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1. PROTOKOL
o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR)
dne 16. dubna 2013
Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle § 13 stanov.
Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání valné hromady celkem 38 členů.
Prezenční listina je uložena v sekretariátu SVH ČR.
Jednání valné hromady zahájil předseda Svazu Ing. Miroslav Nováček. Na úvod přivítal
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 programu valné hromady
5. Návrh na změnu stanov
6. Schválení jednacího řádu valné hromady
7. Volba mandátové, návrhové a volební komise, ověřovatele zápisu a skrutátora
8. Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR
9. Zpráva představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce
10. Zpráva dozorčí rady SVH ČR
11. Diskuse k předneseným zprávám
12. Zpráva mandátové komise
13. Návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2013
14. Návrh stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2013
15. Volby představenstva SVH ČR
16. Volby dozorčí rady SVH ČR
17. Přestávka
18. Zpráva volební komise
19. Zpráva návrhové komise
20. Schválení usnesení
21. Závěr
Valná hromada zvolila jednomyslně členy návrhové komise Ing. Kramáře a Ing. Kutálka,
členy mandátové komise Ing M. Sedláčka a Ing. Nedomu, členy volební komise
Ing. Valdhanse a Ing. Vostrého, dále skrutátora Ing. Plechatého a ověřovatele protokolu
Ing. Světlíka.
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.
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Člen mandátové komise Ing.M. Sedláček sdělil, že podle prezenční listiny je na valné
hromadě přítomno 23 členů, a valná hromada je proto schopná usnášení.
Ing. Nováček dále přednesl návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2013 a návrh na stanovení výše
příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2013. Oba dokumenty byly jednomyslně
schváleny a jsou součástí souhrnného materiálu.
Návrh usnesení valné hromady přednesený členem návrhové komise ing. Kramářem všichni
členové jednomyslně schválili.
Protokol včetně všech příloh obdrží všichni členové SVH ČR.

Zapsal: Ing. Plechatý

Ověřil v Brně dne: 24.4.2013
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2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI SVH ČR V ROCE 2012
Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,
dovoluji si Vás jménem představenstva přivítat na letošní řádné valné hromadě SVH ČR.
Mým hlavním úkolem je - stručně zhodnotit činnost SVH ČR v uplynulém roce, resp.
rekapitulovat plnění úkolů usnesení poslední valné hromady z dubna 2012.
Valná hromada především uložila:
průběžně prosazovat principy Koncepce rozvoje vodního hospodářství a naplňovat
„Hlavní směry činnosti SVH ČR pro období do roku 2013“ v následujících směrech
činností:
-

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,

-

sledovat stav financování vodohospodářských projektů z veřejných zdrojů – zejména
z operačního programu Životní prostředí a Programu prevence před povodněmi
a programu Výstavba a obnova vodovodů a kanalizací,

-

spolupracovat s MŽP a Mze při koncipování priorit a 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.

