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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 14. zasedání výboru AČE ČR dne 6. dubna 2009
konaného na restauraci Excalibur v Moravské Třebové

Přítomni:

Ing. Fialová, Ing. Hartig CSc., Ing. Krňávek PhD., Ing. Jedlička, Ing. Langer,
Ing. Novotná, Ing. Plotěný, Ing. Růžičková PhD., Prof. Ing. Wanner DrSc

Omluveni:

Ing. Lánský PhD., Ing. Soukup PhD, Ing. Stránský, PhD, Ing. Vilímec

Přítomni hosté:

Ing. Fiala PhD., Ing. Folller, Ing.Pečenka, RNDr. Sojka,

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

Situace bienální konference
Situace a další práce OS
Stav transformace na CzWA
Příprava valné hromady
Práce s členskou základnou
Situace časopisu VH a spolupráce
Různé
CzWA – organizační řád a etický kodex

Jednání vedl Dr. Krňávek.
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Situace bienální konference

Informace podali Dr. Růžičková a prof. Wanner:
-

Zatím je přihlášeno 105 účastníku. Od sponzorských firem ze slíbených 305 tis. Kč je
zaplaceno jen 180 tis.
Chybí i slíbené peníze z MZe, Ing. Tureček tuto záležitost předal Ing. Punčochářovi, který
to ještě neřešil, je nezbytné kontaktovat (Wanner, Krňávek).
Když budou malé počty přihlášených, nabíhají vyšší platby za pronájmy..
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Prof. Wanner prošel rozpočet s kolegou Ing. Srbem a udělali redukce v rozpočtu, celkové
náklady budou poloviční než původně uvažované, cca 670.000 Kč.
Navržená úsporná opatření:
 je zrušené oficiální tlumočení, cizincům budou překládat doktoranti
 sborník bude jen na CD
 je zrušena výroba jednotných log, každá firma si dodá své vlastní logo
 budou sníženy personální služby a zapojí se doktoranti
 sníží se tiskové práce a bude jen finální program, který je průběžně aktualizován na webu
a bude v konferenčních taškách účastníků
 nebudou speciální konferenční tašky, náhrada bude řešena společně s firmou Icaris
 byla zrušena večeře pro členy výboru (cca 30.tis)
Byla rovněž diskutována posterová soutěž:
- otázka výše odměn
- otázka, zda postery dělit na 2 kategorie, nebo jednu, tj. 2x po třech nebo mít pět cen.
Bylo rozhodnuto, že postery mohou být lákadlem pro mladé, proto ponechat vše jako v Brně,
odměny jsou lákavé, studenti se snaží a postery budou zajímavé a změn je už dost. Bude
ponecháno 20 000 Kč na odměny.
Drobné reklamní předměty, které zbyly z minulé bienálky je možno dát na Plzeň.
Počet účastníků by měl být alespoň 120, kdy bude alespoň minimální zisk, cca 12 000,-Kč,
další účastníci už půjdou do zisku. Platí pořád, že Icaris dostane 10% z objemu peněz
Lze očekávat, že některé platby budou na poslední chvíli.
Proběhla živá diskuse v souvislosti s malým zájmem o konferenci v Plzni, byla zvažována
řada otázek :
- Některé zájemce odrazuje účast cizinců, mají obavu z neznalosti jazyků
- Ing. Foller vyslovil názor, že konferencí je již moc. Je potřeba také dořešit otázku
poplatků, když je konference pořádaná v režii AČE, anebo jen pod záštitou AČE.
Kdokoliv pořádá jakoukoliv akci se zveřejněním loga, měla by AČE být u všech stejně
přísná. Mělo by se o všech konferencích vědět dopředu a plánovat je termínově i
tematicky.
- Nepodceňovat jednodenní akce, je jich hodně a v součtu znamenají hodně dnů a peněz,
kdyby někdo chtěl být na všech
- Prof. Wanner poukázal na to, že do svých akcí AČE vkládá intelekt. potenciál, jsou také
konference bez vložného (Envipur), jsou konference s tradicí M.Třebová, jsou tu
slovenské konference v atraktivním prostředí V. Tater
- Bienálka si musí stanovit priority.
- V současné době firmy šetří.
- Pokud zachováme bienálku, tak kde? Zda volit různé atraktivní lokality (ATV má
konference v různých městech = cestovatelský, resp. zákaznický zážitek), nebo na jednom
místě (lidi mají rádi tradici - ČR)
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V EWA komise pro evropské záležitosti dělá v Bruselu konference, kde se řekne co bylo
nového v unii. Nikdo od nás se tam nezúčastňuje, problémem je strach z jazyků zejména u
střední generace, mladí jsou na tom lépe.
Ing. Plotěný má názor, že na konferenci by mělo být vždy něco, co je nové, konference by
měla být tak trochu „vizionářská“
Konference OS by měly být pokud možno co nejvíce specializované, aby lákaly vybrané
okruhy odborníků - provozní, kanálnické ap.
Sehnat přednášející ze zahraničí?
Konference má mít svůj scénář.

