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ASOCIACE ČISTÍRENSKÝCH EXPERTŮ ČR  
Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika 

tel./fax 543 235 303  
GSM 737 508 640  

e-mail: ace@ace-cr.cz 
 
 

Zápis z 2. zasedání výboru AČE ČR dne 6.února 2007 
konaného na sekretariátu AČE ČR v Brně   

 
 

Přítomni: 
Ing.Fialová, Ing.Hartig CSc, Ing. Jedlička, Ing. Krňávek PhD, Ing.Langer, Ing. Lánský PhD, 
Ing.Novotná, Ing.Plotěný, Ing.Růžičková PhD, Prof. Ing.Wanner DrSc,  
 
Omluveni: Ing.Soukup PhD.  
 
Přítomní hosté:  
Ing. Šamal 
 
Jednání výboru předcházela schůzka za účasti Ing. Krňávka, Prof. Wannera a Doc. 
Raclavského  a zástupce university v Petrohradu.  
Projednávána byla vzájemná spolupráce  

• v oblasti vzdělávání mezi VÚT, VŠCHT  a ČVUT 
• v oblasti navázání firemní spolupráce v  Petrohradu. O těchto možnostech připraví 

Doc. Raclavský na seminář Korporativních členů 14.3.07 cca 15-ti minutový referát  
 

Poté bylo zahájeno jednání výboru a probíhalo dle programu v pozvánce.  
 
1. Seznámení předsedy s návrhem rozdělení pracovní činnosti  a funkcionářů 
 
Úvodem vyzval Dr. Krňávek jednotlivé členy výboru a ti se postupně vyjádřili ke směru 
dalšího vývoje AČE: 

I. Poskytování expertních služeb technických i odborných i finančních otázek na 
obecních zastupitelstvích  

II. Udržet  a prohloubit pozici odborného garanta na ministerstvech  MŽP a MZe 
v oblasti  legislativy,  technických i odborných otázek 

III. Zajišťovat a zprostředkovávat přenos informací. Velmi účinným prostředkem je 
časopis VH, jen je potřeba oživit redakční radu 

IV. Zaměřit se na oblast vzdělávání a školení pracovníků v oboru, s tím, že se nebude 
budovat vlastní struktura, ale penetrovat se do stávajících, již fungujících systémů 

V. Svými aktivitami pokrýt celý obor vody, od vodárenství, přes stokování, čistírenství 
a zpracování kalů až po ochranu životního prostředí. Pro tento účel zlepšit činnost 
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odborných skupin s úzkým kontaktem s vedoucími odborných skupin, z nichž 
většina není ve výboru, ale budou průběžně přizýváni  na jednání výboru 

 
Tento bod jednání výboru byl ukončen tím, že Prof. Wanner jménem odstoupivšího předsedy 
předal štafetový kolík a razítko předsedy novému předsedovi Dr. Krňávkovi  
 
Dr. Krňávek poté navázal v daném  tématu a shrnul hlavní směry další činnosti: 

1. Je potřeba využít odborný potenciál AČE a čerpat ze zkušeností zahraničních 
organizací EWA a IWA, které všechny svoji činnost směřují v oblasti vody jako celku.  

2. Vyjádřil názor, že AČE má v ČR k rozšíření činnosti  dobré dispozice, protože ostatní 
organizace v oboru (VTS, ČSAVE nejsou příliš aktivní a SOVAK je příliš funkční) 
nenaplňují cíle AČE.    

3. Navrhl výboru uvažovat nad změnou stávajícího názvu AČE, aby již název postihoval 
obecnější zaměření a tendenčně nezaváděl jen na oblast čistírenství, třeba Czech 
Water Association, ( nebo odpovídající český ekvivalent !) 

4. V souladu se záměrem rozšíření činnosti je potřeba do AČE natáhnout nejširší 
spektrum odborníků ze všech vodařských oborů 

5. Posílit pozice AČE ve vztahu k MZe a MŽP, najít k nim cestu jako odborného garanta 
v oblasti legislativy, tvorby směrnic a posuzovaní technik, vzdělávání a přenosu 
informací.  

