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1. PROTOKOL 
 

o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) 
dne 19. dubna 2011 

 
Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle § 13 stanov.  

Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání valné hromady celkem 41 členů.  

Prezenční listina je uložena v sekretariátu SVH ČR. 

Jednání valné hromady zahájil z pověření představenstva jeho předseda Ing. Miroslav 
Nováček. 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, Ing Tomáš Vaněk, 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 jednacího řádu a programu valné hromady 
5. Volba mandátové a návrhové komise a ověřovatele zápisu a skrutátora 
6. Zpráva představenstva o činnosti SVH ČR  
7. Zpráva představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce 
8. Zpráva dozorčí rady SVH ČR 
9. Diskuse k předneseným zprávám 
10. Zpráva mandátové komise 
11. Návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2011 
12. Návrh stanovení výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2011 
13. Volby představenstva SVH ČR 
14. Volby dozorčí rady SVH ČR 
15. Přestávka 
16. Zpráva volební komise 
17. Zpráva návrhové komise 
18. Schválení usnesení 
19. Závěr 
 

Valná hromada zvolila jednomyslně za členy volební komise Ing. Valdhanse a Ing. Matulu. 

Valná hromada zvolila jednomyslně členy návrhové komise Ing. Kramáře a Ing. Vostrého, 
člena mandátové komise Ing. Jana Sedláčka a dále ověřovatele protokolu Prof.Dr.Ing. 
Kyncla, skrutátorem p. Plechatou. 

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 člen Mgr. Novotný. Zpráva je součástí 
souhrnného materiálu.  

Člen mandátové komise Ing. Sedláček sdělil, že podle prezenční listiny je na valné hromadě 
přítomno 24 členů, a valná hromada je proto schopná usnášení.  
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Ing. Nováček dále přednesl návrh rozpočtu SVH ČR pro r. 2011 a návrh na stanovení výše 
příspěvků na činnost a za služby SVH ČR v r. 2011. Oba dokumenty byly jednomyslně 
schváleny a jsou součástí souhrnného materiálu. 

Vzhledem k tomu, že skončil 2letý mandát členů představenstva i členů dozorčí rady, 
proběhla volba členů představenstva a dozorčí rady. Kandidátní listiny obdrželi přítomní 
členové SVH ČR před začátkem jednání. O doplnění předložených kandidátek nepožádal 
žádný člen SVH ČR. Přítomní členové pak odevzdali své hlasovací lístky do volební 
schránky, kterou převzala volební komise, aby vyhodnotila výsledky voleb. 

Po přestávce zástupce volební komise Ing. Valdhans přednesl výsledky voleb: 

Bylo odevzdáno 23 platných hlasovacích lístků pro volbu představenstva a 22 platných 
hlasovacích lístků pro volbu dozorčí rady. Všichni kandidáti obdrželi plný počet odevzdaných 
hlasů. 

Valná hromada schválila jedenáctičlenné představenstvo SVH ČR ve složení: 

Ing. Miroslav Harciník, Ing. Vladimír Kramář, RNDr. Petr Kubala, Ing. Milan Kuchař, Ing. 
Pavel Kutálek, Prof.Dr.Ing. Miroslav Kyncl, Ing. Ota Melcher, Ing. Miroslav Nováček, Ing.Bc. 
Vladimír Procházka, MBA, Ing. Radim Světlík, Ing. Tomáš Vaněk. 

Valná hromada schválila tříčlennou dozorčí radu SVH ČR ve složení: 

Mgr. Otakar Novotný, Ing. Ivan Pospíšil, Ing. Petr Vacek. 

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

Předložený návrh usnesení valné hromady všichni členové jednomyslně schválili. 

Protokol včetně všech příloh obdrží všichni členové SVH ČR.  

 

 
Zapsal: Ing. Plechatý 
 
 
 
 
Ověřil v Ostravě dne:  28.4.2011    Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl v.r. 
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2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI SVH ČR V ROCE 2010 
 
 

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, 
 
dovoluji s Vás jménem představenstva přivítat na letošní řádné valné hromadě SVH ČR.  

Mým hlavním úkolem je - stručně zhodnotit činnost SVH ČR v uplynulém roce, resp. 
zkontrolovat plnění úkolů usnesení poslední valné hromady z dubna 2010.  

