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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 z 12. zasedání výboru AČE ČR dne 4. prosince 2008
konaného v hotelu Devět Skal v Milovech

Přítomni:
Ing. Fialová, Ing. Hartig CSc., Ing. Krňávek PhD., Ing. Langer, Ing. Lánský PhD., Ing.
Novotná, Ing. Růžičková PhD., Prof. Ing. Wanner DrSc,
Omluveni: Ing. Jedlička, Ing. Plotěný, Ing. Soukup PhD,
RNDr. Sojka, Doc.Ing. Havlík
Přítomní hosté: Ing. Pečenka, Ing. Stránský PhD., Ing. Fiala PhD.

PROGRAM JEDNÁNÍ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Situace bienální konference
Příprava valné hromady
Stav transformace CzWA
Řešení stránek www
Situace a další práce OS – Hartig + mluvčí OS
Situace časopisu Vodní hospodářství
Spolupráce MZe, MŽP, SFŽP, SOVAK
Hospodářské záležitosti
Dokumentace

Jednání zahájil Dr. Krňávek.
1 Situace bienální konference
Informace podali dr.Růžičková a Prof. Wanner
• Jsou obeslaní všichni autoři.
• Jsou obeslané firmy a patroni, OS a komise Sovaku
• Jsou problémy s daty účastníků z minulé konference v Brně, vzhledem k tomu, že nejsou
na sekretariátu, je potřeba se poptat u Ikaris, p. Tarabové
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Cirkuláře jsou rozeslány na členy vědeckotechnických rad EWA, IWA
Jako hosty konference na naše náklady v republice je odsouhlasen návrh pozvat
- Prof. Rosenwinkela z Hannoveru
- Prof. Güntherta z Mnichova – bavorská sekce DWA (zajišťuje prof. Wanner)
Obeslat svazy pivovarů a sladoven (Dr. Růžičková)
Podařilo se zrušit embargo ze strany SOVAKu, to může pomoci zajistit na konferenci
aktivní i pasivní účast členů SOVAKu,
Pokusit se pozvat osobně Jiřího Maršálka z Kanady (Dr. Stránský)
Pokusit se pozvat prof. Krejčí ze Švýcarska, letos už byl v ČR na semináři na Konopišti
Pokusit se pozvat na bienálku Prof. Novotného z Bostonu, měl by tu být v únoru na
semináři „Difusní znečištění“ na Želivce
Na základě počtu přihlášených zahraničních účastníků je nutno dořešit rozsah tlumočení
V souvislosti s tematikou odpadních vod z pivovarů oslovit Hydrotech, (má zájem
pracovat v OS průmyslových vod), (Dr. Krňávek)
Bude požádán Ing. Drda u Envipuru o referát aplikace flotace na Mostiště, nebo referát o
ÚV Želivka (prof. Wanner)

Příprava valné hromady

Byl opětovně diskutován termín a místo uspořádání Valné hromady. Termín VH podmíněn
uzavřením hospodaření AČE za rok 2008.
• Spojit s bienálkou v Plzni? V době před konferencí – nevhodné, v době konference –
nebude dostatek času. Ne
• Spojit s M. Třebovou? Obdoba jako u bienální konference. Ne
• ENVI? Vybráno jako nejvhodnější varianta a je uvažován 2.den odpoledne od 14-16h
v areálu výstaviště v některém sále blízko pavilónů.
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Stav transformace CzWA

a) Na výjezdovém zasedání výboru, na který byli pozváni členové revizní komise a mluvčí
odborných skupin, byla projednána:
• Příprava Stanov CzWA
• Příprava Organizačního řádu
Výsledkem je návrh Stanov CzWA, který bude zaslán všem členům výboru, revizní komise a
mluvčím OS.
Připomínky budou zpracovány do 9.1.2009.
Do stejného data budou zpracovány návrhy úprav Organizačního řádu.
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Řešení stránek www

O situaci kolem webových stránek od poslední schůze výboru referoval Dr. Lánský:
• stránky zachovány jako dosud
• přibyla upoutávka na CzWA
• aktualizovány budou stránky CzWA, stránky AČE budou odkazovat na CzWA
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v tuto chvíli jsou stránky CzWA 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.
Dořešit upoutávku na bienální konferenci
Zvažuje se, zda dávat na stránky abstrakty, nebo presentace v pdf? Příklon je
k abstraktům - dořešit
Titulní fotka na stránkách CzWA je ČOV Vídně, upravit - foto české ČOV a foto
vodárenského a kanalizačního objektu.