6. Musí být udržovaná vazba na zahraniční organizace EWA a IWA, zahraniční aktivity, 
spolupráce s národními organizacemi. Zatím bez pomoci ministerstev není AČE 
schopna plnit finanční závazky zejména vůči IWA, kde je AČE v současnosti v roli 
neplatiče (nemá státní resp. ministerskou podporu ) a hrozí vyloučení spolupráce s 
IWA, například, že nebude možnost pořádat semináře IWA v ČR 

7. Zlepšení činnosti v oblasti posudků. Posudky za AČE by měly být objektivní a neměly 
by presentovat pouze názor člena AČE, často v roli zástupce firmy. V případě, že člen 
AČE píše posudek jako jednotlivec, měl by být tento posudek vybaven vyjádřením 
“Tento posudek nevyjadřuje stanovisko AČE“ 

8. Obnovení a rozšíření práce odborných skupin, soustředit se na činnost odborných 
skupin.  

a) Je potřeba vytvořit zajímavé prostředí pro OS. Každá OS by měla mít svého 
předsedu, místopředsedu  a koordinační skupinu. 

b) Všichni vedoucí OS měli být  zváni 1 až 2x ročně na jednání výboru a jednoho 
z vedoucích OS příležitostně zvát  na ostatní jednání výboru – nutno dořešit.   

c) Je potřeba vyzvat všechny vedoucí OS , aby nastínili program OS, naplánovali 
si návštěvy výboru a společně vypracovat návrh další činnosti OS, které 
skupiny je potřeba posílit  apod.  

Příkladem může být nově se formující OS Odvodnění urbanizovaných území, nyní  
vedená Dr. Davidem Stránským s koordinační skupinu tvořenou Ing. Dolejšem, Dr. 
Praxem, Ing. Vitkem, Dr. Kabelkovou, Ing. Prylem. Člena OS Dr. Urbánka by bylo  
potřeba získat i pro činnosti OS pro vodárníky, jejichž odborná skupina existuje, ale je 
málo aktivní.  
V oblasti kalové skupiny je potřeba zapojit nové lidi se zájmem o aktivní činnost, jako  
např. Ing. Čejka – nutno obnovit činnost této OS.  

9. Hledat nové zdroje peněz do AČE z oblasti vzdělávání, seminářů  a konferencí 
10. Posílit propagaci AČE (Vodní hospodářství, www-stránky, připravit články pro 

starosty do časopisu „Modré obce“ s nabídkou školení v oblasti legislativní i v 
provozování vodovodů, kanalizací, ČOV) 
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2. Volba funkcionářů výboru 
  
Výsledek volby je následující 
Funkce Člen výboru Oblast činnosti 
Sekretář  Ing. Jedlička Vnitroasociační denní agenda 
Výkonný místopředseda Ing. Plotěný - Podepisování a hlídání agendy, 

- vyřizování finančních záležitostí, 
- propojení s určitými pravomocemi 

předsedy 
Hospodář(ka) Ing. Fialová - Evidence a kontrola hospodaření AČE.   
Místopředseda přes 
zahraniční činnost 

Dr. Růžičková - pro zahraniční záležitost a aktivity, 
spolupráce s partnerskými organizacemi, 
vyřizuje s tím spojenou agendu a 
korespondenci   

Místopředseda pro OS Ing. Hartig - Řízení odborných skupin 
Oblast pro legislativní 
činnost  

Prof. Wanner - Vystupuje v úloze postpresidenta s 
poradním hlasem  

- spolupracuje v oblasti legislativy 
Normotvorná  činnosti Dr. Soukup - Zastřešuje oblast normotvorné činnosti 
Finanční prognostika Ing. Langer  - Zajišťuje činnost a spolupráci přes 

ministerstva, přes vzdělávání 
Propagace Dr. Lánský - Zastřešuje oblast propagace jako celku,  

- zajišťuje aktualizaci www.stránek 
- spolupracuje v oblasti legislativy 

Předseda  AČE  Dr. Krňávek - Řídí oblast spolupráce s korporativními 
členy  a propagaci v této oblasti 

- Spolupracuje s Vodním hospodářstvím.  
- Do dalšího výboru připraví náplň práce 

každé funkce členů výboru. 
Zapisovatelka Ing. Novotná - vypracovává zápisy v jednání 

