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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 1. zasedání výboru AČE ČR dne 13.prosince 2006 
konaného na sekretariátu AČE ČR v Brně   

 
 

Přítomni: 
Ing. Fialová; Ing. Hartig Csc.; Ing. Jedlička; Ing. Krňávek PhD.; Ing. Langer; Ing. Lánský 
PhD; Ing. Novotná; Ing. Plotěný; Ing. Růžičková, PhD.; Ing. Soukup PhD; Prof. Ing. Wanner 
DrSc.,  
 
Omluveni: 0 
 
Přítomní hosté:  
RNDr. Sojka 
 
Jednání výboru probíhalo dle programu v pozvánce a zahájil  je Prof. Wanner: 
 
Vytyčil hlavní úkoly nového výboru: 

I. lépe si organizovat činnost 
II. zlepšit činnost odborných skupin a navázat užší kontakt s vedoucími odborných 

skupin, z nichž není nikdo ve výboru, a proto bude vhodné je průběžně přizývat 
k jednání výboru 

III. navázat užší kontakt AČE s MŽP a MZe 
 
Zhodnotil výsledky voleb:  
je nutno výsledky voleb respektovat, i když ne všichni jsou s výsledky voleb spokojeni. Je 
potřeba v  činnosti AČE dále udržovat a  navazovat spolupráci v širším míře  se školami:  

o VUT Brno   
- Fakulta stavební –UVHO: Ing. Raclavský, Doc. Hlavínek, Ing. Prax   
- Fakulta stavební –UVHK: Prof. Starý  
- Fakulta chemická – UCHTŽP: Prof. Dočekalová  
- Fakulta strojního – Ústav Proces. a ekol. inženýrství: Prof. Stehlík 

o ČVUT Praha – Prof. Pollert spolupráci přislíbil 
o VŠCHT Praha – spolupráce přislíbena aspoň na stávající úrovni  
o VŠ báňská v Ostravě – pokus o navázaní bližší spolupráce s Doc. Raclavskou 

v minulém volebním období nevyšel. Třeba opakovat kontakt přes vedoucího ústavu.  
o Masarykova universita – Fakulta informatiky: Prof. Hřebíček  

K vystoupení Prof. Wannera se připojil Ing. Hartig, upozornil, že předseda skupiny pro 
kanalizace České vědeckotechnické vodohodpodářské společnosti položil svou funkci a 
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navrhl výboru, aby AČE nabídla skupině vzájemné sloučení pod AČE a dále pracovali pod 
její hlavičkou. Výbor pověřil Prof. Wannera a Dr. Krňávka tuto možnost projednat s Dr. 
Davidem Stránským  v lednu v Pardubicích na odborné akci skupiny, na kterou je pozván.  
 
Dále již jednání výboru vedl Ing. Jedlička 
 
1. Volba funkcionářů do nového výboru – z výsledků voleb jasně vyplynula volba Dr. 

Krňávka novým předsedou AČE a byla členy výboru jednohlasně potvrzena a 
odsouhlasena.  

 
Po své volbě Dr. Krňávek vystoupil: 

� požádal výbor o odložení volby funkcionářů výboru na příští termín zasedání výboru s 
odůvodněním, že by napřed rád s jednotlivými členy výboru pohovořil, na základě 
toho si vytvořil lepší představu struktury výboru. 

� Výbor na jeho návrh zatím  pověřil vedením sekretariátu nadále Ing. Jedličku a Ing. 
Fialovou. 

� Nastínil svůj program: 
- navázat úzký kontakt se školami a odbornými organizacemi 
- víc zapojit členy AČE do její činnosti 
- pozitivně zhodnotil postavení AČE a vyzvedl její odbornost vedle VTS a SOVAKu. 

