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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 2009 
 

Datum: ve středa 27. května 2009 v 14-16h 
Místo konání: v Brně, v konferenčním sále MORAVA – pavilon A3 ( výstaviště BVV) 
Přítomni: viz prezenční listina  
 
 
 
Valná hromada byla zahájena Ing. Plotěným přivítáním všech přítomných a vzpomínkou na 
zemřelého Ing. Pěnčíka ve věku 59 let, který byl jedním ze zakládajících členů AČE. Poté 
Ing. Plotěný seznámil přítomné s programem Valné hromady, jehož hlavními body bylo: 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
 

1) 14.00 – 14.10  
Zahájení valné hromady, přivítání účastníků 
2) 14.10 – 15.40  

o Jednání valné hromady  
a) volba zapisovatele a komisí  
b) zpráva o činnosti výboru             – Dr.Krňávek 
c) zpráva o práci odborných skupin           – Ing. Hartig (Ing. Plotěný) 
d) zpráva o hospodaření                                   – Ing. Fialová   
e) zpráva revizní komise                                  – RNDr. Sojka  

 
o Přechod AČE na CzWA             – Dr.Krňávek 
o Stanovy 
o Organizační řád 
o Etický kodex 

 
3) Všeobecná rozprava  
4)  15.40 – 16.00  Projednání a schválení usnesení valné hromady  
5)  16.00  Ukončení valné hromady  
 
 

Program valné hromady, dále jen VH byl schválen jednohlasně  
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Jednání valné hromady začalo volbou zapisovatele a komisí. Bylo schváleno složení : 
• zapisovatel- Ing. Novotná (1 se zdržel) 
• komise mandátová – Ing. Hammer, Ing. Pírek, Ing. Čech (3 se zdrželi) 
• komise pro přípravu usnesení- Dr. Růžičková, Dr. Přibyl, Dr. Fiala (3 se zdrželi) 
 
Pak byly předneseny hlavní body programu jednání: 

 
a) Zpráva o činnosti výboru 
 

Úvodem Dr. Krňávek, předseda AČE ČR, přivítal hosta Ing. Stránského, šéfredaktora 
časopisu Vodního hospodářství a přednesl zprávu o činnosti výboru, ve které  vyhodnotil 
činnost AČE od uplynulé VH. Zpráva byla rozdělena  přehledně do několika okruhů:  
 
1. Odborná činnost – rozšíření činnosti AČE v oblasti prací legislativního charakteru, 

metodik  a posudků pro ministerstva MŽP, MZe ,MPO a  SFŽP  
• V oblasti legislativy byla významná činnost zástupců AČE při přípravě novely NV 

61/2003 Sb., práce na metodickém pokynu a propagaci nejlepších dostupných 
technologií. Spolupráce na novele Zákona o vodách, která je v současnosti 
v připomínkovém řízení. 

• Velmi dobře rozvinula spolupráce s MŽP a MZe. 
• Přes OS se AČE podílela na vypracování metodik v oblasti kanalizace a odvodnění 

jak pro MZe, tak pro SFŽP. 
• V oblasti mezinárodní v EWA a  IWA. Prof. Wannner dostal vysoké ocenění od 

IWA. Dr. Krňávek ocenil vynikající přínos profesora Wannera v oblasti činnosti 
AČE. 

• V dalším období se počítá s přípravou konference IWA v Praze v roku 2014 
• Činnost pro časopis Vodní hospodářství  a přenos informací 
 

2. Mezinárodní spolupráce 
s asociacemi  AČE SR, DWA v Německu, ÖWAV v Rakousku. 

 
3. Konference, semináře a výstavy 

Pořádání odborných konferencí 
• Úspěšně proběhla bienální konference Odpadní vody 2009 v Plzni.  
• AČE zapojila do odborné spolupráce na seminářích - VHOS Moravská Třebová, 

ve V. Bílovicích, v Blansku, rozšiřuje se práce přes OS 
• Mimo hlavní semináře proběhla spolupráce na přípravě seminářů odborných 

skupin AČE. 
Příprava seminářů pro korporativní členy, korporativním členům byla nabídnuta 
možnost zajištění bezplatného vzdělávání z fondu ES přes firmu Tempo. 
 

