
Protokol z jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR /dále SVH 
ČR/  
(konaného 15. dubna 2004 v Průhonicích u Prahy)  

Valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle §13 stanov SVH ČR. Podle knihy evidence členů SVH ČR bylo zjištěno, ţe ke 

dni konání valné hromady jsou uvedeni celkem 32 členové SVH ČR.  

Prezenční listiny jsou uloţeny v sekretariátu SVH ČR.  

Jednání valné hromady řídil z pověření představenstva SVH ČR jeho místopředseda Doc.Dr. Ing. Miroslav Kyncl.  

Valná hromada odsouhlasila následující program jednání: 

1. Zahájení 
2. Volba pracovního předsednictva 
3. Volba mandátové a návrhové komise a ověřovatele protokolu  
4. Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR 
5. Zpráva dozorčí rady SVH ČR  
6. Zpráva mandátové komise 
7. Návrh rozpočtu SVH ČR 2004  
8. Diskuse 
9. Schválení rozpočtu 
10. Zpráva návrhové komise  
11. Schválení usnesení 

12. Závěr 

Valná hromada schválila do pracovního předsednictva Ing. Miroslava Nováčka, doc.Dr. Ing. Miroslava Kyncla, Ing. Vladimíra Procházku 
a Ing. Tomáše Vaňka. Zástupci resortů MZ a MŢP RNDr. Pavel Punčochář a Ing. Jaroslav Kinkor se omluvili pro pracovní 
zaneprázdnění.  
Jednání se dále zúčastnil předseda OS DLV Ing. Rudolf Kyncl.  
Za členy mandátové komise zvolila valná hromada Ing. Koubu a Ing. Vacka a za členy návrhové komise pak JUDr. Nepovíma a JUDr. 

Šprocha. Ověřovatelem protokolu byl zvolen JUDr. Nepovím. 

Zprávu o činnosti SVH ČR od poslední valné hromady přednesl předseda představenstva SVH ČR Ing. Nováček. Zpráva je součástí 

souhrnného materiálu.  

Zprávu dozorčí rady SVH ČR přednesl její předseda Ing. Vacek. Zpráva je součástí souhrnného materiálu.  

Pověřený člen mandátové komise Ing Kouba sdělil, ţe podle prezenčních listin jsou na valné hromadě přítomni 22 členové SVH ČR a 

proto je valná hromada schopná usnášení.  

Návrh rozpočtu na rok 2004 přednesl Ing. Pytl.  

V diskusi na dotazy ve věci náhrady za dva členy představenstva Ing. Pácalta a Ing. Václavíka odpověděl předseda představenstva SVH 
ČR Ing. Nováček, ţe představenstvo bude doplněno kooptací na nejbliţším jednání představenstva. Pro příští jednání valné hromady se 

posoudí moţnost úpravy stanov.  

Další dotazy k výši relativně vysoké daně za rok 2003 objasnil Ing. Vacek.  

Předseda OS DLV Ing. Kyncl otevřel otázku poţadavku ministra zemědělství Ing. Palase uzavřít odvětvovou tripartitu pro vodní 
hospodářství. Je toho názoru, ţe optimálním zástupcem zaměstnavatelů je SVH ČR. Řešením problému se bude zabývat 

představenstvo SVH ČR.  

Hlasy všech přítomných byl schválen bez připomínek návrh rozpočtu SVH ČR na rok 2004.  

Rozpočet je součástí souhrnného materiálu.  

Návrh na usnesení z jednání dnešní valné hromady přednesl JUDr. Nepovím. Návrh usnesení byl valnou hromadou jednomyslně 

schválen. Usnesení je součástí souhrnného materiálu.  

Jednání valné hromady ukončil místopředseda představenstva Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl poděkováním za aktivní účast, přáním 

stálého pevného zdraví a vyslovením přesvědčení, ţe dnešní valná hromada přispěje k dalšímu rozvoji vodního hospodářství.   

Protokol včetně všech uvedených příloh obdrţí všichni členové SVH ČR. 

Zapsali: Ing. Leţal a Ing. Pytl  

Ověřil v Hradci Králové dne 28. 4 . 2004 JUDr.Nepovím  



Usnesení z valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR  
(konané dne 15. 4. 2003 v Průhonicích u Prahy)   

Valná hromada: 

1. bere na vědomí: 

vyjádření dozorčí rady SVH ČR k činnosti, hospodaření a řádné účetní uzávěrce za rok 2003 

2. schvaluje: 

a) zprávu představenstva o činnosti SVH ČR  
b) zprávu o hospodaření a o řádné účetní uzávěrce SVH ČR za rok 2003 a návrh rozpočtu na rok 2004  
c) roční příspěvek na úhradu činnosti SVH ČR na rok 2004 ve výši 30,00 Kč/ ve výši 34,50 Kč v případě uzavření smlouvy o dílo /za 

jednoho přepočteného zaměstnance člena SVH ČR ve stavu k 31.3.2004/ 

3. ukládá: 

a) zpracovat změnu stanov SVH ČR a předloţit ji na příští valné hromadě ke schválení  
b) prosazovat principy schválené Koncepce rozvoje VH z pohledu SVH ČR v široké vodohospodářské veřejnosti a dalších oblastech  
politického ţivota a informovat o ní krajské orgány 
c) prověřit organizační strukturu orgánů SVH ČR z hlediska zajištění úkolů Koncepce  
d) rozšiřovat členskou základnu 
e) ve spolupráci se SOVAK aktivně jednat s MZ o novele zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  
f) průběţně připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2005  
g) pravidelně hodnotit účinnost a efektivnost internetové prezentace  
h) spolupracovat s MZ a MŢP při řešení perspektivních i současných úkolů vodního hospodářství a ţivotního prostředí po vstupu ČR do 
EU 

i) posoudit otázku SVH ČR jako zaměstnavatelského svazu  

 