Nejprve k okruhu Plánování v oblasti vod
Za jednu ze svých priorit považuje Svaz VH sledování zahájeného procesu 2. etapy
plánování v oblasti vod. Prostřednictvím podniků Povodí, jako pořizovatelů dílčích plánů
povodí, tak i prostřednictvím legislativně právní komise se Svaz angažoval zejména
odbornými konzultacemi, a při projednávání časového plánu a programu prací pro
zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik a dále při přípravě
konkrétních postupů, vzorových dokumentů a metodik.
Dále mi dovolte několik poznámek k financování vodohospodářských projektů z veřejných
zdrojů
Je všeobecně známo, že nejvýznamnější dotační programy v oborech vodních toků
i vodovodů a kanalizací, tj. operační program Životní prostředí a programy MZe, budou
v roce 2013 končit, přestože financování projektů podporovaných v rámci operačního
programu Životní prostředí bude ukončeno až v roce 2015.
Zatímco u projektů financovaných z programů MZe - Výstavba a obnova vodovodů
a kanalizací nebo programu Prevence před povodněmi, nemají vodohospodáři pochybnosti
o jejich včasném naplnění konkrétními projekty, není tomu tak v případě projektů
kofinancovaných z OPŽP. S ohledem na pomalou administraci projektů na SFŽP, cítí Svaz
riziko nedokončením administrace řady významných projektů, zejména z oboru VAK. Proto
představenstvo iniciovalo v rámci přípravy setkání vodohospodářů k SDV jednání
s představiteli MŽP a SFŽP s výzvou, aby tito všem zástupcům vodohospodářských
společností a podniků, při této příležitosti - podali ucelenou informaci o procesu realizace
OPŽP a naznačily časový plán pro dokončení staveb. Mohu – li stručně shrnout, tak všichni
jsme mohli konstatovat optimistické ubezpečení, že alokované prostředky budou v rámci
prioritní osy 1 vyčerpány.
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SVH bude nadále další vývoj procesu administrace sledovat a v případě pokračujících
problémů, vyvolá další jednání s MŽP resp. SFŽP.
Valná hromada dále uložila představenstvu spolupracovat při koncipování priorit a dotačních
titulů po roce 2013
Svaz VH s uspokojením přijal informaci, že vláda předpokládá i v dalším období 2014 – 2020
řešit v rámci nového OPŽP některé vybrané priority vodního hospodářství. Svaz vodního
hospodářství předal již své podněty MŽP a je připraven dále komunikovat nejen o prioritách
potřeb sektoru vodního hospodářství, ale i o nastavení pravidel administrace projektů
a podmínkách jejich výběru k podpoře. Vodohospodáři se nechtějí dostat do situace
obdobné té dnešní, kdy počáteční špatná komunikace s Evropskou komisí a neznalost
problematiky vodního hospodářství, způsobila zásadní problémy s financováním řady již
akceptovaných projektů v rámci operačního programu Životní prostředí.
K projednávání návrhů nové vodohospodářské legislativy
Zatímco ještě v minulém roce bylo prioritou Svazu VH sledování přípravy prováděcích
právních předpisů k vodnímu zákonu, ke konci loňského roku a v tomto roce je jednoznačně
na prvním místě zájmu vodohospodářů, a můžeme sledovat, že i medií - legislativní proces
přípravy novely zákona o vodovodech a kanalizacích. Svaz VH se aktivně zúčastnil
mezirezortního připomínkového řízení a dosáhl v řadě bodů akceptace svých návrhů
a připomínek nebo dosáhl přijatelných kompromisů. Bohužel je třeba též konstatovat, že
některé náměty Svazu, obdobně jako náměty SOVAK – ministerstvem akceptovány nebyly.
Dalším úkolem usnesení valné hromady bylo nadále rozšiřovat členskou základnu
SVH ČR
Dovoluji Vás informovat, že představenstvo schválilo začátkem tohoto roku žádost
o členství společnosti ENVI-PUR s.r.o a přijalo přihlášku společnosti Grant Thorton Advisory.
Cca před rokem představenstvo SVH vzalo na vědomí vystoupení společnosti CWE.
Představenstvo přestože nadále považuje za vhodné získávat potenciální nové členy
SVH ČR, může konstatovat, že v členské základně nyní působí rozhodující společnosti
z oborů vodovodů a kanalizací a oboru vodních toků a rovněž i z oblasti projektových
a konzultačních služeb. Oprávněně lze proto dnes považovat Svaz vodního hospodářství ČR
za reprezentativního představitele všech oborů vodního hospodářství v České republice.
Dále valná hromada při loňské valné hromadě uložila již tradičně připravovat aktivity ke
Světovému dni vody.
Dnes již můžeme konstatovat, že připomenutí Světového dne vody na celostátní úrovni
proběhlo již tradičně důstojně a že Svaz vodního hospodářství ČR, jako hlavní organizátor se
tohoto úkolu zhostil s úspěchem. Letošního slavnostního setkání zde v Průhonicích se
zúčastnili oba zástupci rezortů Ministerstva Zemědělství a Ministerstva ŽP na úrovni
náměstků.
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:
a efektivnost internetové presentace

