
 

 
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 
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ZÁPIS 

z jednání valné hromady ČVTVHS, z.s. 

Místo konání: sál č. 319, Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha 1  

Datum a čas zasedání: 24. května 2017, 10,00 hod. 

Jednání řídil místopředseda společnosti Ing. Jan Kubát 

Přílohy: Usnesení valné hromady, Orgány a členové ČVTVHS, z.s. 

 

1. Zahájení 

Po formálním zahájení předsedající Ing. Jan Kubát přivítal kromě přítomných členů 

ČVTVHS, z.s. hosty: doc. Ing. Daniela Hanuse, CSc., EUR ING, předsedu ČSVTS, z.s., 

Ing. Evžena Zavadila, zástupce ředitele odboru ochrany vod MŽP, Ing. Pavla Hucka, CSc., 

předsedu Slovenské vodohospodářské společnosti a Mgr. Jiřího Hrušku jako zástupce 

SOVAK. Doc. Hanus pak přednesl krátkou informaci o činnosti ČSVTS, z.s. a o spolupráce 

s námi. 

2. Volba mandátové a návrhové komise 

Do mandátové komise byli navrženi a zvoleni Ing. Tomáš Kendík., Ing. Miroslav Tesař, 

CSc. a na návrh z pléna Ing. Petr Vít. Předsedou komise se stal Ing. M. Tesař, CSc. 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni Ing. Jiří Poláček (jako předseda této komise), 

Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA a podle návrhu z pléna Ing. Zdeněk Barták. 

3. Zpráva o činnosti ČVTVHS, z.s. v období od května 2016 do května 2017 

Zprávu přednesl předseda společnosti Mgr. Mark Rieder. Informoval v ní o činnosti výboru 

v uvedeném období a o plnění jednotlivých bodů usnesení loňské Valné hromady. Ocenil 

odborné i finanční výsledky 10 loňských odborných akcí, informoval o struktuře a problé-

mech našich odborných skupin. Dále pozitivně zhodnotil spolupráci s většinou našich při-

družených členů, prospěšné kontakty s ministerstvy zemědělství a životního prostředí i 

s Českým svazem vědeckotechnických společností, z.s. a s Global Water Partnership, Sva-

zem vodního hospodářství a se SOVAK. Řekl, že jejich podporu a spolupráci chápeme jed-

nak jako výraz ocenění našeho působení v oboru, jednak jako pochopení snah o to, aby se 

vodní hospodářství neztratilo v často chaotických proměnách současnosti, že si jí vážíme a 

budeme se o ni opírat i v dalších letech. Zmínil se i o stycích se Slovenskou vodohospodář-

skou společností i o problémech se zařazováním vybraných akcí do vzdělávacího Programu 

Ministerstva vnitra pro úředníky. Ujistil přítomné, že chceme pokračovat v tradici oceňovat 

významné práce a přínosy v oboru udělením Diplomu akademika T. Ježdíka. V průběhu ro-

ku byl připraven návrh nového statutu této ceny, který výbor projedná a schválí jako interní 

organizační normu společnosti v nejbližší době. 

Na závěr konstatoval, že výbor Společnosti, kontrolní komise, odborné skupiny i tajemník si 

počínali po celé období zodpovědně a požádal členy společnosti, aby podpořili usnesení val-

né hromady v tomto duchu a všem, kdo se aktivně v uplynulém období podíleli na úspěšné 

činnosti naší Společnosti, poděkoval. 

4. Zpráva o hospodaření v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 

V materiálech valné hromady dostali účastníci tabelární přehled hospodaření a návrh roz-

počtu, který byl tajemníkem společnosti Ing. Václavem Bečvářem, CSc. okomentován. Hos-

podaření v roce 2016 skončilo přebytkem 24 525,29 Kč. Bylo to důsledkem zejména finanč-

ně úspěšné většiny uspořádaných odborných akcí a pokračujícího trendu šetření. 

