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Zápis z valné hromady AČE ČR v roce 2008 
 

Datum: ve středa 21. května 2008  v 13-15h 
Místo konání: v sál hotelu Voroněž v Brně 
Přítomni: viz prezenční listina  
 
 
 
Valná hromada byla zahájena  sekretářem výboru AČE ČR  Ing. Jedličkou, který přivítal 
účastníky a hosta Doc. Drtila, předsedu AČE SR. Seznámil přítomné s programem Valné 
hromady, jehož hlavními body  bylo: 
 
1. Zahájení  
2. Jednání 

a. volba zapisovatele a komisí 
b. zpráva o činnosti výboru 
c. zpráva o práci OS 
d. zpráva o hospodaření 
e. zpráva revizní komise 

3. Návrh na změnu AČE ČR 
4. Všeobecná rozprava 
5. Projednání a schválení usnesení VH 
6. Ukončení VH 

 
 

Program VH byl schválen jednohlasně  
 
 
Jednání valné hromady pokračovalo volbou zapisovatele a  komisí. Byly schváleno  složení : 

� zapisovatel- Ing. Novotná 
� komise mandátová – Ing. Dušek, Dr. Prax, Dr.Fiala  
� komise pro přípravu usnesení- Ing. Plotěný, Dr. Stránský, Dr.Lánský 

 
Pak už byly předneseny hlavní body programu jednání: 

 



 
 

a. Zpráva o činnosti výboru 
 

Zprávu přednesl předseda AČE ČR Dr. Krňávek. Vyhodnotil činnost AČE, kterou  
rozdělil přehledně do několika okruhů.  
 
1. Odborná  činnost - konstatoval odklon činnosti AČE od oblasti posuzování 

jednotlivých ČOV více do oblasti prací legislativního charakteru.  
V oblasti ČOV byly zpracovány odborné posudky na ČOV Mileta, Písek, Sezimovo 
Ústí, Lubenec aj.,  
V oblasti legislativy byla významná činnost zástupců AČE  při přípravě novely NV 
61/2003 Sb., práci na metodickém pokynu a propagaci nejlepších dostupných 
technologií. V současné době probíhá  novela Zákona o vodách, která je v současnosti 
v připomínkovém řízení. 
V této oblasti se velmi dobře rozvinula spolupráce s MŽP a MZe. 
 

2. Mezinárodní spolupráce 
Díky úzké spolupráci s MŽP a MZe se daří udržet aktivní zapojení do práce v EWA a 
nově i IWA. Národní komitét IWA byl rozpuštěn a činnost přechází na AČE. To je 
také jeden z důvodů připravované transformace AČE. 
Spolupráce v EWA a IWA jsou velmi důležité pro vzájemný přenos informací se 
zahraničím. k tomu slouží vedle přímé podpory z ministerstev i program INGO. 
Dr. Krňávek ocenil vynikající přínos profesora Wannera v oblasti čistírenství, 
stokování a zpracování odpadů a blahopřál mu k udělení Dunbarovi medaile 
(jmenován na konferenci EWA „Water in Protected Areas“ v Dubrovníku 25-
27.dubna 2007) a která mu byla předána při příležitosti mezinárodní výstavy IFAT a 
vyzval přítomné k následování tohoto  příkladu. 
Vedle těchto aktivit se udržela velmi dobrá spolupráce s obdobnými organizacemi 
jako AČE SR, DWA, ÖWAV.. 
 

3. Konference, semináře a výstavy 
Na podzim velmi úspěšně proběhla bienální konference Odpadní vody (18.-20.9.2007) 
v Brně. Konference měla vysokou odbornou úroveň včetně velmi dobré zahraniční 
účasti – byla také plně podporována přes EWA. 
Vedle pořádání konference se AČE zapojila do odborné spolupráce na seminářích - 
VHOS Moravská Třebová a částečně také Břeclav. Na posledně jmenovaném semináři 
byl pro příští období dohodnut postup plného odborného zaštítění AČE. 
Mimo hlavní semináře proběhla spolupráce na přípravě seminářů odborných skupin 
AČE. 
Při příležitosti výstavy ENVI proběhla úzká spolupráce s MPO na doprovodném 
programu – zaštítění dvou seminářů. V letošním roce bylo vyzkoušeno společné 
vystavování s osmi přihlášenými korporativními členy. 
Na začátku roku proběhl úspěšný seminář pro KČ zaměřený jednak na legislativní 
rámec novely zákona o vodách a jeho propojení se stavebním zákonem, jednak na 
podporu SFŽP v oblasti dotací – prioritní osa 1. Presentace ze semináře jsou v PDF 
k dispozici na sekretariátu. Korporativním členům byla také nabídnuta možnost 
odborné presentace na stránkách Čistírenských listů a také možnosti a podmínky 
inzerce v kalendáři 2009. 
 