Pravidelně

hodnotit

účinnost

Internetová prezentace se stala základním komunikačním kanálem Svazu vodního
hospodářství nejenom vůči jednotlivým členům Svazu ale i vůči vodohospodářské veřejnosti.
Na internetové prezentaci je možno nalézt všechny aktuální informace o činnosti Svazu
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a o jednotlivých akcích Svazu. Na našich webových stránkách je možno získat veškeré
zápisy a podklady z valných hromad a všechny podstatné dokumenty Svazu i odkazy na
informace o vodním hospodářství.
Přestože v průběhu roku 2012 bylo provedeno několik zásadních úprav webových
stránek Svazu, tak na základě doporučení Redakční rady internetové prezentace přijalo
představenstvo návrh zkvalitnění webových stránek do zcela nové moderní podoby včetně
anglické verze, což by mělo být realizováno v tomto roce.
Nyní mi dovolte jednu aktuální informaci k úkolu usnesení loňské valné hromady –
připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže „Vodohospodářská stavba
roku 2012“.
Jako v uplynulých letech zabezpečilo představenstvo ke konci roku 2012 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
Litovel – intenzifikace ČOV
(součást projektu Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV Litovel)
Navrhovatelé:
Investor: Město Litovel
Projektant: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby
Zhotovitel stavby: Metrostav a.s.
Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská
Navrhovatelé:
Investor: Město Strakonice
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Dodavatel strojně technologické části: ENVI-PUR, s.r.o.
Podkategorie: pod 50 mil. Kč
Rekonstrukce úpravny vody III. Mlýn, kalové hospodářství
Navrhovatelé:
Investor: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Zhotovitel stavby: SMP CZ, a.s.
ČOV Úvaly – intenzifikace a dovystrojení
Navrhovatelé:
Investor: Město Úvaly
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Inženýrská činnost: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Zhotovitel stavby: KUNST spol. s r.o.
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V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže schváleného představenstvem SVH ČR,
vyhodnotila komise jednu stavbu v této kategorii I. k udělení „zvláštního ocenění SVH ČR“
a to:
Zásobování obyvatelstva pitnou vodou z VOV – 4. etapa – Napojení Židlochovicka
Navrhovatelé:
Investor: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, aobcí a svazků obcí
Generální projektant: Pöyry Environment a.s.
Generální dodavatel: IMOS Brno, 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
Rekonstrukce MVE Miřejovice
Navrhovatelé:
Investor: ENERGO-PRO Czech, s.r.o.
Projektant: Pöyry Environment a.s.
Zhotovitel: Metrostav a.s. – stavební část
Strojírny Brno, a.s. – technologická část
Podkategorie: pod 50 mil. Kč
Malá vodní elektrárna České Údolí
Navrhovatelé:
Investor: Povodí Vltavy, státní podnik
Generální projektant: Pöyry Environment a.s.
Generální dodavatel: Bögl a Krýsl, k.s.
Rekonstrukce skluzu VD Chřibská
Navrhovatelé:
Investor: Povodí Ohře, státní podnik
Generální projektant: ENVISYSTEM spol. s r. o.
Generální dodavatel: AZ SANACE,a.s.
V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže schváleného představenstvem SVH ČR,
vyhodnotila komise jednu stavbu v této kategorii II k udělení „zvláštního ocenění SVH ČR
a to:
Malá vodní elektrárna Doudlevce
Navrhovatelé:
Investor: Reno Energie, a.s.
Projektant: Sdružení Hydroka, s.r.o. a Mürabell s.r.o.
Zhotovitel stavební části: Sdružení Metrostav a.s. a Zakládání staveb, a.s.
Dodavatel strojně technologické části: HYDROHROM s.r.o.
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Závěrem mi dovolte, abych jménem odstupujícího 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.
Předpokládám, že dnes nově zvolené představenstvo přistoupí ještě letos k aktualizaci
materiálu „Hlavní směry činnosti SVH ČR“, a že se tento dokument stane základem pro další
práci nového představenstva.
Věřím, že i úkoly, které si valná hromada dá do letošního roku i pro následné dvouleté
volební období, budou pro Vás přínosem.
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 2012 a řádné účetní závěrce

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

Kč
187 521,00
111 000,00
159 380,00
2,40
140 000,00
304 523,00
902 426,40

Náklady
Cestovné
Náklady na reprezentaci-představenstvo
Náklady na reprezentaci-valná hromada
Ostatní služby-spoje, rozmnožování
Ostatní služby-ostatní
Mzdové náklady
Náklady na odbornou činnost
Světový den vody
Náklady na činnost orgánů
Bankovní poplatky-položky
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2011
Součet

Kč
13 709,00
2 005,00
1 670,00
9 225,60
139 472,00
48 000,00
88 860,00
314 725,28
123 600,00
2 308,00
151 420,00
894 994,88

Hospodářský výsledek r. 2012
Zůstatek na účtu SVH ČR k 31.12.2012

7 431,52
864 193,89

Hospodářský výsledek za rok 2012 bude přeúčtován do základního jmění.
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4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
o činnosti a hospodaření Svazu vodního hospodářství v roce 2012
K činnosti představenstva
Členové dozorčí rady se v průběhu celého roku 2012 zúčastňovali většiny jednání
představenstva Svazu vodního hospodářství. Dozorčí rada měla k dispozici všechny
dokumenty a materiály z těchto jednání. Představenstva vykonávalo svoji činnost naprosto
kvalifikovaně a jeho činnost hodnotíme positivně.
Dozorčí rada souhlasí s předloženou zprávou představenstva o činnosti SVH v uplynulém
období.
Hospodaření SVH v roce 2012
Dozorčí rada měla k dispozici všechny doklady potřebné pro kontrolu hospodaření roku
2012.
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 2012:
Příjmy za rok 2012
Výdaje za rok 2012
Hospodářský výsledek

902 tis. Kč
895 tis. Kč
+7 tis. Kč

Docílený zisk +7 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 2012.
Zůstatek na bankovním účtu SVH k 31.12.2012: 864.193,89 Kč
Dozorčí rada doporučuje schválit navrženou výši příspěvků na rok 2013 a souhlasí
s předloženým návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2013.

