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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 8. zasedání výboru AČE ČR dne 31. března 2008
konaného v restauraci Excalibur v M. Třebové

Přítomni:
Ing. Fialová, Ing. Hartig CSc., Ing. Krňávek PhD., Ing. Lánský PhD., Ing. Langer, Ing.
Novotná, Ing. Plotěný, Ing. Růžičková PhD., Ing. Soukup PhD., Prof. Ing. Wanner DrSc,
Omluveni: Ing. Jedlička,
Přítomní hosté: mluvčí OS: Ing. Fiala PhD., Ing. Stránský PhD., Ing. Foller
revizní komise: RNDr. Sojka, Ing. Pečenka
Vodní hospodářství: Ing. Stránský

PROGRAM JEDNÁNÍ :
1. Situace transformace na CzWA
2. Řešení stránek www - aktualizace
3. Situace a další práce OS – Hartig + mluvčí OS
4. Korporativní členové – seminář
5. Práce s členskou základnou a příprava valné hromady
6. Výstavy ENVI 2008 a IFAT 2008
7. Situace časopisu Vodní hospodářství
8. Spolupráce MZe, MŽP, SFŽP
9. Stav projednávání zákona o vodách
10. Hospodářské záležitosti
11. Různé
Jednání zahájil Dr. Krňávek.
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Situace transformace na CzWA (stav IWA)
• Ochranná známka byla 3.3. podána a bude do léta schválena.
• Byla diskutována příprava přechodu členství AČE – CzWA je již prakticky zřejmé, že
Doc. Dolejš a další členové výboru CSAVE nejsou ochotni ke sloučení.
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Výsledkem je, že CzWA musí iniciovat vlastní skupinu vodárenství také proto, že
národní komitét IWA ukončil činnost a přechází pod AČE. O odbornou vodárenskou
skupinu pod AČE (CzWA) je zájem i ze strany vodařů.
• Diskutována byla koncepce CzWA, zda bude nadále výběrová, expertní organizace
jako byla AČE nebo jako např. DWA otevřená pro všechny.
Z diskuse vyplynulo, že
- je potřeba otevřenost organizace, ale výběrovost by se měla zachovat, je potřeba
jasně vytvořit kritéria
- dvoupatrovost AČE se musí zachovat, pro odbornou práci je potřeba mít tým
expertů
- široká základna je nezbytná pro budoucnost organizace
- rozdělit základnu na člen a člen-expert. Člen-expert by tvořil rezervu pro vedoucí
OS, členy výboru a aktivně se presentovat jako člen programových výborů, psát
příspěvky, dělat posudky apod.
- řadové členství omezit z hlediska expertnosti podle obecně nastavených kritérií
- budou platit jen posudky s razítkem AČE
- je navrženo zpracovat rozšířený dokument, který může být posléze doplněn,
každým z výboru podle svého
- udělat jednoduché stanovy a organizační řád podrobně propracovat
- celou problematiku nachystat na projednání na Valné hromadě (ENVI),
2 Řešení stránek www
O situaci kolem webových stránek od poslední schůze výboru referoval Dr. Lánský:
• Převzetí stránek od Ing.Hluštíka je dokončeno, jsou nová hesla
• Stránky www.CzWA jsou zaregistrované
• Aktualizace stránek (kdo připravuje odbornou akci, OS), je potřeba hlásit
Dr.Lánskému
• Na webu se budou vyvěšovat akce, které budou pod AČE, EWA, IWA nebo v těsné
spolupráci
• Zápisy jednání výboru již jsou na webových stránkách
• Dát na web anglický text, který se připravuje na IFAT, měl by to mít jen informativní
charakter
• Přechod postupně na CzWA. Všechny OS musí být zastoupeny a navrhuje se stejná
grafická úprava stránky OS
• Dr. Stránský – má nové stránky připravené, mají svůj design. Pošle je Dr. Lánskému,
ostatní OS by se měli přizpůsobit.
• Dr. Fiala navrhuje možnost vkládat určité dokumenty formou redakčního principu,
aby byl přístup na web individuálně.
• v diskusi bylo dohodnuto, že zatím se budou vkládat data pouze přes Dr. Lánského,
zajištění funkčnosti.
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Situace a další práce odborných skupin
• Pro zkvalitnění komunikace mezi výborem a OS budou sloužit rozšíření schůze
výboru (s mluvčími OS) budou každý druhý nebo třetí termín schůze výboru.
• Byla založena nová odborná skupina “Řešení extrémních požadavků na ČOV“, mluvčí
je navržen Ing. Foller
• Akce OS je potřeba hlásit Dr. Lánskému
• OS zajistí seznamy svých členů a koncepci své činnosti
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Diskuse s mluvčími OS :