4. Vodní hospodářství 
Časopis není v „negativním“ seznamu odborných časopisů a vyvíjí se úsilí dostat 
Vodní hospodářství do skupiny recenzovaných časopisů s vyšším odborným 
hodnocením a získání co nejvyššího „impakt faktoru“. Předseda apeloval především 
na řádné členy, aby dávali odborné články do Vodního hospodářství, abychom se 
udrželi ve skupině českých recenzovaných časopisů a nestali se pouze reklamním 
časopisem a do budoucna se mohlo usilovat i o získání „impakt faktoru“. 
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Dlouhodobá spolupráce AČE a VH je vidět i na ENVI, kde je společný stánek 
Vodního hospodářství a AČE. 

 
5. Webové stránky 

Vedle stránek AČE již vznikly stránky CzWA. Novým správcem je Ing. Lánský PhD. 
Jsou zde vyvěšovány zápisy z Valné hromady a schůzí výboru, z nichž chybí rok 2009 
a bude doplněn. V  současnosti jsou také nově tvořeny stránky jednotlivých OS. 
Předpokládáme, že právě webové stránky budou do budoucna sloužit k aktuální 
výměně informací, apeluje se na členy, aby se přihlásili a zapojily do činnosti 

 
6. Přechod AČE na Asociaci pro vodu ČR , kterou schválila minulá VH  je připravena, 

jsou vypracovány všechny podklady pro přijetí změny. 
 

Zpráva Dr. Krňávka byla schválena 
 
 
b) Zpráva o práci OS 
 
Zprávu o činnosti jednotlivých OS přednesl Ing. Plotěný za Ing. Hartiga, který se 
z pracovních důvodů omluvil. 
 
Nejčastější činnost OS jsou konference a semináře, spolupráce v legislativní oblasti a zajištění 
náplně časopisu Vodní hospodářství.  
 
Přehled  OS: 

1. Malé a domovní čistírny a odlučovače 
2. Odvodnění urbanizovaných území 
3. Kaly a odpady  
4. Průmyslové odpadní vody  
5. Odborná skupina pro analýzu a měření  
6. Městské ČOV  
7. Extrémní požadavky na čištění odpadních vod  
8. Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství 

 
- OS  Malé a domovní čistírny a odlučovače (mluvčí Ing. Plotěný) OS ČAO 

V Brně byl uskutečněn seminář k decentrálnímu čištění, za finančního přispění AČE ČR byla 
provedena úprava normy - ČSN 75 6551. Proběhlo diskusní fórum k problematice odlučovačů 
lehkých kapalin. OS spolupracuje na změnách v zákoně o vodách, měla patronát nad jedním 
číslem VH – ČL – zaslány články, dodává příspěvky i na jiné semináře. 
Pro další činnost mají vytyčeny úkoly v oblasti propagace změn v normě pro čištění 
zaolejovaných vod, zjišťování  reakcí na nově vydávané normy, zpracování návrhu metodiky 
pro objekty pro havarijní zabezpečení na kanalizacích. Připravují spoluúčast na semináři OS 
pro odvodnění urbanizovaných území, připravují semináře k problematice Odlučovačů 
lehkých kapalin, decentrálního čištění a jeho propagace. Budou pokračovat v publikační 
činnosti do příslušných ČL a zajistí obsah ČL v lednu 2010 na téma decentrální čištění. 
Skupina má 24 členů. 
 

- OS Odvodnění urbanizovaných území (mluvčí Dr. Stránský). OS OUU 
Za uplynulé období od VH se podařilo navázat kontakt s Joint Committee on Urban Drainage 
(JCUD) při IWA/IAHR, vypracovat metodiku pro SFŽP – Příručka pro posuzování stokových 
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systémů urbanizovaných povodí. Dalšími oblastmi činnosti byla pomoc při administraci OP 
ŽP.  
OS zaštiťuje a garantuje konference a semináře: 
• Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaných povodích, březen 2008 
• bienální konference Nakládání s vodami v urbanizovaných povodích, září 2008 
• konference Městské vody, Velké Bílovice, říjen 2008 
OS dodává příspěvky na konference, má publikační činnost ve Vodním hospodářství, záštita  
čísla 09/2008. 
OS má dohled nad zpracováním Studie odtokových poměrů statutárního města Hradec 
Králové 
Důležitá byla  normotvorná a legislativní činnost, především účast na tvorbě normy 75 0161: 
Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství odpadních vod a při přípravě novely 
vodního zákona a konzultační činnost .  
Pro další období předpokládají práci v oblasti navazující na stávající okruh činností  
Stav členské základny je stabilní, 15 aktivních členů + 15 latentních 
 

