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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 ze 4. zasedání výboru AČE ČR dne 28.června 2007
konaného na sekretariátu AČE ČR v Brně
Přítomni:
Ing.Fialová, Ing.Hartig CSc, Ing. Jedlička, Ing. Krňávek PhD, Ing.Langer, Ing.Novotná,
Ing.Plotěný, Ing.Růžičková PhD, Ing.Soukup PhD, Prof. Ing.Wanner DrSc,
Omluveni: Ing. Lánský PhD.
Přítomní hosté: Ing. Šamal
Jednání výboru zahájil Ing. Krňávek a probíhalo dle programu v pozvánce.
1. Příprava bienální konference OV 2007 Brně v termínu 18-20.9. 2007
O vývoji příprav informovali přítomné prezident konference Ing. Šamal a členové
organizačního výboru Ing. Fialová a Ing. Jedlička.
 Ing. Šamal s přítomnými konzultoval postup související se zveřejněním přihlášení
konference do bodového systému ČKAIT.
 Ing. Nováček přislíbil projednat s primátorem podporu konference.
 Spolupráce s VAS, s Doc. Hlaváčem je nedořešena (Řešení hledá Krňávek – Foller)
 Je potřeba se soustředit na jednání s Magistrátem města Brna. Jedná se o presentaci
Brna, schválení použití loga Brna, dále pak o zajištění propagačních materiálů o Brně.
 Je potřeba jasně stanovit krizové termíny konference!
2. Odborné akce a jejich příprava
Akce 2007
• VODKA 29.-31.5.2007
- Presentace AČE je hodnocena pochvalou za fungování stánku, Ing. Gálovi za
grafiku. Stánek byl hojně navštěvován, je registrováno 305 návštěv, 50 kontaktů
- Negativně je hodnocena velikost stánku, která byla nedostatečná při dané
návštěvnosti, nepřehlednost v propagačních materiálech. Příště je potřeba je
rozdělit do 2 bloků (AČE a firmy, které nevystavují, ale mají zájem se na stánku
presentovat a jsou ochotny úměrně se podílet na nákladech)
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•

•

Seminář „Decentrální způsoby čištění“ 30.10.2007–pořádá OS Malé domovní čistírny
a odlučovače (mluvčí ing. Plotěný). Bude přednášet Ing. Jáglová. Budou zde odpovědi
na nejčastější otázky v oboru, např. co s nemovitostmi, které nelze připojit na
kanalizaci, apod.
Břeclav -11-12.10.2007

Akce 2008 v ČR a SR
• M.Třebová v termínu 1.-2.4.2008
• Bienální konference , SR
• Kaly a odpady , SR
Seznam zahraničních akcí v roce 2007/2008 je v příloze.
3. Kontrola plnění úkolů
 Navázány kontakty se školami, institucemi
 S Ing. Melounovou ze SOVAKu se domluvena vzájemná podpora
 smlouva mezi MŽP a AČE je podepsána a Prof. Wagnerovi patří poděkování za skvělou
přípravu. Ing. Hodovský očekává spolupráci s AČE ve všech oblastech činnosti, Ing.
Jáglová z MŽP vstupuje do AČE.
 Nutno začít pracovat na přípravě novely Vodního zákona. Předpokládá se vznik „ad hoc“
skupiny!
 Je potřeba dořešit kontakty na MZe a připravit návštěvu u Dr. Punčocháře a projednat
projekt NAZVA.
4. Zpráva o spolupráci s EWA, IWA

•

•
•

•
•

5.

