Protokol o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR
(konané dne 9. dubna 2002 v Průhonicích u Prahy)
Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo podle § 13 stanov SVH ČR. Z knihy členů vyplývá, ţe ke dni 9. 4. 2002 je členy 35
organizací a společností vodního hospodářství.
Hosty valné hromady byli:
ˇ Ing. Hofmeister , Lesy ČR s. p.
ˇ Ing. Barták, Vodárny Kladno-Mělník a. s.
ˇ Ing. Jirků, Vodovody a kanalizace Chrudim a. s.
ˇ Ing. Novák, Povodí Ohře s. p.
ˇ Ing. Petera, Vodovody a kanalizace Nymburk a. s.
ˇ p. Štěpka, 1. JVS a. s.
ˇ Ing. Vostrý, Vodárna Plzeň a. s.
Pozvaní hosté z MZe, MŢP, OS DLV, UZS a Slovenska se omluvili. Rovněţ se pro nemoc omluvil předseda dozorčí rady ing.Uher.
Prezenční listiny včetně plných mocí jsou uloţeny v sekretariátu SVH ČR.
Jednání valné hromady řídil z pověření představenstva SVH ČR místopředseda Ing.František Pácalt.
Valná hromada odsouhlasila následující program:
1. Zahájení
2. Volba mandátní a návrhové komise a ověřovatele protokolu.
3. Zpráva o činnosti představenstva SVH včetně návrhu úprav stanov a návrhu rozpočtu
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva dozorčí rady SVH
6. Přestávka
7. Diskuse
8. Zpráva návrhové komise
9. Schválení usnesení
10. Závěr
Valná hromada schválila do mandátní komise Ing. Valdhanse a Ing. Sakaře, do návrhové komise Ing. Bartáka, Ing. Koubu a JUDr.
Nepovíma a jako ověřovatele protokolu JUDr. Nepovíma.
Zprávu o činnosti SVH ČR za období duben 2001 - duben 2002 přednesl předseda představenstva Ing. Jiří Rosický. Zpráva je součástí
souhrnného materiálu.
Jménem mandátové komise oznámil Ing. Valdhans, ţe je přítomno 19 členů a proto je valná hromada schopná usnáš ení.
Zprávu dozorčí rady SVH ČRpřednesl za nepřítomného onemocnělého předsedu dozorčí rady Ing. Uhra člen dozorčí rady Ing. Petr
Vacek. Zpráva dozorčí rady o činnosti a hospodaření SVH ČR v roce 2001, informace dozorčí rady o prostředcích SVH ČR na účtu UZS
a informace dozorčí rady o výdajích a nákladech na SDV jsou součástí souhrnného materiálu.
K přednesené zprávě a dalším předloţeným materiálům v diskusi vystoupili:
Ing. Pavlík zevrubně informoval o průběhu zavádění internetové prezentace (dále IP) a jejího zahájení k 17. lednu 2002. Připomněl její
základní cíl informovat odbornou i laickou veřejnost o činnosti SVH ČR a o vodním hospodářství jako celku. Uvedl dále obsah hlavních
rubrik webových stránek, sloţení redakční rady a systém spolupráce s členskými organizacemi SVH ČR. Poţádal o zasílání příspěvků a
informací o činnosti společností ve vodním hospodářství, aby se zvýšila návštěvnost IP SVH ČR a tím se naplňoval její smysl.
Krátký komentář k problematice IP přednesl předseda představenstva Ing. Rosický, který připomněl krátkou historii AQUAFÓRA, vyšší
cíle IP SVH ČR, moţnost vyuţití pro reklamní účely a spolupráci s oborem vodovodů a kanalizací.
