
Vystoupení Ing. Miroslava Nováčka 

Dobrý den vážené dámy a pánové, 

dovolte mi, abych vás jménem svým i představenstva rovněž přivítal na dnešním 

slavnostním setkání členů Svazu vodního hospodářství k příležitosti 20. výročí 

založení Svazu. Zvláště mezi námi – členy Svazu, vítám naše vzácné hosty 

a partnery – představitele ministerstev zemědělství a životního prostředí, zástupce 

Sdružení vodovodů a kanalizací ČR, České vědeckotechnické vodohospodářské 

společnosti i odborového svazu Dřevo lesy, voda. 

Je to již 20 let, kdy se vodohospodáři rozhodli sjednotit, a to na platformě sdružení 

odborné podnikové sféry, a organizovaně tak prosazovat své zájmy, zejména 

ve věcech institucionálního uspořádání vodního hospodářství, legislativy nebo 

ekonomiky vodního hospodářství a současně plnit koordinační funkci v tomto odvětví. 

Svaz vodního hospodářství prošel za uplynulých 20 let určitým vývojem a to nejen 

z hlediska svého právního postavení, ale zvláště z hlediska momentálních priorit 

svého zájmu. Přitom vždy Svaz sledoval své základní poslání – pomáhat vytvářet 

podmínky pro podnikání ve vodním hospodářství, zvyšovat společenskou prestiž 

odvětví vůči státní správě i veřejnosti a podporovat udržitelnost vody a vodního 

prostředí i další rozvoj vodního hospodářství. 

Milníkem byl den 7. března 1991, kdy tzv. „Česká sekce podniků a organizací 

vodního hospodářství Svazu“ byla transformována do podoby zaměstnavatelského 

svazu založením „Svazu zaměstnavatelů ve vodním hospodářství“. Byly schváleny 

stanovy, zvoleno představenstvo Svazu a nový právní subjekt byl následně 

zaregistrován. Prvním předsedou představenstva byl zvolen dnes přítomný Ing. 

Ladislav Novák. 

Pro první období činnosti Svazu, cca do roku 1995, byly charakteristické aktivity 

související s transformací podnikové sféry – státních podniků ve vodním 

hospodářství a řešení odpovídajícího legislativního a ekonomického prostředí. 

Podporou pro další jednání představenstva k prosazení jeho představ byl v roce 

1992 valnou hromadou schválený materiál „Vodohospodářská politika“, který 

obsahoval zejména požadavky na:  

- postupnou stabilizaci transformovaných podniků a společností, 

- zahájení prací na novém zákoně o vodách a zákoně o vodovodech a 

kanalizacích, 

- účelnou regulaci cen ve vodním hospodářství a 

- novou dotační politiku státu. 

V součinnosti se SOVAKem, probíhala nesčetná jednání s orgány státní správy 

a samosprávami o transformaci a privatizaci podniků vodovodů a kanalizací, dále 

i o transformaci podniků Povodí do akciových společností vlastněných státem nebo 

i o způsobu privatizace projektově-inženýrských a dalších odborných 



vodohospodářských organizací. Souběžně s těmito procesy byly zahájeny diskuze 

s orgány státní správy o postupném přizpůsobení legislativy v oblasti vod a vodního 

hospodářství, změně ekonomických nástrojů a dále o zajištění dalšího investičního 

rozvoje formováním nové dotační politiky státu.  

Konec tohoto období, po roce 1993, charakterizovalo úsilí o zajištění ekonomické a 

strukturální stability vodohospodářských podniků a společností. Svaz vodního 

hospodářství v této postprivatizační době významně přispíval k osvětě nového 

uspořádání vodního hospodářství a pravidel jeho fungování vůči veřejnosti.  

Valná hromada Svazu změnila v roce 1995 Svaz zaměstnavatelů ve vodním 

hospodářství na dnešní Svaz vodního hospodářství ČR. 

I v následném období let 1996 až 2001 však působil Svaz vodního hospodářství jako 

svaz zaměstnavatelský s každoročním projednáváním kolektivních smluv vyššího 

stupně pro obor vodních toků i obor vodovodů a kanalizací. 

Priority zaměření Svazu vodního hospodářství v tomto období ovlivnily katastrofální 

povodně v roce 1997, které se týkaly zejména správců vodních toků - podniků 

Povodí. Bylo řešeno krytí finančních potřeb na odstraňování povodňových škod i 

záležitosti prevence ochrany před povodněmi. Lze konstatovat, že tato událost 

paradoxně znamenala jak na úrovni politických orgánů, ústřední státní správy, tak i 

na veřejnosti zvýšený zájem o problematiku vody a vodního hospodářství. Zesílil tlak 

na urychlené řešení nové vodohospodářské legislativy i dotační politiky státu. 

