a zajistt jejich přechoo na společnost 
CZPWS a na novou internetovou ooménu.

Ad 7)

Přeoseoající pooěkoval přítomným za dčast a ustavující schůzi spolku ukončil v 11:45 hoo.

Zapsal Pavel Ša ařík Datum a poopis:

Zkontroloval Patrik Zima Datum a poopis:

Zápis ověřil Tomáš Němec Datum a poopis:

Příloha č. 1: Listna přítomných
Příloha č. 2: Stanovd České společnost pro vlastnost vood a vooní párd, z. s.
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