
Protokol z jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR /dále SVH 
ČR/  
(konaného 24. dubna 2006 v Průhonicích u Prahy) Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo 
SVH ČR podle § 13 stanov.  
Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání valné hromady celkem 36 členů.  
Prezenční listina je uloţena v sekretariátu SVH ČR. 

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva jeho předseda Ing. 
Miroslav 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 
čtyřčlenné předsednictvo valné hromady ve sloţení: Ing. Nováček, Ing. Procházka, 
Ing. Vaněk a Ing. Melcher. 

Valná hromada vzala na vědomí omluvu neúčasti hostů – náměstka ministra MZe ČR 
RNDr. Pavla Punčocháře, CSc. a ředitele odboru ochrany vod MŢP ČR RNDr. Jana 
Hodovského. Valná hromada dále schválila jednomyslně jednací řád valné hromady 
a následující program jednání: 
  

 Zahájení 
 Volba předsednictva valné hromady 

 Volba předsedy valné hromady 

 Schválení jednacího řádu a programu valné hromady 

 Volba mandátové, návrhové a volební komise, ověřovatele zápisu a skrutátora 

 Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR 

 Zpráva představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce 

 Zpráva dozorčí rady SVH ČR 

 Diskuse k předneseným zprávám 

 Zpráva mandátové komise 

 Návrh stanovení výše příspěvků na činnost a za sluţby SVH ČR v r. 2006 

 Návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2006 

 Doplňující volba nového člena představenstva 

 Přestávka 

 Zpráva volební komise 

 Zpráva návrhové komise 

 Schválení usnesení 
 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. Valdhanse a Ing. Vostrého, dále ověřovatele protokolu JUDr. Nepovíma 
a skrutátorem paní Chumovou.  
  

Zprávu představenstva o činnosti SVH ČR přednesl předseda představenstva 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 prezenční listiny je na 
valné hromadě přítomno 28 členů, a valná hromada je proto schopná usnášení.  
Se zprávou představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce a dále s návrhem 
rozpočtu na r. 2006 seznámil valnou hromadu předseda valné hromady. Oba 
dokumenty jsou součástí souhrnného materiálu.  

V rámci diskuse vystoupil předseda SOVAK Ing. Ota Melcher, který reagoval na 
snahu SVH rozšířit členskou základnu. Doporučil orientovat snahu představenstva na 
členství velkých vodárenských společností, které mohou nejlépe zabezpečit 
prosazování hlavních úkolů SVH v příštích letech.  

Předseda valné hromady aktuálně informoval, ţe hodnotící komise soutěţe „Nejlepší 
stavby vodního hospodářství v r. 2005“ ukončila svou činnost a vyhlásil následující 
výsledky této soutěţe :  

  

Kategorie I – podkategorie nad 50 mil. Kč  

ČOV Brno – Modřice  

Přihlašovatelé: 

Investor: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Projektant: Aquatis,a.s. 

Dodavatel: stavební sdruţení JVCC, zastoupené společností IMOS Brno, a.s.  

Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy – Kolektor Centrum 

Přihlašovatel: 

Investor: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.  

Inženýring: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.  

  

Kategorie I – podkategorie do 50 mil. Kč 

  

Úpravna vody Mostiště – Havarijní opatření 

Přihlašovatelé: 

Investor: Svaz vodovodů a kanalizací Ţďársko 

Projektant: Hydroprojekt CZ a.s. 

Dodavatel: ENVI-PUR, s.r.o. 



Inženýring: Vodárenská akciová společnosti, a.s.divize Ţďár nad Sázavou 

  

Kategorie II – podkategorie nad 50 mil. Kč 

 Protipovodňová opatření na ochranu hl. města Prahy – Etapa 0003 Karlín a 
Libeň, část 32 a 33 

Přihlašovatelé: 

Investor: Hlavní město Praha – odbor městského investora MHMP 

Projektant: Aquatis, a.s.  

Dodavatel: Metrostav a.s. 

Inženýring: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

  

Kategorie II – podkategorie pod 50 mil. Kč 

Rybí přechod na jezu Břeclav 

Přihlašovatel: 

Investor: Povodí Moravy, s.p. 

  

Na základě písemného sdělení dosavadního člena představenstva Ing. Václava 
Pondělíčka z Povodí Ohře, státní podnik, o vzdání se funkce, proběhla volba nového 
člena představenstva. Na kandidáta do představenstva byl navrţen Ing. Pavel 
Schneider. O doplnění kandidátky nepoţádal ţádný člen SVH ČR. Volební komise 
dále vyhodnotila výsledky voleb a vyhlásila, ţe novým členem představenstva se 
všemi hlasy stal Ing. Pavel Schneider.  

Předloţený návrh usnesení valné hromady doporučil rozšířit Ing. Kos a Ing. Vaněk 
ohledně aktuálních úkolů v oblasti prevence před povodněmi a implementaci 
připravované směrnice o ochraně před povodněmi. Po přečtení doplněného návrhu 
usnesení jej všichni přítomní členové schválili. Usnesení je součástí souhrnného 
materiálu. Protokol včetně všech příloh obdrţí všichni členové SVH ČR. Předseda 
valné hromady Ing. Procházka závěrem poděkoval všem přítomným za aktivní 
spolupráci a popřál všem členům SVH pohodu, zdraví a hodně sil pro rozvoj SVH ČR 
a vodního hospodářství.  

Zapsal: Ing. Plechatý 

Ověřil v Hradci Králové dne 16. května 2006:  JUDr. Josef Nepovím 


