
USNESENÍ 

 VALNÉ HROMADY ČVTVHS, z.s. 

DNE 26. ŘÍJNA 2021  

Valná hromada České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s. počtem 98 hlasů 

ze 152 možných: 

Schvaluje: 

• Zprávu o činnosti společnosti za období od poslední valné hromady (30. září 2020). 

• Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2020. 

• Návrh rozpočtu na rok 2021. 

• Zprávu kontrolní komise. 

• Úpravy textu Stanov a Předpisu pro správu ČVTVHS, z.s. Úpravy textu platí od 

26.10.2021, úprava členských příspěvků kolektivních členů se vztahuje na platby 

počínaje rokem 2022. 

• Výsledky voleb do výboru na funkční období příštích 5 let 

Ing. Bečvář Václav, CSc.  Individuální člen 

RNDr. Daňhelka Jan, Ph.D.  ČHMÚ 

Ing. Drbal Karel, Ph.D.  VÚV TGM 

doc. Dr. Ing. Fošumpaur Pavel  Individuální člen 

Ing. Kendík Tomáš  Povodí Vltavy 

Ing. Krátký Michal  Povodí Vltavy 

Ing. Kuba Petr, Ph.D.  Sweco Hydroprojekt 

Ing. Kubát Jan  Individuální člen 

Ing. Plechatý Jan  VRV 

Ing. Poláček Jiří  VD TBD 

Mgr. Rieder Mark  ČHMÚ 

Ing. Tesař Miroslav, CSc.  ÚH AV ČR 

Dr. Ing. Tůma Antonín  Povodí Moravy 

• Výsledky voleb do kontrolní komise na funkční období příštích 5 let 

Ing. Divecká Růžena  Povodí Labe 

Ing. Jelínek Radek  Povodí Ohře 

Ing. Skalník Jiří  Povodí Odry 

Bere na vědomí: 

• Účast 11 individuálních či čestných členů a 15 zástupců přidružených členů 

s celkovou vahou hlasů 98 ze 152 možných na valné hromadě, a tedy schopnost 

valné hromady přijímat usnesení, 

• počet registrovaných členů ČVTVHS, z.s. k datu 26. října 2021: 

- individuálních a čestných členů 62 

- přidružených členů 16 

• ovlivnění činnosti i hospodaření výboru ČVTVHS, z.s. v důsledku pandemie 

Covid-19, 

• prodloužení funkčního období dosavadního výboru společnosti a kontrolní komise o 

13 měsíců v souladu s platností mimořádných opatření při epidemii Covid-19 v ČR, 

• udělení Diplomu akademika Ježdíka doc. RNDr. Martinu Pivokonskému, Ph.D., 

vedoucímu autorského kolektivu knihy „Koagulace při úpravě vody. Teorie a 

praxe“. 



Ukládá: 

Výboru společnosti: 

• Svolat řádnou valnou hromadu, pokud možno v jarním termínu roku 2022. 

• Připravit dohody s přidruženými členy o spolupráci v oblasti vědeckotechnického 

rozvoje na období od roku 2022. 

• Průběžně řídit hlavní i vedlejší činnosti Společnosti v duchu poslání a principů 

ČVTVHS, z.s. uvedených ve stanovách. 

• Nadále uplatňovat hospodárný přístup při organizování odborných akcí, osvětové i 

provozní činnosti. 

• Připravovat odborné podklady a informace pro větší popularizaci vodního 

hospodářství, významu vody a ochrany vodního prostředí v médiích, a to zejména 

prostřednictvím svých přidružených členů a spolupracujících institucí. 

• Udržovat kontakty s ministerstvy zemědělství a životního prostředí, a nabízet 

uspořádání odborných akcí k podpoře realizace vodohospodářské politiky ČR. 

• Přispívat v rámci svých možností k vytváření a šíření odborných poznatků o vzniku a 

průběhu hydrologických extrémů (povodní a sucha) a podporovat aktivity svých 

členů směřující k jejich zvládání. 

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

subjekty profesně orientovanými na vodohospodářskou problematiku a ochranu 

životního prostředí, zejména Svazem vodního hospodářství ČR, z.s., SOVAK ČR a 

Českým přehradním výborem. 

• Využívat nejrůznější vodohospodářské časopisy, zejména VTEI a Vodní hospodářství 

k prezentaci informací o připravovaných i uskutečněných odborných akcích, případně 

jejich závěrů a doporučení. K tomuto účelu využívat i vlastních webových stránek. 

• Pokusit se zlepšit kontakty a obnovit spolupráci se Slovenskou vodohospodářskou 

společností. 

• Využívat i nadále možnosti udělení Diplomu akademika Ježdíka v případech 

doporučení na ocenění významných vodohospodářských počinů. 

Odborným skupinám: 

• Uspořádat alespoň jednou za dva roky odbornou akci na aktuální téma s vložným (tj. 

konferenci nebo seminář), popř. každoročně diskusní setkání, kulatý stůl apod. 

Stručnou informaci o konání akce včetně zhodnocení vždy neprodleně publikovat ve 

vodohospodářských periodikách a na webových stránkách společnosti. 

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

akce byly v souladu s posláním a principy společnosti a se zásadami jejího 

hospodaření. 

Členům společnosti: 

• Uhradit členské příspěvky individuálních i přidružených členů do 30. 9. 2022. 

• Využívat všechny možnosti k osvětě o vodním hospodářství zejména na školách všech 

stupňů pro vyvolání zájmu nastupující generace o problematiku vodního hospodářství 

a ochrany životního prostředí tak, aby se voda a vodní hospodářství staly trvalým 

celospolečenským tématem. 

V Praze dne 26. října 2021 Za správnost: 

Ing. Jiří Poláček, předseda návrhové komise 

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


