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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 7. zasedání výboru AČE ČR dne 13. února 2008 

konaného na sekretariátu AČE ČR v Brně 

 
  

Přítomni: 
Ing. Fialová, Ing. Hartig CSc, Ing. Jedlička, Ing. Krňávek PhD, Ing. Lánský PhD, Ing. Langr, 
Ing. Novotná, Ing. Plotěný, Ing. Růžičková PhD, Ing. Soukup PhD, Prof. Ing. Wanner DrSc,  
 
Omluveni: 0  
 
Přítomní hosté: 0  
 
PROGRAM JEDNÁNÍ : 
1. Situace transformace na CzWA (stav IWA) 
2. Řešení stránek www-host Ing. Hlušík (nepotvrzeno) 
3. Situace  a další práce OS 
4. Korporativní členové a seminář 
5. Práce s členskou základnou a valná hromada 
6. ENVI 2008 a IFAT 2008 
7. Situace časopisu Vodního Hospodářství 
8. Spolupráce MZe a MŽP aj. 
9. Stav projednávání zákona o vodách 
10. Místo konání bienální konference OV 2009 
11. Hospodářské záležitosti 
12. Různé 
 
 
Jednání zahájil Ing. Krňávek. 
 
1. Situace transformace na CzWA (stav IWA) 

• LOGO - schváleno v poměru 8 : 3, zaregistrovat. 
• Byla diskutována příprava  přechodu členství AČE – CzWA  
• Spojení s ČSAVE je nejisté. Nutnost iniciovat vodárenskou OS.  
• Je potřeba promyslet koncepci CzWA, zda bude nadále výběrová, expertní organizace 

jako byla AČE nebo jako např. DWA otevřená pro všechny. 
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• Prof. Wanner informoval, že byl rozpuštěn národní komitét IWA, nástupcem je AČE 
ČR, posléze CzWA.  Jsme jediní zástupci v mezinárodních asociacích IWA, EWA. 

• Transformace musí být jasná do konce 2008 
• Rok 2009 bude doběh AČE a start CzWA 
• Celou problematiku řešit na Valné hromadě  

 
2. Řešení stránek www  

• Pozvaný host Ing. Hlušík se ze zdravotních důvodů nedostavil. O situaci kolem 
webových stránek od poslední schůze výboru referoval Dr. Lánský 

• Bylo rozhodnuto ukončit další spolupráci s Ing. Hluštíkem. Veškerou činnost s webem 
bude na Dr. Lánském. 

• Je potřeba, aby stránky měly lepší úroveň 
- Je potřeba mít nezávislé stránky na jiných subjektech. 
- Je potřeba, aby stránky byly validní.  

• Nutnost zpracování zápisů jednání výboru pro webové stránky 
 
3. Situace  a další práce odborných skupin 

Nutno zlepšit spolupráci OS a výboru.  
Mluvčí budou pozváni  na výbor do M. Třebové.  
Ing. Hartig podal návrh další práce OS. 
 
OS přivezou seznamy, koncepci své činnosti :  
- OS Kaly a odpady (Ing. Čejka) 
- OS Odvodnění urbanizovaných území (Dr. Stránský),  
- OS Analýzy a měření (Ing. Vilímec), 
- OS Malé čistírny a odlučovače (Ing. Plotěný)  
- OS Městské ČOV (Dr. Fiala)  
- Iniciovat OS Průmyslové vody, Ing. Šamal ukončil vedení OS.  
- transformovat OS Hydroseparace - bude spíše pracovat v nové podobě  
- OS pro vodárenské a čistírenské technologie – předpoklad transformace na vodárenské 

technologie – iniciace  
 
OS Kaly a odpady organizuje pro své členy 3. odbornou exkursi Slovensko, Maďarsko 
24-25.4. Účetnictví bude vedeno přes AČE. Nepotřebují zápůjčku financí z AČE. Je ještě 
několik volných míst. 

 
4. Korporativní členové a seminář 
 

Seminář KČ bude 6.března 2008 na Soběšické.  
 
Přednášky na téma:  

- Proč novela  Vodního zákona - Ing Jáglová MŽP 
- Návaznost Staveb. zákona a jiných (odpady, ovzduší…) na Vodní zákon. - Dr. 

Strnad MZe 
- SFŽP na téma dotace  - Ing. Valdman 
 
- Informace o kalendářích – termíny…  
- Informace o výstavě ENVI – stánek s korporativ. členy  
- Nabídka článků ve VH – odborné informace 
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5. Práce s členskou základnou a valná hromada 
Konání  valné hromada v M. Třebové není vhodné – nebude uzavřeno účetnictví.  
Výbor rozhodl využít Envi v Brně 21-23.5. cca na dobu 1-2 hodiny 2.den, 
 
Na val. h. připravit všechno pro přechod na CzWA, změny stanov, způsob a forma  
přechodu členů. 