- OS Kaly a odpady (mluvčí Ing. Čejka)  OS KO 
• pořádala odbornou exkursi anaerobních a čistírenských technologií na Slovensku a 

Maďarsku(24. - 26.4. 2008)  
• Aktivní účast na mezinárodní konferenci Kaly a odpady 2008 v Bratislavě, na semináři 

„Regulace procesů městských ČOV „Praha 2008“. 
• OS zajišťovala náplň Čistírenských listů č. 11/2008 Vodního hospodářství 

 
- OS Průmyslové vody (mluvčí Dr. Bindzar). OS PV 

Má 8 členů s cílem se dále rozšiřovat. Skupina po odchodu Ing. Šamala z vedení zatím 
formuje svoji činnost. 
Cílem je tvorba posudků a poradenství v oblasti čištění a vypouštění průmyslových odpadních 
vod, dále účast na novelizaci legislativy v daném oboru a organizace jednodenních seminářů. 
Možným tématem prvního semináře je problematika NV 229/2007 a řešení průmyslových 
OV. 

 
- OS pro analýzu a měření (mluvčí Ing. Vilímec) OS AM 

• OS spolupracovala s Hydroprojektem na posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku 
vod s ohledem na problematiku sledování kvality odpadních vod. Napojila se na odbornou 
skupinu laboratoří SOVAK a spolupracovala při novelizaci vyhlášky 428/2001 Sb. 
z hlediska monitoringu odpadních vod a kalů. 

• Spolupráce na připravované novele vodního zákona, byl zaslán návrh na úpravu limitů pro 
AOX vzhledem k přechodu na stanovení AOX bez filtrace v odtocích z ČOV a výpustích 
do řek,  rovněž byla nabídnuta spolupráce při odpovídajících úpravách vyhlášky 293/2002 
Sb.  

• OS opět vykonávala supervizi nad dvěma mezilaboratorními porovnáváními odběrů 
odpadních vod pořádaných firmou CSlab (27.-28.5. na ČOV Karviná a 16.-17.9.2008 na 
ČOV Plzeň) a někteří členové se opět zúčastnili odborného posuzování odběru 
jednotlivých vzorkovacích skupin na místě a spolupracovali při vyhodnocování výsledků. 

• Činnost OS v roce 2009 bude pokračovat  
- ve vypracovávání  metodických pokynů MŽP, které již nejsou aktuální např. vzorkování 

odpadních vod, MP k NV 61/2003 Sb.)  a OOV MŽP bude navrženo buď jejich zrušení 
(první případ) nebo spolupráce při novelizaci (druhý případ). 

-  spolupráce s Hydroprojektem na posuzování a tvorbě nových norem pro analytiku vod 
s ohledem na problematiku sledování kvality odpadních vod.  
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- Pod supervizí OS AM by měla proběhnout další dvě mezilaboratorní porovnání odběrů 
odpadních vod organizovaných firmou CSlab, kde někteří členové OS provádí  
posuzování a spolupracují při vyhodnocování výsledků praktického provedení odběrů 
jednotlivých vzorkovacích skupin na místě 

-  Hlavním těžištěm činnosti OS v roce 2009 bude příprava a organizace konference 
Hydroanalytika 2009 v Hradci Králové ve dnech 15.-16.9.2009 

- Měly by proběhnout celkem 4 schůzky OS. Počet členů OS 12 + 1 čekatel 
 

- OS Městské ČOV (mluvčí Dr. Fiala) OS MČOV 
Pořádala seminář v Praze ve spolupráci s Hach-Lange, dodává příspěvky na jiné semináře, 
např. v M. Třebové, do Vodního hospodářství a v této činnosti bude pokračovat i v dalším 
období 

 
- OS Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod (mluvčí Ing. Foller), OS REP. 