 
Valná hromada téměř přesně před rokem uložila: 

 
Rozšiřovat členskou základnu SVH ČR 
 
Již na poslední valné hromadě jsem informoval, že na počátku roku 2010 jsme přijali nového 
člena – firmu Aquion, s.r.o. Současně si dovoluji Vás informovat, že představenstvo schválilo 
začátkem tohoto roku žádost o členství společnosti Česká Voda – Czech Water, a.s.  

 Představenstvo přestože nadále považuje za vhodné získávat potenciální nové členy SVH 
ČR, může konstatovat, že v členské základně nyní působí všechny významné podniky 
a společnosti z oborů vodovodů a kanalizací, snad mimo společnost VAS a.s., též i z oboru 
vodních toků a rovněž i z oblasti projektových a konzultačních služeb. Oprávněně lze proto 
dnes považovat Svaz vodního hospodářství ČR za reprezentativního představitele vodního 
hospodářství v České republice, zejména ve vztahu k ministerstvům a Parlamentu ČR. 

Dále valná hromada při loňské valné hromadě uložila: 
 

Podávat stanoviska k významným materiálům v působnosti MZe a MŽP, 
týkajících se vodního hospodářství, zejména v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení 

 
Za jednu z priorit Svazu v roce 2010 lze označit angažovanost členů legislativně právní 
komise a členů Svazu při závěrech projednávání novely vodního zákona v Parlamentu ČR. 
SVH byl ve stálém kontaktu s hlavními pořizovateli této novely – zejména s Ministerstvem 
zemědělství i konzultoval některé sporné body se členy Svazu, zejména se státními podniky 
Povodí a SOVAKem. Přestože někdy nebylo dosaženo 100 procentní shody, dosáhl Svaz 
v řadě bodů akceptace svých návrhů a připomínek nebo alespoň dosáhl přijatelných 
kompromisů. Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. vstoupila v účinnost od 1.8.2010. 

SVH ČR se dále vyjadřoval k řadě materiálů MZe a MŽP, zejména k připravovaným 
prováděcím předpisům k vodnímu zákonu, konkrétně vyhlášce o oblastech povodí, vyhlášce 
o plánování v oblasti vod nebo vyhlášce o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními 
díly. Z připomínkování koncepčních materiálů lze jmenovat stanovisko SVH ČR Koncepci 
řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických 

a přírodě blízkých opatření, která byla v listopadu roku 2010 schválena vládou.  

Dovolte mi ještě připomenout aktivitu Svazu při přípravě metodických materiálů MŽP ohledně 
stanovování pravidel pro financování projektů z OPŽP. Zejména prostřednictvím sekretariátu 
účastnil se SVH ČR spolu se zástupci SOVAK v průběhu 1. pololetí roku 2010 řady jednání 
na MŽP i SFŽP. Je však třeba konstatovat, že přes snahu dosáhnout příznivějších podmínek 
pro přijatelnost projektů vodovodů a kanalizací k financování, dosáhli jsme jen minimum. 
Jednání se vedla např. o podmínkách oddělitelnosti infrastruktury, smluvních výkonových 
ukazatelích a jejich monitoringu nebo o možnostech zkrátit administraci projektů před 
zahájením jejich financování. Více dosáhl SVH ČR při jednáních týkajících se financování 
projektů v oblasti ochrany před povodněmi a zlepšení vodního režimu v krajině. 
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Již tradičním úkolem představenstva bylo i 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 v Národním domě KDŽ se 
zúčastnili oba zástupci rezortů - ministr zemědělství Ivan Fuksa i ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa. Vodohospodáře zejména uspokojilo, že oba rezorty MZe a MŽP hodlají 
postupovat koordinovaně ve vztahu k problémům vodního hospodářství a řešit je vzájemnou 
diskuzí. 

Na vysoké společenské úrovni proběhly i další tradiční akce, a to jak slavnostní koncert 
v Betlémské kapli, tak následující den ples vodohospodářů na Žofíně. 

 
Dále valná hromada uložila představenstvu: 
 

Pravidelně hodnotit účinnost a efektivnost internetové presentace 
 

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, 
činnosti představenstva 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.  

Internetovou prezentaci průběžně aktualizuje redakční rada spolu s výkonným redaktorem 
DHI a.s.  

Rád bych při této příležitosti členy SVH informoval, že je možné umístit na naše webové 
stránky reklamu ve formě baneru. Tuto možnost dosud bohužel využilo jen 8 členů Svazu.  