4. Vodní hospodářství 
Informoval o snaze a potřebě nedostat časopis do „negativního“  seznamu odborných 
časopisů. pro budoucnost je nejdůležitějším úkolem v této oblasti dostat VH do 
skupiny recenzovaných časopisů s vyšším odborným hodnocením a pracovat na 
získání co nejvyššího „impakt faktoru“. Apeloval především na řádné členy, aby 
dávali odborné články do Vodního hospodářství, abychom se dostali do skupiny 
českých časopisů s „impakt faktorem“ a nestali se pouze reklamním časopisem a do 
budoucna se mohlo usilovat i o mezinárodní impaktování. 
 

5. Webové stránky 
V roce 2007 se začalo pracovat na přeměně stránek a jejich aktualizaci. Nově jsou zde 
vyvěšovány  zápisy z VH a schůzí výborů. v současnosti jsou také nově tvořeny 
stránky jednotlivých OS. Předpokládáme, že právě webové stránky budou do 
budoucna sloužit k aktuální výměně informací. 
 

6. Aktivní práce v AČE  
Při vyhodnocení zapojení jednotlivých členů AČE do činnosti bylo zjištěno, že značná 
část členů neví, jakým způsobem je možno se do těchto aktivit zapojit. A také 
provedenou revizí členské základny bylo zjištěno, že je potřeba aktualizovat  kontakty 
na členy a jejich osobní data, řada je již neplatných. 
Proto budou všichni členové vyzváni k tomu, aby jednak aktualizovali svá data, jednak 
aby si vybrali příslušnou odbornou skupinu ( nebo i několik ) ve které by chtěli 
aktivně pracovat. Pokud nebudou OS pokrývat určitou důležitou odbornou oblast, je 
možné i založit novou OS.  
 

 
b. zpráva o práci OS 
 
Zprávu za činnost jednotlivých OS přednesl Ing. Hartig.  
Při hodnocení činnosti jednotlivých OS bylo konstatováno nízké aktivní zapojení 
individuálních členů. Jednotlivé OS jsou řízeny výborem OS v čele s mluvčím a jeho 
zástupcem. Ti také evidují jednotlivé členy OS. Nejčastější činnost OS jsou konference a 
semináře, spolupráce v legislativní oblasti a zajištění náplně časopisu Vodní hospodářství. 
 

- OS Kaly  a odpady (mluvčí Ing. Čejka) - eviduje 25 členů, spolupracovala se Slovenskou 
AČE na semináři Kaly a odpady 2008 v Bratislavě, pořádala odbornou exkursi, připravuje 
číslo Vodního hospodářství 

- OS Odvodnění urbanizovaných území (mluvčí Dr. Stránský), 18 členů, pořádání odborného 
semináře, odborná spolupráce na semináři „M ěstské vody“ v Břeclavi, práce na úkolu pro 
MŽP, dodává příspěvky na jiné semináře  

- OS Analýzy  a měření (mluvčí Ing. Vilímec) - seminář analytiky Hradec Králové 
- OS Průmyslové vody (mluvčí Ing. Šamal ukončil vedení – předáno Dr. Bindzarovi) 

v současnosti se kompletuje rozsah práce – velký zájem ze strany legislativy. 
- OS Hydroseparace skončila, činnost se nepodařilo obnovit, je potřeba  transformovat OS, asi 

bude spíše spolupracovat v nové formě 
- OS Malé ČOV fungují (mluvčí Ing. Plotěný) semináře na téma decentralizované čištění o.v., 

práce na příspěvcích do Vodního hospodářství, dodává příspěvky na jiné semináře 
- OS Městské ČOV (mluvčí Dr. Fiala) funguje , pořádala seminář v Praze ve spolupráci s Hach-

Lange, dodává příspěvky na jiné semináře, např. v M. Třebové, do Vodního hospodářství 



- Nová OS Řešení extrémních požadavků na  ČOV (mluvčí Ing. Foller), OS vznikla na základě 
potřeby vyhodnocení technologií pro dosažení co nejnižších odtokových limitů při zachování 
ekonomické efektivity.  
 