Cílem OS je sledování a vyhodnocování technologií pro dosažení co nejnižších odtokových 
limitů na komunálních biologických ČOV v rizikových oblastech při zachování ekonomické 
efektivity.  
Hlavní činnost navazuje na oblast, ve které se podíleli prakticky všichni zakládající členové 
skupiny před založením OS. Spolupráce s VAS, a.s., organizace dvou odborných konferencí, 
zaměřených na problematiku nutrietů a speciálních, komplexních řešení pro biologické 
komunální ČOV (Boskovice 2005 a 2007), práce na odborných referátech.  V roce 2008 OS  
připravila třetí konferenci, která se uskutečnila ve dnech 25. – 27.2.2009 v hotelu Panoráma 
v Blansku. Členové skupiny se aktivně podíleli na přípravě šesti referátů z dvaceti pěti a na 
úplném organizačním zajištění samotné akce i jejího průběhu. Dále  členové skupiny 
připravili obsah květnového vydání „Čistírenských listů“ 05/2009 a  zajistili jeho  kompletní 
obsah. OS připravila v základní verzi ke zveřejnění své  webové stránky. 
Členové OS udržují aktivní spolupráci s korporativními členy AČE ČR, zabývajícími 
tématikou související se zaměřením skupiny i s firmami, které korporativními členy AČE ČR 
nejsou. 
 

-    OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství (mluvčí Ing. Remešová) OS TZ 
ČOV 
po dobu její mateřské dovolené ji zastupuje kolega  Ing. Bělik, hlášení o činnosti nedošlo. 
 
Všeobecné cíle odborných skupin pro nejbližší období 
 
• Rozšiřování členské základny o aktivní členy 
• Udržení aktivity u dobře pracujících OS a zlepšení práce u málo aktivních skupin 
• Obnovení aktivity u nefungujících skupin 
• Pokračovat v pořádání odborných konferencí a seminářů s nutností koordinace  
 
Zpráva schválena jednohlasně, proti nebyl nikdo, hlasování se nikdo nezdržel. 
 
 
c) zpráva o hospodaření 
 
Zprávu přednesla Ing. Fialová, hospodářka AČE. 
Zpráva obsahuje  informace: 
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- O hospodářském výsledku AČE ČR za rok 2008 – ukončili jsme s mírným ziskem, který 
nepřekročil částku pro neziskové organizace, daně jsme neplatili. 

- O stavu finančních prostředků a strukturu nákladů a výnosů ke dni 31.12.2008 (výdaje a 
příjmy)  

- O současném stavu finančních prostředků AČE  ke dni 15.5.2009 
- finanční vyčíslení podílu AČE z časopisu VH  
- finanční vyčíslení  projektu grantu INGO: řešení 2006-2009, letos končí 
- plán financí na r.2009, který předpokládá  ve stejných dimenzích a  vyrovnaný rozpočet  
- o struktuře hlavních položek výdajů AČE 
- stav členské základny včetně příspěvků  

� Individuálních členů 311 
� Korporativních členů 52 

 
- Různé – proběhla inventura majetku AČE ČR, přehled majetku vč. vyřazovacích 

protokolů je k dispozici na sekretariátu AČE ČR 
 
Výše členských příspěvků pro korporativní i individuální členy se pro další  období do VH 
nemění. 
 
Zpráva schválena jednohlasně, proti nebyl nikdo, hlasování se nikdo nezdržel. 