Základní podmínky návrhu koncepce rozvoje odvětví shrnul ing.Pácalt takto:
ˇ vodní hospodářství nemá vhodné podmínky pro lobování, protože jeho ekonomická síla je malá (něco přes 20. 000 pracovníků),
ˇ lze považovat za úspěch schválení zákona o vodách i přes kompetenční spory,
ˇ v Evropě zcela unikátní zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je velkou podporou a také nástrojem
vodohospodářské politiky,
ˇ nezbytným předpokladem dalšího postupu je spolupráce všech složek vodního hospodářství včetně navazujících sektorů,
ˇ přijetí institutu citlivých oblastí je naší kladným krokem pro Evropu,
ˇ úroveň našeho vodního hospodářství snese velmi přísné srovnání s evropskými parametry,
ˇ je nezbytné využívat možnosti internetové prezentace, protože to je možnost rychlé informace a kontaktu s obcemi.
Na dotaz Ing. Bartáka na další vývoj vztahů ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně odpověděl Ing. Rosický, ţe lze předpokládat návrat k
formě zaměstnavatelského svazu řádově v roce 2003. Na novou situaci je třeba se připravit, více sjednotit řady hlavně v oboru vodovodů
a kanalizací.
Ing. Pácalt stručně informoval o zaloţení Svazu vlastníků a správců vodovodů a kanalizací, který má působit vůči SOVAK i vůči SVH
ČR.
Návrh na usnesení přednesl za návrhovou komisi JUDr. Nepovím. Odůvodnil dvě změny oproti předloţenému návrhu a to termín na
vystoupení z UZS k 30. 6. 2002 a sjednocení účtů podle doporučení dozorčí rady. Ke stanovám nebyly vzneseny zásadní připomínky a
tak se upravují pouze procedurální otázky.
Valná hromada schválila návrh usnesení po uvedených úpravách, návrh rozpočtu a také návrh stanov hlasy osmnácti přítomných členů,
přičemţ se jeden člen zdrţel hlasování. Schválené usnesení, rozpočet a stanovy jsou součástí souhrnného materiálu.

Na závěr jednání valné hromady poděkoval Ing. Pácalt za účast a aktivní přístup a popřál všem členům SVH ČR mnoho úspěchů při
rozvoji vodního hospodářství.
Protokol bude zaslán spolu s přílohami všem členům SVH ČR.
Zapsali:. Ing. Leţal a Ing. Pytl, sekretariát SVH ČR
Ověřil: JUDr. Nepovím

Usnesení z valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR
(konané dne 9. 4. 2002 v Průhonicích u Prahy)
Valná hromada
1. schvaluje:
a) zprávu představenstva o činnosti SVH ČR a činnosti představenstva
b) zprávu dozorčí rady o hospodaření SVH ČR za rok 2001 a návrh rozpočtu SVH ČR na rok 2002
c) návrh představenstva SVH ČR vystoupit z Unie zaměstnavatelských svazů k 30.6. t.r., vyrovnat vzájemné závazky včetně úhrady ve
výši poloviny ročního příspěvku
d) změnu stanov
e) pověření představenstva ke - změnám rozpočtu SVH ČR na rok 2002 - jednání s jednotlivými členy SVH ČR způsob úhrady nákladů
na činnost SVH ČR
f) roční příspěvek na úhradu nákladů spojených se sluţbami poskytovanými SVH ČR členům na rok 2002 ve výši 30, - Kč za jednoho
přepočteného zaměstnance člena SVH ČR k 31. 3. 2002
2. ukládá představenstvu:
a) jednat aktivně s oběma resorty na novelách zákona o vodách a zákona o veřejných vodovodech a kanalizacích pro veřejnou pot řebu
b) dopracovat a schválit návrh "Koncepce rozvoje vodního hospodářství z pohledu SVH ČR včetně harmonogramu k jeho realizaci
c) sledovat účinnost internetové prezentace SVH ČR na serveru www.svh.cz a pravidelně ji vyhodnocovat
d) sjednotit účty podle doporučení dozorčí rady
3. ukládá členům SVH ČR:
- uhradit příspěvky na rok 2002 do 30. 6. 2002
Schváleno valnou hromadou dne 9. 4. 2002.

