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1. PROTOKOL
o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR)
dne 26. dubna 2012
Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle § 13 stanov.
Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání valné hromady celkem 39 členů.
Prezenční listina je uložena v sekretariátu SVH ČR.
Jednání valné hromady zahájil předseda Svazu Ing. Miroslav Nováček. Přivítal čestné hosty,
ředitelku odboru ochrany vod Ing. Hanu Randovou z Ministerstva životního prostředí
a vrchního ředitele sekce vodního hospodářství RNDr. Pavla Punčocháře, CSc.
z Ministerstva zemědělství.
Valná hromada schválila všemi hlasy návrh představenstva, aby předsedou valné hromady
byl Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA, který se pak ujal řízení jednání.
Valná hromada dále schválila všemi hlasy předsednictvo valné hromady ve složení Ing.
Miroslav Nováček, Bc. Vladimír Procházka, MBA a prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl.
Valná hromada dále schválila jednomyslně jednací řád valné hromady a následující program
jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady
3. Volba předsednictva valné hromady
4. Schválení jednacího řádu a programu valné hromady
5. Volba mandátové a návrhové komise a ověřovatele zápisu
6. Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR
7. Zpráva představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce
8. Zpráva dozorčí rady SVH ČR
9. Diskuse k předneseným zprávám
10. Přestávka
11. Zpráva mandátové komise
12. Návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2012
13. Návrh stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2012
14. Zpráva návrhové komise
15. Schválení usnesení
16. Závěr
Valná hromada zvolila jednomyslně členy návrhové komise Ing. Kramáře a Ing. Vostrého,
člena mandátové komise Ing. Jiřího Valdhanse a dále ověřovatele protokolu prof. Dr.Ing.
Kyncla.
Zprávu představenstva o činnosti SVH ČR přednesl předseda představenstva Ing. Nováček.
Zpráva je součástí souhrnného materiálu.
Se zprávou představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce seznámil valnou hromadu
předseda představenstva Ing. Nováček.
Zprávu dozorčí rady SVH ČR přednesl její předseda Ing. Vacek. Zpráva je součástí
souhrnného materiálu.
Člen mandátové komise Ing. Jiří Valdhans sdělil, že podle prezenční listiny je na valné
hromadě přítomno 25 členů, a valná hromada je proto schopná usnášení.
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Ing. Nováček dále přednesl návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2012 a návrh na stanovení výše
příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2012. Oba dokumenty byly jednomyslně
schváleny a jsou součástí souhrnného materiálu.
Předložený návrh usnesení valné hromady všichni členové jednomyslně schválili.
Protokol včetně všech příloh obdrží všichni členové SVH ČR.

Zapsal: Ing. Plechatý

Ověřil v Ostravě dne:
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2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI SVH ČR V ROCE 2011
Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,
dovoluji s Vás jménem představenstva přivítat na letošní řádné valné hromadě SVH ČR.
Mým úkolem je - stručně zhodnotit činnost SVH ČR a jeho představenstva v uplynulém roce,
resp. zkontrolovat plnění úkolů usnesení poslední valné hromady z dubna 2011.
Svaz vodního hospodářství ČR si v loňském roce připomněl jednu významnou událost, a to
již 20 let od svého vzniku. K tomuto výročí uspořádalo představenstvo Svazu slavnostní
setkání současných a bývalých členů Svazu. Setkání se uskutečnilo 13. října v krásných
prostorách Břevnovského kláštera v Praze, též za účasti významných hostů z ministerstev
zemědělství a životního prostředí, zástupce svého partnera Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací ČR, České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti i Odborového
svazu dřevo lesy, voda.
Vedle projevů bývalých předsedů Svazu, bylo na programu slavnostního odpoledne také
ocenění dlouhodobých členů a spolupracovníků Svazu za dlouhodobou spolupráci a aktivní
podíl na rozvoji vodního hospodářství. Oceněny byly také oba rezorty - Ministerstvo
zemědělství za dlouhodobou spolupráci ve vodním hospodářství a Ministerstvo životního
prostředí za dlouhodobou spolupráci v oblasti ochrany vod a vodním hospodářství.
Valná hromada našeho Svazu téměř přesně před rokem uložila:

Rozšiřovat členskou základnu SVH ČR.
V uplynulém roce jsme přijali 2 nové členy a to společnost Česká Voda – Czech Water, a.s.
a společnost VWS MEMSEP s.r.o.
S politováním však musím konstatovat, že 3 společnosti požádaly o vystoupení ze Svazu VH
a ukončily členství. jedná se o společnosti Brněnské vodovody a kanalizace, a.s., Ostravské
vodárny a kanalizace a.s. a Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Z pověření představenstva
jsem generálním ředitelům těchto společností v odpovědi na jejich vystoupení zdůraznil
integrující roli Svazu ve vodním hospodářství v zájmu všech oborů tohoto sektoru ve vztahu
zejména k ústředním orgánům státní správy, vládě a Parlamentu, ale i veřejnosti.
Mnohokrát zástupci především ministerstev zemědělství a životního prostředí zdůrazňovali
prioritu mít jen jediného partnera při projednávání legislativních, institucionálních
a ekonomických záležitostí i problémů, které ve vodním hospodářství často vznikají. Ztráta
podpory těchto aktivit Svazu ze strany členské základny a zvláště pak významných
vodohospodářských společností, mohla by v budoucnu významně omezit, až znemožnit
plnění této role našeho Svazu.
Práci v představenstvu SVH ČR ukončili z důvodu odchodu z funkce generálního ředitele
Ing. Miroslav Harciník a Ing. Tomáš Vaněk. Představenstvo oběma děkuje za jejich
dlouholetou práci pro Svaz a přejeme jim do další práce i osobního života hodně štěstí.
Zasáhla nás také smutná událost a to, že zemřel člen dozorčí rady, generální ředitel Povodí
Odry, státní podnik Ing. Ivan Pospíšil.
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Dále valná hromada při loňské valné hromadě uložila:

Podávat stanoviska k významným materiálům v působnosti MZe a MŽP,
týkajících se vodního hospodářství, zejména v rámci mezirezortního
připomínkového řízení
Za jednu z priorit Svazu v roce 2011 lze označit angažovanost členů legislativně právní
komise a členů Svazu při projednávání prováděcích předpisů k novele vodního zákona. SVH
byl ve stálém kontaktu s hlavními pořizovateli těchto předpisů – zejména s Ministerstvem
zemědělství i konzultoval některé sporné body se členy Svazu, zejména se státními podniky
Povodí a SOVAKem. Svaz dosáhl v řadě bodů akceptace svých návrhů a připomínek nebo
alespoň dosáhl přijatelných kompromisů.
Dovolte mi ještě připomenout aktivitu Svazu při přípravě metodických materiálů MŽP ohledně
stanovování pravidel pro financování projektů z OPŽP. Zejména prostřednictvím sekretariátu
účastnil se SVH ČR spolu se zástupci SOVAK v průběhu roku 2011 řady jednání na MŽP i
SFŽP. Je však třeba konstatovat, že přes snahu dosáhnout příznivějších podmínek pro
přijatelnost projektů vodovodů a kanalizací k financování, dosáhli jsme jen minimum. Jednání
se vedla např. o vlastnicko provozních vztazích na základě postupně se zpřísňujících
požadavků EK, podmínkách oddělitelnosti infrastruktury, nebo o možnostech zkrátit
administraci projektů před zahájením jejich financování. Více dosáhl SVH ČR při jednáních
týkajících se financování projektů v oblasti implementace povodňové směrnice nebo zlepšení
vodního režimu v krajině.
Již tradičním úkolem představenstva bylo i Připravovat aktivity ke Světovému dni

vody
Oslavy Světového dne vody na celostátní úrovni se uskutečnily podle tradice. Svaz vodního
hospodářství ČR, jako hlavní organizátor, ve spolupráci se SOVAKem a oběma resorty
zabezpečil slavnostní konferenci v Národním domě na Vinohradech, která se těší velkému
zájmu vodohospodářů. Letos se jich zúčastnilo cca 150 zástupců vodohospodářských
podniků a společnost. Za resort zemědělství vystoupil náměstek ministra Ing. Aleš Kendík
a za resort životního prostředí 1. náměstek ministra Ing. Jakub Kulíšek. Vodohospodáře
zejména uspokojilo, že oba rezorty Mze a MŽP hodlají postupovat koordinovaně ve vztahu
k problémům vodního hospodářství a řešit je vzájemnou diskuzí.
Na vysoké společenské úrovni proběhly i další tradiční akce, a to jak slavnostní koncert, tak
následující den ples vodohospodářů na Žofíně.
Dále valná hromada uložila představenstvu:

Pravidelně hodnotit účinnost a efektivnost internetové presentace
Internetová prezentace je nadále základním komunikačním kanálem Svazu vodního
hospodářství nejenom vůči jednotlivým členům Svazu ale i vůči vodohospodářské veřejnosti.
Nově ustavená redakční rada ve složení Ing Plechatý, Ing Kubala a Mgr, Hruška připravila
v druhém pololetí zásadní aktualizaci stránek Svazu. Na internetové prezentaci je nyní
možno nalézt nejen všechny aktuální informace o činnosti Svazu a o jednotlivých akcích
Svazu, ale i všechny důležité odkazy na relevantní informace o všem, co cílové skupiny
může o vodním hospodářství zajímat; např. o členech Svazu, financování vodního
hospodářství, státní správě ve vodním hospodářství, legislativě, mezinárodních institucích
týkajících se vod a vodního hospodářství, apod.
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Na závěr této zprávy představenstva jsem zařadil úkol
průběžně prosazovat principy Koncepce rozvoje vodního hospodářství z pohledu SVH
Na loňské valné hromadě byl schválen materiál „Hlavní směry činnosti SVH ČR pro období
do roku 2013“. Nadále zůstává tento dokument základem pro činnost představenstva Svazu,
avšak s tím, že představenstvo musí reagovat na stále nové vnější podněty, které se
vodního hospodářství bezprostředně dotýkají. Toto je důvodem, proč představenstvo dnes
navrhne valné hromadě nové prioritní úkoly pro příští období a to:
- sledovat přípravu procesu plánování v oblasti vod podle novely vodního zákona
a jednáním s MŽP a Mze usměrňovat tento proces s ohledem na zájmy členů SVH
ČR,
- spolupracovat s MŽP a Mze při koncipování dotačních titulů po roce 2013, prioritních
oblastí podmínek financování i věcného zaměření projektů na úseku vody a vodního
hospodářství pro následné programovací období EU 2014 – 2020,
- aktivně se podílet na připomínkování návrhů prováděcích právních předpisů
k vodnímu zákonu a návrhu novely zákona o vodovodech a kanalizacích,
Úkolů bude v následném období bezpochyby více, ale tyto považuje Svaz VH z hlediska
potřeb členské základny za prioritní.

Nyní mi dovolte jednu aktuální informaci k úkolu usnesení loňské valné
hromady – připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže
„Vodohospodářská stavba roku 2011“.
Jako v uplynulých letech zabezpečilo představenstvo ke konci roku 2011 ve spolupráci se
SOVAKem vypsání této soutěže v časopisech Vodní hospodářství a SOVAK.“. Hodnotící
komise minulý týden uzavřela svoji práci a na základě souhlasu členů představenstva si Vás
nyní dovoluji informovat o výsledcích této soutěže:

V jednotlivých kategoriích bylo rozhodnuto o ocenění těchto staveb:
KATEGORIE I
stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod
Podkategorie: nad 50 mil. Kč
ČOV Hulín - rekonstrukce a intenzifikace
Navrhovatelé:
Investor: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Projektant: Pöyry Environment a.s.
Zhotovitel stavby: IMOS Group s.r.o. (stavební část)
KUNST, spol.s.r.o. (technologická část)
Podkategorie: pod 50 mil. Kč
Rekonstrukce ČS Malvazinky
Navrhovatelé:
Investor: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Projektant: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Zhotovitel stavby: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy
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Jablonné v Podještědí – rekonstrukce ČOV
Navrhovatelé:
Investor: Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Zhotovitel: Metrostav a.s.
V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže schváleného představenstvem SVH ČR dne 7.2.
2012, vyhodnotila komise jednu stavbu v této kategorii I k udělení „zvláštního ocenění SVH
ČR a to:
Frýdland – odstranění povodňových škod, Sdružené trubní přemostění Smědé
Navrhovatelé:
Investor: Městský úřad Frýdland
Projektant: HYDROPROJEKT CZ, a.s.
Zhotovitel stavby: SMP CZ, a.s.
KATEGORIE II
stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně
před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo jiným účelům sledovaným
zákonem o vodách
Podkategorie: nad 50 mil. Kč
Malá vodní elektrárna, jez a rybí přechod Beroun
Navrhovatelé:
Investor: RenoEnergie, a.s.
Projektant: Sdružení Hydroka, s.r.o. a Mürabell s.r.o.
Zhotovitel: Sdružení firem MVE a RP Beroun (Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s.)
Hydrohrom s.r.o (dodavatel strojně – technologické části)
Plavební komora České Vrbné včetně horní a dolní rejdy
Navrhovatelé:
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Projektant: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Zhotovitel: Sdružení firem České Vrbné – plavební komora:
Metrostav a.s. a Navimor-Invest S.A. organizační složka
Podkategorie: pod 50 mil. Kč
Turnov – výstavba rybího přechodu
Navrhovatelé:
Investor: Povodí Labe, státní podnik
Projektant: Poyry Environment a.s.
Zhotovitel: Navimor-Invest S.A. organizační složka
VD Janov – Zajištění stability a bezpečnosti hráze
Navrhovatelé:
Investor: Povodí Ohře, státní podnik
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V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže schváleného představenstvem SVH ČR dne 7.2.
2012, vyhodnotila komise jednu stavbu v této kategorii II k udělení „zvláštního ocenění
SVH ČR a to:
Úšovický potok – Mariánské lázně
Navrhovatelé:
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
Projektant: AP Plzeň, projektové sdružení
Zhotovitel: POHL cz, a.s., Roztoky

