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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 10. zasedání výboru AČE ČR dne 21. srpna 2008
konaného na sekretariátě na Masné

Přítomni:
Ing. Fialová, Ing. Krňávek PhD., Ing. Langer, Ing. Novotná, Ing. Plotěný, Ing. Soukup PhD
Ing. Růžičková PhD., Prof. Ing. Wanner DrSc,
Omluveni: Ing. Lánský PhD., Ing. Hartig CSc., Ing. Jedlička
Přítomní hosté: sl. Volencová, Ing. Jelínek (Foller), Ing. Prax(Stránský), Ing. Bindzar Ph.D.

PROGRAM JEDNÁNÍ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Situace bienální konference
Stav transformace CzWA
Profesionalizace sekretariátu
Situace a další práce OS
Situace časopisu Vodní hospodářství
Spolupráce MZe, MŽP, SFŽP
Hospodářské záležitosti
Různé

Jednání zahájil Dr. Krňávek, jednání výboru probíhalo dle programu, jen v pozměněném
pořadí a jako první byl projednána problematika profesionalizace sekretariátu
1 Profesionalizace sekretariátu
Sl. Anna Volencová, která byla přijata na zkušební dobu tří měsíců, presentovala koncepci
plánu rozvoje činnosti AČE ČR jednak z pohledu možných činnosti již do konce roku a
činností výhledových. Presentaci členové výboru obdrželi v písemné formě.
Presentace zahrnula cíle činnosti AČE :
oblast zlepšení činnosti sekretariátu
Odborná a posudková činnost - externí, interní
Zapojení do dotačních programů INOVACE, ŽP prioritní osa 1
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dotační tituly lze získat i ve spolupráci s organizacemi Czechtrade, Czechinvest
jako odměnu za zprostředkování
Nabízení odborných seminářů pod vedením OS
a další,

Pro další období bylo rozhodnuto, že další spolupráce AČE se slečnou Volencovou může
pokračovat přes živnostenský list na konkrétních zakázkách.
Tento bod jednání byl uzavřen usnesením, že pro profesionalizaci sekretariátu je potřeba
hledat pracovníka, který se vyzná v oboru, rozumí problematice. Bude tendence hledat
někoho mezi absolventy, nebo doktorandy – jako dobrá alternativa se jeví spolupráce
s absolventy VUT.
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Situace bienální konference
Byly projednávány alternativní možnosti místa pořádání konference. Vedle uvažovaného
Parkhotelu byl zvažován hotel Beseda a Darovanský dvůr – po diskuzi byly obě
alternativy zamítnuty.

•
-

Dále byl projednáván Parkhotel a změny pro nižší rozpočet a nový návrh Icarisu :
Ze zvažovaných variant vložného preferovat rozpočet 6 tis.
Vložné od firem je nízké, lze zvýšit, pokud bude v ceně sborník a účast
Vložné pro účastníky bude stanoveno včetně panelové.
pro získání firem a sponzorů očekáváme pomoc ze strany prezidenta konference

Návrh pro motto konference: voda pro potravinářský průmysl – úprava vody a řešení
odpadních vod.
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Stav transformace CzWA
Je potřeba podrobně prostudovat Organizační řád a Stanovy a rozhodnout, co je potřeba
změnit, co přesunout do organizačního řádu. Cílem jsou stručné a jasné stanovy,
propracovaný organizační řád (úkol pro celý výbor).
Pokud jde o KČ - oslovit je a připravit na CzWA. Seznámit se s jejich stanoviskem
k transformaci. Zjistit o co vlastně z nabízených možností mají zájem, případně co by chtěli
doplnit. Dořešit do konce roku.
Zajistit inzerci CzWA na web a do Vodního Hospodářství.
V souvislosti s transformací na CzWA je potřeba zorganizovat schůzku prof. Wanner – ing.
Melounová a domluvit uveřejnění informace do SOVAKu jako placenou inzerci.
AČE stala zástupnickou organizací za národní komitét v IWA. Transformace proběhla podle
pravidel národního komitétu.
Najít cestu pro spolupráci s odbornými skupinami SOVAKu ( skupina technologů ČOV a
skupina vodárenských technologů).
Je potřeba:
• Najít cestu pro spolupráci se Sovakem,
• Připravit schůzku s Ing. Barákem (Soukup) např. na VŠCHT
• Při jednáních se SOVAKem zdůrazňovat, že AČE ( CzWA) a SOVAK musí hledat cestu
spolupráce – mohou se vzájemně doplňovat.
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Tlak ze strany ministerstev, aby byla jedna CzWA je velký. V souvislosti s tím by bylo
možno odborně školit pracovníky státního aparátu.
4

