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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 13. zasedání výboru AČE ČR dne 5. února 2009
konaného na sekretariátu AČE ČR v Brně
Přítomni:
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, Ing. Fialová
PROGRAM JEDNÁNÍ :
1. Stav transformace na CzWA – stanovy, další postup
2. Situace bienální konference
3. Spolupráce s KČ - seminář
4. Příprava ENVI
5. Příprava valné hromady
6. Spolupráce s ministerstvy aj.
7. Různé
Jednání vedl Dr. Krňávek a bylo zahájeno přáním pí Školudové k životnímu jubileu.
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Stav transformace na CzWA – stanovy, další postup

Připomínky k stanovám dal ještě Dr. Soukup a za OS Dr. Fiala, Ing.Vilímec, Ing.Čejka
Připomínky byly výborem diskutovány a výbor rozhodl následovně:
Článek 1:
Dr. Fiala doporučuje název sdružení doplnit o větu „ v anglicky publikovaných materiálech se
bude používat název CzWA“ – odsouhlaseno.
Článek 2:
Bod 2.1. Připomínka k úpravě znění hlavní činnosti se neakceptuje, zůstane v původním znění
Bod 2.2. akceptují se změny správných slovních tvarů
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Bod 2.3. Připomínka k majetkovým vstupům: (majetkové vstupy musí být zmíněny - souvisí
s vydáváním Vodního hospodářství). Přidá se doplnění k bodům o valné hromadě (čl.4), že
vstupy schvaluje valná hromada
Připomínka k etice se neakceptuje a zůstává, že etiku budou zachovávat všichni členové
CzWA
Článek 3:
K bodu 3.1 úvodní část textu zůstane tak, jak je (studentské členství je zachováno),
Úprava znění individuálního a korporativního členství
Úprava bodu 3.2.: čestný člen je ten, kdo se výrazně zasloužil o rozvoj oboru v působnosti
CzWA nebo o činnost CzWA
Připomínku k bodu 3.4. akceptovat a rozšířit povinnosti o 1 bod o použití ochranné známky
CzWA.
Článek 4
k bodu 4.1 připomínku u OS neakceptovat
Připomínku k bodu 4.3.4. neakceptovat, bod nebude rozšířen o možnost zastupování na VH
s podmínkou zplnomocnění
do bodu 4.3.5. doplnit připomínku o majetkových vstupech podle bodu 2.3.
bod 4.4.1. ponechat, ale doplnit: „Statutárním zástupcem CzWA je předseda nebo výkonný
místopředseda“. Další část připomínky pak doplnit do organizačního řádu.
bod 4.4.2. – v upravené formě připomínku akceptovat:
Při snížení počtu členu řádně voleného výboru…(doplnit)…počet kooptovaných členů
nepřesáhne 50%. Při poklesu volených členů výboru pod 50%, bude svolaná do 3 měsíců
mimořádná volební VH
K bodu 4.4.7. připomínku neakceptovat
Celý bod 4.4.9. přesunout do organizačního řádu
Upravit číslování bodu 4.5.6, bodem 4.5.7 bude 2. odstavec z 4.5.6. a stávající 4.5.7. bude
4.5.8.
K bodu 4.7.1. připomínku akceptovat a doplnit vedle „zřizuje“ „a ruší “.
Připomínku k 4.7.2. neakceptovat ve stanovách, ale dát do organizačního řádu a upravit
češtinu. Mluvčí OS je vedoucí OS.
Článek 5
5.3. Doplňující připomínku akceptovat
Z dalších připomínek:
K článku 2 akceptovat potřebu informací na webových stránkách – organizační řád
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Další úkoly pro přípravu transformace na CzWA:
-

Připravit Organizační řád. Členové výboru si každý připraví do poloviny března své
připomínky a v M. Třebové je společně doladí.