Vyjádřil naději, že v daném duchu bude AČE pokračovat nadále.  
- preference česko-slovenského charakteru AČE se vzájemně propojenou spoluprací 

ve všech oblastech činnosti 
- Zvažovaná představa struktury výboru je následující 

o každý člen výboru bude mít na starosti určitou oblast činnosti AČE 
o zajišťování toku financí do AČE 
o hlavní důraz bude kladen na odborné skupiny 
o odborná činnost  (posudky, projekty, legislativa, normotvorná č., směrnice)  
o zajišťování odborných záležitostí a presentace pro oblast čistírenství a pro 

oblast kanalizací (výstavy, semináře, konference, www, VH) 
o člen výboru, který bude pověřený zahraničními aktivitami, spolupráce 

s partnerskými organizacemi, školami. 
o užší spolupráce s korporativními členy, zajišťovat jim kvalitní reklamu  

- Zvažuje možnost trvale placeného člověka, který by zajišťoval a řídil akce AČE . 
Tento bod vyvolal diskusi, z níž vyplynulo, že by to bylo možné jen v případě , že by 
si tento pracovník na sebe svojí činností plně vydělal. 

  
RNDr. Sojka v souvislosti s projednáváním funkcionářů výboru oznámil, že byl pro další 
volební období 2006-2009 opětovně zvolen předsedou revizní komise.  

 
2. Kontrolu zápisu z minulé schůze výboru  

2.1. Akce 2006  
• Seminář ke 100. výročí staré ČOV v Praze –Bubeneč uspořádán byl 13.9 2006 

Pražským magistrátem, proběhl za účasti hostí z Německa (Hamburg) a Bruselu (EU), 
bohužel nebude sborník, proto by bylo vhodné nejzajímavější referáty nechat vyjít 
v Čistírenských listech.  
(při této příležitosti vznikla zajímavá publikace od pana Jáska, která je k dispozici  na 
PVS u Ing. Kinkora) 

• Seminář „Praktické zkušenosti s řízením a monitorováním ČOV v ČR “ 21. 9.2006 
pořádaný AČE OS městských ČOV s VŠCHT a firmou Hach Lange byl velmi 



3(3) 

úspěšný a setkal se širokým zájmem odborné veřejnosti. Byl spojen i s reklamou, ale 
nebylo to na škodu a je potřeba v tomto duchu pokračovat a velmi vhodné by bylo 
uspořádání seminářů postupně se všemi firemními korporativními členy.  

• Konference v Břeclavi 4-6.10.2006 proběhla s tradičně vysokou účastí cca 400osob. 
Problém je s vyúčtováním akce s pořádající firmou ARDEK. Je potřeba, aby se Prof. 
Wanner a Dr. Krňávek sešli s Doc. Hlavínkem a dohodli se, zejména na postupu 
příštím  roce. 

• Oslava 125. výročí Vodárenské akciové společnosti v Jihlavě 30.11.2006  byla to 
jednodenní akce odborně sice zajímavá, ale nakonec špatně zorganizovaná, s nízkou 
účastí.  

• „Odpadové vody 2006“ Tatranské Zruby, konference AČE SR 18.-20.10.2006 byla 
skvěle organizačně i odborně připravena s rekordní účastí. Zpráva a foto ze semináře 
jsou ve VH č. 11/2006. 

• Valná hromada AČE – úspěšně proběhla včetně voleb. 
 
3. Akce 2007 

• Seminář VAS a.s. v Boskovicích v termínu 22.-23.2.2007 – připravuje Ing. Foller.  Je 
potřeba s ním ještě projednat, zda a jakou formu se spolupráce od AČE očekává. V 
roce 2005 AČE pomohla s přednáškami, propagací a pozvánkami.   

• Seminář korporporativních členů - pod bodem 4 zápisu 
• M.Třebová v termínu 3.-4.4.2007, 12. ročník, vše již připraveno, ale je vážná obava, 

že novela 61/2003Sb., na níž je postaven program, nebude schválena. Asi bude muset 
být nahrazeno tématem „Příprava Metodického pokynu k novele“. Metodický pokyn 
se vypracovává se spolupráci s AČE ČR, která bude doporučena referátům ŽP jako 
konzultační orgán pro vydávání Rozhodnutí 

