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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 11. zasedání výboru AČE ČR dne 30. října 2008
konaného na VŠCHT v Praze

Přítomni:
Ing. Fialová, Ing. Hartig CSc., Ing. Jedlička, Ing. Krňávek PhD., Ing. Langer, Ing. Novotná,
Ing. Růžičková PhD., Ing. Soukup PhD, , Prof. Ing. Wanner DrSc,
Omluveni: Ing. Lánský PhD. , Ing. Plotěný
Přítomní hosté: 0 (byli pozváni Doc. Dolejš a Prof. Janda, na dopis ani neodpověděli)

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

Situace bienální konference
Stav transformace CzWA
Řešení stránek www - aktualizace
Situace a další práce OS – Hartig + mluvčí OS
Situace časopisu Vodní hospodářství
Spolupráce MZe, MŽP, SFŽP
Hospodářské záležitosti
Různé

Jednání zahájil Dr. Krňávek.
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Situace bienální konference
Smlouva s Icarisem je uzavřena.
Cirkulář vyšel, ceny jsou dané, je potřeba prověřit ceny pro firmy v cirkuláři s rozpočtem
ve smlouvě. (otázka DPH - v cirkuláři jsou ceny s DPH ) – Dr. Krňávek.

Úspěch konference - termínový problém, termíny s M. Třebovou a ENVI, bienální konference
v Tatrách - byly vyčerpány příspěvky a referáty. Prof. Wanner prověří EWA.
Bude připravena specializovaná pivovarská sekce a je možno dát sekci o praktických
zkušenostech s provozem membrán.
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Nemůžeme počítat s velkou účastí ze SR.
Podle vzoru AČE SR na konferenci v Tatrách, kde byl spoluúčastníkem pořadatele také
slovenský SOVAK, padl návrh o možném spolupořadatelství okolo bienálky s českým
SOVAKem.
Jedním z témat, které by mohlo přitáhnout na bienální konfernci v Plzni by mohla být
problematika BAT a hodnot „p“ a „m“ a průměr.
•

Termín pro zaslání abstraktů je do 15.prosince.

•

Je potřeba udělat rozsáhlou akvizici.
 Cirkulář vyšel ve Vodním Hospodářství, byl na bienální konferenci na Slovensku a ve
Velkých Bílovicích. Pozvánku elektronickou formou by měl dostat každý člen
emailem, KČ i dopisem, je potřeba oslovit účastníky z předchozích konferencí. Udělá
to Dr. Růžičková, ale potřebuje aktuální kontakty.
 Pokud by SOVAK chtěl spolupracovat na bienálce, mohou ještě nasměrovat pozvánky
na své členy.
 Lze poslat pozvánky na seminář VUT v Brně, který nyní pořádá Dr. Raclavský v
Brně, ale i na ostatní VŠ.

•

Nutno zařídit (už zítra) ČKAIT pro konferenci. Byla by za 3-body. (Ing. Langer, Dr.
Krňávek)
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Příprava valné hromady

Byl diskutován termín a místo uspořádání Valné hromady. Je tlak zvenku, aby byla co nejdřív
a měly by na ní zaznít věci na CzWA. Současně je termín VH podmíněn uzavřením
hospodaření AČE za rok 2008.
Návrhy:
• V rámci světového dne vody v březnu? Zamítnuto, kvůli nemožnosti uzavření
hospodaření
• Spojit s bienálkou v Plzni? Pokud ano, tak kdy? Je uvažován 2.den – problém s organizací
• Uspořádat VH na Envi?
Zatím termín pořádání vychází nejvýhodněji ve spojení s bienálkou
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Stav transformace CzWA