 
Na závěr této zprávy představenstva jsem zařadil úkol:  

 
Průběžně prosazovat principy Koncepce rozvoje vodního hospodářství z pohledu SVH 
ČR v široké vodohospodářské veřejnosti a dalších oblastech politického života 
a zajišťovat úkoly Hlavních směrů činnosti SVH ČR pro období do r. 2010. 

 
V roce 2008 přijala valná hromada „Hlavní směry činnosti SVH ČR pro období do r. 2010“. 
Při prezenci na tuto valnou hromadu jste obdrželi materiál, který hodnotí plnění těchto 
hlavních směrů činnosti SVH. Představenstvo předkládá, že valná hromada vezme tento 
hodnotící materiál se souhlasem na vědomí.  

Představenstvo dále připravilo pro jednání této valné hromady materiál „Hlavní směry 
činnosti SVH ČR pro období do roku 2013“, který jste rovněž obdrželi u prezence. 
Představenstvo projednalo tento materiál na svém lednovém zasedání a předkládá jej dnes 
valné hromadě ke schválení. Očekává, že tento dokument se stane základem pro další práci 
nového představenstva, které vzejde z dnešních voleb. 
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Nyní mi dovolte jednu aktuální informaci k úkolu usnesení loňské valné 
hromady – připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže 
„Vodohospodářská stavba roku 2010“. 

 
Jako v uplynulých letech zabezpečilo představenstvo ke konci roku 2010 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 

 
Varnsdorf – rekonstrukce ČOV 

Navrhovatelé: 
Investor: Severočeská vodárenská společnost a.s. 
Projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Generální zhotovitel: SMP CZ,a.s.  
Zhotovitel technologické části: HST Hydrosystémy, s.r.o. 
 
 
ÚV Želivka – Rekonstrukce ozonizace 

Navrhovatelé: 
Investor: Úpravna vody Želivka, a.s.  
Projektant: HYDROPROJEKT CZ, a.s. 
Zhotovitel: ARKO-TECHNOLOGY, a.s. 
Inženýring: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
 
 

Podkategorie: pod 50 mil. Kč 

 
Přivaděč Krásné pole – Karviná, úsek Doubrava – Karviná, zvýšení stability – přechod 
řeky Olše 

Navrhovatelé: 
Investor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 
Projektant: Voding Hranice, spol. s r.o. Hranice, 
Zhotovitel: STASPO spol. s r.o. 
 
ČOV Dubenec - intenzifikace 

Navrhovatelé: 
Investor: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 
Projektant: CENTROPROJEKT a.s. 
Zhotovitel: VHS PLUS, Vodohospodářské stavby s.r.o. 
Inženýring: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
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V souladu s pravidly pro hodnocení soutěže schváleného představenstvem SVH ČR dne 
25.1.2011, vyhodnotila komise jednu stavbu v této kategorii I k udělení „zvláštního ocenění 
SVH ČR a to  
 
Čisté horní Labe – dokončení kanalizačního systému aglomerace Vrchlabí 

Navrhovatelé: . 
Investor: Město Vrchlabí 
Projektant: d-plus projektová a inženýrská a.s. 
Zhotovitel: sdružení firem BAK, a.s. a VCES, a.s. 
Správce stavby: HYDROPROJEKT CZ, 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 

 
Třebovka, Dlouhá Třebová – Hylváty, úprava toku v obcích 

Navrhovatelé: 
Investor: Povodí Labe, státní podnik 
Projektant: Agroprojekce Litomyšl s.r.o. 
Zhotovitel: SMP CZ, a.s. 

 D.I.S., spol. s r.o. 

 

Protipovodňová ochrana hlavního města Prahy, Zbraslav 

Navrhovatelé: 
Investor:    Magistrát hl. města Prahy – odbor městského investora 
Projektant: Pöyry Environment a.s. 
Zhotovitel: SMP CZ, a.s. 

Subterra a.s. 
Inženýring: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

 
 

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.  

K jejich prosazení na úrovni rezortů MZe a MŽP navrhuje představenstvo přijmout v rámci 
usnesení z této valné hromady úkol zorganizovat počátkem října setkání s představiteli obou 
rezortů a to současně s oslavou 20let založení našeho Svazu. 