Závěrem diskuse bylo konstatováno:
 Chybí nám obecné zastřešující referáty, dnes je to stále úzce zaměřené, není tam propojení
mezi obory a oblastmi….(na odpady, certifikace...)
 Obecně - bienálka je potřeba…jednodenní seminář to nenahradí, bienálka by měla mít
celkem 2dny
 Konkrétní záležitosti by měly být taženy přes odborné skupiny
 Volit by se měla jedna lokalita, jako například lázně, Ski hotel, ….
 Termín - září se jeví jako vhodný termín….
 Využít potřeby ministerstev presentovat informace.
 Vždy byly nápomocné místní organizace VAS, VaK, Veolia - ?
Toto téma je nutno řešit po konferenci v Plzni.
Připomenout Stránskému, že slíbil upoutávku na bienální konferenci na Vod. Hospodářství
(Prof. Wanner, Dr. Růžičková)
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Situace a další práce OS

1. V současné době se konsolidují tři odborné skupiny:
- OS Průmyslové vody - novým vedoucím OS je Dr. Binzar, připravuje se zahajovací
schůzka
- OS Technologické zařízení čistíren a vodáren, proběhlo 1. jednání v Rakovníku u Ing.
Sedláčka. Skupina je, připravuje se náplň.
- Ve spolupráci s Dr. Růžičkovou se připravuje vznik OS hydrobiologie
2. OS Kaly a odpady se sešla, na schůzce se zúčastnilo 5 členů – je nutno povzbudit
3. V organizační řádu chybí řada pravidel a postupů kolem činnosti OS, skupina se má sejít
2x, využívat emaily nebo internetovou komunikaci ? Ing. Hartig vytvoří manuál pravidel
OS
4. Vyvinout tlak na členy asociace na vytvoření široké základy OS
5. Ing. Plotěný vytvoří vzor kolem organizace seminářů OS, jak pracovat pod 1 účtem. Má to
už částečně připraveno, až to bude hotové, rozešle to všem vedoucím OS a členům
výboru.
6. Dát do Vodního hospodářství výzvu k aktualizaci svých dat na webu (Jméno, kontakt.
adresu, email, zařazení, zájem o OS). Připraví s Dr. Lánským Ing. Hartig
7. OS budou zastřešovat ČL, plán teď končí. V M. Třebové proběhne v salónku schůzka
s vedoucími OS na přípravu harmonogramu pro ČL. Počet 4 až 12 stránek.
- Za náplň a kvalitu zodpovídá redakční rada, resp. zodpovědná osoba, která byla
delegovaná redakční radou. Nikoliv vedoucí OS, ten shání články. Vědecká sdělení
jsou lektorovány.
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Jak má vypadat zaštíťování OS? Co udělat, když nebude vyhovovat obsah, někdo by
to měl schvalovat…
- Je potřeba připravit změnu názvu ČL, musí se vytvořit vnitřní předpis pravidel pro
tvorbu ČL.
- Redakční rada by měla 3 měsíce dopředu upozornit, že bude požadovat příspěvky !
(Foller nevěděl, s jakým předstihem je potřeba dodat článek….netušil, že je recenze a
je potřeba je dodávat aspoň 2 měsíce dopředu).
Dragoun a Stránský do příspěvků nesmí zasahovat obsahově – nemají oprávnění !
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Stav transformace na CzWA- stanovy, další postup