OS mají představovat těžiště práce, Ing. Hartig zdůrazňuje a opakuje výzvu k členům  
k přihlášení do OS 
 
 
c. zpráva o hospodaření 
 
Ing. Fialové, hospodářka AČE přednesla zprávu o hospodaření. Zpráva je v příloze tištěného 
zápisu. 
Zpráva obsahuje  informace: 
 

- O hospodářském výsledku AČE ČR za rok 2007 – jsme nezisková organizace 
- O stavu a rozložení a finančních prostředků AČE  ke dni 31.12.2007,  
- O současném stavu finančních prostředků AČE  ke dni 15.5.2008 
- finanční vyčíslení podílu AČE z časopisu VH a  Grantu Ingo a podporu akcí konaných 

v ČR  
- plán financí na r.2008, který předpokládá  vyrovnaný rozpočet  
- o struktuře hlavních položek výdajů AČE 
- stav členské základny včetně příspěvků  

- Individuálních členů 288 
- Korporativních členů 48 

 
Hospodářka upozornila na povinnost uhrazení čl. příspěvku do 3.měsíce daného roku . Podala 
valné hromadě ke schválení 2 návrhy : 

1. Návrh na zvýšení platby za použití loga AČE na akcích s vložným z 50 Kč na 60 
Kč/os 

2. Členský poplatek na rodičovské dovolené navržen na 200 Kč 
 
 

d. zpráva revizní komise 
 
Zprávu přednesl Dr. Sojka. Zpráva je v příloze tištěného zápisu. Komise pracuje ve stejném 
složení  jako vloni V průběhu roku se průběžně zúčastňovala vybraných jednání výboru.  
Revisní komise provedla: 
- jmenovitou kontrolu všech členů kontroly AČE a placení členských příspěvků,  
- kontrolu stavu pokladní hotovost 
- kontrolu hospodaření AČE, příjmů a výdajů, 
- kontrolu evidence smluv 
- kontrolu inventarizace majetku  
 
Výsledky: 
- zlepšila se příspěvková morálka členů 
- kontrola pokladny ukázala 6x překročení max.částky na pokladně a  je doporučeno zvýšit 

limit 
- ke dni kontroly bylo vystaveno 130 položek, přijato 228 položek(faktur) 
- smlouvy přehledně vedeny , inventarizace souhlasí. 
- komise nemá výhrady k hospodaření, doporučuje je schválit . 



 
3. Návrh na transformaci AČE ČR 
 
Návrh přednesl Dr. Krňávek. Přítomným zdůvodnil transformaci AČE na CzWA : 
 
1. Voda je chápána jako strategická surovina bez které život na této planetě není možný. 

Dělení vody na čistou, odpadní .... je velmi nešťastné. Degraduje těžce získanou a 
upravenou vodu jako nosič odpadů. Navíc se například pojem „odpadní voda“ postupně 
mění na pojem „použitá voda“, která je určena pro opětovné využití. O tom svědčí i 
prolínání technik a technologií například v oblastech vodárenství a čistírenství. Již delší 
dobu se například také neuvažuje o co nejrychlejším odvedení dešťových vod 
z urbanizovaných území, ale o jejich co nejlepším využití.  

2. Podíváme-li se kolem nás, tak si musíme povšimnout vývoje v této oblasti jak v Evropě, 
tak ve světě. Dochází k postupnému sdružování odborníků v jednotlivých oblastech 
vody, o tom svědčí transformace a vznik i takových sdružení jako IWA a EWA. 
Například mezi národními členy EWA jsme jediné dvě Asociace čistírenských expertů a 
to česká a slovenská. Tato problematika se dotkla i takové společnosti jako ATV, která 
se transformovala na DWA. Je také nezbytné, aby národní zástupce v IWA i EWA 
zastupoval vodu jako celek. 

3. Aniž si to mnozí uvědomují, tak i AČE k této transformaci již delší dobu směřuje. Mění 
se složení členské základny, v řadách čistírenských expertů je již skoro polovina expertů 
z dalších oblastí – odvodnění, vodárenství, analytiky aj. Již v roce 2003 byly valnou 
hromadou schváleny nové stanovy AČE, kde hlavním cílem AČE ČR je :   

 
Sdružovat odborníky, specializované společnosti a instituce z oborů souvisejících 

s vodním hospodářstvím, zejména z oblasti péče o kvalitu vody, zásobování vodou, 
odvádění, čištění a opětovného využití odpadních vod, zpracování kalů a odpadů, 
popřípadě z dalších příbuzných oborů a oblastí.  

