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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 valné hromady AČE ČR v roce 2007
Datum:
Místo konání:
Přítomni:

ve úterý 3. dubna 2007 v 12.30-13h
v salonku Hedva a.s , Lanškrounská 31, Moravská Třebová
viz přiložená prezenční listina

Valná hromada byla zahájena předsedou výboru AČE ČR Ing. Krňávkem, který přivítal
účastníky, zdůvodnil nový termín konání valných hromad AČE ČR kvůli sladění účetní
uzávěrky hospodaření AČE s kalendářním rokem. Seznámil přítomné s programem Valné
hromady, jehož hlavními body byly:
1. Konferenční poplatky
2. Hospodaření AČE ČR za rok 2006
3. Transformace AČE
Program byl schválen jednohlasně
Jednání valné hromady pokračovalo pod vedením Ing. Plotěného volbou zapisovatele a
komisí, které byly schváleny Valnou hromadou ve složení :
 mandátová – Ing. Chudoba, Ing. Hartig (2 hlasy se zdržely)
 pro přípravu usnesení- Ing. Pečenka, Ing. Šamal (1 hlas se zdržel)
 zapisovatel- Ing. Novotná (jednohlasně)
Pak už byly projednávány hlavní body programu:
1. Koncepce návrhu konferenčních poplatků za konference, na nichž bylo využito logo
AČE či jiných služeb AČE vycházela z již schváleného poplatku 50 Kč za účastníka
semináře a pak dle kritérií, jako je členství v AČE pořádající organizace, zda je akce
výdělečná, nebo se jde firemní den apod.
K návrhu se rozproudila živá diskuse, do které se zapojili nejaktivněji Ing. Sedláček, Ing.
Přibyl, Ing. Šamal. Z dalšího průběhu diskuse vyplynuly závěry, jež jsou shrnuty
v usnesení.
2. Zpráva o hospodaření vyslechla valná hromada od Ing. Fialové, hospodářky AČE
Zpráva obsahovala informace:
 O hospodářském výsledku AČE ČR za rok 2006
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 O hospodaření AČE ČR v roce 2006, stavu finančních prostředků AČE ke dni
31.12.2006
Je vedeno podvojné účetnictví, podáno daňové přiznání, zaplacená daň z příjmu je 0
Kč.
 Dále ing. Fialová podala přehled nákladů a výnosů,
 Ing. Fialová informovala Valnou hromadu o akcích , které byly přínosem pro
hospodaření AČE. Jde především o časopis Vodní hospodářství a o grantový projekt
v rámci programu INGO, nositel AČE řešení 2006-2009.
Zpráva o hospodaření AČE k 31.12. 2006 byla ke schválení předložena na 3.zasedání výboru
revizní komisi zastoupenou RNDr. Sojkou a Ing. Pečenkou. Revizní komise souhlasila se
zprávou Ing. Fialové a doporučila ke schválení na VH.
3. Informace o transformaci AČE, změně názvu a koncepci jejího dalšího vývoje podal
Ing. Krňávek.
Změny ve vývoji AČE by měly být v souladu s trendy vývoje EWA a IWA, ATV, dnes
DWA. Takto koncipovaná instituce by měla podporu ministerstev.
Hlavní směry činnosti by měly být především následující:
 Svými aktivitami pokrýt celý obor vody, od vodárenství, přes stokování, čistírenství a
zpracování kalů, až po ochranu životního prostředí.
 Jednotlivé oblasti budou pokryty činností příslušných odborných skupin. Do těchto
odborných skupin bude přesunuto poskytování expertních služeb. Pro činnost jednotlivých
odborných skupin je nutno získat jednotlivé členy AČE.
 Každá OS bude mít svého předsedu a místopředsedu, kteří budou členy koordinační
skupiny při výboru AČE.
 Jednotlivé OS budou realizovat přenos poznatků ke členské základně (organizace
seminářů) a budou ve své oblasti zajišťovat zpracování podkladů pro normotvornou
činnost a legislativu.
 Udržet a prohloubit pozici odborného garanta na ministerstvech MŽP a MZe v oblasti
legislativy, technických i odborných otázek, zajišťovat a zprostředkovávat přenos
informací, zaměřit se na oblast vzdělávání a školení pracovníků v oboru podporované
ministerstvy.
 Udržet členství v EWA a IWA s možností presentace na mezinárodní úrovni
 Profesionalizace sekretariátu.
Předpokládaná doba transformace je cca 3 roky.
Ing. Krňávek vyzval členy AČE, aby přispěli dalšími náměty, impulsy a připomínkami
k zamýšlené transformaci.
V diskusi byla zdůrazněna potřeba začít jednat o sloučení mezi vedením AČE a AVE.
Dále valná hromada pokračovala hlasováním o usnesení valné hromady vypracované komisí
pro přípravu usnesení. Mandátová komise konstatovala schopnost usnášení valné hromady dle
stanov AČE .
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Usnesení Valné hromady AČE ČR v úterý 3. dubna 2007
v Moravské Třebové :
Valná hromada schválila:
1. Program valné hromady a zvolení zapisovatele, mandátovou komisi a komisi pro
zpracování usnesení valné hromady. (jednohlasně, počtem přítomných členů 33.)
2. Zprávu o hospodaření AČE ČR za rok 2006 přednesený Ing. J. Fialovou
(32 hlasů, 1hlas se zdržel)
3. Stanovení pravidel a poplatků za používání loga AČE ČR na odborných akcích takto:
3.1. Použití loga na jakoukoliv akci schvaluje výbor AČE ČR
3.2. Je-li logo AČE ČR použito na odbornou akci, na kterou je vybíráno vložné, uhradí
pořadatel asociaci poplatek 50 Kč za každého účastníka akce platícího vložné.
Pokud pořadatel akce není korporativním členem AČE ČR nebo člen odborné
skupiny AČE ČR, je navíc povinen poskytnout účastníkům akce z řad AČE ČR
slevu na vložném, a to:
- řádným členům AČE ČR (AČE SR) minimálně 5 %
- korporativním členům –vystavovatelům obou organizací, minimálně 10%
Pořadatel akce, který je členem odborné skupiny AČE ČR nebo korporativní člen,
může členům asociace poskytnout slevu dle vlastního rozhodnutí
3.3. Je-li pořadatel akce korporativní člen AČE ČR a na tuto akci není vybíráno vložné,
může použít logo bez poplatku asociaci.
3.4. Poskytnutí služeb sekretariátu AČE ČR, rozsah a úhrada těchto služeb bude vždy
dohodnuto individuálně.
(31 hlasů, 2 hlasy se zdržely)
4. Valná hromada bere na vědomí: informaci předsedy AČE ČR Ing. Krňávka o
připravované transformaci AČE ČR na „Asociaci vody“ (pracovní název CZWA.)
(jednohlasně)
Po hlasování usnesení valné hromady byla valná hromada byla ukončena.
V Moravské Třebové , 3.4.2007
Zapsala: Ing. V. Novotná
Schválil: Ing. Krňávek PhD.