 
 

d) zpráva revizní komise o činnosti AČE 
 
Zprávu přednesl Dr. Sojka.  
Komise pracuje ve stejném složení jako vloni. V průběhu roku se průběžně zúčastňovala 
nepravidelně vybraných jednání výboru.  
Revisní komise provedla: 
- kontrolu předmětu činnosti AČE ČR v oblasti vzdělávání členské základny, zejména 

organizování zahraničních exkurzí a konferencích pro členy  
- kontrolu činnosti OS  
- kontrolu příprav změny názvu AČE ČR na CzWA 
- jmenovitou kontrolu všech členů AČE a placení členských příspěvků (rozpor počtu členů)  
- kontrolu stavu pokladní hotovosti 
- kontrolu hospodaření AČE, příjmů a výdajů, 
- kontrolu evidence smluv 
- kontrolu inventarizace majetku  
 
Výsledky RK: 
- Výbor postupoval v souladu se stanovami AČE 
- zlepšila se příspěvková morálka členů, ale RK upozornila na neplatiče z řad řádných členů 

a dodržování termínů platby členských příspěvků (na rok 2009 do 31. 3. 2009) 
- RK upozornila,že studentské vložné stále platí někteří členové, kteří na toto dle stanov 

organizace již nemají nárok a doporučuje sekretariátu konkrétní osoby kontaktovat 
s návrhem změny členství na přidružené nebo řádné, v případě nezájmu navrhnout 
ukončení členství v asociaci. 

- kontrola pokladny ukázala 1x překročení max.částky na pokladně a  to je lepší stav než 
vloni. RK ocenila snahu limit dodržovat 

- registruje neustále klesající počet posudků, v roce 2008 byly pouze 4 a z nich jeden ještě 
není zaplacen. 
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- V roce 2008 bylo vystaveno 245 položek, přijato 234 položek(faktur) 
- smlouvy jsou přehledně vedeny, inventarizace souhlasí. 
- komise nemá výhrady k hospodaření, doporučuje je schválit 
- doporučeno rozšířit posudkovou činnost, byly pouze 4, z toho 1 nebyl uhrazen 
- inventarizace majetku AČE byla provedena a je řádně evidován 
 
Komise nemá výhrady k hospodaření AČE od minulé VH a doporučuje je schválit  
 
Zpráva schválena jednohlasně, proti nebyl nikdo, hlasování se nikdo nezdržel. 
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Přechod AČE na CzWA 
 
Dr. Krňávek přítomným zdůvodnil změnu AČE na CzWA, o které bylo rozhodnuto již na 
minulé Valné hromadě. Provádíme změnu názvu a s tím související změnu stanov. 
Sdružení nese název „Asociace pro vodu ČR“. V textu dále jen „CzWA“.  
 
Dr. Krňávek poděkoval za spolupráci vedoucím OS na tvorbě stanov, organizačního řádu, 
etického kodexu.  
 
V dalším programu valné hromady Dr.Krňávek stručně seznámil přítomné s  hlavními body 
dokumentů „Stanovy CzWA“, „Organizační řád CzWA“a „Etický kodex CzWA“, které 
obsahují předmět činnosti CzWA, strukturu členské základny a orgánů CzWA, práva a 
povinnosti členů, pravidla činnosti členů CzWA. Tyto dokumenty byly zaslány všem členům 
AČE ČR. 
 
Podstatné body změn : 
 
Stanovy CzWA 
 
Hlavním cílem činnosti CzWA je sdružovat odborníky, společnosti a instituce k dosažení 
efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního 
prostředí. 
 
Předmět činnosti je  
- výměna poznatků a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu 
- odborná výchova vlastních členů i odborníků – nečlenů 
- přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR 
- vydávání odborných publikací a dalších materiálů v tištěné i elektronické podobě 
- organizace seminářů, kolokvií, školení, konferencí, výstav a odborných exkurzí 
- aktivní účast při normotvorné  a metodické činnosti 
- reprezentace členů CzWA v českých a zahraničních sdruženích stejného či obdobného 

odborného zaměření a aktivní spolupráce s těmito sdruženími 
- spolupráce s orgány  veřejné a státní správy 
- podpora  požadavků svých členů, které jsou v souladu s etickým kodexem CzWA 
- poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb. 
 
