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ZÁPIS 

z jednání valné hromady ČVTVHS, z.s. 

Místo konání: sál č. 217, Novotného lávka 5, Praha 1  

Datum a čas zasedání: 26. října 2021, 10,00 hod. 

Jednání řídil místopředseda společnosti Ing. Jan Kubát 

Přílohy: Usnesení valné hromady 

 

1. Prezence 

Valné hromady se zúčastnilo celkem 26 členů a zástupců kolektivních členů, při příchodu 

obdržel každý návrh usnesení, tabelární přehled o hospodaření v roce 2020, návrh rozpočtu 

na rok 2021, přehled finančních výsledků v jednotlivých letech celého funkčního období 2014 

– 2021, účastníci s hlasovacím právem také hlasovací kartu a volební list se seznamem kan-

didátů voleb. Účastníci na prezenčních listech podepisovali, že byli předem seznámeni s pra-

vidly zdravotní způsobilosti pro účast na valné hromadě a že je v tento den splňují. Dále byli 

vyzvání k rozsazení min. ob jedno sedadlo a používání respirátorů. 

2. Zahájení 

Při zahájení předsedající Ing. Jan Kubát přivítal přítomné a připomněl, že 22. září zemřel 

dlouholetý tajemník výboru Ing. Bohumil Müller, ocenil jeho odborný význam a požádal pří-

tomné o tichou vzpomínku na něj. 

3. Volba mandátové (volební) a návrhové komise 

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

Tesař, CSc., Ing. Tomáš Kendík a na návrh z pléna Tomáš Skurka. Předsedou komise se stal 

Ing. Miroslav Tesař, CSc. 

Do návrhové komise byli navrženi a zvoleni Ing. Jiří Poláček, Ing. Jan Plechatý a podle návrhu 

z pléna Ing. Zdeněk Barták. Předsedou se stal Ing. Jiří Poláček. 

4. Udělení Diplomu akademika Theodora Ježdíka 

Rozhodnutím výboru ze dne 16.9.2021 a na základě doporučení tříčlenné odborné poroty 

(doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Stavební fakulta ČVUT, Ing. Petr Kuba, Ph.D., Sweco Hyd-

roprojekt a.s. a Ing. Kateřina Slavíčková Ph.D., Stavební fakulta ČVUT) byl udělen Diplom 

akademika Ježdíka doc. Ing. Martinu Pivokonskému, Ph.D. vedoucímu autorského kolektivu 

publikace „Koagulace při úpravě vody. Teorie a praxe“. Diplom předali předseda Mgr. Mark 

Rieder společně s doc. Dr. Ing. Pavlem Fošumpaurem. 

5. Zpráva o činnosti ČVTVHS, z.s. v období od září 2020 do října 2021 

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

v uvedeném období a o plnění usnesení loňské korespondenční valné hromady. Hovořil pře-

devším o vlivu pandemie Covid 19 na činnost a hospodaření společnosti. Upozornil na zrušení 

odborných akcí v roce 2020, na zdůvodněné prodloužení funkčního období výboru a kontrolní 

komise o 13 měsíců a na atypické formy několika výborových jednání. Dále seznámil valnou 

hromadu s kontrolou zabezpečení a průběhu akreditovaných odborných akcí konaných před 

rokem 2020, kterou provedl v roce 2020 odbor ODK Ministerstva vnitra a doplnil i informaci 

o opatřeních, která v reakci na výsledky kontroly výbor zavedl. Důležitým sdělením byla pak 

informace, že se naší společnosti podařilo získat dotace v programech Antivirus A plus a Co-

vid 2021, a to v celkové výši 409 096 Kč. 
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Dále vyjádřil naději v pokračování dobré spolupráce s našimi přidruženými členy, se kterými 

bude nutné uzavřít dohody o pokračujícím členství v období od roku 2022. Za prospěšné ozna-

čil kontakty s ministerstvy zemědělství a životního prostředí i s Českým svazem vědeckotech-

nických společností, z.s., Svazem vodního hospodářství ČR, z.s., se SOVAK ČR, z.s. a Čes-

kým přehradním výborem, z.s. Ujistil přítomné, že chceme pokračovat v tradici oceňovat vý-

znamné práce a přínosy v oboru udělením Diplomu akademika T. Ježdíka. 

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 valné 

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

komplikované činnosti naší Společnosti. 

6. Zpráva o hospodaření v roce 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021 

Tabelární přehled hospodaření v roce 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021, který obdrželi účast-

níci při prezenci společně s přehledem o vývoji financí za období 2014–2020, byl komentován 

tajemníkem společnosti, Ing. Václavem Bečvářem, CSc.  

Souhrnné údaje za šestiletí předložil výbor jako fiskální výsledky hospodaření Společnosti 

v delším období. Fatální vliv pandemie Covid 19 na činnost i hospodaření ČVTVHS pak ta-

jemník charakterizoval několika údaji:  

- Nekonala se žádná odborná akce, čímž odpadly veškeré plánované výnosy z odborné 

činnosti. 

- Náklady, zejména mandatorní bylo třeba platit téměř beze změny. 

- Na konci roku 2020 bylo pro udržení platební schopnosti převedeno 622 tis. Kč z in-

vestičních fondů v RfB na provozní účet v KB. 