Stanovy CzWA jsou hotové. Podání na Ministerstvo vnitra bylo odloženo, dokud nebudou
schváleny valnou hromadou.
Při podání na MV ČR je potřeba:
2 kopie presenční listiny z valné hromady,
2 x stanovy, stanovy se nesmí kopírovat, jedny stanovy zůstanou na ministerstvu, na druhé
dají razítko
Do valné hromady nachystat etický kodex a organizační řád – bude projednáno po výboru.
4 Příprava valné hromady a ENVI
4.1 Příprava valné hromady
Termín VH: 27.5.2009 od 14-16h
Místo: na Envi , sál Morava pavilón A3
Občerstvení: káva a minerálky
-

4.2

Stanovy, organizační řád a etický kodex zaslat všem před valnou hromadou
k připomínkám
Účetně a konec AČE a začátek CzWA 31.12.2009, prosinec bude určen na přechodné
období
Členské příspěvky zůstanou stejné, je potřeba dát do zápisu z VH !
Pozvat na valnou hromadu: Ing. Punčocháře, Ing. Turečka, Doc. Dolejše, Ing. Brože –
návrh dořeší Dr. Krňávek, Prof. Wanner
Cena za pronájem sálu je 5 000,-Kč, my budeme mít svůj PC, dataprojektor dodá veletrh,
mikrofon taky. Kapacita sálu až 190 osob.
Připravit formulář na aktualizaci svých dat (Jméno, kontakt. adresu, email,zařazení ,
zájem o OS). Připraví s Dr. Lánským Ing. Hartig
Do valné hromady udělat inventury, seznam položek – zajistí Ing. Jedlička

Příprava ENVI (26.-28.5.2009)

Stánek č. 38, pavilon D na stejném místě jako vloni. Zase společně s Vod. hospodářstvím.
Jsou přihlášené 4 firmy, každá po 20 000 Kč, Gál připravuje jejich loga a naše LOGO ( AČE
a CzWA).
Na AČE byl Gál na revizi posterů, zaktualizuje se poster s KČ
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Je potřeba dát informaci o stánku na ENVI na web (Dr. Lánský) a do Vodního Hospodářství
(Ing. Jedlička)
Personální obsazení na stánku:
- Dr.Růžičková bude na 2 dny, 1.den odpoledne, 2.den a 3.den dopoledne
- Dr.Krňávek se bude vyskytovat průběžně
- Ing. Jedlička nabízí 3.den odpoledne
- V případě nutnosti Ing. Foller
Občerstvení na stánek zajistí Ing. Jedlička a p. Školudová
Na stánku AČE bude:
 Informace o valné hromadě!
 CD z bienálky v Plzni – cena pro běžný prodej 500 Kč (vše co s neudá na bienálce) a ze
semináře v Blansku - cena150,- Kč
 anglické materiály Národní komitét EWA, IWA – vloni byl zájem o ročenky, Dr.
Růžičková, Prof. Wannner prověří možnosti zaslání ucelených materiálů EWA, IWA
(přihlášky k různým členstvím zůstaly bez povšimnutí)
Drobné reklamní předměty co zbudou z bienálek, dát na stánek.
Seminář MPO bude, ale letos jsme mimo, vzal to SOVAK (možná spolupráce ?).
My máme jen 28.5. na 14h, program jsou technické novinky, nikoliv firemní presentace .
Upoutávka na možnost presentace firem na stánku je ve Vodním hospodářství, firmy se
mohou přihlásit nejpozději do 10.4. (konec pro květnové číslo)
5
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Práce s členskou základnou
Sekretariát nestačí, jsou chyby v adresách…Dr. Růžičková dá dohromady adresář, doplní
adresy, hlavně elektronické a doktoranti doladí aktualizaci adres do funkční verze
Udělat v elektronické verzi členskou základnu, přihlášky skenovat, aby se daly dopisovat
kontakty...(celé zastřeší Dr. Růžičková)

