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ZÁPIS 

z jednání valné hromady ČVTVHS, z.s. 

Místo konání: sál č. 318, Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha 1  

Datum a čas zasedání: 26. září 2019, 10,00 hod. 

Jednání řídil místopředseda společnosti Ing. Jan Kubát 

Přílohy: Usnesení valné hromady 

 

1. Prezence 

Valné hromady se zúčastnilo celkem 37 členů a hostů, při příchodu obdržel každý návrh 

usnesení, tabelární přehled o hospodaření v roce 2018 včetně návrhu rozpočtu na rok 2019, 

program valné hromady, stručný seznam uskutečněných i připravovaných odborných akcí 

v roce 2019, aktuální přehled orgánů společnosti (výbor, kontrolní komise, odborné skupi-

ny), seznam individuálních i přidružených, tj. kolektivních členů a jako dar Povodí Vltavy, 

s.p. publikaci Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce, jejímž 

hlavním autorem a editorem je prof. Kvítek. Nerozdané výtisky byly ponechány k dispozici 

sekretariátu ČVTVHS, z.s. 

 

2. Zahájení 

Při zahájení předsedající Ing. Jan Kubát přivítal kromě přítomných členů ČVTVHS, z.s. i 

hosty: RNDr. Petra Kubalu, předsedu SVH ČR, z.s., Ing. DiS. Martina Mareše, ved. odd. 

státní správy ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství, Ing. Vladimíra Poříze, vý-

konného místopředsedu ČSVTS, z.s. a šéfredaktora časopisu Vodní hospodářství Ing. Vác-

lava Stránského.  

3. Volba mandátové a návrhové komise 

Do mandátové komise byli navrženi a zvoleni Ing. Petr Kuba, Ph.D., Ing. Miroslav Tesař, 

CSc. a na návrh z pléna Ing. Zdeněk Barták. Předsedou komise se stal Ing. Petr Kuba, Ph.D. 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni Ing. Jiří Poláček, Ing. Tomáš Kendík a podle 

návrhu z pléna Ing. Marek Maťa. Předsedou se stal Ing. Jiří Poláček. 

4. Zpráva o činnosti ČVTVHS, z.s. v období od května 2018 do září 2019 

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. Zmínil 

odborné i finanční výsledky 16 odborných akcí uspořádaných v uplynulém období, včetně 

atypických vzdělávacích akcí i diskusního fóra uspořádaného společně s Českou limnolo-

gickou společností. Dále pozitivně zhodnotil spolupráci s většinou našich přidružených čle-

nů, prospěšné kontakty s ministerstvy zemědělství a životního prostředí i s Českým svazem 

vědeckotechnických společností, z.s., Svazem vodního hospodářství ČR, z.s. a se SOVAK 

ČR. Řekl, že jejich podporu a spolupráci chápeme jednak jako výraz ocenění našeho půso-

bení v oboru, jednak jako pochopení snah o to, aby se vodní hospodářství neztratilo 

v proměnách současnosti, že si jí vážíme a budeme se o ni opírat i v dalších letech. Zmínil se 

i o stycích se Slovenskou vodohospodářskou společností i o problémech se zařazováním vy-

braných akcí do vzdělávacího Programu Ministerstva vnitra pro úředníky. Ujistil přítomné, 

že chceme pokračovat v tradici oceňovat významné práce a přínosy v oboru udělením Di-

plomu akademika T. Ježdíka, a to podle nového statutu této ceny. 

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-
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né hromady v tomto duchu a poděkoval všem, kdo se aktivně v uplynulém období podíleli 

na úspěšné činnosti naší Společnosti. 

5. Zpráva o hospodaření v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 

Tabelární přehled hospodaření v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019, který obdrželi 

účastníci při prezenci, byl komentován tajemníkem společnosti, Ing. Václavem Bečvářem, 

CSc. Hospodaření v roce 2018 skončilo přebytkem 100 128,47 Kč, k čemuž došlo díky vyšší 

účasti na odborných akcích a také, oproti plánu mírně navýšeným počtem konaných akcí. 

Rozpočet na rok 2019 se navrhuje naopak se schodkem 163 tis. Kč, což zohledňuje předpo-

klad konání pouze 11 odborných akcí (včetně Valné hromady a Diskusního fóra s ČLS, kte-

ré jsou realizovány bez výnosů a 3 akcí, na kterých se podílíme pouze jako spoluorganizá-

tor), dále na straně nákladů i navýšené náklady na nájemné, služby a úklid a všeobecný ná-

růst většiny cen, zejména pak nákladů na občerstvení při OA, nákladů na spoje, osobních 

nákladů apod. Tomu všemu se budeme muset přizpůsobit alespoň částečným navýšením re-

gistračních poplatků, tj. vložného na našich odborných akcích. 