- Z programu Antivirus A plus za měsíce listopad 2020 až květen 2021 byla získána 

dotace ve výši 230 596 Kč a z programu Covid 2021 pak dotace ve výši 178 500 Kč, 

dohromady tedy 409 096 Kč. 

- Do přehledu hospodaření v roce 2020 se uvedené dotace ale promítly jen částečně, 

takže deficit hospodaření v roce 2020 dosáhl výše 369 753,17 Kč při nákladech 

623 405,13 Kč a výnosech 253 651,96 Kč. Zbylá část dotací bude součástí hospoda-

ření až v roce 2021. 

- V rozpočtu na rok 2021 se uvažuje obnovit pořádání odborných akcí do konce roku a 

plánuje se deficit ve výši 20 tis. Kč. 

Výhled provozního financování (cash flow) do konce tohoto kalendářního roku 2021 vede 

k hodnotě 575 tis. Kč na našem účtu v KB. Jeho reálnost závisí jednak na finanční úspěšnosti 

předpokládaných podzimních odborných akcí, jednak na dalším vývoji opět nastupující vlny 

pandemie Covid 19. 

7. Zpráva kontrolní komise 

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

způsobem řízení společnosti výborem, s výsledky hospodaření v roce 2020 a s návrhem roz-

počtu na rok 2021. 

8. Zpráva mandátové komise 

Zprávu přednesl předseda komise Ing. Miroslav Tesař, CSc. a sdělil, že valné hromady se 

účastní 11 individuálních a čestných členů a 15 zástupců přidružených členů, dohromady s 

celkovou vahou 98 hlasů ze 152 možných. Valná hromada byla v celém svém průběhu usná-

šeníschopná. 

9. Úprava stanov a předpisu pro správu ČVTVHS, z.s. 

S návrhem úprav textu stanov i předpisu byli všichni členové seznámeni předem spolu s po-

zvánkou na valnou hromadu. Hlavní body navržených úprav komentoval místopředseda vý-

boru Ing. Jan Kubát. Upozornil zejména na doplnění odst. 47 stanov a úpravu nebo doplnění 

několika odstavců interního Předpisu: 
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• 47. Pokud ze závažného důvodu nelze svolat řádnou valnou hromadu, může výbor roz-

hodnout o konání valné hromady jiným způsobem (korespondenční nebo distanční for-

mou). Členové Společnosti, kteří se na korespondenční jednání valné hromady přihlásí, 

obdrží všechny písemné podklady (zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh roz-

počtu, zprávu kontrolní komise, návrh usnesení) a písemně o nich hlasují. Pro posouzení 

usnášeníschopnosti jiným způsobem konané valné hromady platí stejná pravidla jako pro 

valnou hromadu řádnou. Korespondenčním způsobem nelze konat volby do výboru a 

kontrolní komise Společnosti. 

• Minimální výše členských příspěvků přidružených (kolektivních) členů i váha jejich 

hlasu budou nadále odvozeny od přepočteného stavu jejich zaměstnanců a činí: 

- do 20 zaměstnanců (osob)  5 000 Kč 

- 21 – 200 zaměstnanců (osob) 10 000 Kč 

- více než 200 zaměstnanců (osob) 20 000 Kč 

• V případě akreditovaných akcí v rámci vzdělávacích programů pro úředníky zabezpečuje 

tajemník zpracování dat o úřednících – účastnících akce v souladu s požadavky minister-

stva vnitra. Osvědčení o absolvování vydává účastníkům až po ukončení akce. 

• Zásady ochrany osobních údajů členů a účastníků odborných akcí budou uvedeny 

jako příloha Předpisu. 

• Ustanovení Stanov i Předpisu jsou platná po schválení valnou hromadou okamžitě, usta-

novení o minimální výši členských příspěvků přidružených členů jsou platná od roku 

2022. 

10. Odborný program 

Odborným programem na VH 2021 byla přednáška člena výboru RNDr. Jana Daňhelky, Ph.D. 

„Voda v mýtech, náboženství a filozofii“. 

11. Vyhlášení výsledků voleb do výboru a kontrolní komise 

Výsledky voleb a jména 13 nově zvolených členů výboru a 3 nově zvolených členů kontrolní 

komise přečetl po kontrole odevzdaných volebních listů a sečtení volebních záznamů před-

seda volební komise Ing. Miroslav Tesař, CSc. Složení nově zvoleného vedení společnosti je 

součástí usnesení. 

12. Diskuse 

Diskuse byla vedena zejména k možnostem, nezbytnostem, výhodám i problémům pořádání 

odborných akcí on-line formou. 

13. Návrh a schválení usnesení 

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

cího Ing. Jana Kubáta bylo pak usnesení, zahrnující schválení přednesených zpráv a výsledků 

voleb, schválení úpravy textu stanov Společnosti a Předpisu pro spránu Společnosti, akceptaci 

dopadu pandemie Covid 19 na činnost a hospodaření společnosti a úkoly pro výbor, odborné 

skupiny i členy ČVTVHS, z.s. schváleno všemi hlasy. 

14. 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 Lávka a členům 

nově zvoleného výboru připomněl, že po obědě se uskuteční v sekretariátu společnosti 1. jed-

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

V Praze dne 26. října 2021 

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

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