 
Podíváme-li se, co AČE podle současných stanov dále zajišťuje : 
 
odbornou pomoc při vývoji a navrhování koncepcí ochrany vod v povodích, systémů 

zásobování obyvatelstva a průmyslu pitnou vodou, vodárenských soustav a technologií, 
stokových sítí a čistírenských zařízení, technologií nakládání s kaly a odpady i při 
formování technických a právních předpisů pro tyto činnosti 

  
odbornou pomoc při vývoji, navrhování a ověřování nových postupů a metod měření a 

analytické kontroly procesů 
 
spolupráci s místními a státními orgány, zejména s odbory životního prostředí a 

vodoprávními úřady na všech úrovních, orgány České inspekce životního prostředí a 
podniky spravujícími povodí řek a podniky spravujícími a provozujícími systémy 
zásobování pitnou vodou, čistírny odpadních vod i zařízení pro nakládání s kaly a 
odpady, jak při tvorbě celkové koncepce ochrany vod, zásobování vodou a odvádění, 
čištění a využívání odpadních vod, tak při tvorbě a zavádění legislativních a dalších 
opatření, a rovněž tak i při odborném vyhodnocování výběrových řízení na nově 
budované či intenzifikované  vodohospodářské kapacity 

 
Ze znění současných stanov je jasný směr dalšího vývoje AČE a po postupných změnách ve 
složení členské základny a úpravě stanov v roce 2003 dospěla doba k dokončení nastolené 



cesty transformace. Již z názvu by mělo být zřejmé, že těžiště činnosti není jen v oblasti 
čistírenství, ale mnohem širší, zahrnující obecně celou oblast nakládání s vodami.  
 
CzWA  v několika vybraných bodech: 
- CzWA je otevřeným sdružení odborníků na všech úrovních v oboru nakládání s vodami.  
- Předmětem  činnosti je výměna poznatků a zkušeností a náplň je již v současných 

stanovách a je jen málo změn, které vyplynuly a je potřeba je jen doladit. 
- Struktura CzWA uvažuje dvoupatrovost základny, člen a člen-expert, podobně jako je 

nyní řádné a přidružené členství, korporativní členství zůstává. 
- Těžiště odborné práce je přes členy-experty v odborných skupinách, proto je nutné 

zařazení jednotlivých členů a hlavně členů-expertů do OS.  
 
Výbor navrhuje změnu názvu AČE na CzWA a  předkládá valné hromadě  ke  schválení.  
- Logo již bylo zaregistrováno, stejně jako doména.  Její využití bude záležet, zda bude 

schváleno valnou hromadou. 
- Nové stanovy a organizační řád CzWA budou předmětem schvalování na další valné 

hromadě 
- Přechodné období bude 2008-2009. V přechodném období bude používáno logo AČE, po 

schválení valnou hromadou maximálně 1 rok budou oba názvy. 
- Tříleté funkční období stávajícího výboru je do konce r. 2009. Termíny Valných hromad 

byly přesunuty vzhledem k účetním uzávěrkám na dubnová období a proto je nutno tento 
rozpor dořešit. 

- Jsou navrhovány dvě možnosti. Buď proběhne mimořádná volební VH ke konci roku 
2009, nebo bude prodloužen mandát stávajícího výboru k termínu řádné VH v dubnu 
2010. Vzhledem ke sjednocení termínů a připravované transformaci je preferována 
možnost prodloužení mandátu. 

 
 

4. Všeobecná rozprava: 
 
Proběhla živá diskuse, na dotazy odpovídali Prof. Wanner,  Dr. Krňávek 
 
Otázka: Proč se nezachovává český název „česká asociace pro vodu“- proč anglický název, 
když jsme Češi (Ing. Penčík ) 
Odpověď: CzWA je jen logo, aby bylo srozumitelné i v zahraničí, zaregistrována bude Česká 
asociace pro vodu. (nemůže být CWA, to má již  má Chorvatsko) 
 
Otázka: Zda se příliš navrženým názvem moc negeneralizujeme.  
Odpověď: Ne, je to v pořádku, jsme opravdu nejlepší a EWA i IWA to podporují. Pokud jde 
o logo, preferovány jsou návrhy podobné stávajícímu, barevně i graficky, ( zelené, A 
profilované) a zůstali jsme u stejného typu písma a barev jako má AČE.  
 