Je potřeba připravit zprávu o činnosti AČE a spolupráci s EWA, IWA, také proto byly na
stánku na VODce propagační materiály EWA, IWA.
Informace z EWA – u příležitosti IFATU bude EWA udělovat ocenění za vynikající
přínos v oblasti čistírenství, stokování a zpracování odpadu. Za rok 2007 byl
nominován na konferenci EWA „Water in Protected Areas“ v Dubrovníku 25-27.dubna
2007 Prof. Wanner, kterému výbor blahopřeje.
Je potřeba uhradit členské příspěvky do EWA, IWA. (IWA na letošní rok - snížený
národní příspěvek 500 liber místo 2000 liber ) Je šance navrátit se do pozice středně
silné země, nyní jsme v pozici rozvojové země a z toho jsou i nižší poplatky.
Národní komitét bude končit činnost a místo něj může být AČE zástupce pro národní
členství. Členství je potřeba udržovat, po roce 2009 by pak konference o velkých ČOV
mohla být v Praze, kde byla naposled v roce 2003. O pořádání konference je veliký zájem
v Jižní Americe, Číně, Japonsku, ale k získání konference do Prahy je veliká šance.
Dr. Růžičková se stane členkou EWA
V IWA je dosud členem Prof. Wanner, je potřeba sem dostat dalšího našeho zástupce,
který pracuje pro AČE. V IWA je nutno posílit pozice, ze kterých jsme vytlačováni. Jde o
prestižní záležitost a měli by být zaangažováni zejména v OS IWA především lidé z VŠ.
Vzhledem k tomu, že nemáme zástupce v OS IWA, neberou se ani naše odborné
články!
Projednání myšlenky CzWA s Doc. Dolejšem
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Je rozpracováno, jednání s Doc. Dolejšem za Asociaci vodárenských expertů ČR se protahuje,
slíbenou účast na 4. schůzi výboru odřekl.
Spolupráci s Vodárenskou asociací se nechá volný průběh. Je potřeba vytvořit funkční OS
pro vodárenství a soustředit přitom pozornost na školy.
6. Návrh rozdělení pracovní činnosti
Formou diskuze představili členové výboru návrh a představu své činnosti, s tím, že nikdo
z členů nemusí mít pevně vymezenou náplň a meze spolupráce nejsou kladeny.
Dr. Krňávek- předseda AČE
- Organizace předsednictva
- Práce přes ministerstva, školy, výzkumné ústavy
- Práce na transformaci AČE a přípravu CzWA. Letos příprava a příští rok přechod a
poslední rok již rozjet činnost v nové formě.
Ing. Plotěný - výkonný místopředseda
- Práce na transformaci AČE a přípravu CzWA,
- vypracuje organizační řád a náplň práce jednotlivých členů výboru, případně rozšířeného
výboru.
- Řeší přípravu sekretariátu na profesionální úroveň
Ing. Jedlička-sekretář
- Zajišťuje oblast spolupráce s korporativními členy a propagaci v této oblasti
- Dopracování dokumentace AČE, doplní chybějící dokumenty, skartační řád aj.
- Výhledově cca do 3 let vytváří podmínky pro manažera sekretariátu, který bude hlídat
termíny, zastřešovat organizační věci AČE, ovládat cizí jazyky. U tohoto bodu byla živá
diskuse, jak vytvořit podmínky pro zaplacení takového člověka
Ing. Langer- finanční prognostika
Zajišťuje činnost a spolupráci přes ministerstva přes vzdělávání, pokusí se vypracovat
koncepci získání finančních prostředků do AČE
- vyhledá perspektivní programy z ministerstev, jejichž řešením lze získat finanční
prostředky, vypracuje jejich seznam, vybere a naváže kontakty, pokusí se vypracovat
koncepci realizace. Předpokládá se, že oblast činností bude zahrnovat přenos informací
formou seminářů, vzdělávacích programů. Je potřeba vybrat oblast problémů a lidí , jež
oslovit
- pokusí se sehnat grand a člověka, který by jej zajišťoval jeho realizaci a ještě si na sebe
tím vydělal
- rozšíření individuálních a korporativních příspěvků
Ing. Fialová -hospodář(ka)
- evidence veškerém toku peněz v AČE a kontrola hospodaření AČE.
Prof. Wanner – zástupce pro legislativu
- vystupuje v úloze postpresidenta (zastřešuje odborný náboj AČE)
- dohled nad aktivitami AČE v oblasti normotvorné a legislativní činnosti, povede „ad
hoc“ skupiny
- udržování a rozšíření kontaktů s MZe, MŽP, EWA, IWA
- mezinárodní záležitosti předá v horizontu 3 let Dr. Růžičkové, která se stane členkou
EWA.
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- úkolem v IWA je posílit pozice, ze kterých jsme vytlačováni. Jde o prestižní záležitost a
naši zástupci by měli být zaangažováni zejména v OS IWA, především lidé z VŠ.
- vygenerovat členy AČE, kteří by se zapojili do systému výměny informací
- společně s předsedou projedná na MZe s Dr. Punčochářem podporu výzkumu ve VH,
neboť není-li podporován výzkum státem, nelze získat podporu ani zahraniční
- příprava AČE na spojení s sesterskými organizacemi
Ing. Novotná – spolupráce s členskou základnou
- vypracovává zápisy v jednání
- spolupráce na vedení agendy individuálních a korporativních členů
- práce s členy AČE, pokusí se vypracovat koncepci, co nabídnout členům AČE
- spolupráce s AČE SR- člen koordinační skupiny a zástupce ČR na jednání výboru SR
Ing. Hartig - místopředseda pro OS
- je pověřen koordinací činností odborných skupin AČE – do budoucna je nezbytné, aby se
odborná část (posuzovací, legislativní…) řešila ve spolupráci s odbornou skupinou.
- V současnosti z 8 OS je funkčních 6 s nepřehlednou členskou základnou, 1 nefunkční a 1
se rozpadla:
OS Malé a domovní čistírny a odlučovače -mluvčí skupiny: Ing. Karel Plotěný
OS Odvodnění urbanizovaných území- mluvčí skupiny: Ing. David Stránský:
OS Kaly a odpady - mluvčí skupiny: Prof. Michal Dohányos, připravuje se výměna
OS pro analýzu a měření - mluvčí skupiny: Ing. Jan Vilímec
OS Průmyslové odpadní vody- mluvčí skupiny: Ing. Oldřich Šamal
OS Městské ČOV- mluvčí skupiny: Ing. Martin Fiala
OS Hydroseparace – rozpadla se
OS pro zařízení vodárenských a čistírenských technologií- nefunguje