OS Kaly a odpady (Ing. Čejka - omluven)
- za skupinu o činnosti informoval Ing. Hartig. V březnu proběhl společný seminář s OS
slovenského AČE – Kaly a odpady 2008, Bratislava), mimo jiné se řešila záležitost
provázání zpracování kalů a odpadů – bioplynové stanice.
- navázali se kontakty s Jihočeskou universitou, která řeší hygienické požadavky na
použití kalů
- OS Kaly a odpady organizuje pro své členy 3. odbornou exkursi Slovensko, Maďarsko
24-25.4.
- Zemřel Ing. Pazdera, jeden ze zakládajících členů OS, bylo předloženo ke zvážení,
zda nespojit konference Kaly a odpady s Pazderovým jménem
OS Odvodnění urbanizovaných území (Dr. Stránský),
- Dobře fungují, proběhl 1 seminář, zúčastní se na semináři na Konopišti, a v Břeclavi,
resp. ve V. Bílovicích, vzali by záštitu ve VH, spolupráce s Kanadou
- Spolupráce se širší základnou vázne, doufají, že nové web stránky činnost podpoří
- Presentace skupiny se připravuje do Vod. Hospodářství
- Ing. Vítek vydává se knihu s podporou AČE
OS Analýzy a měření ( Ing. Vilímec - omluven)
- Nedořešené vztahy OS a výboru. V Hradci Králové proběhla v roce 2007 konference
pod a bez záštity AČE
- ze vzájemného projednání situace vyplynulo, že chybí především komunikace mezi
OS a výborem
- v dubnu proběhne schůze výboru OS za účasti předsedy Dr. Krňávka
OS Malé čistírny a odlučovače (Ing. Plotěný) funguje, chystají se 2 semináře –
decentralizované čištění společně s Ardec, nabízí zajistit náplň jednoho čísla VH
OS Městské ČOV (Dr. Fiala)
- Práce skupiny – v únoru proběhl seminář v Praze ve spolupráci s Hach-Lange
- Další prezentace budou na semináři v M. Třebové
- Diskutována byla další činnost v roce 2008, zapojení do přípravy sekce „systémy
řízení na ČOV“ na bienální konferenci
- Zvážit zpracování podkladů pro porovnání technologií na městských ČOV.
OS Průmyslové vody
- Ing. Šamal ukončil vedení OS. Skupina nemá stálou členskou základnu, ani program,
je ve špatném stavu a je potřeba její činnost iniciovat
- Předseda předjednal možnost bližší spolupráce s Dr. Binzarem z VŠCHT, který byl
následně zvolen mluvčím OS, proběhla diskuse s Dr. Růžičkovou, v průběhu dubna
proběhne schůzka s Dr. Bindzarem o možné iniciování této OS
- Z pardubické university a Ostravské báňské by byl zájem spolupracovat s OS
- Ze strany MPO a MŽP je velký zájem o tuto činnost – připravované změny legislativy
- Při diskusích s členy AČE vyplynul značný zájem o tuto OS
OS Hydroseparace
asi se rozplyne, bude spíše pracovat pod jinými skupinami
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OS pro vodárenské a čistírenské technologie – předpoklad transformace na vodárenské