Otázka: Zda není příliš silové převzetí sjednocení, spojení skupin expertů (Ing. Brtník ) 
Odpověď: Po více jak roce hledání společné cesty s vodárenskou asociací nebyla možná 
dohoda s Doc. Dolejšem, nejsou proti tomu, aby se jejich členové stali členy CzWA. Nemají 
zájem o pořádání mezinárodních akci, chtějí zůstat u posudkové činnosti, prohlašují se za  
československou organizaci, ale žádného slovenského člena nejmenovali.  
Doc. Drtil označil CzWA jako organizaci na jiné úrovni.  
 
 



5. Projednání a schválení usnesení VH 
Mandátová komise konstatovala, že VH je usnášeníschopná. 
Byl podán návrh na zjednodušenou varantu  hlasování – všechny zprávy sloučit do 1 
hlasování. Návrh byl zamítnut a hlasování proběhlo po jednotlivých bodech.  
Schválené body valné hromady:  
 
Usnesení valné hromady AČE ČR (dále jen VH) konané dne 21.5.08 v Brně, v hotelu 
Voroněž  
 
Návrhová komise : Ing. David Stránský PhD, Ing. Milan Lánský PhD a Ing. Karel Plotěný 

- návrh přednesl Ing. Plotěný 
 
VH schvaluje : 

a) Zprávu předsedy výboru Dr. Krňávka o činnosti výboru 
b) Zprávu Ing. Hartiga o činnosti odborných skupin 
c) Zprávu Ing. Fialové o hospodaření asociace  
d) Návrh Ing. Fialové na zvýšení platby za použití  loga AČE ČR na akcích s vložným na 

60 Kč/osobu 
e) Plán financí na rok 2008 
f) Změnu členského příspěvku po dobu rodičovské dovolené ve výši 200 Kč/rok při 

zachování všech práv 
g) Zprávu revizní komise přednesené Dr. Sojkou, týkající se hospodaření a činnosti 

výboru za rok 2007 a doporučuje výboru projednat navýšení limitu pro pokladní 
hotovost. 

h) Transformaci AČE ČR na Českou asociaci pro vodu (logo CzWA) 
i) Prodloužení funkčního období výboru do konce dubna 2010 

 
 
6. Ukončení VH 
Po hlasování usnesení valné hromady Ing. Jedlička valnou hromadu ukončil. 
 
 
 
V Brně 21.5. 2008 
Zapsala: Ing. V. Novotná 
Schválil: Ing. Krňávek  
 



Příloha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William Dunbar Medal  
 
Every three years since 1973 the William Dunbar Medal is donated by 
the Messe München GmbH and awarded by the European Water 
Association (EWA) on the occasion of each IFAT. The prize comprises a 
gold medal, a certificate and a financial award. It is given in 
remembrance to William Phillips Dunbar, who was born 1863 in 
Minnesota (USA) and was summoned to Hamburg in September 1892 
during the disastrous cholera epidemic. Dunbar improved the detection 
procedure for the cholera and pest pathogens. He regularly surveyed the 
river and tap water, as the water ways had proved to be especially 
significant for the spread of cholera. His pioneering research about city 
cleansing make him an authority that is still internationally recognized on 
this sector today. His textbook „Leitfaden für die 
Abwasserreinigungsfrage“ (Compendium on the wastewater question), 
first published in 1907, is yet valid in our days.  
 



 

William Dunbar Medal  

Award winners  

Year  Award winner  Country  

1975  Dr. A.L. Downing  UK  

1978  Dr. Ir. Aale Pasveer  NL  

1981  Prof. Dr. sc. nat. E.A. Thomas  CH  

1984  Herbert A. Hawkes  UK  

1987  Prof. Dr.-Ing. Wilhelm von der Emde  AT  

1990  em. o. Prof. Dr.-Ing. habil. Franz Pöpel  DE  

1993  Geoffrey Ashworth Truesdale  UK  

1996  Prof. Dr.-Ing.E.h. Klaus R. Imhoff  DE  

1999  Prof. Mogens Henze  DK  

2002  Prof. Dr.-Ing. Rolf Kayser  DE  

2005  o. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn.Helmut Kroiss  AT  

2008 Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Jiří Wanner CZ 
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