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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 2006 
 
 
 
Datum: v pondělí  20. listopadu 2006  
Místo konání: v Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT Praha, Thákurova ul. 1, 

Praha 6 
Přítomni: viz přiložená prezenční listina 
 
                  
 
Jednání valné hromady probíhalo podle programu na pozvánce a řídil je  Dr. Soukup. 
 

 
1) Valná hromada byla zahájena  předsedou výboru AČE ČR  Prof. Wannerem, který     

přivítal účastníky a hosta valné hromady,  předsedu AČE SR Doc. Drtila   
 

2) Prof. Wanner představil vybrané výzkumné projekty Ústavu technologie vody a 
prostředí VŠCHT Praha: 

a) Moderní metody identifikace mikroorganismů (MO) pomocí sekvence RNK a 
aplikace metody v technologii bioaugmentace kalu pro podporu nitrifikantů. 

b) Inventarizace bodových zdrojů znečištění v oblasti vodní nádrže Švihov 
c) Projekt ve spolupráci se Sigmou Olomouc a  VÚ Sigma zaměřený na 

problematiku potlačování vláknitých MO, jednou z metod je využití kavitace 
na destrukci MO 

d) Projekt aerobní a termofilní stabilizace kalu  
 
3) Jednání valné hromady : 

a) volba zapisovatele, komisí byla valnou hromadou schválena ve složení : 
� mandátová – Ing. Koumar, Ing. Hruša, Ing. Brouček 
� volební (skrutátoři)- Ing.  Dušek, Ing. Chudoba,  Ing.  Pěnčík 
� pro přípravu usnesení- Ing. Smažík, Ing. Sýkora, Ing. Kos  
� zapisovatel- Ing. Novotná 

 
b) valná hromada  vyslechla zprávu o činnosti výboru od minulé VH v Jihlavě 9. 

listopadu 2005, kterou  přednesli  Prof. Wanner a  Ing. Jedlička. 
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Hlavní body zprávy Prof. Wannera : 
 
Schůze  výborů byly pořádány v termínech: 

⇒ 29.11.2005-11.zasedání  v Brně  
⇒ 19.1.2006-12.zasedání v Brně  
⇒ 3.4..2006-13. zasedání  v M. Třebové 
⇒ 8.6.2006-14.zasedání  v Brně 
⇒ 7.9.2006-15. zasedání v Brně 

            Řešené okruhy programu  
⇒ sestavení programu  odborných  akcí  2006 a 2007 
⇒  finanční plán AČE 
⇒ příprava  odb. akcí.2006 a 2007, s důrazem na   7. bienální konferencie 

v září 2007 
⇒ hodnocení proběhlých akcí 
⇒ spolupráce AČE na tvorbě časopisu Vodní hospodářství a Čistírenských 

listů 
⇒ sestavování kandidátky na VH 
⇒ hledání a představení kandidátů na nového předsedu AČE 
⇒ provoz sekretariátu o prázdninách  
⇒ průběžné sledování stavu hospodaření AČE 
⇒ projekty MŽP a MZe 

 
Přehled o odborných akcí a konferencí v ČR i v zahraničí v roce 2006: 
- 30.11.05 zasedání vědecko-technického výboru EWA při příležitosti regionální 

konference AČE SR/AČE ČR a EWA/IWA v Bratislavě, zabývající se  
problematikou čištění OV a implementace rámcové směrnice v zemích  kolem 
Dunaje  

- jednání EWA v Kolíně a Bonnu  
- 31.1-2.2.2006 Vodárenská biologie  
- 23.2.2006   „Seminář korporativních členů“  
- 7.3.2006.   “Seminář Kemiflocu“  
- 4-5.4 2006 11. ročník odborného semináře v  M. Třebové 
- 19.5.2006 v Barceloně  zasedání rady EWA, kde je AČE aktivním národním 
členem 

- 23.-25.5.2006 ekologické veletrhy VOD-KA a ENVY 
- 19-20.6.2006 konference „Kaly a odpady“  
- 27.6. 2006 Oslavy  ke 100. výročí staré ČOV v Praze –Bubeneč pořádaný 