-

Připravit Etický kodex.
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Situace bienální konference

Informace podali Dr. Růžičková a Prof. Wanner
•

Odborný program je téměř hotov, naplnění bude bez vážných problémů. Bude velice
pěkná sekce pro úpravy vody v pivovarech, hlavní řečník je z Německa Prof. Rosenwinkel
z Hannoveru. Rozsáhlá bude sekce membrány a sekce dešťových vod.
• Konference je v nejnevhodnější dobu. Problém se sponzory je na všech úrovních, počínaje
sponzory až po účast lidí z firem.
• Vstříc nám vyšel pivovar, a to na úrovni přednášejících a exkurze v pivovaru, ale s penězi
jsou opatrní…
• Partner Vodárny domluvil exkurzi, ale zatím není dořešeno, co pro nás mohou udělat více
• Dr. Beneš z ředitelství Veolie se pokusí generálnímu řediteli vysvětlit důležitost schůzky
10.2.2009
• Na MZe by mohli být ochotni zařadit konferenci v rámci presentace EU, Ing.Tureček
odpověděl, že bude delegovat Ing. Punčocháře a zajistí podporu 50.tis.Kč
• Další zdroj peněz je projekt Ingo na podporu mladých účastníků na konferenci poskytne
cca 100 tis.Kč
• Takže máme 150.tis Kč, pokud nebude cca 200 účastníků, nebude to stačit a bude nutno
zvážit úsporná opatření:
- Nebudeme tisknout sborník, jenom CD obdobně jako na kongresu EWA ve Vídni.
- Zruší se simultánní překlad, překlady mohou být náhradně řešeny studenty
- Bude omezeno občerstvení
• Ještě se pokusíme vyjednat slevu v hotelu
• Prof. Günthert z Mnichova – bavorská sekce DWA -nepřijede
• Sovak by měl být zainteresován, pošlou snad lidi na konferenci
• Program bude na webu, do konce února budou znovu obesláni ještě jednou možní
sponzoři
• OS analytiky a měření domluvila s několika firmami, že budou vystavovat na ČOV. Jaké
budou pro ně podmínky? Výbor rozhodl, že podmínky budou stejné jako pro ostatní
vystavující firmy.
• Konference je v programu ČKAIT s vysokým bodovým hodnocením 3 body
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Seminář KČ

Termín semináře KČ:
Těsně po polovině března, nejlépe v úterý 17.3.! případně středa, čtvrtek. Navržena byla
společenská místnost PÖYRY, ale protože zde v březnu mají ve společenské místnosti kvůli
stěhování ve firmě sklad nábytku a dílnu, je předběžná domluva na VAS Brno.
Je potřeba zajistit občerstvení
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Předpokládaný program:
1) Úvodní vystoupení – Krňávek
2) Informace o CzWA - Wanner
3) Čerpání dotací – Valdmana - prioritní osa 1
4) Nabídka školení zastřešovaná AČE respektive CzWA - pro KČ zdarma:
Seznámení se školením nabízeným fy Tempo: 80 % tvoří tzv. měkké části školení, které
poskytne fy Tempo, 20% odborná část, kterou zajistí AČE. Vše bude zastřešeno CzWA .
Bude to 3-letý cyklus seminářů rozdělený do 5-6 míst, se skupinkami pro 15 účastníků.
Plán musí být hotov do poloviny dubna.
Nabídka školení byla výborem AČE odsouhlasena. O školení již projevila zájem Skanska.
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Příprava ENVI (26.-28.5.2009)

Envi- stánek domluvený – Ing. Jedlička, přihlásily se zatím 3 firmy, očekává se nižší zájem o
výstavu ze strany firem a boj za 2-letý cyklus
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Příprava valné hromady

