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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 ze 9. zasedání výboru AČE ČR dne 10. července 2008 

konaného v knihovně VŠCHT v Praze 

 
  

Přítomni: 
Ing. Fialová, Ing. Hartig CSc., Ing. Jedlička, Ing. Krňávek PhD., Ing. Lánský PhD., Ing. 
Langer, Ing. Novotná, Ing. Plotěný, Ing. Růžičková PhD., Prof. Ing. Wanner DrSc,  
 
Omluveni: Ing. Soukup PhD.,  
Přítomní hosté: Dr. Červinka 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ : 
 

1. Situace bienální konference 
2. Stav transformace CzWA 
3. Řešení stránek www - aktualizace 
4. Situace a další práce OS – Hartig + mluvčí OS 
5. Situace časopisu Vodní hospodářství 
6. Spolupráce MZe, MŽP, SFŽP 
7. Hospodářské záležitosti 
8. Různé 

 
Jednání zahájil Dr. Krňávek. 
 
1 Situace bienální konfernce 
 

S koncepcí zajištění konference vystoupil za firmu  ICARIS - Dr. Červinka.  
 
Seznámil výbor s návrhem  organizace  prostor konference, občerstvení, panelové 

diskuse a předpokládanými náklady . 
Konference by měla být 5-7. 5.2009 v Kongresovém centru Parkhotelu v Plzni. Je lepší 

než Voroněž, ale také  pronájem prostorů a techniky je cca 1,8 dražší než Brně. Cenová 
kalkulace konference byla vypracována na předpokládaný počet účastníků konference 265, 
což vycházelo z účasti na předchozí bienální konferenci s navýšením poplatků.    
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Základní položky, zajišťované Icarisem, kromě pronájmu prostor a zajištění techniky: 

1-2. oznámení konference,  poslední oznámení se bude rozesílat pouze registrovaným 
účastníkům 
Programové brožury 
Sborník přednášek  
Sborník posterových sdělení 
Sborník bude na CD 
Postery  
Poutače 
Občerstvení, které bude zahrnovat : 

Coffee breaks 
Obědy 
Večeře VIP v restauraci Na vilách  

Konferenční balíček účastníka, který bude představovat cca:  
Plastová taška 
Tužka, blok 
Mapa, 

Reservaci ubytování se v Parkhotelu  a  dalších  hotelech v Plzni 
 
Návrh byl výborem projednán a bylo konstatováno, že rozpočet je velmi napjatý a   
ve srovnání s Brnem je  kalkulován malý  zisk, který při nižším počtu účastníku, sponzorů, 
nebo případné platbě pronájmu za restauraci Spilka,  nemusí vyjít a akce může být hluboce 
ztrátová.  
 
Firm ě Icarus byly navrženy následující změny, aby se pokusila zajistit a připravit nižší 
rozpočet: 

1. Večeře  formou bufetu 
2. Pokus o snížení pronájmů 
3. Uvažovat panelový večer v Parkhotelu 
4. Zjistit ceny pro pořádání konference v hotelu Beseda 
5. Obsluhu ve Spilce zajistit z místní hotelové školy 

 
Dalším projednávaným bodem bienální konference bylo: 

Projednání titulní strany  pozvánky: 
- Řeší se barvy na logu CzWA 
- logo IWA nebude, chce za to peníze,  
- logo EWA bude 
- Uspořádání stránky odsouhlaseno 

Termín zaslání abstraktů 15.listopadu 
 

President – Ing. Bejvl - shání sponzory, partnery apod. 
 

 
2 Stav transformace CzWA 

Do srpna promyslet, jak upravit činnost CzWA. Organizační řád a stanovy jsou na webu, 
je potřeba je podrobně prostudovat a rozhodnout, co je potřeba změnit, co přesunout do org. 
řádu. Cílem jsou stručné a jasné stanovy, propracovaný organizační řád (úkol pro celý výbor). 
V souvislosti s transformací na CzWA je potřeba domluvit  uveřejnění informace do 
SOVAKu jako placenou inzerci, dále pak na web a do Vodního Hospodářství.  
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Už jsme vedeni jako Národní Komitét v IWA   
 
3 Řešení stránek www  
O situaci kolem webových stránek od poslední schůze výboru referoval Dr. Lánský: 

• Některé OS stránky vedou,  ale nedoplňují.  Jiné je využívají ve vztahu k seminářům a 
příspěvkům členů. Aktivní jsou stránky  cca 4 OS  (Ing. Plotěný, Dr. Fiala, Ing. Foller, 
Dr. Stránský) 

• Jak budou fungovat stránky OS: Každá OS bude mít svoji subdoménu 3.řádu, do které 
bude mít vstup, ale do ostatních subdomén ani nadřazených domén přístup mít 
nebude. Stránky budou sloužit pro komunikaci skupin a i mezi skupinami. Správce 
domény czwa.cz bude mít přístup do všech subdomén. Toto je potřeba zakomponovat 
do org. řádu 

• Podoba webových stránek pro CzWA odsouhlasena. Chvíli nechat, jak se osvědčí 
• Nové formuláře přihlášek jsou na webu ace-cr.cz 
• Připomínky k webu ace-cr.cz  jsou vyřešeny 
• Dát na web připravované akce, nebo aktualizovat – apel na zasílání podkladů od 

odborných skupin (Ing. Hartig) a místopředsedy (Ing. Plotěný) i zahraniční akce (Prof. 
Wanner, Dr. Růžičková) 

• Prověřit možnost dát na web kalendář s vysvícenými akcemi (Dr. Lánský). Jedná se o 
všechny akce AČE a ty,  které se AČE týkají 

 
4 Situace  a další práce odborných skupin – referoval Ing. Hartig 

• Připravuje se vytvoření  nové OS zařízení úpraven a ČOV – mluvčí bude asi Ing. 
Václav Hodáň.  