Pražským magistrátem  
- 13.9 2006 pokračované Oslavy ke 100. výročí staré ČOV v Praze –Bubeneč 

odborný seminář za účastí hostí z Hamburgu a Vídně 
- 21. 9.2006 Seminář „Praktické zkušenosti s řízením a monitorováním ČOV v ČR “ 

pořádaný AČE  OS městských ČOV s VŠCHT a  firmou Hach Lange  
- 24.-25.9.2006 konfernce EWA „politika EU ve vodním hospodářství“ 
- 26.-28.9.2006 Výroční zasedání DWA (ATV)- sesterské organizace v Německu 

pořádané v Osnabrücku 
- 4-6.10.2006 konference v Břeclavi 
- 18-20.10.2006 „Odpadové vody 2006“ Tatranské Zruby 
- 14.11.2006 10.ročník  Seminář Malé ČOV v Soběslavi, konference ENVI-PUR, 

s.r.o. ve spolupráci s AČE. 
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Příprava odborných akcí  a konferencí v ČR v roce 2007/08 např: 
- 22-23.2.2007- Seminář VaS v Boskovicích připravuje Ing. Foller.  
- 3-4.4.2007 12. ročník M.Třebová   
- VODKA 29-31.5.2007  
- 9-13.9.2007 10.konference IWA ve Vídni „Velké ČOV “  (100 tis. EO). AČE ČR 

má zde zastoupení programovém i organizačním výboru. Čeští autoři jsou vyzváni 
k presentaci ČR referáty s tematikou „velké ČOV“.   

- 7.Bienální konference AČE v Brně v termínu 18-20.9. 2007                                                                                                            
- 1-4.9. 2008 „ Letní akademie“ v Praze 
- 4-8.5.2008  IFAT Mnichov - kontakt za AČE zajišťují Prof. Wanner a Ing. Plotěný  

 
Hlavní body zprávy sekretáře  AČE  Ing. Jedličky : 

 
� seznámení účastníků valné hromady se stavem členské základny AČE 

- členská základna se v roce 2006 opět rozšířila o nové individuální členy na 
242 členů, z toho  je ŘČ 140, PČ 57, SČ 26, DČ 19, přestože  o ukončení 
členství požádalo  6 individuálních členů 

- počet korporativních členů taky narůstá, z 34 v roce 2004 na 45 v roce 
2006, přestože  3 korporativní členové ukončili členství.   

 
� členské poplatky na rok 2007 budou stejné jako v letošním roce 

 
� seznámil s počtem posudků  vypracovávaných v  AČE a příjmy  z této činnosti .  

AČE vypracovala 8 posudků za 183 000 Kč, z toho příjem do pokladny AČE byl 
27 500Kč. Ve svém příspěvku poukázal na snižují se trend  posudkové činnosti 

 
c) valná hromada vyslechla zprávu o práci odborných skupin  od Ing. Hartiga, který 

- seznámil přítomné o práci a činnosti OS za období 2004 do 2006 
- poukázal potřebu vypracovat pevný řád  pro činnost OS, neboť práce OS má 

být těžištěm veškeré práce AČE  
-  zmínil se o hlavních bodech činnosti  OS v uvedeném období a informoval 

o nejvýznamnějších akcích připravovaných OS  v roce 2006  
 
1. OS Malé a domovní čistírny a odlučovače -mluvčí skupiny: Ing. Karel Plotěný 
• OS zajišťuje především normotvornou činnost 
• zúčastňuje připomínkování norem a uvádění EN týkajících se vodohospodářských výrobků do 

legislativy ČR  
 

2. OS Odvodnění urbanizovaných území- mluvčí skupiny: Ing. David Stránský:  
• spolupráce na zajištění programové náplně konference pravidelně konané na podzim v 

Břeclavi. Náplň konference zahrnuje jak problematiku odvodňování urbanizovaných území, 
tak i problematiku čištění odpadních vod. 

• spolupráce na revizi norem pro stokován a při řešení problematiky odlehčovacích komor a 
jejich interakce s recipienty  

• organizace semináře Fakulty Stavební ČVUT Revitalizace vodního systému krajiny a měst 
zatíženého významnými antropogenními změnami (odborný garant Prof. Pollert) 

• organizace odborného  semináře Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích, Brno, 
9.3. 2006 (odborní garanti: Hlavínek, Dušek, Vítek) 

• organizace semináře Dešťové oddělovače (v rámci doprovodného programu 12. mezinárodní 
vodohospodářské výstavy VODOVODY - KANALIZACE 2006) 

• PUBLIKAČNÍ ČINNOST: spolupráce s redakcí Vodního hospodářství 
- nč. 04/2006 – příspěvek z řad členů odborné skupiny poskytl: Prof. Pollert 



4(4) 

- nč. 05/2006 – připravené Ing. Prylem ve spolupráci s OS OUÚ. Tématem čísla je 
Monitoring pro městské odvodnění. Příspěvky z řad členů odborné skupiny poskytli: Pryl, 
Hlavínek, Prax, Stránský 