technologie – iniciace. Je připraveno jednání, zastřešuje Dr. Soukup a Ing.Hartig.
Nová OS Řešení extrémních požadavků na ČOV
S plánovanou činností skupiny seznámil přítomné mluvčí skupiny Ing. Foller:
o OS vznikla na základě potřeby řešit extrémní požadavky u provozních společností
a na podporu konference, která dosud probíhala v Boskovicích
o chtějí se specializovat na konkrétní téma „3.st. čištění, chemické dočištění …“,
kdy běžné technologie nestačí na přísné, případné až nereálné požadavky
dotčených orgánů a organizací. V této oblasti není dostatek informací, např. jak
uřídit dusitany na ČOV. Jedním z cílů je sběr informací na konfigurace ČOV,
které pracují nebo jsou dimenzovány v tomto směru
o Konference 2005, 2007 na zvolené téma byly úspěšné, ale začaly podléhat
komercionalizaci, není nejvhodnější je řešit pod VAS .
o Hl. úkolem OS, kromě konsolidace, je 1.cirkulář konference v roce 2009 v únoru,
chtěli by 1. cirkulář letos na ENVI a vyzvat o příspěvky
o Pořádání ročníku 2009 se plánuje se v Blansku v termínu 25-26.2. 2009
Je doporučeno napsat článek do VH a přestavit skupinu (Ing. Foller).
Obecné závěry pro činnost OS:
 Termíny akcí OS plánovat, aby nekolidovaly s jinými semináři. Je potřeba
vytvořit plán seminářů pro rok 2009, zohlednit termíny SOVAKu apod.
 Je potřeba v rámci AČE dohoda mezi jednotlivými OS a také s ohledem na
přednášky o legislativě
 Je potřeba využívat Vodní hospodářství, web.
 Dát na program valné hromady setkání OS
4 Korporativní členové a seminář
Seminář KČ proběhl 6.března 2008 na Soběšické - VAS.
Přednášky na téma:
- Proč novela Vodního zákona - původně domluvená Ing. Jáglová MŽP se omluvila –
bylo odpřednášeno JUDr. Strnadem
- Návaznost zákona o vodách a Stavebního zákona odpřednášel JUDr. Ing. Strnad z
MZe
- Přednáška na téma dotace a prioritní osa 1 - odpřednášel Ing. Valdman SFŽP,
- Informace o kalendářích - aby se neopakovaly chyby, byly stanoveny závazné data,
které je potřeba dodržet – Dr. Krňávek
- Byly podány informace o výstavě ENVI, kde
stánek AČE počítá s
účastí korporativních členů, je připravena smlouva – Dr. Krňávek
5 Práce s členskou základnou a valná hromada
Ke konání valné hromady výbor rozhodl využít ENVI v Brně 20-22.5. cca na dobu 1-2
hodiny.
Na val. hromadu je potřeba připravit všechno pro přechod na CzWA, způsob a forma
přechodu členů, forma členství
• musí být pověřený výbor, který provede transformaci na CzWA
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schválit termín funkčního období výboru
přechod členství bude ve zvacím dopise na valnou hromadu