a) V Klatovech bylo sezení OS ČOV SOVAKu, kterého se účastnil i Dr. Krňávek, přijela
tam i Ing. Melounová a podařilo se najít možnosti spolupráce. Představenstvo SOVAKu
jmenovalo Ing. Binku aby projednal s Prof. Wannerem budoucí smlouvu o spolupráci
SOVAku a CzWA. Vodárníci (Doc. Dolejš, Prof. Janda) byli pozváni, ale nepřišli.
Pravděpodobně ovlivnili, že nám v Sovaku nebude opublikována propagace CzWA.
b) V listopadu se připravuje akce SOVAKu v Liberci „Provoz vodovodních a kanalizačních
sítí“, bude tam Dr. Soukup, také zde se pokusí naťuknout téma možné spolupráce okolo
bienálky se SOVAKem, vysondovat situaci a předjednat s Ing. Barákem. SOVAK by
mohl mít zájem. Je v trochu špatné pozici v jednání s MŽP, na druhé straně my můžeme
využít OS Sovaku pro spolupráci při vypracovávání metodik pro SFŽP (pohled
provozovatele). Je to již také předjednáno s Ing. Melounovou.
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c) Je potřeba dořešit smlouvu s MZe. Koncept smlouvy na příští rok s CzWA musí být na
MZe v listopadu a musí být smluvená vyšší částka peněz než dosud (Prof. Wanner, Dr.
Krňávek)
d) Smlouva s MŽP už byla koncipována i pro CzWA.
e) Fond má spoustu akcí, které potřebuje zastřešit. Mohla by se uzavřít generální smlouva a
pak by CzWA mohlo vypracovávat všechny metodiky.
f) Potřebujeme sestavit přípravný výbor CzWA a zaslat dopis s žádostí o registraci CzWA,
bylo by to žádoucí už v lednu. Je potřeba k tomu dodat definici barev (čísla) loga. Jakmile
bude registrace a IČO, můžeme už dělat pod hlavičkou CzWA jak je požadováno. Musíme
dopracovat organizační řád a stanovy. Udělá to přípravný výbor (vedoucí OS a výbor, asi
20 lidí).
g) Je potřeba zajistit výjezdové zasedání, výběr lokality zajistí Ing. Langer (prosinec 2008).
h) je potřeba zjistit reakce KČ na přechod na CzWA, bude také diskutováno na semináři KČ,
který je uvažován na konec ledna.
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Řešení stránek www

O situaci kolem webových stránek od poslední schůze výboru referoval za nepřítomného Dr.
Lánského, Dr.Krňávek:
•
•

•

•

•
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V tuto chvíli jsou stránky připraveny a jsou na nich vyplněny ty záložky, které se s
přechodem AČE ČR na CzWA nezmění. Ostatní záložky budou průběžně doplňovány
tak, jak budou vznikat potřebné dokumenty a informace.
Mluvčím odborných skupin OUÚ, ČAO, REP a MČOV byly předány přístupová hesla
ke zřízeným subdoménám třetího řádu, což v praxi znamená, že si mohou stránky
redigovat podle svých představ, aniž by ovšem měli přístup k hlavní stránce czwa.cz či
ke stránkám ostatních odborných skupin.
Jediným omezením, které stránkám zůstává, je, že nejsou nastaveny preference pro
vyhledávače, což znamená, že v tuto chvíli např. Seznam a ostatní vyhledávače naše
stránky nenajdou. Jakmile bude požadavek oficiálního spuštění stránek, samozřejmě
budou neprodleně vyhledávačům zpřístupněny.
Co se týče oficiálního spuštění stránek, není možno vést paralelně dvoje webové
stránky. Výbor musí určit alespoň měsíc, kdy by měly být stránky ace-cr.cz
překlopeny na czwa.cz, aby Dr. Lánský mohl v souladu s tímto provádět aktualizace
stránek a další potřebné náležitosti.
jsou problémy s kapacitou stránek AČE a je potřeba udělat odkaz ze stránek AČE na
CzWA