- nč. 07/2006 - připravené Doc. Hlavínkem ve spolupráci s Ústavem VHO a OS OUÚ. 
Tématem čísla jsou Dešťové vody v intravilánu. Příspěvky z řad členů odborné skupiny 
poskytli: Pryl, Hlavínek, Prax 

 
3. OS Kaly a odpady - mluvčí skupiny: Prof. Michal Dohányos 
•  skupina se v roce 2004 podílela na zajištění odborného programu konference „Kaly a odpady“ 

ve dnech 25. - 26. 3. v Bratislavě s hojnou účastí odborníků jak z ČR, tak i ze SR v poměru cca  
1:1.  

• tématicky zajišťovala náplň Vodního hospodářství č. 3, které se zabývalo kalovou 
problematikou.  

• Kalová skupina samostatně zajišťovala  seminář „Minimalizace produkce čistírenských kalů“ 
18.11.2004 v Klatovech.. Seminář byl zároveň prezentací výsledků grantového projektu.  

• Samostatně zajišťovala seminář „Anaerobie 2005“ v 29. -  30. září v Klatovech  
• V roce 2006 pořádala „ Kaly a odpady 2006“ 19. až 21.6.2006 v Brně.  s exkurzí na ČOV Brno 

konané netradičně před vlastní konferencí. Hlavním tématem exkurze byla sušárna anaerobně 
stabilizovaných kalů. Za hlavní úspěch je možno považovat jak vysokou odbornost přednášek 
a vysokou účast  

 
4. Odborná skupina pro analýzu a měření - mluvčí skupiny:   Ing. Jan Vilímec 
• Nové analytické metody, možnost náhrady klasických ukazatelů moderními instrumentálními 

postupy, problematika stanovení NEL s použitím freonů a bez freonů 
• Připomínky a náměty k novým analytickým normám a k legislativním předpisům pro sledování 

kvality vod a kalů 
• Problematika kontinuálních analyzátorů pro sledování provozu čistíren 
• OS pravidelně zajišťuje náplň vybraných čísel Čistírenských listů 
• Pod supervizí OS proběhlo mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) odpadních vod 

organizovaných firmou CSlab v Uherském Hradišti 
• Hlavním těžištěm činnosti OS v roce 2005 byla konference Hydroanalytika 2005 v Hradci 

Králové ve dnech 20.-21.9.2005 
• OS byla přizvána ke spolupráci na úkolu „Úprava vzorků odpadních vod před analýzou“ 

(Normalizační středisko při Hydroprojektu CZ, a.s. Praha) 
• Hlavním těžištěm činnosti OS v roce 2006 byla aktivní účast při novelizaci nařízení vlády 

61/2003 Sb. a spolupráce při tvorbě oborové normy TNV 75 7315 „Úprava vzorků odpadních 
vod před analýzou“ Bylo doplněno a odsouhlaseno znění dotazníku k návrhu výše uvedené 
TNV 75 7315, který byl posléze Hydroprojektem CZ a.s. rozeslán širokému souboru 
hydroanalytických laboratoří a expertů s cílem získat praktické poznatky o praktických 
postupech 

• OS AM se bude aktivně podílet na přípravě další TNV pro stanovení tuků jako ukazatele, který 
by měl nahradit diskutabilní parametr extrahovatelné látky  

• Pod supervizí OS AM proběhlo mezilaboratorní porovnání odběrů (MPO) odpadních vod 
organizovaných firmou CSlab v Olomouci (vzorkování odtoku z ČOV, 30.- 31.5.2006) 

• Další obdobná akce zaměřená také na odběr a analytiku ukazatelů významných pro dodržování 
požadavků NV 61/2003 proběhla ve dnech 12.-13.9.2006 na ČOV Ústí nad Labem 
(smysluplnost směsného vzorku při stanovení těkavých organických látek a AOX, vliv ztrát při 
24h odběru) 

 
5. Průmyslové odpadní vody- mluvčí skupiny: Ing. Oldřich Šámal 
• Odborná skupina "Průmyslové odpadní vody " pod vedením Ing. Šámala v roce 2004 

zajišťovala odborný program na Envikongresu v Brně, což znamenalo zajištění programu, 
přednášejících apod. v oblasti čištění odpadních vod a zpracování kalů.  