Věřím, že i úkoly, které si valná hromada dá do letošního roku i pro období do roku 2013 
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 2010 a řádné účetní závěrce 
 
 
 
Výnosy 

Kč 

Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost 338 472,00 

Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce 24 000,00 

Vložné do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2009 160 000,00 

Úroky z běžného účtu 199,10 

Jiné ostatní výnosy-Světový den vody 210 000,00 

Ostatní výnosy 0,70 

Přijaté členské příspěvky 281 461,00 

 
Součet 1 014 132,80 

 

 
Náklady 

Kč 

Náklady na reprezentaci-představenstvo 697,00 

Ostatní služby-spoje, rozmnožování 2 880,00 

Ostatní služby-ostatní 488 630,40 

Mzdové náklady 58 000,00 

Světový den vody 360 133,80 

Bankovní poplatky-položky 1 509,00 

Bankovní poplatky-vedení účtu 1 280,00 

Schůze a porady-valná hromada 9 070,00 

Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2009 38 820,00 

Součet 961 019,80 

  

Hospodářský výsledek r. 2010 53 113,00  

Zůstatek na účtu SVH ČR k 31.12.2010 901 798,44 
 
 
Hospodářský výsledek za rok 2010 bude přeúčtován do základního jmění. 
 
 

  



Svaz vodního hospodářství České republiky 
Valná hromada 
Průhonice u Prahy, 19. dubna 2011 

10  

4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 
 

o činnosti a hospodaření Svazu vodního hospodářství v roce 2010 

K činnosti představenstva  

Členové dozorčí rady se v průběhu celého roku 2010 zúčastňovali všech jednání 
představenstva Svazu vodního hospodářství. Dozorčí rada měla plně k dispozici všechny 
dokumenty a materiály z těchto jednání. Činnost představenstva hodnotíme velmi positivně. 
Jednání byla vedena účelně a cílevědomě. Kladně hodnotíme také velmi dobrou účast členů 
představenstva na jeho jednáních. 

Dozorčí rada souhlasí s předloženou zprávou představenstva o činnosti SVH v uplynulém 
období  

Hospodaření SVH v roce 2010 

Dozorčí rada měla k dispozici všechny doklady potřebné pro kontrolu hospodaření roku 
2010.  
 
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 2010: 
 
Příjmy za rok 2010                                      1. 014 tis. Kč    
Výdaje za rok 2010           961 tis. Kč    
Hospodářský výsledek            53 tis. Kč  
 
Zůstatek na bankovním účtu SVH k 31.12.2010:  901.798,44 Kč 
 

Hospodářský rok 2010 tedy skončil mírným ziskem, ze kterého, díky statusu neziskové 
organizace, není odváděna daň z příjmů. Daňové přiznání bylo podáno řádně a v termínu. 

Dozorčí rada tímto schvaluje hospodaření Svazu vodního hospodářství v roce 2010. 

Dozorčí rada také souhlasí s předloženým návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2011 
a považuje ho za reálný. 
 
V Praze dne 19.4.2011 
 
 

Ing. Petr Vacek v.r. 
předseda dozorčí rady SVH 
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5. ROZPOČET SVH ČR NA ROK 2011 
 

 
 
Stav účtu k 31.12.2010 901 798,44 Kč 
 
Příjmy 

Kč 

Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost 335 000,00 

Tržby z prodeje služeb-internetová inzerce 24 000,00 

Vložné do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2010 180 000,00 

Úroky z běžného účtu 200,00 

Jiné ostatní výnosy-Světový den vody 165 000,00 

Přijaté členské příspěvky 280 000,00 

  
 
Celkem 984 200,00 

 

 
Výdaje 

Kč 

Náklady na reprezentaci-představenstvo 800,00 

Ostatní služby-spoje, rozmnožování 3 000,00 

Ostatní služby-ostatní 480 000,00 

Mzdové náklady 58 000,00 

Odborné akce 90 000,00 

Světový den vody 300 000,00 

Bankovní poplatky-položky 1 500,00 

Bankovní poplatky-vedení účtu 1 500,00 

Schůze a porady – valná hromada 10 000,00 

Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2010 35 000,00 

Rezerva 4 400,00 

 
Celkem 984 200,00 
 

 
plánovaný hospodářský výsledek -   0 Kč 
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6. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ „HLAVNÍCH SMĚRŮ ČINNOSTI SVAZU VODNÍHO 
HOSPODÁŘSTVÍ ČR“ SCHVÁLENÝCH PRO OBDOBÍ DO R. 2010 

 
Úvod: 
 
V návaznosti na „Koncepci vodního hospodářství z pohledu SVH ČR“, schválila valná 
hromada v roce 2008 „Soubor hlavních směrů činnosti SVH ČR pro období do r. 2010“. SVH 
ČR tímto reagoval na aktuální vývoj vodního hospodářství a současné i očekávané problémy 
a potřeby tohoto sektoru jak v oboru vodních toků, tak i v oboru vodovodů a kanalizací. 
Hlavní směry činnosti SVH ČR se zejména orientovaly na ty oblasti aktivit vodního 
hospodářství, které integrují zájmy obou těchto oborů vodního hospodářství.  