- Navrhované změny /sjednocení v práci odborných skupin/ by měly být v souladu
s plánovanou transformací AČE na Czech water association
- Za současného stavu navrhuje následující postup:
• V rámci letošního roku upřesnit seznam členské základny s vyjádřením jednotlivých
členů, zda jsou členy některé z odborných skupin, popř. zda se chtějí zapojit do práce
některé z existujících skupin, resp. novou skupinu založit. Současně budou požádáni
mluvčí odborných skupin o předání seznamu jejich členů.
termín : odeslání z AČE v září 07, požadavek na odpovědi do konce roku
•

Výbor AČE postupně vypracuje seznam témat – oblastí činnosti, kde bude moci
odborným skupinám pomoci v jejich činnosti a to v závislosti na jeho reálných
možnostech. Jedná se především o legislativní činnost, připomínkování nově se tvořící
legislativy a stanovení legislativy již nevyhovující. Z hlediska AČE relativně
jednoduché, může však chybět partner na straně státu – ministerstev.
termín. polovina roku 2008

- Koncepci práce odborných skupin při AČE ČR předpokládá:
• v čele Odborné skupiny je její mluvčí (předseda), který je volen členy odborné
skupiny
• délka volebního období bude 3- letá, přičemž volby předsedů OS budou v předstihu
před volbami do výboru AČE
• mluvčí odborné skupiny bude mít svého zástupce, který automaticky, popř. na základě
výzvy výboru přebírá funkci mluvčího skupiny v případě jeho nečinnosti
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•
•
•
•
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odborná skupina má povinnost se scházet alespoň 2 x ročně
mluvčí odborné skupiny bude 1 x ročně informovat výbor AČE o činnosti OS a o
stavu členské základny, resp. o změnách a to vždy v předstihu před valnou hromadou
mluvčí odborných skupin předají za odbornou skupinu seznam osob, které jsou
využitelné pro posudkovou činnost
mluvčí odborných skupin budou v předstihu informovat výbor AČE o chystaných
akcích, aby alespoň v rámci AČE byla zajištěna jejich koordinace
mluvčí odborné skupiny nebo jím určený zástupce mají právo žádat od výboru blíže
nespecifikovanou pomoc při zajišťování jimi pořádaných akcí
hlavní činností odborných skupin je přenos informací a dále pořádání odborných
seminářů, konferencí, popř. exkurzí
OS budou navrhovat a připomínkovat legislativu ve své oblasti

Dr. Růžičková – místopředseda pro zahraniční spolupráci
- přebírá zahraniční činnost od prof. Wannera, (zastupitelnost) zajišťuje spolupráci
s partnerskými organizacemi, vyřizuje s tím spojenou agendu a korespondenci
- zjišťuje možnosti získaní finančních prostředků ze zahraničí, zapojení se do zahraničních
programů. Je potřeba zvážit reálnost projektu, zmapovat situaci, projekty bývají zajímavé,
někdy ale nereálné.
- vyhledávání zahraničních projektů a přenos do výboru případně na korporativní členy
- zapojí se do činnosti EWA a IWA, bude aktivně spolupracovat na organizaci „ Letní
akademie EWA“ v Praze 1.- 4.9. 2008
Dr. Soukup - legislativa
- práce v oblasti legislativy - normy, zákony, Věstníky provede bilanci starých a nových
předpisů (spolupráce s ing. Fremrovou)
- Aktivně zapojit AČE do činnosti „ad hoc“ z OS AČE, oslovit lidi a koordinovat činnost,
kde je potřeba,
- spolupráce s Ing. Hartigem, mluvčími OS a jejími experty v oblasti legislativy .
- sáhnout do ATV, rozpracovat ATV 400, směrnici jak dělat vnitřní technické předpisy a
pokusit se zavést v našich podmínkách
Dr. Lánský – propagace
- zastřešení propagační činnosti AČE ČR
- spolupráce na www stránkách - koncepce, zastřešení
- zajištění jiné formy propagace – VH, Sovak, MO aj.
Závěrem 6. bodu programu byl zadán úkol všem členům výboru doplnit plány činností
termíny.
7. Hospodářské záležitosti
Informace podala Ing. Fialová .
Zpráva obsahovala informace o stavu financí k 13.6.2007:



Korporativním členům se budou rozesílat smlouvy a faktury. Faktury budou mít splatnost
20 dní.
Ing. Jedlička informoval o možnostech výběru naplánovaných položek nákupu. Posuzoval
jednotlivé typy z hlediska nejen pořizovacích, ale i provozních nákladů.
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8. Dokumentace AČE
Stav členské základny
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Korporativní členové
SOKOFLOK– kontaktní osobou je Ing. Jiří Harastej,
Řádní

Přidružení

Studující

Ing. Václav Hodáň-LK Pump service,

-

Josef Máca ,
Postgraduální student (OS MČOV?
Biolog. odstraňování Na P z OV)

Ing. Veronika
MČOV

Jáglová-Mze,

OS Ing. Jaroslav FialaVaK Hodonín OS
MČOV
Aby se mohl stát RČ měl by
doplnit činnosti

Ing. Olga Pozděnová –
Povodí Moravy ,
(Vodoprávní činnost a
ČAO)
Ing.
Dagmar
Doubravová - Fortex,

-

-

Přihlášky do AČE na webových stránkách nevyhovují, chybí tam e-mailové adresy, nemají
logo AČE …
Je potřeba připravit novou přihlášku, vyřadit kolonku na rodné čísla, přidat OS
9. Různé
I. Prof. Wanner přítomné informoval o průběhu odb. konferenci v Bulharsku, kterou
pořádala bulharská společnost BULAQUA resp. BWA, která již provedla transformaci
sjednocující odborníky z oblasti vody podobně jak zamýšlí AČE a upozornil, jak se
společnost lépe representovala než sousední maďarská asociace s rozsahem působnosti
obdobné stávající naší AČE, která pořádala svou 10. výroční konferenci.
II. Diskuse o firmě „Institute for International Reaserche“ a pro koho pořádá
konference s vložným za 22 tis. Kč, na které přednáší i členové AČE.
III. Bylo na výboru dohodnuto, že požadavky adresované na AČE budou v poště
rozděleny a adresovány na sekretáře a vedoucího OS a po dohodě pak na vybranou
OS, která se bude podílet na řešení. V případě více vybraných OS se mezi sebou
dohodnou o rozsahu prací. Předsedovi AČE se budou posílat kopie.
IV. Prodej starých sborníků – nelze!
Výbor rozhodl, že staré sborníky se budou příležitostně rozdávat členům AČE
zdarma na výstavách, případně mohou být nabídnuty školním knihovnám.
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V. Do 30.8.07 je nutno připravit representační články
časopisu EKOEFEKT, které vyjde v září.

pro speciální číslo veletržního

VI. Exkurzi na ČOV v Náměšti nad Oslavou naplánované pro bienální konferenci bude
týden předtím předcházet tamtéž prezidentská návštěva
V Brně 28.6. 2007
Schválil: Dr. Krňávek
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Příloha : seznam zahraničních akcí :
9 – 13 September 2007
Design, operation & economics of large wastewater treatment plants
Vienna, Austria
Website: http://lwwtp07.tuwien.ac.at
23 - 27 September 2007
11th IWA specialist conference on anaerobic digestion
Brisbane, Australia
Website: www.ad11.org
9-11 October 2007
CIWEM Annual Conference - The Global Environment 2007
The Oval; London (UK)
Website: www.ciwem.org/events/annual_conference
29-31 October 2007
Annual Conference and Exhibition of the Water Supply and Sewerage Association of
Albania
Website: www.shukalb.com
5-9 May 2008
3rd Joint Specialty Conference of WEF, JSWA and EWA "Sustainable Water
Management in response to 21st century pressures"
Website: www.ewaonline.de
7-10 April 2008
Sequencing batch reactor technology
Rome, Italy
Website: www.sbr4conference.com/default.asp
2-4 June 2008
WA Russian regional conference for membrane technologies in water & waste water
treatment
Moscow, Russia
Website: www.iwamembranes.ru
16-18 July 2008
The 4th IWA Young Water Professionals Conference
Berkeley, USA
Website: www.iwahq.org
31 August - 5 September 2008
11th international conference on urban drainage
Edinburgh, Scotland, UK
Website: www.11icud.org
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4-5 September 2008
11th international specialised conference on watershed & river basin management
Budapest, Hungary
Website: www.iwa2008Budapest.org
7 - 12 September 2008
IWA World Water
Congress and Exhibition
Vienna, Austria
Website: www.iwa2008vienna.org
27-31 October 2008
5th international conference on marine waste water discharges and coastal environment
Website: www.mwwd.org
24-27 May 2009
Microbial population dynamics in biological wastewater treatment
Aalborg, Denmark
Website: www.bio.aau.dk/aspd5