• OS  připravila  a realizovala konferenci Průmyslové odpadní vody v Kyjově  v termínu 15. - 
16. 9. 2004.Přítomno bylo 104 účastníků , odpovídající jak významu problematiky, tak i jejímu 
užšímu zaměření. Konference není každoroční, což se příznivě projevilo v aktuálnosti 
přednesených příspěvků.  
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• Členové skupiny se aktivně zapojili do přednáškové činnosti v rámci konferencí  a seminářů v 
ČR a ve spolupráci s AČE – SR i na Slovensku 

• Na letošní rok byla připravována konference "Kyjov ", která byla po vzájemné dohodě s AČE 
zrušena, především v důsledku termínových kolizí, která ukazuje na nutnost připravovat  
kalendář akcí a pak jej dodržovat. 

 
6. Městské ČOV- mluvčí skupiny: Ing. Martin Fiala 
• OS zprovoznila webové stránky skupiny v rámci stránek AČE ČR  
• spolupracovala se společností VHOS a.s. na přípravě semináře „Nové metody a postupy při 

provozování ČOV“ v Moravské Třebové  
• organizovala jednodenní seminář na téma „Specifické náklady na výstavbu a provozování 

ČOV“. v Kongresovém centru koleje Sázava VŠCHT Praha za účasti 94 odborníků ze státního 
i soukromého sektoru  

• připravila opětovné konání jednodenního semináře dne 21.9.2006. zaměřeného na praktické 
zkušenosti s řízením a monitorováním ČOV v ČR. Byl pořádán ve spolupráci s firmou Hach-
Lange a VŠCHT Praha, ústavem TVP. 

• někteří členové spolupracují při vytváření návrhu novely Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.. 

• Skupina připravila ve spolupráci s časopisem Vodní hospodářství vydání březnového čísla. 
V rámci tohoto vydání se zároveň prezentovala Odborná skupina MČOV veřejnosti.  

 
7. OS Hydroseparace – rozpadá se 
 
8. OS  pro zařízení vodárenských a čistírenských technologií- nefunguje 

 
d) zprávu  o hospodaření  vyslechla valná hromada  od Ing. Fialové, hospodářky  
 
Zpráva obsahovala informace: 
� o hospodářském výsledku AČE za rok 2005 
� o hospodaření v roce 2006, stavu a rozložení  finančních prostředků AČE  ke dni 

31.10.2006 
� o předpokládaném výsledku hospodaření za rok 2006 
� o plánu hospodaření  AČE pro rok 2007  
� na členských příspěvcích je dluh a svědčí  o špatné platební morálce členů 
� s ohledem na nutnost dvojí účetní uzávěrky roku (k termínu valné hromady a ke 

konci roku ) je navržena změna termínu VH na začátek roku 
 

e) zprávu  revizní komise přednesl  RNDr. Sojka 
 
Hlavní body zprávy jsou  
� nekázeň v placení členských příspěvků individuálních členů i korporativních 
členů, oproti loňsku jsou nárůsty. 

� bylo zjištěno, že na jedné straně jsou neplatiči, ale na druhé  jsou příspěvky 
uhrazeny bankovním převodem, ale nebylo možné zjistit kým. Revizní komise 
apeluje  na  všechny členy, aby při platbách používali své evidenční číslo jako 
variabilní symbol a usnadnili tak zanesení plateb do účetnictví.  

� bylo zjištěno, že většina studentských členů asociace, kteří neuhradili členský 
příspěvek, již na školách nepůsobí a neoznámili tuto skutečnost sekretariátu 
asociace. 

� RK doporučila  upozornit dlužníky nebo notorické členy-neplatiče vyloučit z řad 
AČE ČR 

� kontrola pokladní hotovosti zjistila 2x překročení limitu 35 000Kč a RK 
doporučuje navýšení finančního  limitu v pokladně  

� RK provedla kontrolu smluv, faktur , inventarizace , stav hospodaření  a účetnictví  
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� revizní komise neshledala  nedostatky v činnosti a hospodaření AČE, účetnictví je 
vedeno přehledně a správně  a doporučila VH ke schválení 

 
4) Návrh na změnu stanov v souvislosti se zákonem požadovaným doplněním názvu 

asociace 
 
Proběhlo hlasování o doplnění názvu AČE v souladu se zákonem 342/2006 o sdružování a  
valnou hromado  bylo schváleno usnesení o názvu AČE ČR o.s 
 
 

Před  vlastním zahájením voleb vystoupil Ing. Jedlička se poděkováním Prof. Wannerovi za 
jeho dlouholetou  činnost ve funkci předsedy AČE a  přednesl  valné hromadě návrh udělit 
Prof. Wannerovi čestné členství  v AČE  (v AČE třetí vedle Ing. Šamala a Ing. Pazdery) za  
jeho zásluhy  
- o rozvoj  činnosti AČE, 
- o rozvoj v oboru čistírenství  a odvádění odpadních vod  
- za  pedagogickou činnost   
VH čestné členství odsouhlasila. 