Závěrem mi dovolte, abych jménem představenstva poděkoval Vám všem za spolupráci při
plnění všech programových předsevzetí Svazu i za průběžnou vaši aktivitu při prosazování
zájmů vodohospodářů u široké veřejnosti i na úrovni společenského a politického života.
Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci při stálém a pevném zdraví.
Děkuji za pozornost.
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3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
o hospodaření SVH ČR v roce 2011 a řádné účetní závěrce

Výnosy
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost
Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce
Vložné do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2010
Úroky z běžného účtu
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody
Ostatní výnosy
Přijaté členské příspěvky
Součet

Kč
285 155,00
24 000,00
200 000,00
196,53
130 000
0,70
370 288,00

1 009 639,53

Náklady
Cestovné
Náklady na reprezentaci-představenstvo
Ostatní služby-spoje, rozmnožování
Ostatní služby-ostatní
Výročí 20 let SVH
Mzdové náklady
Světový den vody
Bankovní poplatky-položky
Bankovní poplatky-vedení účtu
Schůze a porady-valná hromada
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2010
Součet

Hospodářský výsledek r. 2011
Zůstatek na účtu SVH ČR k 31.12.2011

Kč
22 852,00
1 095,00
2 880,00
496 168,00
86 141,80
58 000,00
293 538,80
1 509,00
2 984,00
11 105,00
40 020,00

1 014 784,60

- 5 145,07
864 843,37

Hospodářský výsledek za rok 2011 bude přeúčtován do základního jmění.
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4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
o činnosti a hospodaření Svazu vodního hospodářství v roce 2011
K činnosti představenstva
Členové dozorčí rady se v průběhu celého roku 2011 zúčastňovali většiny jednání
představenstva Svazu vodního hospodářství. Dozorčí rada měla k dispozici všechny
dokumenty a materiály z těchto jednání. Činnost představenstva hodnotíme velmi positivně.
Dozorčí rada souhlasí s předloženou zprávou představenstva o činnosti SVH v uplynulém
období.
Hospodaření SVH v roce 2011
Dozorčí rada měla k dispozici všechny doklady potřebné pro kontrolu hospodaření roku
2011.
Dozorčí rada podrobila kontrole zejména:
 výdajové a příjmové položky vykázané v účetnictví
 hlavní knihu a účetní deník
 výpisy z bankovního účtu
 výsledovku a rozvahu
 daňové přiznání a podklady pro jeho výpočet
Veškerá účetní agenda je vedena řádně, průkazně a přehledně.
Kopie kontrolovaných dokladů zůstávají uloženy u předsedy dozorčí rady.
Všechny kontrolované náklady byly shledány jako oprávněné a jejich výše jako
odpovídající.
Základní ekonomické údaje roku 2011:
Příjmy za rok 2011
Výdaje za rok 2011
Hospodářský výsledek

1.010 tis. Kč
1.015 tis. Kč
-5 tis. Kč

Vykázaná ztráta -5 tisíc korun téměř naprosto přesně splňuje parametry vyrovnaného
rozpočtu. Hospodaření svazu tedy plně odpovídá plánu, který jsme si zde před rokem
stanovili, a tudíž dozorčí rada tímto schvaluje hospodaření Svazu vodního hospodářství
v roce 2011.
Zůstatek na bankovním účtu SVH k 31.12.2011: 864.843,37 Kč
Dozorčí rada doporučuje schválit navrženou změnu příspěvků na rok 2012 a souhlasí
s předloženým návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2012.