Členství v CzWA 
- Individuální členství               - Korporativní členství 
člen      
člen-expert    
čestný člen 

 
Práva členů: 
podílet se osobně na činnosti CzWA a spolurozhodovat o jejích záležitostech 
- volit a být volen (člen-expert) do orgánů CzWA 
- hlasovat na valné hromadě 
- požadovat na CzWA řešení profesních problémů a obracet se na CzWA s podněty, 

připomínkami a stížnostmi v oboru působení CzWA 
- zastupovat CzWA v odborných záležitostech na základě pověření výborem CzWA 

(člen-expert) 
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- vyznačit ve svých osobních či firemních materiálech členství v CzWA i s použitím loga 
v souladu s etickým kodexem CzWA 

 
Povinnosti členů: 
- dodržovat stanovy, etický kodex a další přijaté dokumenty týkající se činnosti CzWA 

schválené valnou hromadou 
- vystupovat na profesionální úrovni, hájit a prosazovat její dobré jméno 
- zaplatit členský příspěvek, případně další příspěvky na zabezpečení práce CzWA, pokud 

je schválí valná hromada 
- povinností členů-expertů je předkládat výboru veškerá stanoviska vydávaná s použitím 

ochranné známky CzWA. Vydávání stanovisek atp. přímo za CzWA přísluší pouze 
osobám jednajícím za CzWA dle článku 4.4.1, případně vedoucím jednotlivých 
odborných skupin v konkrétních případech, kdy se téma dotýká práce odborné skupiny.  

 
 
Organizační řád CzWA  
 
rozpracovává stanovy CzWA.  
Řeší:  
- přijímání nových členů ,  formy a podmínky členství, pozastavení a ukončení členství 
- orgány CzWA a jejich činnost 
 
Člen-expert 
a) má ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru či vysokoškolské vzdělání 

v oboru přírodních věd,  
b) má výsledky tvůrčí práce v oboru CzWA a jejich prokazatelně vysoká odborná úroveň. 

Musí prokázat publikaci alespoň deseti prací z oboru činnosti CzWA (knihy, časopisy, 
sborníky, přednášky), popř. odpovídající množství autorských osvědčení či patentů nebo 
vynikající výsledky realizační činnosti, popř. kombinaci těchto kritérií při zachování dolní 
hranice jejich počtu. 

 
Členem CzWA se může stát ten, kdo nesplňuje podmínku členství člen-expert, ale  může 
požádat o změnu členství, jakmile bude splňovat obě z výše uvedených  podmínek  
 
Čestné členství 
Členství pro studující,  
Členství pro důchodce – zůstává člen nebo člen-expert, liší se pouze výší členského příspěvku 
(obdobně je řešena rodičovská dovolená) 
Korporativní členství 
 
Pozastavení členství bude v  případě nezaplacení členského příspěvku a  po 2.urgenci budou 
pozastaveny členské výhody.  
Ukončení členství  je z rozhodnutí člena CzWA a v případě vážného porušení povinností 
člena rozhodne Valná hromada. 
 
Orgány CzWA jsou  
- valná hromada        
- výbor CzWA         
- revizní komise        
- smírčí a etická komise         
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- odborné skupiny, které mohou být stálé nebo ad hoc  
 
Principy práce odborných skupin 
1. v čele odborné skupiny je její vedoucí, který je volen členy odborné skupiny  
2. délka volebního období vedoucího skupiny je 3-letá, přičemž počet volebních období není 

omezen 
3. vedoucí odborné skupiny má svého zástupce,   
4. odborná skupina má povinnost se scházet alespoň 2 x ročně,  
5. vedoucí odborné skupiny bude 1 x ročně informovat výbor CzWA o činnosti OS a o 

aktuálním stavu členské základny  
6. vedoucí odborných skupin předají 1 x ročně seznam členů, kteří jsou využitelní pro 

posudkovou činnost. Posudkovou činnost za CzWA může vykonávat pouze člen-expert. 
7. vedoucí odborných skupin budou v dostatečném předstihu informovat výbor CzWA o 

chystaných akcích, aby alespoň v rámci CzWA byla zajištěna jejich termínová koordinace 
8. vedoucí odborné skupiny nebo jím určený zástupce mají právo žádat od výboru blíže 

nespecifikovanou pomoc při zajišťování jimi pořádaných akcí 
9. hlavní činností odborných skupin je přenos informací a dále pořádání odborných 

seminářů, konferencí, popř. exkurzí 
10. členové odborných skupin mají právo přizvat si k splnění odborných úkolů a zakázek i 

odborníky z nečlenů asociace. 
 