V Praze dne 11.4.2013
Ing. Petr Vacek v.r.
předseda dozorčí rady SVH

Svaz vodního hospodářství České republiky
Valná hromada
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5. ROZPOČET SVH ČR NA ROK 2013

Stav účtu k 31.12.2012

864 193,89 Kč

Příjmy
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost
Tržby z prodeje služeb-propagace
Vložné do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2012
Úroky z běžného účtu
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody
Přijaté členské příspěvky

Kč
180 000,00
100 000,00
140 000,00
3,00
140 000,00
300 000,00

Celkem

860 003,00

Výdaje
Cestovné
Náklady na reprezentaci-představenstvo
Náklady na reprezentaci-valná hromada
Ostatní služby-spoje, rozmnožování
Ostatní služby-ostatní
Mzdové náklady
Náklady na odbornou činnost
Světový den vody
Náklady na činnost orgánů
Bankovní poplatky-položky
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2012

Kč
15 000,00
3 000,00
2 300,00
9 300,00
180 000,00
48 000,00
80 000,00
230 000,00
130 000,00
2 403,00
160 000,00

Celkem

860 003,00

Plánovaný hospodářský výsledek 0 Kč

Svaz vodního hospodářství České republiky
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6. STANOVENÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST A ZA SLUŽBY SVH ČR

V ROCE 2013

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, 16. dubna 2013

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 16.4.2013 v Průhonicích u Prahy
Valná hromada:
1.

schvaluje
a) zprávu představenstva o činnosti SVH ČR v roce 2012,
b) změnu stanov (počet členů dozorčí rady se z původních pěti snižuje na tři),
c) zprávu představenstva o hospodaření SVH ČR v roce 2012 a řádné účetní
závěrce,
d) návrh rozpočtu SVH ČR na rok 2013,
e) zprávu dozorčí rady SVH ČR,
f) roční příspěvek člena SVH ČR na činnost a za služby v roce 2013 ve výši
35,00 Kč (eventuelně 40,00 Kč v případě uzavření Smlouvy o dílo) za jednoho
přepočteného zaměstnance k 31.3.2013 s tím, že minimální roční příspěvek člena
SVH ČR je 5 000,- Kč a maximální 50 000,- Kč
g) výsledky voleb členů orgánů společnosti

2.

ukládá představenstvu SVH ČR
a) aktualizovat „Hlavní směry činnosti SVH ČR“ pro období do roku 2015,
b) aktualizovat stanovy a zveřejnit na webových stránkách SVH ČR,
c) sledovat přípravu procesu plánování v oblasti vod a usměrňovat tento proces

s ohledem na zájmy členů SVH ČR,
d) sledovat proces administrace vodohospodářských projektů kofinancovaných

z OPŽP s cílem využít maximálně alokovaných finančních zdrojů pro realizaci
projektů vodního hospodářství,
e) spolupracovat s MŽP a MZe při koncipování dotačních titulů po roce 2013

i podmínek financování projektů na úseku vody a vodního hospodářství,
f)

rozšiřovat členskou základnu SVH ČR,

g) podávat stanoviska k významným materiálům, zejména návrhům právních

předpisů vztahujících se k vodnímu hospodářství, zejména k návrhu novely
vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích,
h) připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2014,
i)

připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže „Vodohospodářská
stavba roku 2013“,

j)

zajistit novou podobu webových stránek SVH ČR a průběžně aktualizovat
internetovou prezentaci SVH ČR a pravidelně hodnotit její účinnost a efektivnost,

k) spolupracovat s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností.

3. ukládá členům SVH ČR
uhradit příspěvky na činnost a za služby SVH ČR do 30.6.2013.

Svaz vodního hospodářství České republiky
Valná hromada
Průhonice u Prahy, 16. dubna 2013

14

Valná hromada zvolila dne 16.4.2013 nové představenstvo SVH ČR v tomto složení:
Ing. Vladimír Kramář - Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
RNDr. Petr Kubala – Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Milan Kuchař – Pražské vodovody a kanalizace, a .s.
Ing. Pavel Kutálek – Pöyry Environment, a.s.
Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl – Severomoravské vodovody a kanalizace,a .s.
Ing. Miroslav Nováček – ENVI-PUR, s.r.o.
Ing.Bc. Vladimír Procházka, MBA – Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Ing. Radim Světlík – Povodí Moravy, s.p.
Ing. Jiří Nedoma- Povodí Ohře, státní podnik
Ing. Miloslav Vostrý – Vodárna Plzeň, a.s.
Ing. Jan Sedláček – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Členové představenstva zvolili ze svého středu ve smyslu §17 odst. 5 stanov:
předsedu:
místopředsedy:

RNDr. Petra Kubalu
Prof.Dr.Ing. Miroslava Kyncla
Ing.Bc. Vladimíra Procházku, MBA
Ing. Miroslava Nováčka
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