Situace a další práce odborných skupin

– referoval Ing. Hartig:
• OS Odvodnění urbanizovaných území (Dr. Stránský) se rozběhla a dávají dohromady pro
SFŽP 1. metodiku (dostane se za to cca 650 tis, z toho pro AČE 15 % v příštím roce). OS
měla v V. Bílovicích sezení, projednávali práci v IWA, dostali mandát k vytvořené OS pro
IWA
• OS Analytika a měření (Ing. Vilímec) - funguje, po rozmluvě s Doc. Sýkorou se jeví, že
neuvažují o osamostatnění, problém s penězi z akcí bude vyřešen
• OS Průmyslové vody (Dr. Bindzar) - budou dělat pravděpodobně další metodiku pro
SFŽP
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OS pro vodárenské a čistírenské technologie, zastřešuje Dr. Soukup (Ing. Hloušek dostal
funkci v OS pro SOVAK a asi už nebude mít zájem v AČE), v oblasti vodárenské biologie
by se mělo pokusit přihrát biology do AČE (domluvit se s RNDr. Ambrožovou na
semináři 2009 a projednat akvizici pro CzWA)
Dořešit členskou základnu, připravit přehled a podklady pro doplnění chybějících nebo
případných změn dat členů
Nachystat dopis s požadavkem na členství v OS, v OS je cca 50 % nečlenů, definovat
náplň jednotlivých OS, definovat pravidla OS (minimálně 5 (3) členů a nesmí být z 1
organizace)
Vzniká nová OS – Ing. Hartig upřesní název (OS pro strojní a technologické zařízení
vodárenství a čistírenství) a náplň činnosti, kontaktní osoba je pí Remešová. Je v článku
ve sborníku z Tater).
Situace časopisu Vodního Hospodářství
Přizpůsobili jsme se požadavkům vlády, požadavkům recenzovaných časopisů, je
nedostatek recenzentů i publikačních článků
Časopis má statut odborného časopisu podle usnesení Rady vlády, články hodnotí jako
publikační výzkum z grantů.
Spolupráce MZe a MŽP a SFŽP
S MŽP je na letošní rok již smlouva podepsána a bude pokračovat s CzWA. Smlouva je
na zastupování v IWA, stali jsme se národním komitétem a zúčastňujeme se řady aktivit.
Prof. Wanner pošle zprávu o IWA a bude následovat faktura (mělo by to být odesláno do
28.11.08)
S MZe spolupráce s Ing. Turečkem není dořešena, musíme urychleně uzavřít smlouvu,
bude posláno Ing. Punčochářovi ještě dnes (30.10.08). Změna je ve výši smluvené
finanční částky a datum.
spolupráce SFŽP je neobyčejně dobře rozjeta, pokud se najde náplň, kterou můžeme řešit.
Ceny jsou nastaveny dobře. Narychlo se dělají posudky, za které by mělo být dořešeno
placení (cca 70 tis.)
INGO v 2009 končí, je potřeba svolat oponentní řízení. Mohlo by se pokračovat novým
grantem.
Hospodářské záležitosti
Je vypracovaná rozvaha předpokládaných nákladů a příjmů do konce roku
Peníze z MZe jsou určeny na EWA
Peníze z MŽP budou použity na různé platby kolem IWA
Do konce listopadu je potřeba vyfakturovat KČ.
Faktura na Vodní hospodářství - když bude faktura na letošní rok, abychom to mohli
odečíst, nesmí být formulována zálohová.
Přišlo 240 tis. z předpokládaných plateb. Přijde ještě 40 tis, celkem tam bude 280 tis. Kč.
Při účetní uzávěrce by mělo zůstat cca 100 tis. Kč jako reserva, za ostatní peníze se
provedou různé platby, něco se vyplatí na práci výboru. Je potřeba, aby členové výboru do
14 dní zaslali hodnocení své činnosti v tomto roce.
Peníze z Fortexu cca 30 tis Kč přesunout na příští rok.
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Dokumentace AČE

Stav členské základny
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Řádní
Přidružení
(229) Ing. Lenka Charvátová, VŠCHT,
OS prům a odp. vody (přechod z SČ na ŘČ),
(380) Mgr. Jiřina Matějková, OS městské
ČOV, průmyslové OV, malé ČOV

-

Studující
(378) Lenka Vacková,
VŠCHT , OS městské ČOV
(379) Dana Stará, VŠCHT
OS městské ČOV

Korporativní členství
Ukončení členství
Doc. Mičín-úmrtí

9. Různé
I. Sekretariát:
- odborný pracovník na sekretariát – předběžně projednává Ing.Prax, Ing.
Raclavský má také nějakého studenta ze školy
- Františka je v důchodovém věku (5.11.08) a bude od 6.11. 08 pracovat na
sekretariátu v důchodu, prac. smlouva je podepsaná na rok
II. Je potřebné projít seznam vystavovatelů na bienální konferenci v Brně a zjistit, kdo
z nich není KČ a nabídnout jim členství
III. Byl seminář Asociace nestátních a neziskových organizací. Je potřeba tuto aktivitu
pochytit a zkusit zjistit všechny sounáležitosti, které jsou kolem toho a navázat
kontakt, jestli budou další semináře apod. (Ing. Jedlička).
IV. Dořešit vymalování sekretariátu, nákup koberce, zkulturnění koutu se skříní na míru,
nebo dokomponovat skřínkami s nástavci
V. Vyřešit trezor
VI. V souvislosti s výstavou Vodka/ENVI byl rozeslán dopis firmám, zatím kromě 1
firmy neodpověděl nikdo, termín do 23. ledna je cenově zvýhodněný, telefonicky byly
námitky k cenám. Je potřeba znovu oslovit firmy ještě v druhém kole, ke konci
listopadu, začátkem prosince.
Termín a místo konání 12. schůze výboru AČE bude v prosinci
V Brně 30.10. 2008
Zapsala: Ing. Novotná
Schválil: Dr. Krňávek