Rozpočet na rok 2017 se navrhuje jako vyrovnaný na úrovni 1 226 tis. Kč. 
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5. Zpráva kontrolní komise 

Zprávu přednesla předsedkyně komise Ing. Růžena Divecká. Konstatovala souhlas KK se 

způsobem řízení společnosti výborem, s výsledky hospodaření v roce 2016 a s návrhem roz-

počtu na rok 2017 a doporučila valné hromadě, aby předložené dokumenty schválila. 

6. Zpráva mandátové komise 

Zprávu přednesl předseda komise a sdělil, že Valné hromady se účastní 17 individuálních a 

čestných členů s jedním hlasem a 15 zástupců přidružených členů pověřených právem hla-

sovat, dohromady s celkovou vahou 104 hlasů ze 155 možných. Valná hromada byla 

v celém svém průběhu usnášeníschopná. Kromě členů společnosti bylo na valné hromadě 

přítomno i 6 hostů. 

7. Informace o likvidaci pobočných spolků 

Předseda Mgr. M. Rieder ve své zprávě mimo výše uvedené sdělil, že proces likvidace po-

bočných spolků při akciových společnostech Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Uherské 

Hradiště, Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč a Vodovody a kanalizace Přerov a.s 

pokračoval prakticky po celý rok 2016 a k výmazu prvních dvou jmenovaných poboček ze 

spolkového rejstříku došlo v závěru roku 2016, k výmazu pobočky při VaK Přerov pak na 

počátku roku 2017. 

8. Čestné členství 

Návrh na udělení čestného členství v České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, 

z.s. Ing. Zdeňku Bartákovi přednesl místopředseda výboru Ing. Jan Kubát. Využil této příle-

žitosti k ocenění jeho dosavadní práce jak pro ČVTVHS, z.s., tak i pro vodní hospodářství. 

Návrh byl schválen a diplom čestného členství pak předsedou výboru Mgr. Riederem pře-

dán. 

9. Diskuse 

Diskuse byla vedena zejména ke způsobům, jak může ČVTVHS, z.s. přispět ke zvýšení zá-

jmu nastupující generace o problematiku vodního hospodářství a ochrany životního prostře-

dí. V diskusi vystoupilo více než 10 účastníků VH, kteří mj. konstatovali, že se potřeba vyšší 

vzdělanosti netýká jen mladých pracovníků, že jde o systémový problém, jehož řešení bude 

mnohaleté a vysoce převyšující úroveň působnosti našeho spolku. Nicméně výbor i všichni 

členové by měli využít každé příležitosti ke zlepšování uvedené negativní skutečnosti. 

10. Návrh a schválení usnesení 

Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Ing. Jiří Poláček. Na žádost předsedají-

cího Ing. Jana Kubáta bylo pak usnesení, obsahující pasáž o schválení přednesených zpráv a 

jiné náležitosti, jednomyslně schváleno. 

11. Odborný program 

Odborným programem byla přednáška na téma „Intenzifikace ÚČOV Praha na Císařském 

ostrově“, kterou připravil a přednesl Ing. Petr Kuba, Ph.D., člen výboru a hl. inženýr projek-

tu Sweco Hydroprojekt, a.s. 

12. Závěr 

Předsedající Ing. Jan Kubát požádal předsedu Mgr. M. Riedera, aby valnou hromadu zakon-

čil a poté pak všechny účastníky pozval na oběd do restaurace Klubu techniků a členům vý-

boru připomněl, že po obědě se uskuteční v sekretariátu společnosti 20. jednání výboru, ke 

kterému byli přizváni i členové kontrolní komise a nový čestný člen ČVTVHS, z.s. 

Ing. Zdeněk Barták. 

V Praze dne 24. května 2017 

Zapsal: Ing. Václav Bečvář, CSc., tajemník společnosti 

Schválil: Mgr. Mark Rieder, předseda společnosti 