SVH ČR si dále vymezil cíl prokázat, že je schopen zajistit aktivní služby členům ve 
prospěch zvyšování společenské prestiže vodního hospodářství a zlepšování 
podnikatelského prostředí, při souběžném respektování potřeb odběratelů – uživatelů 
vodohospodářských služeb i respektování vodohospodářské politiky státu.  

Následující hodnocení je pouze shrnující s tím, že na větší podrobnosti se odkazuje na 
průběžné zprávy, které každoročně představenstvo připravovalo pro jednání valných hromad 
SVH ČR. Hlavní směry činnosti SVH ČR byly zaměřeny na následující okruhy problémů: 
 
A. Implementace opatření související s přijetím relevantních směrnic Evropského 

společenství a zdokonalování legislativních a dalších regulačních nástrojů státu 
v oblasti vodního hospodářství 

 
Hodnocení: 
 
Činnost SVH ČR byla orientován na implementaci těch směrnic ES, které průřezově souvisí 
se všemi obory vodního hospodářství a kde SVH ČR prostřednictvím svých členů mohl 
svými kapacitami přispět k jejich úspěšné implementaci. SVH ČR si dále vytknul zúčastňovat 
se, prostřednictvím své legislativně - právní komise, procesu přípravy klíčových národních 
předpisů na úseku vodního hospodářství, zejména vodního zákona a příslušných 
prováděcích předpisů. 

Ve sledovaném období byla prioritně sledována agenda související s širokým spektrem 
problematiky vodního hospodářství a to implementace směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky. 
Přestože při SVH ČR nebyla vytvořena zvláštní komise pro plánování, jak se původně 
předpokládalo, ujal se koordinace činností sekretariát SVH ČR ve spolupráci s legislativně 
právní komisí. Z konkrétních aktivit lze uvést tyto: 

- zpracování podnětů a připomínek ke způsobu zpracování a projednání Plánu 
hlavních povodí ČR – zásadního koncepčního a strategického střednědobého 
dokumentu vodního hospodářství, 

- účast SVH ČR v rámci přípravy a veřejného projednávání i následného schvalování 
Plánů oblastí povodí, včetně Programů opatření. 

 
Na úseku spolupráce s Mze a MŽP při přípravě legislativních předpisů lze jmenovat účast při 
projednávání a připomínkování zejména: 

- malé novely vodního zákona v roce 2007,  
- zásadní novely vodního zákona v letech 2009 až 2010,  
- zákona o ekologické újmě,  
- novely stavebního zákona a  
- v současné době připomínkování prováděcích předpisů k vodnímu zákonu. 

 



Svaz vodního hospodářství České republiky 
Valná hromada 
Průhonice u Prahy, 19. dubna 2011 

13  

V souvislosti s implementací směrnic ES o čištění městských odpadních vod a o jakosti vody 
určené pro lidskou spotřebu byla činnost SVH ČR orientována zejména na: 

- připomínky k aktualizacím strategie financování implementace Směrnice o čištění 
odpadních vod – materiálu každoročně projednávanému vládou ČR, 

- připomínkování prováděcí agendy OPŽP, zejména Implementačního dokumentu 
a následných Metodik MŽP.  

- Připomínkování pravidel pro finanční podporu vodovodů a kanalizací vodovodů 
a kanalizací v malých obcích v rámci Programu rozvoje venkova. 

 

V letech 2008 a 2009 spolupracoval SVH ČR s MZe a MŽP při implementaci dílčích kroků 
směrnice 2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Významnou pomocí je 
prosazení možnosti financování přípravných prací na implementaci této směrnice z prioritní 
osy 1, podoblasti 1.3. OPŽP.  

SVH ČR již tradičně dobře spolupracoval se sekcí vodního hospodářství Mze, zlepšila se 
i spolupráce s odborem ochrany vod a odborem fondů EU MŽP i SFŽP. SVH ČR zajišťoval 
tuto agendu prostřednictvím sekretariátu a své legislativně - právní komise. 

