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1. Úvodem 

Valné hromady se zúčastnilo celkem 34 členů a hostů. Při prezenci obdržel každý tabelární 

přehled o hospodaření v roce 2021 včetně návrhu rozpočtu na rok 2022, návrh Usnesení a 

aktualizovaný přehled členů a orgánů ČVTVHS, z.s. Členové a pověření zástupci kolektivních 

členů dostali také hlasovací list. 

2. Zahájení 

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

čestného hosta Ing. Vladimíra Poříze, výkonného místopředsedu ČSVTS, z.s. 

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. Josef Bucek. 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. Petr Smrž. Předsedou se stal Ing. Jiří Poláček. 

4. Zpráva o činnosti ČVTVHS, z.s. v období od říjen 2021 do říjen 2022 

Zprávu přednesl předseda společnosti Mgr. Mark Rieder. Vysvětlil důvody odkladu valné 

hromady z jarního na podzimní termín potřebou vypořádat se s členěním nákladů a výnosů 

mezi hlavní a vedlejší činnosti. Poté informoval o práci výboru v uvedeném období a o plnění 

jednotlivých bodů usnesení loňské valné hromady. Zmínil uspořádání odborných akcí v uply-

nulém období a důvody odkladu některých z nich a informoval valnou hromady také o fi-

nanční podpoře z programů Antivirus a Covid. Dále pozitivně zhodnotil spolupráci s většinou 

našich přidružených členů, prospěšné kontakty s ministerstvy zemědělství a životního pro-

středí i s Českým svazem vědeckotechnických společností, z.s., Svazem vodního hospodářství 

ČR, z.s. a se SOVAK ČR. Řekl, že si jejich podpory a spolupráce 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 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. 

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 

činnosti naší Společnosti. 

5. Zpráva o hospodaření v roce 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 

Tabelární přehled hospodaření v roce 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022, který obdrželi účast-

níci při prezenci, byl komentován tajemníkem společnosti, Ing. Václavem Bečvářem, CSc.  

Hospodaření v roce 2021 skončilo přebytkem 126 635,38 Kč, k čemuž došlo díky získaným 

provozním dotacím od státu i od ČSVTS, z.s. Rozpočet na rok 2022 se navrhuje naopak se 

schodkem téměř 192 tis. Kč, což zohledňuje konání pouze 6 odborných akcí včetně Valné 

hromady, navíc s předpokladem snížené účasti na nich na straně výnosů a navýšení na straně 

nákladů v důsledku vysoké inflace a celkově nestabilní situace. Tomu všemu se bude nutné 



 
-2- 

přizpůsobit adekvátním navýšením registračních poplatků, tj. vložného na našich odborných 

akcích. 

Ve zprávě o hospodaření byl také podrobněji komentován postup přípravy tabelárního pře-

hledu hospodaření a rozpočtu, zejména jejich členění mezi hlavní a vedlejší činnosti. 

6. Zpráva kontrolní komise 

Zprávu přednesl člen komise Ing. Radek Jelínek. Konstatoval souhlas KK se způsobem řízení 

společnosti výborem, s výsledky hospodaření v roce 2021 a s návrhem rozpočtu na rok 2022 

a doporučil valné hromadě, aby předložené dokumenty schválila. 

7. Zpráva mandátové komise 

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

účastní 15 individuálních a čestných členů a 16 zástupců přidružených členů pověřených prá-

vem hlasovat, dohromady s celkovou vahou 101 hlasů ze 148 možných. Valná hromada byla 

v celém svém průběhu usnášeníschopná. Kromě členů společnosti a pověřených zástupců ko-

lektivních členů s hlasovacím právem byli na valné hromadě přítomni i 4 hosté. 

8. Odborný program 

Odborným programem na VH 2022 byla přednáška člena výboru Ing. Tomáše Kendíka „VD 

Orlík – Realizace doplňkového bezpečnostního přelivu“. 

9. Diskuse 

Diskuse byla vedena zejména k odborné přednášce Ing. Kendíka a k vysvětlení přístupu vý-

boru na členění finančních výsledků mezi hlavní a vedlejší činnost. 

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 výčet přednesených zpráv, úkolů pro vý-

bor, odborné skupiny i členy ČVTVHS, z.s. schváleno. 

11. 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 11. jednání 

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

V Praze dne 24. října 2022 

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

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