Termín VH : na Envi. Je uvažován 2. den odpoledne od 14-16h v areálu výstaviště v některém
sále blízko pavilónů.
• Projednání CzWA s Ing. Punčochářem a Ing. Turečkem (Dopisy, které reagují
negativně na stávající koncepci CzWA na základě podnětů ze strany např. Doc. Dolejše,
Ing. Brože, mají své návrhy..)
Pozvat všechny na valnou hromadu
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Spolupráce MZe, MŽP, SFŽP a SOVAK
MŽP – spolupráce na velmi dobré úrovni (Ing. Jáglová)
S MZe spolupráce jde. Aktivity vyvineme po ustavení CzWA
spolupráce SFŽP – zastřešuje Ing. Valdman v oblasti prioritní osy 1.
• Dohadování-posudky byly jen na 2 ČOV, zastřešil Prof. Wanner.
• Podařila se rozjet jen 1.metodika, která je ve spolupráci s Hydroprojektem v oblasti
odvodňování urbanizovaných uzemí, ostatní metodiky jsou ve výhledu.
Pokud se podaří CzWA, nebudou se dělat výběrová řízení.
Dohoda na MPO. Máme zastřešit a udělat pro ně seminář při ENVI. Budou s námi jednat
o dalších činnostech za peníze. Budeme potřebovat příspěvky, obrátíme se na KČ.
SOVAK- dohoda o spolupráci SOVAK a CzWA je zatím jako interní koncept, je potřeba
dát Ing. Barákovi, Ing. Melounové a Ing. Soukupovi PhD.

Dokumentace AČE

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

(388) Ing. Jaroslav Švorc
odb. zástupce Tesla Holding
(384) Ing. Petr Švajda

Studující
(387) Hana Stryová, VŠCHT
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OS měření
Ing.Švajda-pokud doplní odbornou činnost, pak může být přeřazen na řádné členství
Korporativní členství
(963) Tesla Holding s.roUkončení členství
(71)Ing.Pavel Bartůšek-odchod do důchodu
(108)Stanislav Janda
(102)Ing. Václav Chytil -neplatí, není k zastižení od r.2006

8

Různé

I. Zadat Ing. Gálovi aktualizaci posteru KČ, v elektronické podobě předat a vyexportovat
v JPEG
II. Seminář v Blansku připraven, očekává se asi 80 lidí, ze ziskové části bude 15 % do AČE
III. Situace a další práce odborných skupin - referoval Prof. Wanner:
• Rýsují se 2 odb. skupiny jedna pro difúzní znečištění a druhá pro biologii vody. Na
schůzce Ing. Růžičková presentovala CzWA na hydrobiologické konferenci. RNDr.
Říhová-Ambrožová s dr. Komínkovou obešlou lidi a možná z toho vyjde jádro
nové odborné skupiny.
• Obeslat před VH členy, dořešit náplň OS, členství, strategii u těch, které to nemají
– Ing. Hartig.
IV. Situace časopisu Vodní Hospodářství
Referoval Prof.Wanner:
Hlavní problémy
• hlavní redaktor nepracuje na plný úvazek a není z Prahy (Stránský)
• 2. redaktor se stará o inzerci
• Stávající redakční rada je historicky vzniklá, bylo by potřeba vytvořit v souvislosti
s impaktováním novou radu a požadovat člena výboru AČE (CzWA) v redakční radě
• projednat novou podobu redakční rady na redakční radě 4.3.2009
• koncem května budou mít valnou hromadu, je potřeba účast předsedy CzWA
• potřeba komunikace se SOVAKem a vést to k jednomu impaktovanému časopisu…
V. INGO v roce 2009 končí, proběhla obhajoba. Vše dokladováno. Průběžná zpráva za 2008,
bylo 12 aktivit, které jsou všechny zdokumentovány.
VI. Prof.Wanner ukončí letos činnost ve výboru EWA, máme právo na účast 1 zástupce. Prof.
Wanner bude v EWA nadále ve vědeckotechnickém výboru. Dr. Růžičková je zapojena,
dalším kandidátem do EWA je Dr. Beneš, který je také navrhován místo Dr. Soukupa do
výboru AČE, dále Dr. Stránský.
Adeptů je dost, ale nejsou dořešeny finanční náklady pro ně.
Dr. Stránský se dobře chytá i v rámci IWA, bylo by dobré, aby se taky činil v EWA.
VII. Konference v Budapešti
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VIII. Voda v krajině=seminář na pražském magistrátě s velmi vysokým vložným, program a téma
dobré. Cena se dá domluvit.
Termín a místo konání 14. schůze výboru AČE:
6.4.2009 v restauraci Excalibur v M.Třebové

V Brně 5.2. 2009

Zapsala: Ing. Novotná
Schválil: Dr. Krňávek