V Praze dne 18.4.2012

Ing. Petr Vacek v.r.
předseda dozorčí rady SVH

Svaz vodního hospodářství České republiky
Valná hromada
Průhonice u Prahy, 26. dubna 2012
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5. ROZPOČET SVH ČR NA ROK 2012

Stav účtu k 31.12.2011

864 843,37 Kč

Příjmy
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost
Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce
Vložné do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2011
Úroky z běžného účtu
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody
Přijaté členské příspěvky

Kč
280 000,00
24 000,00
180 000,00
200,00
130 000,00
330 000,00

944 200,00

Celkem

Výdaje
Cestovné
Náklady na reprezentaci-představenstvo
Ostatní služby-spoje, rozmnožování
Ostatní služby-ostatní
Odborné akce
Mzdové náklady
Světový den vody
Bankovní poplatky-položky
Bankovní poplatky-vedení účtu
Schůze a porady – valná hromada
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2011

944 200,00

Celkem

plánovaný hospodářský výsledek

Svaz vodního hospodářství České republiky
Valná hromada
Průhonice u Prahy, 26. dubna 2012

Kč
14 700,00
1 000,00
3 000,00
490 000,00
20 000,00
58 000,00
300 000,00
1 500,00
3 000,00
13 000,00
40 000,00

0 Kč
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6. STANOVENÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST A ZA SLUŽBY SVH ČR

V ROCE 2012

Výše členských příspěvků se navrhuje takto:
- členský příspěvek
- smlouva
- minimální částka za člena SVH ČR
- maximální částka za člena SVH ČR

Svaz vodního hospodářství České republiky
Valná hromada
Průhonice u Prahy, 26. dubna 2012

35,- Kč/ zaměstnanec
40,- Kč/zaměstnanec
5 000,- Kč
50 000,- Kč
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7. USNESENÍ
řádné valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR
konané dne 26.4.2012 v Průhonicích u Prahy
Valná hromada:
1.

schvaluje
a) zprávu představenstva o činnosti SVH ČR v roce 2011,
b) zprávu představenstva o hospodaření SVH ČR v roce 2011 a řádné účetní
závěrce,
c) návrh rozpočtu SVH ČR na rok 2012,
d) zprávu dozorčí rady SVH ČR,
e) roční příspěvek člena SVH ČR na činnost a za služby v roce 2012 ve výši
35,00 Kč (eventuelně 40,00 Kč v případě uzavření Smlouvy o dílo) za jednoho
přepočteného zaměstnance k 31.3.2012 s tím, že minimální roční příspěvek člena
SVH ČR je 5 000,- Kč a maximální 50 000,- Kč,

2.

ukládá představenstvu SVH ČR

-

průběžně prosazovat principy Koncepce rozvoje vodního hospodářství z pohledu
SVH ČR v široké vodohospodářské veřejnosti,

-

sledovat přípravu procesu plánování v oblasti vod a usměrňovat tento proces
s ohledem na zájmy členů SVH ČR,

-

spolupracovat s MŽP a MZe při koncipování dotačních titulů po roce 2013 i podmínek
financování projektů na úseku vody a vodního hospodářství pro následné
programovací období 2014 – 2020,

-

rozšiřovat členskou základnu SVH ČR,

-

podávat stanoviska k významným materiálům v působnosti MZe a MŽP, týkajících se
vodního hospodářství a zejména se aktivně se podílet na připomínkování návrhů
prováděcích právních předpisů k vodnímu zákonu a návrhu novely zákona
o vodovodech a kanalizacích,

-

připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2013,

-

připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže „Vodohospodářská stavba
roku 2012“,

-

zajišťovat a průběžně aktualizovat internetovou prezentaci SVH ČR a pravidelně
hodnotit její účinnost a efektivnost.

3. ukládá členům SVH ČR
uhradit příspěvky na činnost a za služby SVH ČR do 30.6.2012.

Svaz vodního hospodářství České republiky
Valná hromada
Průhonice u Prahy, 26. dubna 2012
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