- spolupráce na vedení agendy 
individuálních členů  

 
3. Kontrola plnění úkolů 
 
Valné hromada 07  
- Proběhne 3.4.07 v polední přestávce od 12.30 do 13.30h 1. konference v M. Třebové  
- Program Valné Hromady: 

o uzávěrka hospodaření AČE za rok 2006 
o dořešit záležitosti změny názvu z Valné hromady 06, kdy byl odsouhlasen 

doplněk názvu: občanské sdružení (AČE o.s.) 
o Návrh nové změny názvu AČE 

- Následující valná hromada bude až na jaře 2008 
 
� Je naplánována na 20.2. 2007 schůzka Dr. Krňávka a Prof. Wagnera s předsedou 

představenstva ČKAIT 
 
4. Odborné akce a jejich příprava  
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Akce 2007 
• Seminář 19.1.2007 v Pardubicích byl velmi dobře zorganizován. Prof. Wanner zde 

úspěšně projednal s Dr. Stránským  možnost přestoupení členů skupiny kanalizací 
VTS do AČE, (Ing. Vítek již podává přihlášku do AČE) 

 
• Seminář VaS v Boskovicích v termínu 22.-23.2.2007 je připraven. S Ing. Follerem je 

předběžně projednána spolupráce.  
 
• Seminář korporativních členů – 14.3.2007 v 10h v Pöyry Environment ve 

společenské místnost. Jsou rozeslány pozvánky, zajištěno občerstvení a oběd (koláče 
ke kávě, řízek se salátem, minerálky) Je potřeba Ing. Novotné včas upřesnit počet 
přihlášených.  
Program semináře má 4 hlavní okruhy:  

i. Oblast legislativy,  
ii. Cca 15-ti minutový referát o možnosti navázání firemní spolupráce 

v Petrohradu 
iii. Koncepce  práce a zaměření odborných skupin v novém volebním 

období  
iv. Rozprava  

Rozeslat korporativním členům pozvánky na Veletrh do Lipska a firemní setkání 
pořádané v Lipsku, případně pozvánky připravit na seminář KČ 
 

• M.Třebová v termínu 3.-4.4.2007, 12. ročník, vše již připraveno 
• VODKA 29.-31.5.2007 – proběhla schůzka Dr. Krňávka a Ing. Václava Stránského z 

Vodního hospodářství. 
• AČE a VH budou mít společný stánek, který nebude vedle stánku  SOVAKu, ale byl 

projednáván a přislíben  na lepším místě než v předchozím roce. 
• Doprovodný program bude pravděpodobně bez účasti AČE 
• Ing. Václav Stránský za VH požádal AČE o příspěvky do representačního čísla VH 

vydávaného pro VoDKu 
• Je potřeba sestavit seznam lidí na stánku nejpozději do výboru na VHOS. Prof. 

Wanner se nezúčastní, v době konání VoDky je na Semináři v Maďarsku. Předběžně 
účast slíbili: Dr. Krňávek, Dr. Růžičková, Dr. Lánský.  

• Je potřeba využít VH (č.3 a 5) a  udělat reklamu na stánek AČE 
• Je potřeba pozvat starosty na stánek AČE   

 
• Břeclav 2007 – akce v roce 2006 je účetně uzavřena a v roce  2007 bude záležitostí 

OS Odvodnění urbanizovaných území, Doc. Hlavníka jako odborného garanta a firmy 
ARDEC jako pořádající organizace. Je potřeba pozvat Dr. Stránského na výbor a 
prodiskutovat problematiku, zda jako OS AČE podpoří akci a jakou formou.  

 
Akce 2008  
• IFAT Mnichov 4-8.5.2008  -  kontakt zajišťují Prof. Wagner a Ing. Plotěný.  
Je potřeba připravit dopis na Ministerstvo průmyslu k umožnění dobré presentace ČR a 
žádat o zařazení veletrhu IFAT do plánu akcí pro rok 2008  

 
• „ Letní akademie EWA“  v Praze 1.- 4.9. 2008 

- Akce ke určena pro mladé odborníky do 35 let. Byla naplánována před 10. 
kongresem IWA ve Vídni „Velké ČOV“ .„Letní akademie“ byla naplánována na 
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VŠCHT a AČE, schválena na EWA a 15.3.07 bude zasedat výkonný výbor IWA, 
který s akcí souhlasí.  

