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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 3. zasedání výboru AČE ČR dne 2.dubna 2007
konaného na restauraci Excalibur v Moravské Třebové

Přítomni:
Ing.Fialová, Ing.Hartig CSc, Ing. Krňávek PhD, Ing.Langer, Ing. Lánský PhD, Ing.Novotná,
Ing.Plotěný, Ing.Růžičková PhD, Ing.Soukup PhD, Prof. Ing.Wanner DrSc,
Omluveni:. Ing. Jedlička,
Přítomní hosté: Ing. Pečenka, Dr.Sojka
Jednání výboru zahájil Ing. Krňávek a probíhalo dle programu v pozvánce.
1. Kontrola plnění úkolů
Valná hromada 07
Proběhne 3.4.07 v polední přestávce od 12.30 do 13.30h 1. konference v M. Třebové
Program Valné Hromady:
o Konferenční poplatky
o Hospodaření AČE ČR za rok 2006
o Příprava transformace AČE
- Následující valná hromada bude až na jaře 2008
Navazování kontaktů a spolupráce se školami, institucemi
 proběhla schůzka Dr. Krňávka a Prof. Wagnera s předsedou představenstva ČKAIT,
přihlášení bienální konference je domluveno. Přihlášku je potřeba podat do konce dubna,
pověřeni jsou Ing. Šamal a Ing. Plotěný
 Byla navázána spolupráce s Českou společností krajinných inženýrů v oblasti vzájemné
koordinace odborných akcí, v polovině dubna je naplánovaná schůzka Dr. Krňávka
s předsedou
2. Odborné akce a jejich příprava
Akce 2007
• Setkání členů OS OUU 19.1.2007 v Pardubicích Tato schůzka OS Odvodnění
urbanizovaných území byla velmi dobře zorganizována. Prof. Wanner projednal s Dr.
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•

•
•

•

Stránským možnost přestoupení členů „kanalizační“ skupiny VTS do AČE, (Ing.
Vítek již podává přihlášku do AČE)
Seminář VaS v Boskovicích v termínu 22.-23.2.2007 byl velmi dobře hodnocen.
Seminář korporativních členů – 14.3.2007 v Pöyry Environment proběhl úspěšně,
pozitivně byl hodnocen program zaměřený na současný stav normování ve vodním
hospodářství, účastníky zaujala informace a nabídka možnosti navázání firemní
spolupráce v Rusku.
Nejdůležitějším směrem spolupráce s korporativními členy v novém volebním období
je jejich zapojení do práce odborných skupin
M.Třebová v termínu 3.-4.4.2007, 12. ročník, vše již připraveno
VODKA 29.-31.5.2007
- AČE a VH budou mít společný stánek, který bude na hlavní trase v Pavilonu C,
- Doprovodný program je beze změn a bude bez účasti AČE
- Je potřeba využít VH (č.3 a 5) a udělat reklamu na stánek AČE
- Je potřeba pozvat starosty na stánek AČE
- Obsazení lidí na stánku:
1. Úterý: Ing. Krňávek a Ing. Plotěný se budou střídat, každý půl dne dle situace
2. Středa: Ing. Soukup dopoledne, Ing. Lánský – odpoledne
3. Čtvrtek: Ing. Růžičková-dopoledne
4. účast na stánku slíbil Dr. Sojka dle situace
- Prof. Wanner se nezúčastní, v době konání VoDky je na Semináři v Maďarsku .
- Na stánek je potřeba zajistit:
a) Materiály od korporativních členů
b) Program EWA
c) Přihlášky AČE a pokusit se experty a členy a přesunout do OS
Bylo by vhodné dávat sborníky do CD formy a také je potřeba zjistit autorizační
podmínky pro příspěvky
Břeclav 2007 – akci nechat volný průběh, bude záležitostí Ing. Hlavníka jako
odborného garanta a firmy ARDEC jako pořádající organizace. Je potřeba domluvit
termín setkání mezi firmou Ardec a Dr. Krňávkem s Ing. Plotěným.
Je potřeba prodiskutovat problematiku jak OS Odvodnění urbanizovaných území AČE
podpoří akci ap. Jsou indicie ze strany VÚT, že již akci Břeclav přestává podporovat.