 
Etický kodex EWA - CzWA  
 
 je souhrnem etických pravidel  závazných pro členy CzWA: 
- budou podporovat spravedlivé, rovné a trvale udržitelné podmínky pro využívání vodních 

zdrojů a budou brát v potaz potřeby různorodosti životního prostředí 
- nikdy nebudou vědomě a úmyslně zneužívat vodní zdroje 
- nikdy nebudou vědomě a úmyslně škodit vodnímu prostředí ani jej zatěžovat vypouštěním 

nepřijatelných množství látek či energií ve všech formách 
- jsou si vědomi toho, že přispěním k poskytování služeb spojených s nakládáním s vodami 

zároveň významně přispívají k lidskému blahobytu a dobru 
- budou propagovat, aby užívání vody nepoškozovalo samotné vodní prostředí ani život 

v něm a kdykoli to bude možné, zvyšovat kvalitu vodního prostředí 
- budou zahrnovat do svého jednání i zájmy společnosti 
- budou propagovat koncepty integrace vodního hospodářství do nakládání se životním 

prostředí v širším slova smyslu  
- budou využívat své znalosti pro službu společnosti a trvale se budou snažit své vědomosti 

zdokonalovat  
- budou sloužit jako příklad ostatním co se týče zodpovědného chování vůči životnímu 

prostředí  
- nikdy se nenechají vtáhnout do korupčního jednání a budou udržovat vysoký standard 

profesionálního chování, čímž budou sloužit jako příklad ostatním  
- budou loajální vůči CzWA a budou vždy vystupovat v její prospěch a hájit její zájmy. 
 
Změna názvu sdružení, stanov, organizačního řádu a etický kodex byly jednohlasně 
odsouhlaseny, proti nebyl nikdo, hlasování se nikdo nezdržel. 
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Projednání a schválení usnesení VH 
 
Za mandátovou komisi předal zprávu Ing. Pírek, na VH bylo přítomno 38 individuálních 
členů a 16 korporativních členů, celkem 54 členů (presenční listina je v příloze) a byla 
konstatována její schopnost usnášení dle článku 4.3.4. stanov AČE ČR. 
 
Návrh usnesení Valné hromady přednesla Dr. Růžičková. Hlasování proběhlo po jednotlivých 
bodech.  
 
Schválené body usnesení valné hromady:  
 
Usnesení valné hromady AČE ČR (dále jen VH) konané dne 27.5.09 v Brně 
 

1) VH schválila program VH, zvolení zapisovatele, mandátovou komisi a komisi pro 
zpracování usnesení VH 

2) Mandátová komise konstatovala, schopnost usnášení VH dle stanov AČE ČR 
3) VH schválila zprávu o činnosti výboru AČE ČR za období od minulé VH 
4) VH schválila zprávu o práci odborných skupin AČE ČR  
5) VH schválila zprávu o hospodaření AČE ČR za období od minulé VH a finanční 

plán na rok 2009 
6) VH bere na vědomí zprávu revizní komise o činnosti AČE ČR. 
7) VH schválila zprávu o současném stavu členské základny 
8) VH schválila zprávu zachování stávající výše členských příspěvků pro další 

období 
9) VH schválila změnu názvu AČE ČR na  Asociaci pro vodu ČR CzWA  
10) VH schválila změnu stanov 
11) VH schválila změnu Organizačního řádu AČE ČR na Organizační řád CzWA 
12) VH schválila Etický kodex CzWA 
13) VH ukládá výboru zajistit registraci změny názvu a stanov 
14) VH schválila :  

• přeřazení řádných členů AČE ČR na členy-experty CzWA 
• přeřazení přidružených členů AČE ČR na členy CzWA 
• že čestné členství, členství pro studující členy a korporativní členství zůstávají 

v platnosti pro CzWA 
 
Ukončení VH 
Po hlasování usnesení valné hromady Dr. Krňávek valnou hromadu ukončil. 
 
 
 
 
V Brně 27.5. 2009 
Zapsala: Ing. Věra Novotná 
Schválil: Ing. Břetislav Krňávek Ph.D.  
 
 