• Připravit do čistírenských listů info o představení nové OS - Ing. Foller .   
• Na každém  číslu  ČL se mohou podílet 1-2 OS . 
• Podepsána smlouva s Hradcem Králové na studii generelu (OS OUÚ - Dr. Stránský) 
• OS – plán práce, koncepci  činnosti  a seznamy členů zaslat, nebo přivézt na příští 

výbor.  
OS Kaly a odpady (Ing. Čejka) 
OS Odvodnění urbanizovaných území (Dr. Stránský),  
OS Analytiky a měření ( Ing. Vilímec) 
OS Malé čistírny a odlučovače (Ing. Plotěný) funguje, chystají se 2 semináře, nabízí 
OS Městské ČOV (Dr. Fiala)  
OS Průmyslové vody (Dr. Bindzar) 
OS pro vodárenské a čistírenské technologie, zastřešuje Dr.Soukup,  
OS Extrémní požadavky na ČOV (Ing.Foller) 

 
• Dořešit členskou základnu, připravit přehled a podklady pro doplnění chybějících 

nebo případných změn dat členů 
 
5 Situace časopisu Vodního Hospodářství 

• Proběhla valná hromada Vodního hospodářství. Na ní bylo rozhodnuto, že AČE podle 
obch. podílu ze zisku dostane 29 %. 

• Dostali jsme se do pozitivního seznamu recenzovaných časopisů a za články se 
získávají odborné body. Budeme muset dodržovat hodnocení 2 posuzovateli. Máme 
malou zásobu článků, je potřeba publikovat! Je  potřeba cca 40 článků /rok. Článek do 
VH  je „Boj o impakt“. Je nezbytné zapojit OS a všechny řádné členy – jedná se o 
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prestižní záležitost. Na toto téma připravit článek do Čistírenských listů (Prof. 
Wanner) 

 
6 Spolupráce MZe a MŽP aj. 
- Je potvrzena spolupráce s SFŽP a  dohoda na  vypracování cca 3 odborných metodik, 

které se budou dělat ve spolupráci s OS. V projednání je již první metodika pro OS 
Odvodnění urbanizovaným územím.   

- S Ing.Valdmanem je projednána spolupráce na posouzení nejasných žádostí v prioritě 1 
SFŽP – do září (Dr. Krňávek) 

- S MŽP je na letošní rok již smlouva podepsána 
- S MZe je nutno projednat co nejdříve možnosti spolupráce – vedle Ing. Punčocháře je 

nutno jednat i s Ing. Turečkem (Prof. Wanner, Dr. Krňávek) 
 
- Čeká se na meziresortní připomínkové jednání na Vodní zákon – domluvena také 

spolupráce s MPO. 
 
 
7 Hospodářské záležitosti 
• Rekapitulace výsledku účetní uzávěrky r. 2007.  
• Vyřešit v srpnu sl. Volencovou, tříměsíční zkušební doba 
• Byl proveden úřední zánik českého komitétu IWA  a zůstatkové peníze se použijí na 

poplatek do IWA 
• Finanční vyhodnocení ENVI.  
 
  
8 Dokumentace AČE 
Stav členské základny 

 
Bylo odsouhlaseno přijetí následujících nových členů: 

Řádní 9 Přidružení Studující 

(375)Ing. Pavel Fatka 
OS odvod.urb.území 

(370)Ing. Pavel Vacek  - 

- (371)Ing. Libuše Kujová 
ČIŽP Olomouc 

- 

- (372) Ing. Ivan Pudil, MeU 
Šumperk 

- 

- (373) Ing. Sylva Jánětová MeÚ 
Šumperk 

 

- (374)Ing. Josef Fiala - 
-  - 

 
Korporativní členství 

- 
 

Ukončení členství 
- 
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10. Různé  
I. Firmy by chtěly větší a diferencovanější prostor pro prezentaci na ENVI na stánku 

AČE a je zájem o pokračování v příštím roce. Už teď nebo v rámci pozvánek na 
seminář KČ je potřeba zjistit zájem firem o vystavování na stánku na ENVI. 

 
II. Kalendáře: Je potřeba hlídat termíny. Je  možnost, aby mohly mít firmy v kalendáři 

své pravidelné místo, pokud mají o to zájem? 
 

III. Možnost razítka na sekretariátu AČE  trvale – projednáno jedno razítko u předsedy, 
druhé u pokladníka a třetí na sekretariátu. 

 
Zejména v souvislosti s přípravou bienální konference byla diskutována  nová 
pracovní síla v AČE,  sl. Volencová. Byla přijata od června na tři měsíce.  Bylo 
rozhodnuto, že v srpnu má předložit výsledky své činnosti za 3 měsíce v AČE a  plán  
další činnosti. Otázka sl. Volencové by měla být dořešena v druhé polovině srpna s 
rozhodnutím o jejím dalším působení v AČE. 
 
 
 

Termín a místo konání 10. schůze výboru AČE bude v srpnu  

na sekretariátu AČE ČR v Brně     

 
 

 
V Brně 10.7. 2008 
 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Novotná 
Schválil: Dr. Krňávek  