Řešení stránek www
• Máme malou kapacitu na web -AČE, paměť je vyčerpaná, jsou tam staré odkazy, které
nejsou vidět. Je potřeba vyčistit – Dr. Lánský
• Nechávat jen aktuální informace, archivní věci dát na CzWA
• Udělat přesměrování na web czwa.cz, které jsou vyřešeny a budou tam překlopeny
všechny odkaz Ace-cr.cz
• Je nutno oživit cizojazyčnou verzi
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Situace a další práce odborných skupin
• Připravit do čistírenských listů info o představení OS
• Dořešit členskou základnu OS, připravit přehled a podklady pro doplnění dat, která
chybí, nebo doplnit případné změny
• OS se zviditelní na web stránkách a řádní členové se musí přihlásit k jedné OS nebo i
více OS.
• OS aktivně naplňovat ČL, u OS OUÚ to již funguje
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Situace časopisu Vodního Hospodářství
• je potřeba publikovat! Je potřeba cca 40 článků /rok. Při počtu řádných členů to
znamená cca 1 článek za 3 roky do VH. Je nutno mít na zřeteli, že se jedná o „Boj o
impakt“. Je nezbytné zapojit OS a všechny řádné členy – jedná se o prestižní
záležitost. Na toto téma připraví článek do Čistírenských listů (Prof. Wanner)
• V červencovém čísle byl článek ing. Zahrádky z Povodí Ohře, který vrhá velmi špatný
pohled na adresu výsledků činnosti AČE. Stránský nikoho z AČE o obsahu před
otisknutím neinformoval, teď bude možno odpovědět až s velikým zpožděním a to
není dobré… příležitostně vydat oponentní článek ve VH
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Spolupráce MZe a MŽP aj.
S MŽP je na letošní rok již smlouva podepsána
S MZe byla schůzka s Ing. Turečkem (Prof. Wanner, Dr. Krňávek). Je potřeba znovu
otevřít možnost navrhování odborných úkolů, které má ministerstvo řešit, je nutno to ještě
projednat s Dr. Punčochářem
Až proběhne transformace na CzWA bude spolupráce jednodušší, mohla by být otevřená
smlouva na dobu neurčitou
V současnosti se připravuje spolupráce pro SFŽP na metodikách.
Paní Martens z DWA psala, že v rámci německé vzdělávací politiky (DBU) by mohlo
udělat středisko pro vzdělávání v ČR – přímá spolupráce s AČE.
Paní Potůčkova z českoněmecké obchodní a průmyslové komory poslala pozvánku na
akci German Days – doprovodný program strojírenského veletrhu, bude přeposláno
výboru a KČ.

-
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Hospodářské záležitosti
Bylo projednáno řešení záloh.
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9 Dokumentace AČE
Stav členské základny
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Řádní
Přidružení
(377)Ing. Tomáš Vítěz Ph.D.
OS pro exterm. požadavky na čov
-

Studující

(376)Ing. Radek Stloukal Ph.D.
OS pro exterm. Požadavky na čov
-

Korporativní členství
Ukončení členství
9. Různé
I. Byl odsouhlasen materiál pokynů z EWA pro práci OS (Prof. Wanner) a nutno
rozeslat všem OS (Dr. Krňávek).
II. Projednat nábytek a tresor do nábytku.
III. Do konce roku budou ještě 2 výbory – předběžně říjen, prosinec
IV. Naplánovat opravy
V. Připravit věcný dar pro p. Kotoučkovou
VI. V polední přestávce členové výboru a hosté blahopřáli Ing. Novotné k životnímu
jubileu

Termín a místo konání 11. schůze výboru AČE bude v říjnu
na sekretariátu AČE ČR v Brně

V Brně 10.7. 2008

Zapsala: Ing. Novotná
Schválil: Dr. Krňávek
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