Situace a další práce odborných skupin

referoval hlavně Ing. Hartig:
• Je potřeba adresy aktualizovat, doplnit kontakty, týká se to OS i členů, 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
• Dr. Stránský si za OS Odvodnění urbanizovaných území stěžuje, že mimo výbor OS
nezná svoji potenciální základnu
• Na schůzce Ing. Růžičkové a RNDr. Říhové-Ambrožové byla předběžně projednána
spolupráce na nové odborné skupině. Bude to možné presentovat na hydrobiologické
konferenci a Ing. Růžičková vyslovila přání, aby tam někdo z AČE oficiálně vystoupil,
aby mohli být osloveni a vytvořit skupinu. Dr.Krňávek slíbil, že si domluví schůzku a
připraví vystoupení.
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Situace časopisu Vodního Hospodářství
proběhla redakční rada
trvá nedostatek recenzentů i publikačních článků
udělá se dotazník pro posuzovatele, je potřeba dodávat články 4. měsíce dopředu
lze použít i referáty ze sborníků, ale rozumný autor si to upraví a uvede, že materiál byl
použit k příspěvku na konferenci
Na dotaz, zda je možné publikovat anglicky, se rozhodlo, že se tomu nechá volný průběh
a s upozorněním, že je vyžadována velmi dobrá angličtina. Je možné využít rodilých
mluvčí, kteří jsou na školách a článek zušlechtí. Jsou na to i firmy.

Spolupráce MZe, MŽP, SFŽP a SOVAK
MŽP – spolupráce na velmi dobré úrovni (Ing. Jáglová) – otevřená smlouva
S MZe spolupráce slibná, Ing. Turečkovi zaslán návrh nové smlouvy. Smlouvaná částka
upravena na částku jako s MŽP, do 140 tis.
spolupráce SFŽP je na dobré úrovni – zastřešuje Ing. Valdman. V současnosti se pracuje
na první metodice, připraveny jsou další. Proběhla i práce na posudcích v oblasti prioritní
osy 1.
INGO v roce 2009 končí, je potřeba svolat oponentní řízení. Mohlo by se pokračovat
novým grantem - hledání.
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Byl odsouhlasen text návrhu spolupráce SOVAK a CzWA

Hospodářské záležitosti
s p. Bednaříkovou je vypracovaná rozvaha nákladů a příjmů za rok 2008
proběhla fakturace Ardec, Mze, MŽP, SFŽP
měla by proběhnout platba z Fortexu
prof. Wanner mírně přečerpal Grant (cca 12tis.)
někteří korporativní č. nezaplatili
AČE byla vyplavena, nově je vymalováno a je nový koberec, zaplatil to magistrát.
Do konce roku bude skříň a dořešen tresor

Dokumentace AČE

Stav členské základny
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů:
Řádní
Přidružení

Studující

(384) Ing. Jiří Kučera,VÚV,
OS ČAO,

(385) Ing. Jindřich Stibůrek,
kaly a odpady, OS MČOV

(383) Martin Goméz,
VŠCHT ,OS MČOV

-

(381) Ing. Tomáš Mahel, OS
REP

(382) Klára Firstová,
VŠCHT,
OS MČOV

Korporativní členství
Ukončení členství
Termín a místo konání 13. schůze výboru AČE bude upřesněn na začátku ledna
2009
V Brně 4.12. 2008

Zapsala: Ing. Novotná
Schválil: Dr. Krňávek
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Příloha:
Návrh spolupráce SOVAK a CzWA

-

spolupráce při přípravě odborných akcí (zde by se konkrétně jmenovaly akce jako
doprovodný odborný program výstav VODKA, bienální konference CzWA a
specializované odborné semináře i třeba Moravská Třebová
spolupráce odborníků členů CzWA s členy odborných komisí SOVAKu
příprava společných publikací do časopisu SOVAK a Vodní hospodářství
pomoc CzWA při organizaci a zjišťování školení SOVAKu pro pracovníky VaK
pomoc SOVAKu při zajišťování přednášejících z praxe na seminářích pořádaných
CzWA, zejména pak pro vysoké školy jako ČVUT, VUT, VŠCHT, VSB aj.
přenos informací ze zahraničních asociací IWA a EWA pro členy odborných komisí
SOVAK a další zájemce z řad firem VaK
odborná pomoc při zajišťování článků či přednášek pracovníků firem sdružených
v SOVAK na mezinárodních akcích pořádaných IWA/EWA či v jejich publikacích
vzájemná koordinace SOVAK a CzWA při plnění odborných úkolů pro orgány státní
správy a samosprávy (např. tvorba a implementace nové legislativy, technických
norem apod.)
SOVAK bude s CzWA spolupracovat při přípravě a vydání skripta odborných
publikací pro provozovatele vodovodů a kanalizací
spolupráce SOVAK, SVH a CzWA v oblasti středního školství, podílet se na přípravě
výukových oborů a programech v oblasti vodního hospodářství (např. SŠ Vysoké
Mýto)
úzká spolupráce CzWA a představenstva SOVAK při přípravě novel zákonů a nařízení
vlády v oblasti vodního hospodářství (novela zákonů 254/201, 274/2001, NV 61
apod.)
bude jmenován a odsouhlasen na SOVAKu a v CzWA koordinátor spolupráce

•
•

informovanost veřejnosti o dohodě na webových stránkách obou organizací
kontrola plnění dohody recipročně

-

-

-

-

Závěrečná část
-

platnost dohody (na dobu neurčitou) s výpovědní lhůtou např. 3 nebo 6 měsíců
způsob vypovídání dohody či její změny (dodatky)
počet vyhotovení a uložení u obou stran – návrh 2+2