Akce 2008
• IFAT Mnichov 4-8.5.2008 .
Jednání o zařazení veletrhu IFAT do plánu akcí MPO pro rok 2008 nedopadlo dobře,
Ministerstvo obchodu a průmyslu jej nezařadilo, neboť chce nové věci a odkázalo na
Czech Trade.
Je potřeba zaslat informace korporativním členům, pro případně zájemce vystavovat
na IFATU jsou podmínky uloženy na sekretariátu AČE.
• „ Letní akademie EWA“ v Praze 1.- 4.9. 2008 bude.
Je to velká propagační akce pro AČE a nemohla by se pořádat, kdybychom nebyli
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.
• cirkulář konference s termínem odeslání příspěvků je na webových stránkách
Referát na téma „Ochrana povodí Dunaje “ by mohlo dodat Povodí Moravy případně
ve spolupráci s BVK a VaS, jsou členy Svazu Povodí Dunaje.
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3. Připravuje se smlouva mezi MŽP a AČE.
AČE bude zprostředkovávat přenos informací z IWA do ČR, do VH, pořádat školení za
ministerstvo. Smlouva se bude dodatkem obnovovat. Z takto získaných peněz by bylo možno
hradit členské příspěvky do EWA, IWA a zbytek zůstane na činnost AČE. IWA zatím na
letošní rok poslala složenku na snížený národní příspěvek 500 liber místo 2000 liber.
Připravovaná transformace AČE ČR na „Asociaci vody ČR“ (pracovní název) by takovému
AČE podporované ministerstvem velmi pomohla, nebo je přímo podmínkou.
Za Národní Komitét do IWA bude sestaven dopis, ve kterém AČE nabídne spolupráci v rámci
nově transformované AČE.
Pro transformaci AČE na „Asociaci vody ČR“ (pracovní název), která by pokrývala svou
činností celou vodu je potřeba získat lidi z Asociace vodárenských expertů ČR, neboť zatím
učiněné pokusy domluvy s předsedou Doc. Dolejšem byly neúspěšné. Nové pokusy o
vzájemnou domluvu budou učiněny prostřednictvím nových členů AČE z oboru vodárenství.
Pomoc slíbili Mgr. Paul, Ing. Šorm a Ing. Jindra. Bude navrženo, aby Asociace vodárenských
expertů ČR dále fungovala jako odborná skupina.
4. Příprava bienální konference OV 2007 Brně v termínu 18-20.9. 2007
Probíhá příprava programu, je cca 20 posteru a 52 příspěvku, u nichž se posuzuje, zda je
zařadit k referátům, nebo posterům. Příspěvky jsou rozesílány členům programového výboru
a výsledek by měl být autorům sdělen do konce dubna.
Prof. Wanner domluví:
- s Prof. Krois –zástupce EWA pro kalovou problematiku, referát s vyhodnocením
způsobů likvidace kalů v EU
- na Magistrátu Vídně referát o využívání tepla ze stok, stavba výměníků na kanalizaciu nás se nedělá, ve Vídni to funguje.
Byly projednány problémy v Organizačním výboru.
5. Hospodářské záležitosti
Informace podala Ing. Fialová .
Přednesla Zprávu o hospodaření připravenou na valnou hromadu.
Výbor naplánoval:
I. Multifunkční barevná laserová tiskárna ( kopírka, scanner)…………… cca 20 000 Kč
II. Stolní počítač …………………………………………………………… cca 20 000 Kč
III. Notebook……………………………………………………………. cca 20-30 000 Kč
6. Dokumentace AČE
Stav členské základny
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Řádní
Mgr. Jiří Paul , Vak Beroun OS pro
mechanické, fyzikálně-chemické a chemické

Přidružení
-

Studující
Jana Vernerová
doktorantka VŠCHT Praha
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procesy ve vodárenství a čistírenství
Ing. Ladislav Hostaša-projektant

