
Protokol z jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR /dále SVH 
ČR/  
(konaného 20. dubna 2005 v Průhonicích u Prahy)  

Valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle §13 stanov SVH ČR.  
Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání valné hromady, tj. 20.4.2005, celkem 35 členů. Prezenční listiny jsou uloţeny v 
sekretariátu SVH ČR. 

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva jeho předseda Ing. Nováček.  

Valná hromada pak hlasy všech přítomných členů schválila předsedou valné hromady Ing. Vladimíra Procházku. Na doporučení 
představenstva SVH ČR pak valná hromada rovněţ hlasy všech přítomných členů schválila pětičlenné předsednictvo valné hromady ve 
sloţení:  
Ing. Nováček, Doc. R. Ing. Kyncl, Ing. Procházka, JUDr. Šíma, Ing. Vaněk, RNDr. Punčochář.  
Valná hromada vzala na vědomí omluvu neúčasti ředitele odboru ochrany vod MŢP RNDr. J. Hodovského, Ing. Gemerána předsedu 

slovenské Asociace vodárenských společností a Ing. R. Kyncla z Odborového svazu DLV pro pracovní zatíţení.  

Valná hromada pak schválila jednomyslně jednací řád valné hromady a následující programu jednání:  

1.Zahájení 
2.Volba předsedy valné hromady a pracovního předsednictva valné hromady 
3.Schválení programu a jednacího řádu valné hromady 
4.Volba mandátové, návrhové a volební komise, ověřovatele protokolu a skrutátora 
5.Zpráva představenstva SVH ČR 
6.Zpráva dozorčí rady SVH ČR 
7.Zpráva mandátové komise 
8.Návrh úprav stanov a návrh rozpočtu 
9.Diskuse 
10.Volba představenstva SVH ČR 
11.Volba dozorčí rady SVH ČR 
12.Přestávka  
13.Zpráva volební komise 
14.Zpráva návrhové komise 
15.Schválení úprav stanov a rozpočtu 
16.Schválení usnesení 

17.Závěr 

Valná hromada zvolila jednomyslně za členy mandátové komise Ing. Kutálka a Ing. Koubu, za členy návrhové komise JUDr. Šprocha a 
Ing. Kramáře a za členy volební komise Ing. Pospíšila a Ing. Vostrého, dále ověřovatelem protokolu JUDr. Nepovíma a skrutátorem Ing. 

Pytla. 

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. Kutálek sdělil, ţe podle prezenčních listin jsou na valné hromadě přítomni 22 členové a proto je 

valná hromada schopná usnášení. 

Návrh úprav stanov přednesl a zdůvodnil JUDr. Nepovím. Navrhované změny vyplývají ze získaných dvouletých zkušeností a týkají  se 

především postavení a působnosti SVH ČR, mechanismu při odstoupení voleného člena z funkce a působnosti dozorčí rady SVH ČR.  

S návrhem rozpočtu na rok 2005 projednaného představenstvem SVH ČR seznámil valnou hromadu Ing. Pytl. Struktura a výše příjmů  i 
nákladů jsou obdobné roku loňskému. Předpokládaný návrh je mírně ztrátový. Schválená verze rozpočtu je součástí souhrnného 

materiálu.  

V diskusi poţádal Ing. Hladík o vysvětlení počtu členů v roce 2004 a 2005. Do 31.12.2004 se počet členů zvýšil o jednoho ( Povodí 
Vltavy, s. p.)na 34 a v lednu 2005 pak opět o jednoho ( VOD-KA, a. s.)na 35 členů SVH ČR. 
Vrchní ředitel sekce vodního hospodářství MZe RNDr. Punčochář ve svém vystoupení potvrdil dobrou vzájemnou komunikaci mezi SVH 
ČR a MZe především při naplňování koncepcí rozvoje vodního hospodářství. Připomněl přínos našich zkušeností při zpracování 
materiálů EU, týkajících se principů plánování dlouhodobých ve vodě. Jako naléhavý současný konkrétní úkol vyzdvihl nutnou obnovu 
infrastrukturního majetku včetně vyřešení ekonomických nástrojů ( např. odpisování ).Na závěr poděkoval za spolupráci a vyslovil 
přesvědčení, ţe i nadále bude tato prospěšná vodnímu hospodářství ČR.  
Předseda představenstva SOVAK Ing. Melcher zdůraznil základní společné zájmy SOVAK a SVH ČR a připustil, ţe názory na některé 
konkrétní problémy se liší. Upozornil na soutěţ „Nejlepší vodohospodářská stavba 2004“, nad kterou přezvala záštitu ministers tvo 

zemědělství a ministerstvo ţivotního prostředí. Oznámil také počet přihlášených staveb podle jednotlivých kategorií.  

Na ţádost předsedy valné hromady nepoţádal ţádný člen o doplnění předloţených kandidátek na členy představenstva ani na členy  
dozorčí rady SVH ČR. Přítomní členové pak odevzdali své hlasovací lístky přeloţené do skleněné nádoby, kterou převzala volební 

komise.  



Po přestávce zástupce volební komise JUDr. Šproch nebo Ing. Kramář přednesl výsledky voleb: Hlasovali celkem 23 přítomní členové 
SVH ČR ( Ing. Kos se dostavil opoţděně – po prvním sčítání ).  
Navrţení členové představenstva SVH ČR v počtu jedenácti: 
Ing. Harciník, Ing. Kouba, Ing. Kramář, Ing. Kutálek, Doc. Dr. Ing. Kyncl, Ing. Melcher, Ing. Nováček, Ing. Pondělíček, Ing. Procházka, 
JUDr. Šíma a Ing. Vaněk byli jednomyslně. Ţádný hlasovací lístek nebyl upravován. 
Navrţení členové dozorčí rady SVH ČR v počtu tří: Ing. Černý, Ing. Hladík, Ing. Vacek byli zvoleni hlasy všech přítomných. Ţádný 
hlasovací lístek nebyl upravován.  
Výsledek obou hlasování je součástí usnesení valné hromady. 

Předseda valné hromady blahopřál zvoleným členům představenstva a dozorčí rady SVH k jejich zvolení.  

K návrhu úprav stanov a rozpočtu neměli přítomní členové připomínky a oba návrhy schválili všemi 23 hlasy. Nikdo nehlasoval proti ani 

se nezdrţel hlasování. Obě předlohy jsou součástí souhrnného materiálu. 

Doplnit předloţený návrh usnesení doporučil JUDr. Šproch. Navrhl rozšířit usnesení o další bod, kterým se schvaluje ustavení 
legislativně právní komise ( §12 stanov SVH ČR ). 
Po přečtení doplněného návrhu usnesení jej všichni přítomní členové v počtu 23 schválili. Nikdo se nezdrţel ani nehlasoval proti. 

Usnesení je součástí souhrnného materiálu. 

Protokol včetně všech příloh obdrţí všichni členové SVH ČR.  

Předseda valné hromady Ing. Procházka poděkoval všem přítomným za aktivní spolupráci a popřál nově zvoleným členům 
představenstva a dozorčí rady zdraví, pohodu, úsměv na tváři a hodně sil pro rozvoj našeho Svazu a vodního hospodářství naší 

republiky.  

Zaznamenali: Ing. Leţal, Ing. Pytl 

Ověřil v Hradci Králové JUDr. Josef Nepovím. 

Zápis ze zasedání dozorčí rady SVH 
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