 
 

5) Volby výboru a RK pro období 2006 – 2009 
 
Před zahájením voleb bylo mandátovou komisí konstatováno,  že VH počtem přítomných 
členů je usnášení schopná. neboť se na  volbách podílí přes  60% členů.  
Volby probíhaly dle stanov AČE,  se kterými byly přítomni  seznámeni před jejich 
zahájením. Bylo rovněž oznámeno odstoupení  Ing. Pražáka z volební kandidátky těsně 
před termínem voleb  z osobních i pracovních důvodů.  

 
 
6) Výsledky voleb do výboru a revizní komise AČE ČR 

 
      Výbor A ČE ČR  Revizní komise A ČE ČR 
Odevzdáno hlasů         
  Korespondenčně   54 53 
  Na valné hromadě   86 83 
  Celkem   140 136 
Neplatné hlasy     8 7 
Platné hlasy     132 129 
Obdržené hlasy         
          

1 K. Plot ěný   119   
2 V. Novotná   115   
3 J. Wanner   112   
4 V. Langer   111   
5 I. Růžičková   110   
6 K. Hartig   107   
7 B. Soukup   106   
8 J. Fialová   106   
9 J. Jedli čka   104   
10 B. Krňávek   95   
11 M. Lánský   91   
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nezvoleni  P. Matuška   90  
nezvoleni  P. Hlavínek   86  

          
1 M. Pečenka     128 
2 J. Sojka     127 
3 V. Havlík     126 

     
 

7) Všeobecná rozprava 
Byl určen datum ustanovující schůze  nového výboru na středu 13.12.2006  
Vedením sekretariátu  do schůze jsou  pověřeni Ing. Fialová a Ing. Jedlička 

 
8) Hlasováním bylo  schváleno usnesení valné hromady, jež bylo přečteno komisí pro 

valné usnesení 
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Usnesení Valné hromady AČE ČR v pondělí  20. listopadu  2006 

v Praze : 
1. Valná hromada schválila program valné hromady, jímž se řídila. 
 
2. Valná hromada schválila zvolení zapisovatele, mandátové komise a komise pro 

zpracování usnesení valné hromady  
 
3. Mandátová komise konstatovala schopnost usnášení valné hromady dle stanov AČE.  
 
4. Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru AČE ČR za období od minulé valné 

hromady, o provedených posudcích , odborných akcích a o přijímání nových členů 
přednesenou Prof. Wannerem a Ing. Jedličkou 

 
5. Valná hromada schválila zprávu o práci odborných skupin přednesenou Ing.Hartigem 
 
6. Valná hromada schválila zprávu Ing. Fialové o hospodaření AČE  od minulé valné 

hromady, odsouhlasila uzávěrku za rok 2005,  bere na vědomí zprávu o stavu hospodaření 
k 31.12.2006 a odsouhlasila  hospodářský  plán na rok 2007  

 
7. Valná hromada schválila zprávu revizní komise přednesenou RNDr. Sojkou a uložila 

výboru vyřešit doporučení obsažené ve zprávě  
 
8. Valná hromada schválila  název AČE ČR o.s. 
 
9. Valná hromada schválila  výši členských příspěvků pro rok 2007 beze změny tj.: 

� řádný člen                           900, -Kč 
� přidružený  člen                  800, -Kč        
� důchodce                             400,-Kč        
� studující                              200,-Kč  
� korporativní člen            12 000,- Kč    
         

10. Valná hromada schválila  čestné členství  Prof. Wannera v AČE  
 
11. Schválila  termín příští valné hromady 3.4.2007 a tímto současně přechod na cyklus 

valných hromad AČE ČR na jaře. 
 
12. Valná hromada schválila  výsledky voleb. 
 
13. Valná hromada pověřila Ing. Fialovou a Ing. Jedličku svoláním ustavující schůze nového 

výboru 13.12. 2006 a do té doby vedením sekretariátu . 
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9) Ukončení valné hromady 
 
Po hlasování usnesení valné hromady byla vyjádřeno poděkování aktivním členům AČE ČR 
za práci pro Asociaci a valná hromada byla slavnostně ukončena s přáním úspěchů v práci  
všem členům Asociace.  
 
 
 
 
 
 
 
V Praze, 20.11.2006 
Zapsala: Ing. V. Novotná 
Schválil: Prof. Wanner 