- V Praze budou 3 půldenní přednáškové dny, odpoledne budou exkurze po Praze. 
Přednášející lektoři  budou z VŠCHT, EWA a IWA.  Témata přednášek: 

1.den (pondělí)- Ochrana vod v mezinárodních povodích 
2.den(úterý) –Vodárenství 
3.den (středa)–Čistírenství 
4.den (čtvrtek) budou odborné exkurze na Želivku a ČOV v Jihlavě 

- V pátek se účastníci „Letní akademie“ po vlastní ose přesunou do Vídně , kde 
v neděli začne kongres. 

- Úspěch akce v nemalé míře záleží na penězích: vložné bude zdarma, ubytování si 
účastníci budou platit sami na koleji VŠCHT za 5 EU a budou si hradit dopravu 
z Prahy do Vídně. 

- Až „Letní akademii“ schválí IWA, lze oslovit ke sponzorování firmy. Veolia už  
slíbila  sponzorování  večeře, nebo autobusů na exkurze do Jihlavy a na Želivku. 

Je to velká propagační akce pro AČE, všude bude logo AČE a nemohla by se pořádat 
kdybychom nebyly národními členy IWA. 

 
• 10.konference IWA ve Vídni „Velké ČOV “ (100 tis. EO) 9.-13.9.2007. AČE ČR má 

zde zastoupení v programovém i organizačním výboru. Čeští autoři jsou vyzváni 
k presentaci ČR referáty s tematikou „velké ČOV“.  

Bude rozeslán cirkulář konference s termínem odeslání hotových referátů (termín bude v 
únoru) Doporučuje se cirkulář dát na webové stránky AČE 

 
5. Příprava bienální konference OV 2007 Brně v termínu 18-20.9. 2007 
 
Informace o přípravě podali president konference Ing. Oldřich Šamal a Ing. Jedlička jako 
předseda organizačního výboru. 

 
- Všichni členové AČE a KČ dostali 1.cirkulář konference, které budou ještě k dispozici 

také v Boskovicích a M. Třebové 
- O možnostech zúčastnit se na konferenci dostalo informaci 200 firem 
- Informace o návštěvě u Doc. Hlaváče, které se za AČE zúčastnili Ing. Šamal a Ing. 

Jedlička a Ing. Fialová: 
� bylo projednána a domluvena aktualizace partnerství na této akci  
� VAS bude předložen program  

- Na návštěvě v BVK u Ing. Nováčka byl vstřícnější přístup, počítají s účastí na akci a Ing. 
Nováček slíbil: 
� pomoc v přípravě odborné části  
� zprostředkování účasti hejtmana kraje a primátora města Brna na této akci 

- Na další jednání Organizačního výboru je potřeba pozvat asistenty ředitelů, do 10.3.07 by 
Programový výbor měl mít  jejich příspěvky 

- Pokud to bude prostorově možné, bude organizace vystavování koncipována do dvou 
sekcí, aby se nemíchaly firemní presentace s posterovou sekcí. Je potřeba udělat prohlídku 
a zvážit možnosti přímo na místě  

- Anglický text pro zahraniční firmy bude rozesílat TA-SERVICE. 
- Je navrženo od 2. poloviny března zahájit pravidelné schůze Organizačního výboru a dál  

pokračovat 1x měsíčně. 
- Exkurse: 
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� Odborná exkurze: 

o je navržená nová ČOV postavená v rámci programu Dyje v Náměšti  nad 
Oslavou 

o je provozována VAS a je architektonicky zajímavá 
 

� Pro  zahraniční návštěvníky zvážit možnost přípravy exkurse po Brně pro cizince 
v předvečer konference a požádat primátora o příručky o Brně 

 
6. Hospodářské záležitosti 
Informace podala Ing. Fialová .  
- Stav financí na účtech AČE k 24.1.07  
 
7. Dokumentace AČE 
Stav členské základny  
  
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

Řádní Přidružení Studující 

Ing. Ladislav Kvapil –technolog 
VAK Hodonín,  OS městské čistírny  

Ing. Martin Koller  (je přeřazen 
ze studentského členství), EKOSYSTEM 

s..o Praha  

 
- 

Ing. Miroslava Písařová  VÚV 
Praha T.G.M. OS MDCOV a 
odlučovače  

Ing. Martin Srb , doktorát na VŠCHT, 
  OS městské čistírny ,  

 
- 

Ing. Jiří Vítek, JV PROJEKT VH 
s.r.o OS Odvodnění urbanizovaných 
území  

Ing. Miloš Machút,  Bauxen (OS MČOV, OS 
POV, OS vodárenských technologii)  