• musí být pověřený výbor, který provede překlopení na CzWA 
• schválit termín funkčního období výboru  
• dát přechod členství do zvacího dopisu na val. hromadu 

 
Dořešit členskou základnu, připravit přehled a podklady pro doplnění chybějících nebo 
případných změn dat členů 

 
6. ENVI 2008 a IFAT 2008 

Možnost presentace firem ve vodním hospodářství. 
Výstava vodovody a kanalizace, ENVI Brno 20-22.5.2008.  
Stav příprav na Envi. 
• Místo jako v roce 2007, ale dvojnásobný stánek 3x11 m, prostor  pro presentaci KČ, 

kteří  mají možnost presentace v rámci AČE. Přihlášeno je nyní 7 firem k presentaci.  
• Personální obsazení stánku : 

- Dr. Růžičková celou dobu, 
- Dr. Krňávek dle potřeby celou dobu (1/3 času) 
- Prof. Wanner 1 a 2. den,  
- Ing. Jedlička 1. a poslední den, 
- Dr. Lánský, Dr. Soukup 2.den 
- Ing. Novotná dle potřeby. 

• Prof. Wanner a Dr. Růžičková zajistí materiály EWA, IWA, případně DWA 
• Možnost presentace AČE SR 
• Ing. Plotěný navrhuje přednášky jako 2h blok po 10 min ve spolupráci 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu - o průmyslových vodách a firemní presentace 
(nové technologie) 

 
IFAT 5-9.5.2008 
Ročenka EWA 2008 s presentací AČE na IFATU nebude připravena a je potřeba vlastní 
presentace vlastními letáčky.  
Do konce února nutno zajistit překlad do angličtiny a ke korekci. Poslat návrh plakátu 
v březnu. Lze počítat s cca 5 000 letáků v angl. 
S EWA (vystavuje u DWA) je domluva společného vystavení na stánku, je potřeba zaslat 
materiály již do 15-20.dubna. 

 
7. Situace časopisu Vodního Hospodářství 

Se situací seznámil výbor Prof. Wanner: 
Převládají reklamy, slábne příliv odborných článků, není nutnost publikovat a nic to 
autorům nepřináší. Velkou roli zde hraje „impakt faktor“ a VH nepatří do významné 
skupiny a autoři raději publikují jinde.  
Projednány možnosti řešení této situace. Jaký další vývoj pro VH – recenzovaný – 
impaktovaný časopis ?  
Lze řešit i část - Čistírenské listy  
Řešit dlouhodobý problém redakční rady.  
Koncepce – udržet časopis, o impakt usilovat aspoň pro Čistírenské listy. 
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Zapojit OS do publikační činnosti. 
Prof. Wanner zjistí podmínky možnosti impaktace časopisu, dále pak možnost 
přejmenovat ČL na CzWA 

 
8. Spolupráce MZe a MŽP aj. 

Navázat na předchozí spolupráci s MZe – Dr. Punčochářem. Náplň - spolupráce s EWA.  
Je návrh smlouvy s MŽP – spolupráce s IWA. Rozsah spolupráce obdobný roku 2007.  
Pokračuje práce na úkolu INGO – náplň roku 2007 je obhájena a schválena. 

 
9. Zákon o vodách 

MZe svolalo jednání před vánocemi, vláda má za úkol prověřit celý zákon.  
Vznikly řešitelské skupiny z celého oboru.  
Skupinu odpadních vod  má MŽP, Ing. Jáglová se stala ředitelkou odboru, skupinu řídí 
prostřednictvím Ing. Sisalové. Jako zástupce AČE je Prof. Wanner.  Skupina byla sezvána 
v lednu, diskutovalo se:  

- odlehčovací komory,  
- dešťové vody ,  
- výrobkový přístup,  
- problematika ČOV do 50 EO, např. systém jako kontrola komínu 1x ročně , 

posudek apod. 
- jaké je kritérium, co je průmyslová odp. voda, když je to směs s městskými OV. 

Skupina má ještě před předáním vládě v březnu jednou zasedat. 
Zákon by měl být k dispozici do konce března. 

 
10. Hospodářské záležitosti 

Byl projednán předpoklad výsledků hospodaření v roce 2007.  
 
11. Místo konání  BIENÁLNI  KONFERENCE V ROCE 2009 

Termín: květen 
Místo: Plzeň 
Organizační zajištění : Agentura pravděpodobně ano. 
Ubytování v Plzni - není problém ve všech cenových  kategoriích,  pro 400 lidí je  
možnost pořádání : 

- Konferenční centrum = nové a moderní 
- Měšťanská beseda 

• přípravy v listopadu. 
• Připravit cirkulář. 

 
12. Dokumentace AČE 

Stav členské základny 
 
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

Řádní Přidružení Studující 

(362)Ing. Zdenek Pliska, OS 
odkanalizování,  

- (361)Lukáš Dvořák, VŠCHT 
Pha,  

(359) Ing. Pavel Koudelák, tč. Anglie 
Odvodnění urb. území 

- - 

 
Korporativní členství 
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- 
 

Ukončení členství 
 Středomoravská vodárenská (Zlínská vodárenská)  

 
 
10. Různé  
 

I. Je nutno dořešit problém občanské sdružení, bylo schváleno valnou hromadou  
 

II. Kalendář na rok 2007 obsahuje drobné chyby a termín vydání byl pozdě. Na rok 2008 
je potřeba vyšší pozornost – náplň a termíny  

 
III. Dořešit Internet na sekretariátu i telefon – záznamník  

 
 
V Brně 13.2. 2008 
 
Zapsala: Ing. Novotná 
Schválil: Dr. Krňávek  


