
USNESENÍ 

 VALNÉ HROMADY ČVTVHS, z.s. 

KONANÉ DNE 24. KVĚTNA 2017 V PRAZE 
  

Valná hromada schvaluje: 

• Zprávu o činnosti společnosti za období od poslední Valné hromady (25. května 

2016) 

• Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2016. 

• Návrh rozpočtu na rok 2017. 

• Zprávu kontrolní komise. 

• Udělení čestného členství v České vědeckotechnické vodohospodářské 

společnosti, z.s. Ing. Zdeňku Bartákovi. 

Valná hromada bere na vědomí: 

• přítomnost 17 individuálních či čestných členů a 15 zástupců přidružených členů 

s celkovou vahou hlasů 104 ze 155 možných, a tedy schopnost valné hromady 

přijímat usnesení. 

• počet registrovaných členů ČVTVHS, z.s. k datu 24. května 2017: 

- individuálních, čestných členů 60 

- přidružených členů 17 

• informaci o stavu zrušení pobočných spolků při SVaK, a.s. Uherské Hradiště, 

Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Třebíč a VaK Přerov a.s. 

• informaci o záměru výboru aktualizovat statut a postup při udělování Diplomu 

akademika T. Ježdíka. 

Valná hromada ukládá: 

Výboru společnosti, odborným skupinám a členům společnosti: 

Využívat každou příležitost k osvětě o vodním hospodářství na školách všech stupňů pro 

vyvolání zájmu nastupující generace o problematiku vodního hospodářství a ochrany 

životního prostředí tak, aby voda a vodní hospodářství byly trvalým celospolečenským 

tématem. 

  

Výboru společnosti: 

• Průběžně řídit hlavní i vedlejší činnosti v duchu poslání a principů ČVTVHS, z.s. 

uvedených ve stanovách, zejména dokončit aktualizaci struktury odborných skupin 

ČVTVHS, z.s. 

• Udržovat trvalé kontakty s ministerstvy zemědělství a životního prostředí, v rámci 

nichž se bude ČVTVHS, z.s. podílet na vodohospodářské politice ČR. 

• Spolupracovat s Českým svazem vědeckotechnických společností, z.s. a Global 

Water Partnership (styk s centrem GWP zajišťuje VÚV T.G.M., v. v. i.) a s dalšími 

společnostmi, asociacemi a jinými subjekty profesně orientovanými 

na vodohospodářskou problematiku a ochranu životního prostředí. 

• Udržovat trvalé kontakty se Slovenskou vodohospodářskou společností. 

• Pokračovat v úsilí zařazovat své vybrané akce do vzdělávacího Programu 

Ministerstva vnitra pro úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných 

celků při výkonu státní správy v oblastech souvisejících s vodním hospodářstvím 

a ochranou životního prostředí. 



• Využívat nabídky časopisu VTEI k presentaci informací o připravovaných 

i uskutečněných odborných akcích a k témuž využívat i vlastních webových 

stránek. 

• Připravovat odborné podklady a informace pro větší popularizaci vodního 

hospodářství a významu vody v médiích, a to zejména prostřednictvím svých 

přidružených členů a spolupracujících institucí, např. Portálu Voda – základ života. 

• V případech doporučení významných vodohospodářských počinů využívat i nadále 

možností udělovat Diplom akademika Ježdíka. 

• Uplatňovat i nadále hospodárný přístup při organizování odborné, osvětové 

i provozní činnosti. 

Odborným skupinám: 

• Upravit své formální ustavení v intencích Pravidel pro správu ČVTVHS, z.s. 

• Dbát na kvalitní odbornou a organizační přípravu odborných akcí a na to, aby tyto 

akce byly v souladu se stanovami, zásadami hospodaření společnosti, tj. s rozpočty 

na jednotlivé roky i dílčími rozpočty jednotlivých akcí. 

• Uspořádat odbornou akci na aktuální téma s vložným (tj. konferenci, seminář, 

sympozium, workshop), alespoň jednou za dva roky, popř. každoročně diskusní 

setkání, kulatý stůl apod. Stručnou informaci o konání akce včetně zhodnocení 

vždy neprodleně publikovat ve „VTEI“ a na webových stránkách společnosti. 

 

Členům společnosti: 

• Uhradit členské příspěvky u individuálních členů i přidružených členů do 30. 9. 

2017, popř. při využití možnosti realizovat úhradu na základě smlouvy o podpoře 

některé odborné akce až do 31. 12. 2017. 

 

 

V Praze dne 24. května 2017 

 

Za správnost: 

Ing. Jiří Poláček, předseda návrhové komise  

a Ing. Václav Bečvář, CSc., tajemník ČVTVHS, z.s. 