Lze konstatovat, že řada připomínek SVH ČR byla akceptována, přestože ne v plném 
rozsahu, případně bylo dosaženo přijatelných kompromisů. Některé legislativní náměty byly 
uplatňovány i prostřednictvím členů SVH nebo SOVAKem, případně členy legislativně právní 
komise ve směru ke členům Parlamentu ČR, zejména pro jednání výborů Parlamentu.  
 

 
B. Vodohospodářská investiční politika a priority péče o vodohospodářskou 

infrastrukturu, zvyšování prevence ochrany před povodněmi a zmírňování 
dopadů období sucha  

 
Hodnocení: 
 
V oboru vodovodů a kanalizací bylo pro SVH ČR, resp. všechny vodohospodáře prioritou 
využít výzvy, kterou poskytly programy financované z Fondu soudržnost EU, zejména OPŽP 
a dosáhnout významného pokroku ve financování výstavby a obnovy vodovodů a kanalizací. 
SVH ČR prostřednictvím svého sekretariátu se angažoval v dohodě se SOVAK v letech 2008 
až 2010 při připomínkování Metodik a postupů, které implementují „Podmínky přijatelnosti 
financování vodohospodářských projektů u OPŽP“. SVH ČR přitom sledoval cíl – vytvářet 
takové podmínky, které by v maximálně možné míře umožnily realizaci prioritních 
investičních akcí zahrnutých ve schválených Programech opatření, na základě analýzy rizik 
jejich proveditelnosti. Sekretariát se spolu se SOVAKem zúčastnil řady jednání na MŽP nebo 
SFŽP, na kterých bylo dosaženo jen částečných ústupků ze strany MŽP/SFŽP, ne vždy 
k úplné spokojenosti vodohospodářů.  

V oboru vodních toků bylo prioritou dosáhnout programů finančních podpor projektů 
protipovodňové ochrany a revitalizace říčních systémů uvažovaných v Programech opatření. 
Prostřednictvím sekretariátu, za podpory správců vodních toků, byly mnohokrát 
projednávány detailní podmínky praktického využití Programu prevence II a v rámci OPŽP 
prioritní osy 1 (Podoblast 1.3.) a prioritní osy 6 (podoblast 6.3 a 6.4.) tak, aby mohly být 
efektivně využívány správci povodí. SVH ČR v současné době usiluje o rozšíření „Programu 
prevence“ i po r. 2010. 
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C. Zefektivnění struktur v oblasti vodohospodářských služeb a zlepšování jejich 
úrovně 

 
Hodnocení: 
 
V oboru vodovodů a kanalizací SVH ČR spolu se SOVAK zejména sledoval, aby v důsledku 
implementace podmínek pro financování projektů z operačního programu Životní prostředí, 
nebyly založeny předpoklady podporující dezintegrační tendence současných struktur 
působících v oboru. Struktura vlastníků a provozovatelů v sektoru vodovodů a kanalizací se 
neustále vyvíjí. Zatímco na straně vlastníků nelze zatím konstatovat významné změny, 
u provozovatelů dochází k částečné integraci působením velkých zahraničních 
provozovatelů (např. Veolie, Ondeo, Energie AG), což koresponduje s cílem Koncepce SVH 
ČR - sledovat postupnou koncentraci disponibilních odborných kapacit a technologií do 
ekonomicky silných a efektivních struktur.  

V oboru vodních toků je struktura správců vodních toků založena zákonem, je stabilní 
a dobře organizovaná a nelze konstatovat, že by plánované zrušení Zemědělské 
vodohospodářské správy na této skutečnosti něco významně změnilo. 
 
D. Public relation, osvěta, vzdělávání a výzkum ve vodním hospodářství. 
 
Hodnocení: 
 
K prosazování aktuálních zájmů si SVH ČR vytknul sledovat aktivní osvětu odborné i laické 
veřejnosti. V tomto směru především využíval každoročně organizované setkání 
vodohospodářů k připomenutí Světového dne vody i navazující společenské akce a to 
slavnostní koncert a následující večer - representační ples vodohospodářů, tradičně 
v historických prostorách Žofína. Tradiční slavností setkání vodohospodářů v Národním 
domě KDŽ bylo vždy spojeno s tiskovou konferencí ministra zemědělství, za účasti předsedy 
SVH ČR i SOVAKu a též vedoucích představitelů MŽP. 