• VODKA 29.-31.5.2007 - pod bodem 5 zápisu 
• 10. konference IWA ve Vídni „Velké ČOV “ (100 tis. EO) 9.-13.9.2007. AČE ČR má 

zde zastoupení programovém i organizačním výboru. Čeští autoři jsou vyzváni 
k presentaci ČR referáty s tematikou „velké ČOV“.  
- Byl by vhodný referát Hydroprojektu : ÚČOV Praha  
- Bude rozeslán cirkulář konference s termínem odeslání hotových referátů (termín 

bude v únoru) Doporučuje se cirkulář dát na webové stránky AČE  
                                                                                                             Prof. Wanner  

• Bienální konference AČE v Brně v termínu 18-20.9. 2007  
- je potřeba zařadit do programu odborného vzdělávání ČKAIT a to do 30.4.2007! 
- k presentaci na konferenci byli obesláni korporativní členové a firmy, lze ještě 

uplatnit v Boskovicích a v M. Třebové 
- plánuje se obeslat dopisem hejtmana Jm. kraje a Ing. Hubáčkovou z krajského ŽP  
- zvážit, zda pozvat odbory vody ČI a úřadů  

• Břeclav 2007 –se bude řešit až podle výsledků jednání s Doc. Hlavínkem  
 

3.1. akce 2008 
• „ Letní akademie“ v Praze 1.- 4.9. 2008 
• IFAT Mnichov 4.-8.5.2008   

 
4. Seminář korporativních členů 

Termín je naplánován na začátek března (v týdnu 5.-9.3.) Je potřeba zvolit téma 
přednášek, vyžádat od korporativních členu, o  sdělení o jaké téma mají zájem, a to do 
10.1.2007!, na předešlých seminářích  byla legislativa a fondy EU . 
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5. VODKA 29.-31.5.2007 

Schůzka přípravného výboru bez účasti AČE proběhla 6.12. 2006 . 
� Prof. Hřebíček dodal podklady se shrnutím programu minulého semináře a 

pracovní verzi návrhu připravovaného doprovodného programu . 
� probírala se loňská nízká účast na semináři  
�  na příští schůzi  přípravného výboru by měl zastupovat AČE Prof. Hřebíček 

(domluví Ing. Jedlička) 
� odborný Garant programu bude MŽP a AČE 
� přednášky AČE lze nabídnout pouze do bloku Novela 61/2003 Sb.. Jiné 

tématické okruhy se nás netýkají. Návrh dodání přednášek z AČE je potřeba 
odevzdat organizačnímu výboru VODky a na vědomí Ing. Melounové 

� referáty pro Vodku budou dodány do 15.1.2007! 
Vloni měla AČE stánek na VODce za zvýhodněnou cenu na nevýhodném místě. Jak 
to bude letos? Bude-li AČE brána jako partner pořádajících organizací, je potřeba 
požadovat stánek na výhodném místě, jinak se obejdeme bez stánku! 

 
6. Činnost odborných skupin byla probírána úvodem v rámci koncepce další činnosti 

nového výboru AČE  (úvod a bod 1) 
 
7. Hospodářské záležitosti 
Informace podala Ing. Fialová .  
 
8. Stav členské základny  

Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 
 

Řádní Přidružení Studující 

Ing. Pavel Král,  
Veolia s.r.o  

Ing. Aleš Ondrůšek  SIAD Czech s.r.o - 

Ing. Marek Slavíček –ČVUT 
Fakulta stavební OVS a VS 

Ing. Vladimír Figalla , firma Eko-eko s.r.o  - 

 
Korporativní členové 
PVS a.s – kontaktní osobou je Ing. Jaroslav Kinkor  
 
9. Různé 
• Nový výbor pozdravuje Ing. Václav Stránský  z Vodního Hospodářství 
• Je vypracována Zpráva o zdrojích znečištění Vír a Mostiště. 
• Informace z EWA – u příležitosti IFATU bude EWA udělovat ocenění za vynikající 

přínos v oblasti čistírenství , stokování a zpracování odpadu. Do 26.1. 2007 mají být 
navrženi národní kandidáti z členských zemí EWA a kandidát bude vybrán na zasedání 
vedení EWA v Dubrovníku 25-27.dubna. Nominace kandidáta musí být podepsána 
předsedou AČE. Výbor AČE navrhuje nominovat Prof. Wannera 

 

V Brně, 13.12.2006 
Schválil: Dr. Krňávek, Prof. Wanner  
 
 
 