6 Situace časopisu VH a spolupráce MZe, MŽP, SFŽP a SOVAK
6.1 Situace časopisu VH
- Impaktace není jednoznačná. Byla úvaha o setkání se SOVAKem, které ale bylo
odmítnuto, např. VÚV, SOVAK původně chtěl a po představenstvu oznámili, že ztratili
zájem o spolupráci.
- Prof. Wanner tuší, že by veškerou agendu měl na starosti
- Stránský se zdá, že nemá zájem impaktovat. Redakční rada je historická, postoj
k impaktací mají odtažitý. Problém je s reklamami, vědecký text nesmí být přerušovaný.
- Když nebude impakt, přijde VH o všechny odborné články….impaktované časopisy jsou
USA, GB. Například v odpadovém hospodářství má na východě Maďarsko - vychází 2x
ročně. Tuto koncepci bychom mohli přijmout pro VH. Periodicita může být častější, nebo
ne, ale hlavně pravidelně. Chtělo by to podporu redakční rady, která u stávající není.
- V květnu na valné hromadě Vodního hospodářství by měl být přinucen spolumajitel Vod.
Hospodářství, aby vzniklou situaci řešil, buď jménem hl. šéfredaktora, nebo majitele. V
souvislosti se změnou na impakt provést výměnu redakční rady, připravit kandidáty na
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6.2

novou redakční radu. Např. Dr. Vučku nechat, je zkušený a má zájem. Nebo udělat řadu
A, která je a udělat novou řadu B ?
Valná hromada Vod. Hosp. je v polovině května. Dr. Krňávek by se chtěl zúčastnit a
prověřit situaci! V tom případě bude vybaven ověřeným pověřením k zastupování AČE
jako podílníka (AČE má 31%).
Musí se udělat nová smlouva s Vod. Hospodářstvím, podíl AČE přejde na CzWA
Sovak je v seznamu recenzovaných časopisů.
Spolupráce MZe, MŽP, SFŽP a SOVAK
-

MŽP – na spolupráce letos je smlouva (zajištěno Dr. Krňávek), jsou projednány
záležitosti kolem Plzně. Informace z oblasti vodního hospodářství nejsou pro MPŽ
nejdůležitější, můžeme být rádi za to, co od nich máme. Ing. Jáglová nepočítala, že
by byly uvolněné nějaké peníze na Plzeň. Jinak je tam AČE obecně bráno dobře,
v případě personálních změn to nestojí jen na Ing. Jáglové.

-

Spolupráce s MZe stagnuje, Dr. Krňávek se ještě pokusí vyřídit přímo u Ing.
Turečka slíbený sponzoring na bienálku v Plzni….

-

spolupráce SFŽP – zastřešuje Ing. Valdman v oblasti prioritní osy 1.
• Posuzování ČOV Praha, je k dispozici 1stav. Prof. Wanner s pověřením výboru
převezme variantu návrhu dokumentace rekonstrukce ČOV. Domluvit s Ing.
Fialou 5-člennou skupina: stavař (Dušek), mechanicko-fyz. procesy ?, čištění
srážkových vod ?, mech.chem. procesy (Batěk) a někdo přes biologii (Žabková)
– nutno projednat s Dr. Krňávkem
• Rozběhlá je metodika, kterou dokončuje Ing. David Stránský s OS OUU ve
spolupráci s HDP.

7 CzWA – organizační řád a etický kodex
Formou diskuse byl projednáván organizační řád a etický kodex. U etického kodexu pro
CzWA bylo dohodnuto, že vyjde z překladu etického kodexu EWA s drobnou úpravou (zajistí
Prof. Wanner).
8
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Hospodářství
Proběhla účetní uzávěrka, příjmy 2 022 tis, výdaje 1 956tis.
Neplatili jsme, nejsme v mínusu, máme vyrovnaný rozpočet, jak bylo schváleno na valné
hromadě.
BÚ 477 tis. Kč + 274 tis. Kč na Grant Ingo
TV CS 123 tis. Kč
V pokladně 61 tis. Kč! – nutno řešit – hospodářka a sekretář !, je potřeba odnést 40.tis. Kč
do KB…!
V členském IČ. zaplaceno 132 tis. Kč. Měl by být vydáván doklad o zaplacení členského
příspěvku jako je to v IWA, EWA ?
Pro KČ budou složenky na 12 tis. Kč, někteří členové neplatí,
Neděláme každoročně inventury, je potřeba udělat seznamy položek, dokladovat
inventární čísla, cca od 3000 Kč. Je potřeba to udělat do valné hromady.
Ing. Jedlička, Ing. Fialová, Dr. Sojka.
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Dokumentace AČE