Základním komunikačním kanálem Svazu vodního hospodářství se stala internetová 
prezentace určená nejenom vůči jednotlivým členům svazu ale i vůči vodohospodářské 
veřejnosti. Na internetové prezentaci je možno nalézt nejen všechny aktuální informace 
o činnosti svazu, činnosti představenstva a o jednotlivých akcích svazu, ale též o celém 
spektru vodního hospodářství. Pozitivní skutečností je, že návštěvnost webu SVH stále 
stoupá. V tomto směru je třeba vyzdvihnou t prácí Komise pro internetovou prezentaci. 

Za účelem prezentace úrovně i významu vodohospodářských projektů i vůči veřejnosti, 
organizoval SVH ČR každoročně soutěž „Vodohospodářská stavba roku“. Projekty 
zúčastněné v této soutěži byly vždy prezentovány v časopise SOVAK a následně i na 
výstavě Vodovody a kanalizace. 

Na úseku vzdělávání a výzkumu ve vodním hospodářství se zúčastnil SVH ČR 
prostřednictvím sekretariátu formulací cílů a rámcových opatření obsažených ve vládou 
schváleném Plánu hlavních povodí ČR, zaměřených na oba obory vodního hospodářství, 
a bude je dále sledovat. 
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7. HLAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI SVAZU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR PRO 
OBDOBÍ DO R. 2013 

 
 

Valná hromada Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) schválila v r. 2008 soubor 
hlavních směrů činnosti SVH ČR pro období do r. 2010. Navrhuje se, aby pro následné 3leté 
období byl valné hromadě SVH ČR předložen ke schválení návrh hlavních směrů činnosti 
SVH ČR pro období do r. 2013. 

SVH ČR chce tímto reagovat na aktuální vývoj vodního hospodářství a současné 
i očekávané problémy a potřeby tohoto sektoru, jak v oboru vodních toků, tak i v oboru 
vodovodů a kanalizací.  

Výhledové hlavní směry činnosti SVH ČR do roku 2013 se navrhuje zaměřit na následující 
okruhy: 
 
A. Koncepce vodohospodářské politiky 

 
SVH ČR bude prosazovat zájmy SVH ČR, resp. jeho členů při přípravě a projednávání 
Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství (dále jen Mze) na období 
2011 až 2015.  
Po jejím schválení vládou ČR v roce 2011, vyhodnotí SVH ČR ty směry Koncepce, 
které jsou prioritní z pohledu zájmu vodohospodářů – členů SVH pro další období do 
roku 2013. Následně případně zpřesní a schválí Hlavní směry své činnosti pro toto 
období a to vždy v souvislosti s konáním valné hromady SVH ČR.  

 
B. Zdokonalování legislativních a dalších regulačních nástrojů státu v systému vodního 

hospodářství   

SVH ČR bude spolupracovat s Mze, příp. MŽP při přípravě a připomínkování: 

- nových a novelizovaných prováděcích právních předpisů na úseku vodního 
hospodářství, zejména 18 vyhlášek, které vyplývají z novely vodního zákona 
platného od 1.8.2010 a mají být přijaty v letech 2011 až 2012,  

- metodických postupů k zahájení 2. fáze plánování v oblasti vod, a to na základě 
dosavadních zkušeností pořizovatelů Plánů oblastí povodí - státních podniků 
Povodí i SOVAK s tím, že  SVH ČR bude zajišťovat koordinační roli při uplatňování 
těchto zkušeností vůči Mze a MŽP, 

- podnětů pro legislativní úpravy právních předpisů na úseku vodního hospodářství; 
SVH ČR předpokládá průběžné vyhodnocování legislativních nástrojů státu na 
úseku vodního hospodářství a bude ve spolupráci se SOVAKem přenášet 
zkušeností z jejich aplikace v praxi ve směru k příslušným rezortům, 

- podnětů na úpravy regulačních nástrojů zejména v oboru vodovodů a kanalizací; 
přitom bude SVH ČR spolupracovat se SOVAK ČR a prioritně sledovat jak zájmy 
svých členů, tak i další stabilitu oboru a udržitelnost vodohospodářské 
infrastruktury; tyto zájmy bude prosazovat ve směru k MZe a MŽP i k vládě 
a parlamentu ČR.  