Dořešit změnu databáze členské základny, připravit přehled a podklady pro doplnění
chybějících nebo případných změn dat členů
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ENVI 2008 a IFAT 2008, příprava bienální konference

6.1
Výstava vodovody a kanalizace, ENVI Brno 20-23.5.2008.
- Koncepce stánku kolovala mezi přítomnými. Firmám z řad KČ se líbí nabídnutá možnost
využití stánku AČE, výhledově se bude tato koncepce možná rozšiřovat
- MPO připravuje doprovodný program, jsme požádaní o 3 hodiny přednášek. Bylo to
nabídnuto KČ, aby si zadali témata a zbytek byl doplněn. Zařizujeme propagaci programu
na web, VH, Enviweb
- Možnost presentace firemních korporativních členů ve vodním hospodářství.
6.2 IFAT 5-9.5.2008
- U příležitosti IFATU bude EWA udělovat ocenění za vynikající přínos v oblasti
čistírenství, stokování a zpracování odpadu. Za rok 2007 byl jmenován na konferenci
EWA „Water in Protected Areas“ v Dubrovníku 25-27.dubna 2007 Prof. Wanner - je
pozván jako host jen Dr. Krňávek, víc vstupenek prof. Wanner nedostal
- Materiály připraveny
6.3 Příprava BIENÁLNI KONFERENCE v roce 2009
• Místo: Plzeň
- Parkhotel – konferenční centrum
- Měšťanská beseda,
Ubytování lze v Plzni zajistit ve všech cenových kategoriích.
• Termín: Návrh termínu 12-13.květen, exkurze 14.5.
• Exkurse: Je zajímavá ČOV, vodárna, i kanalizace. V případě návštěvy Pivovaru je potřeba
ihned rezervovat.
• Organizační výbor - předsedkyně Dr. Růžičková
• President – je navržen Ing. Bejvl.
• Programový výbor – předseda Prof. Wanner
• Odborná firma zajišťující organizaci bude dořešena
• Dr. Stránský – navrhuje v rámci společenského programu připravit nějakou soutěž
7 Situace časopisu Vodního Hospodářství
S aktuální situací seznámil šéfredaktor Ing. Stránský.
Vláda se rozhodla udělat „negativní“ seznam časopisů, Vodní Hospodářství tam není. Vodní
Hospodářství se přihlásilo, aby bylo možno být ve skupině recenzovaných časopisů.
Příhlášení bylo odesláno k 31.3.08. Bude to hodnotit komise a bude rozhodnuto 15.6.08.
Zájem o recenze je jak ze strany AČE, tak ze strany VUV - VTEI.
Máme nakročeno a až budeme v seznamu českých impaktovaných časopisů, pak přijde tvrdé
rozhodování o mezinárodní impaktování.
Prof. Wanner doplnil, že je potřeba mít přísun pravidelných odborných článků.
V zahraničních časopisech je potřeba psát odkazy na články z Vodní Hospodářství, citovat
v zahraničních časopisech.
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V rámci semináře v M. Třebové bude redakční rada Vodního Hospodářství.
8 Spolupráce MZe a MŽP aj.
Na MŽP pokračuje spolupráce, smlouva je podepsaná, schválená – Dr. Krňávek
Pokračuje práce na úkolu INGO – náplň roku 2007 je obhájena a schválena – zastřešuje Prof.
Wanner
Na MZe je spolupráce pro rok 2008 připravena – bude projednána do léta – Dr. Krňávek
Pro SFŽP - AČE předpoklad spolupráce – zastřešuje Dr. Krňávek
9 Stav projednávání zákona o vodách
Zákon o vodách je zpracován, OS a koordinační skupiny už skončily, teď je ve vládním čtení,
JUDr. Strnad na semináři MT má referát o aktuálním stavu, neoficiálně původní termín
schválení v červnu se odsouvá o 3 měsíce. Lze ještě připomínkovat i dále.
Na MŽP je zpracována metodika pro řešení situací pro obce do 2000 EO – bude v nejbližší
době připomínkována.
10 Hospodářské záležitosti
11 Dokumentace AČE
Stav členské základny
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Řádní
12 Přidružení
(365) Ing. Oldřich Vodička,
(359) Ing. Pavel Koudelák,

Studující

(367) Renata Knotková
Ondřej Škorvan, (369)
(366) Jiří Marek OS
(290) Ing. Robert Armič PhD.
←Převod členství
(230) Žaneta Remešová
←Převod členství
(368) Ing. Miroslav Buchta
(363) Ing. Marcela Borovičková
364 Ing. Daniel Vilím

Korporativní členství
(931) První brněnská strojírna Velká Bíteš,
zástupci Renata Knotková a Ing. Miroslav Buchta

10. Různé
I. Ing. Maršálek Jiří chce podpořit na nominaci v IWA Grand Award. Je v Kanadě, ale
spolupracuje s ČR=> doporučeno,
II. Nominace prof. Wannera do Rady IWA do funkce Experta v čištění vod
III. Problém občanské sdružení se vyřešil sám, vyhláška byla zrušena.
V Moravské Třebové 31.3. 2008
Zapsala: Ing. Novotná
Schválil: Dr. Krňávek