-

Lenka Marečková
doktorantka VŠCHT Praha

-

-

Dana Vejmelková
doktorantka VŠCHT Praha

-

Markéta Dvořáková
-

doktorantka VŠCHT Praha

7. Různé
I. Ing. Růžičková informovala o Projektu CHANCE. Zastřešuje jej Czech Trade. Projekt
má být zaměřen na training program pro země přistoupivší do EU , Rumunsko,
Bulharsko a Turecko. AČE by zajišťovala kampaň propagace výsledků a
administrativní část. Jsou tam problémy s partnery v Bruselu a Itálii, ale vzhledem
k tomu, že se jedná o náklady cca 970 tis. Eu, z nich EU poskytuje 80%, je potřeba
vynasnažit se a pokusit se o vyřízení.
II. Propagace“
a. Do časopisu „Moderní obec“, který dostávají obce napsat propagační článek
o AČE. Je potřeba zjistit podmínky publikace (Ing. Lánský)
b. Pro veletržní časopis EKOEFEKT pro speciální číslo v září připravit
representační články věnované činnosti AČE s plánem připravovaných akcí, o
minulosti, současnosti a dalších plánech AČE, presentaci OS a jejich program,
případně OS, který pořádaly seminář, by mohly krátce o seminářích referovat.
III. Do VH je potřeba:
a. Dle seznamu členů ve VH svolat na začátek května Redakční radu ČL
b. Zajistit příspěvky do květnového representačního čísla VH vydávaného na
výstavě VodKa!
c. Měl by tam být článek presentující AČE a obsahující
- seznámení s novým výborem doplněné fotkami,
- programová náplň činnosti
- historii a budoucnost AČE
d. Červnové číslo je věnováno dešťovým vodám, náplň bude zajišťovat Doc.
Hlavínek, lze oslovit OS, aby také něco napsaly.
IV. www.ace.cz –webové stránky AČE – je potřeba udělat dohodu přes Doc. Raclavského
a umožnit k serveru přístup Dr. Lánskému kromě Ing. Hluštíka
V. Je potřeba zajistit u p. Gála doplnění plakátu korporativních členů o nové členy a to
nejpozději do výstavy VODKA.
VI. Byla opět diskutována problematika výše poplatků za konference, na nichž bylo
využito logo AČE či jiných služeb AČE .
Z okruhu byla vyjmuta bienální konference .
Po diskusi byly pro Valnou hromadu připraveny následující pravidla, které budou
předložena ke schválení :
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Použití loga na jakoukoliv akci schvaluje výbor AČE ČR
Je-li logo AČE ČR použito na odbornou akci , na kterou je vybíráno vložné, uhradí
pořadatel asociaci poplatek 50 Kč za každého účastníka akce.
• Pokud pořadatel akce není korporativním členem AČE ČR nebo člen odborné skupiny
AČE ČR, je navíc povinen poskytnout účastníkům akce z řad AČE ČR slevu na
vložném , a to:
o řádným členům AČE ČR (AČE SR) minimálně 5 %
o korporativním členům –vystavovatelům obou organizací, minimálně 10%
Pořadatel akce , který je členem odborné skupiny AČE ČR nebo korporativní člen,
může členům asociace poskytnout slevu dle vlastního rozhodnutí
• Je-li pořadatel akce korporativní člen AČE ČR a na tuto akci není vybíráno vložné,
může použít logo bez poplatku asociaci.
• Poskytnutí služeb sekretariátu AČE ČR, rozsah a úhrada těchto služeb bude vždy
dohodnuto individuálně.
Předpokládá se platnost od ledna 2008
Pravidla by měla být dána na webové stránky

VII. Práce OS
- OS by měly vypracovat náplň činnosti
- jmenovat vedle mluvčího jeho zástupce
- sestavit seznam svých členů
VIII. Aktualizovat seznamy KČ a členů
V Moravské Třebové, 2.4.2007
Schválil: Dr. Krňávek