 
- 

Ing. Václav Dubánek OS pro 
mech.,fyz-chem. procesy ve 
vodárenství a čistírenství   

 
- 

 
 

 
 
8. Různé 

I. Je potřeba dát přehled akcí na rok 2007 na webové stránky ! 
 

II. Prof. Wanner informoval výbor, že proběhla obhajoba programu INGO 
 

III. Do  VH  je potřeba připravit : 
a. Vyplnit  Ediční plán pro Čistírenské listy ! 
b. Zajistit příspěvky do Čistírenských listů březnového čísla VH  
c. Zajistit příspěvky do  květnového representačního čísla VH vydávaného na 

výstavě VodKa!  
d. Měl by se to být  článek presentující AČE obsahující seznámení s novým 

výborem doplněné fotkami, programová náplň činnosti, historii a budoucnost 
AČE, fotky a popis zajímavých technologií 

 
IV. Pro veletržní časopis EKO-EFEKT připravit  1-2 stránky věnované činnosti AČE s 

plánem připravovaných akcí  
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V. Byla diskutována problematika výše poplatků za konference, na nichž bylo využito 
logo AČE či jiných služeb AČE. Je 5 základních skupin akcí : 

1. Akce firmy,  která není členem AČE 
2. Akce firmy,  která je korporativní členem AČE a je výdělečná 
3. Akce firmy, která je  korporativní člen a je nevýdělečná (= firemní den) 
4. Akce OS AČE – výdělečná  
5. Akce OS AČE– nevýdělečná (grantový seminář) 

 
Prof. Wanner upozornil, že stanovení jednotné taxy v IWA neuspělo. Z dalšího průběhu 
diskuse vyplynuly následující závěry : 
 
� Na akcích AČE mají členové AČE slevu (např. člen-100 Kč, korporativní člen 

1000,- Kč), zase je otázka, zda se sleva nemá odvíjet od velikosti akce 
� U firemního dne se naplatí nic, ale v případě, že firma využije kromě loga služeb 

sekretariátu (rozeslání pozvánek, propagace akce apod. ) => poplatek cca = 5000Kč 
� U akcí OS jde zisk do OS a OS by do vedení AČE měla odvést 50Kč/os dle stanov 
� Akce firmy, která je korporativní člen AČE a je výdělečná-navržená jednotná částka 

5000,- Kč se setkala s námitkou, že jednotná částka znevýhodňuje malé akce a 
naopak zvýhodňuje ty velké 

� Akce firmy, která není korporativní člen AČE a je výdělečná-navržená jednotná 
částka 10 000,- Kč , zde rovněž  s námitkou, že jednotná částka znevýhodňuje malé 
akce a naopak zvýhodňuje ty velké 

� Sazba dohodou, vycházející z poplatku 50Kč/os, a zvýhodnit korporativního člena, 
pokud je pořadatelem snížením této výchozí částky, nebo naopak zvýšením této 
částky, pokud se jedná o nečlena AČE 

Diskuse skončila s tím, že potřeba připravit návrhy na výbor v M. T řebové, 
případně  diskutovat  na semináři korporativních členů 
 

VI. V souvislosti s vyúčtováním dílčího řešitelského úkolu projektu Vír-Mostiště vznikl 
další problém s doúčtováním nákladů – Dr. Krňávek rozhodl, že tato problematika je 
v kompetenci hlavního řešitele.  

 
VII. Je potřeba zajistit u p. Gála doplnění plakátu korporativních členů o nové členy a to 

nejpozději do výstavy VODKA 
 
VIII. Ke zvážení je výboru předložen návrh připravovat výborové schůze emailovou formou 

podle vzoru AČE SR. Doc. Drtil si pochvaloval, že výborové schůze mají rychlejší 
průběh.  

 
V Brně, 6.2.2007 
Schválil: Ing. Krňávek  