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

Studující

(389)Ing. Hasssmann, Chomutov,17.6. 1946,
OS automatizace řízení procesů, hasssmann@tpcv.cz
-

-

Korporativní členství
(964) Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o-zástupce Jan Kašpar,
email: ekomonitor @ ekomonitor.cz
Ukončení členství
Ing. Ivo Pardus-více důvodů (důchodce)

10 Různé
I. Diskuse s Ing. Hluštíkem v souvislosti s pozváním zástupců AČE do SOVAKu na jednání
15.4. – valná hromada – Dr. Krňávek vyjasnění vztahů
21.května – komise vodárníků – Dr. Krňávek přechod AČE na CzWA
II. IFAT – bude v roce 2010, do konce března 2010 zabojovat o podporu MPO, aby se AČE a
KČ mohli zúčastnit. V současnosti není na MPO dobrá atmosféra pro spolupráci. EWA by
naopak chtěla, aby se národní komitéty IFATu zúčastnily. Měla tam být konference.
Medaile budou asi jednou za 4 roky, výběr je náročný. MPO nemá Mnichov zařazen do
plánu akcí 2010 a státní podpora asi nebude.
III. Ing. Goméz chce odsouhlasit dát abstrakty z konferencí a vytvořit databázi na webu, pomocí
kterých lze udělat odkazy na sborníky. Odsouhlaseno, když dá webovou adresu, kde budou
abstrakty.
IV. Po jednání s Dr. Raclavským se nabízí na sekretariát Ing. Kozelský jako pracovník na
částečný úvazek, aby vedl agendu, pořádání konference, hledat grantů, které jsme schopni
odborně garantovat…financování? Stačilo by mu 10 tis. Kč. Současně je doktorand, není
člen AČE a pokud chceme trvalé řešení, tak patrně není vhodný…, raději v souvislosti
s CzWA zvažovat a zapracovat novou sílu na sekretariát
Termín a místo konání 15. schůze výboru AČE bude upřesněno – předpoklad
červen 2009
V Brně 6.4. 2009

Zapsala: Ing. Novotná
Schválil: Dr. Krňávek
Příloha :
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Zápis z redakční rady ČL ze dne 1. dubna 2008
konané v salonku Domu HEDVA a.s., Moravská Třebová
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Foller, Hartig, Hlavínek, Jedlička, Plotěný Wanner
Fiala, Pryl, Prax, Přibyl, D. Stránský, Šorm, Vilímec, Čejka
Krňávek

Vzhledem k omezené účasti se na schůzce vynechala úvodní hodnotící část a bylo přikročeno
rovnou k plánu ČL na další období.
Rozdělení editorů a náplně jednotlivých čísel v r. 2009/2010
Červenec 2009
Nakládání s dešťovými vodami.
Hlavínek, D. Stránský
Září 2009
Městské čistírny odpadních vod.
Zpráva z bienální konference Plzeň 2009.
Stav příprav nové ÚČOV Praha.
Fiala, Wanner
Listopad 2009
Odborná skupina Kaly a odpady.
Čejka, Hartig
Leden 2010
Odborná skupina ČAO.
Připravující se skupina Biologie vody.
Plotěný
Komínková, Růžičková
Březen 2010
Odborná skupina Analýza a měření.
Vilímec
Květen 2010
Názory AČE ČR/CzWA na membránové technologie ve vodárenských a čistírenských
provozech.
Hlavínek, Plotěný
Prof. Wanner projedná s šéfredaktorem Ing. Stránským způsob, jakým se budou pravidelně
v ČL prezentovat jednotliví korporativní členové AČE ČR/CzWA..
Další schůzka Redakční rady ČL bude svolána na podzim 2009 k projednání tématu
„Budoucnost Čistírenských listů v rámci nové CzWA“.
Zapsal a schválil: J. Wanner