6. Zpráva kontrolní komise 

Zprávu přednesl člen komise Ing. Bohumil Müller. Konstatoval souhlas KK se způsobem ří-

zení společnosti výborem, s výsledky hospodaření v roce 2018 a s návrhem rozpočtu na rok 

2019 a doporučil valné hromadě, aby předložené dokumenty schválila. 

7. Zpráva mandátové komise 

Zprávu přednesl předseda komise Ing. Petr Kuba, Ph.D. a sdělil, že valné hromady se účast-

ní 17 individuálních a čestných členů s jedním hlasem a 13 zástupců přidružených členů po-

věřených právem hlasovat, dohromady s celkovou vahou 89 hlasů ze 158 možných. Valná 

hromada byla v celém svém průběhu usnášeníschopná. Kromě členů společnosti bylo na 

valné hromadě přítomno i 7 hostů. 

8. Úprava stanov 

S návrhem formální úpravy ve stanovách seznámil delegáty člen výboru Ing. Jan Plechatý, 

který doporučil: 

• doplnit do bodu 32 čl. X větu „Zásady ochrany osobních údajů členů a účastníků odbor-

ných akcí jsou uvedeny v Interním předpisu o ochraně osobních údajů, který byl schvá-

len výborem v červenci 2018.“, 

• doplnit novou odrážku v bodě 55 čl. XIII “- rozhodovat o udělení Diplomu akademika 

Theodora Ježdíka, v souladu se schváleným Statutem.“, 

• v bodě 56 čl. XIV opravit odkaz na bod 42. 

Delegáti valné hromady poté tyto návrhy schválili. 

9. Udělení Diplomu akademika Theodora Ježdíka 

Výbor na svém 37. jednání dne 25. dubna 2019 schválil po návrhu a doporučení odbornou 

komisí udělení Diplomu akademika Ježdíka prof. Ing. Tomáši Kvítkovi, CSc., editorovi roz-

sáhlé publikace „Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce: 

význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i prů-

vodce vodním režimem krystalinika.“, na které se podílelo několik desítek dalších spolu-

autorů. Diplom společně předali předseda výboru ČVTVHS, z.s. Mgr. Mark Rieder a před-

seda odborné komise, která návrh výboru projednala a doporučila, prof. Ing. Vojtěch Broža, 

DrSc. Součástí udělené ceny byla i finanční odměna ve výši 10 tis. Kč. 

Prof. Kvítek poté v krátkém projevu za ocenění poděkoval výboru společnosti i všem svým 

spolupracovníkům a také i vedení státního podniku Povodí Vltavy, které umožnilo publikaci 

vydat. 

10. Odborný program 

Odborným programem na VH 2019 byla přednáška místopředsedy výboru Dr. Ing. Antonína 

Tůmy „Hospodaření s omezenými vodními zdroji“. Přednáška byla přítomnými velice 

pozitivně akceptována. 

11. Diskuse 
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Diskuse byla vedena zejména k okolnostem hospodaření s vodou a možnostem vodohospo-

dářských podniků v období několikaletého sucha a k problematickým postojům veřejnosti, 

státních orgánů i veřejné správy k současné situaci a vodohospodářským opatřením, jak je 

přesvědčivě pojednal ve své přednášce Dr. Tůma. 

Vedle toho bylo upozorněno na potřebu posuzovat efektivnost finančních produktů, do kte-

rých jsou prostředky ČVTVHS, z.s. vkládány.  

12. 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, 

kooptaci Ing. Jindřicha Břečky do výboru společnosti, úkolů pro výbor, odborné skupiny i 

členy ČVTVHS, z.s. schváleno. 

13. Závěr 

Předseda výboru Mgr. Mark Rieder valnou hromadu zakončil poděkováním za její úspěšný 

průběh a Ing. Jan Kubát pak všechny účastníky pozval na oběd do restaurace Klub techniků 

a členům výboru připomněl, že po obědě se uskuteční v sekretariátu společnosti 40. jednání 

výboru, ke kterému jsou automaticky zváni i členové kontrolní komise. 

V Praze dne 26. září 2019 

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

Schválil: Mgr. Mark Rieder, předseda ČVTVHS, z.s. 