 

C. Vodohospodářská investiční politika 

S vědomím skutečnosti, že od roku 2013 budou výrazně omezeny finanční zdroje státu, 
resp. Evropské Unie ve prospěch finančních podpor vodohospodářské infrastruktury, 
bude SVH ČR ve směru k MZe a MŽP i k vládě a parlamentu ČR prosazovat:  
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- vytvoření finančních zdrojů a založení programů, které by systémově od roku 2014 
umožnily nadále subvencovat vodohospodářské investice a to prioritně v těchto 
oblastech: 

- prevence ochrany před povodněmi, 

- investice na budování infrastruktury vodovodů a kanalizací především 
v malých obcích do 2000 obyvatel, 

- zlepšení vodního režimu v krajině, 

- založení programů, které by umožnily ve větší míře než dosud finančně podpořit 
investice obnovy (modernizace a rekonstrukce) např. formou dotace úroků z úvěrů, 
které si investor obstará u finančních institucí,  

- zvýšení efektivnosti a urychlení administrace projektů financovaných z operačního 
programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) i státního rozpočtu. 

D. Zvyšování prevence ochrany před povodněmi a zmírňování dopadů období sucha 

Na základě transpozice směrnice Evropského společenství 2007/60/ES 
o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik do vodního zákona bude SVH ČR 
podporovat implementaci této směrnice. Na podporu implementace bude též usilovat 
o uplatnění veřejných zdrojů, zejména zdrojů OPŽP.  

SVH ČR ve spolupráci s podniky a společnostmi – členy SVH ČR a SOVAK bude ve 
směru k Mze i MŽP podporovat vyhodnocování a ověřování  prognózy nároků na vodu 
předpokládané v krajských Programech rozvoje vodovodů a kanalizací a v Plánech 
oblastí povodí, a to  při vědomí nezbytné adaptace na pravděpodobné klimatické 
změny.  

 

E. Public relation, osvěta 

K prosazování aktuálních zájmů SVH ČR, resp. jeho členů, bude Svaz sledovat aktivní 
osvětu k veřejnosti i odběratelům vodohospodářských služeb.  

K tomu bude zejména využívat: 
- každoročních již tradičních oslav Světového dne vody,  
- internetové prezentace na stránkách SVH ČR, 
- soutěže „Vodohospodářská stavba roku“. 

 
Tento materiál Hlavních směrů činnosti SVH ČR je otevřeným dokumentem, který bude 
průběžně reagovat na aktuální vývoj ve vodním hospodářství i potřeby členů SVH ČR a bude 
každoročně upřesňován.  
 
Agendu související s realizací těchto „Hlavních směrů činnosti“ bude průběžně zajišťovat 
představenstvo Svazu prostřednictvím své legislativní a právní komise, komise internetové 
prezentace a sekretariátu, případně ve spolupráci s přizvanými experty. 
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8. USNESENÍ 
 

řádné valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR 
konané dne 19.4.2011 v Průhonicích u Prahy 

 
 
Valná hromada: 
 

1. schvaluje 

a) zprávu představenstva o činnosti SVH ČR v roce 2010, 
b) zprávu představenstva o hospodaření SVH ČR v roce 2010 a řádné účetní 

závěrce,  
c) návrh rozpočtu SVH ČR na rok 2011, 
d) zprávu dozorčí rady SVH ČR, 
e) roční příspěvek člena SVH ČR na činnost a za služby v roce 2011 ve výši 

35,00 Kč (eventuelně 40,00 Kč v případě uzavření Smlouvy o dílo) za jednoho 
přepočteného zaměstnance k 31.3.2011 s tím, že minimální roční příspěvek člena 
SVH ČR je 4 000,00 Kč 

f) vyhodnocení plnění „Hlavních směrů činnosti SVH ČR pro období do roku 2010“, 
g) Hlavní směry činnosti SVH ČR pro období do roku 2013. 

 
2. ukládá představenstvu SVH ČR 

a) průběžně prosazovat principy Koncepce rozvoje VH z pohledu SVH ČR v široké 
vodohospodářské veřejnosti a dalších oblastech politického života 

b) rozšiřovat členskou základnu SVH ČR 
c) podávat stanoviska k významným materiálům v působnosti MZe a MŽP, týkajících 

se vodního hospodářství, zejména v rámci mezirezortního připomínkového řízení 
d) připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2012 
e) uspořádat podzimní setkání členů SVH ČR k příležitosti 20 let SVH ČR za účasti 

představitelů rezortů MZe a MŽP, 
f) připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže „Vodohospodářská 

stavba r. 2011“ 
g) zajišťovat a průběžně aktualizovat internetovou prezentaci SVH ČR a pravidelně 

hodnotit její účinnost a efektivnost. 
 

3. ukládá členům SVH ČR 

 uhradit příspěvky na činnost a za služby SVH ČR do 30.6.2011. 

 

 