Svaz vodního hospodářství byl té době velmi aktivní při projednávání návrhů nové 

legislativy jak s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí, tak 

posléze i v Parlamentu ČR. Přestože se někdy nepodařilo zcela prosadit zájmy 

Svazu, v podstatné většině případů se dosáhlo alespoň přijatelných kompromisů. 

V souvislosti s novým vodním zákonem se stabilizoval i systém státních finančních 

podpor. 

Koncem 90. let zesílily problémy se sjednáváním kolektivních smluv vyššího stupně 

zejména v oboru vodovodů a kanalizací. Tyto problémy způsobily i vystupování 

některých společností z oboru vodovodů a kanalizací ze Svazu. V prosinci 2001 

skončila neúspěšně složitá jednání s Odborovým svazem Dřevo, lesy, voda 

o uzavření kolektivní smlouvy na rok 2002 ohledně nároků na zvýšení průměrných 

mezd v oboru vodovodů a kanalizací. V dubnu 2002 valná hromada Svazu vodního 

hospodářství rozhodla změnit svůj statut zaměstnavatelského svazu a ustavit nový 

„Svaz vodního hospodářství ČR“, jako zájmového sdružení právnických osob. 

Valná hromada nového Svazu vodního hospodářství přijala pro svou další činnost 

tyto základní směry: 

- dopracovat Koncepci rozvoje vodního hospodářství z pohledu Svazu, 



- spolupracovat s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního 

prostředí při přípravě novel vodního zákona a zákona o vodovodech 

a kanalizacích, včetně prováděcích předpisů, 

- připravovat každoročně akce ke Světovému dni vody a  

- rozšiřovat členskou základnu. 

Období od roku 2002 do současnosti lze charakterizovat jako fázi stabilizace 

činnosti Svazu v novém prostředí funkční vodohospodářské legislativy i relativně 

stálých ekonomických podmínek.  Činnost Svazu vodního hospodářství vychází 

z „Koncepce vodního hospodářství z pohledu SVH ČR“, kterou přijala valná hromada 

v roce 2005 a aktualizovala po třech letech ve formě Souboru hlavních směrů 

činnosti SVH ČR pro období do r. 2010 a po té do roku 2013. 

Z činnosti Svazu od roku 2002 lze jmenovat několik klíčových aktivit. 

Předně byla v roce 2002 založena internetová prezentace Svazu vodního 

hospodářství. K vytvoření webových stránek vedla Svaz vodního hospodářství 

myšlenka nabídnout zájemcům vodního hospodářství, a to jak z řad odborné, tak 

i laické veřejnosti, nejen informace o Svazu vodního hospodářství, ale i vodním 

hospodářství jako celku. 

V roce 2004 rozhodlo představenstvo Svazu o organizaci soutěže 

„Vodohospodářské stavby roku“. Tuto soutěž organizuje Svaz každoročně ve 

spolupráci se SOVAKem pod garancí ministerstva zemědělství a  ministerstva 

životního prostředí. Vyhodnocené nejlepší stavby v oborech vodních toků a 

vodovodů a kanalizací byly vyhlašovány vždy při příležitosti každoroční výstavy 

„Vodovody a kanalizace“.  

Svaz vodního hospodářství připravuje každoročně k  příležitosti připomenutí 

Světového dne vody dne 22. března již tradiční setkání vodohospodářů v Národním 

domě KDŽ. Společenské akce ke Světovému dni vody zahajuje již slavnostní koncert 

v předvečer reprezentačního plesu vodohospodářů, který se letos již po sedmnácté 

konal v Praze, v historických prostorách Žofína.  

Z poslední doby bych ještě rád připomněl některé významnější aktivity Svazu na 

úseku vodního hospodářství.  

Protože SVH ČR považuje za jednu ze svých nejvýznamnějších činností 

součinnost při přípravě legislativních změn, založil v roce 2003 legislativně právní 

komisi, která se zabývá podněty pro nové právní úpravy i připomínkováním 

legislativních návrhů ministerstev. V poslední době to zejména byly novely vodního 

zákona a jeho prováděcích právních předpisů nebo projednávání koncepčních 

materiálů, jako Plánu hlavních povodí ČR nebo plánů oblastí povodí. 

Svaz vodního hospodářství byl též aktivní při přípravě priorit a opatření finančně 

podporovaných z  fondů EU v plánovacím období 2007 – 2013. Představenstvo 

reagovalo zásadními připomínkami a doporučeními na zveřejněný dokument návrhu 



Operačního programu „Životní prostředí“, který formuloval dotační tituly a podmínky 

finančních podpor pro období 2007 až 2013. Obdobně Svaz komunikoval 

s Ministerstvem zemědělství při přípravě programových dokumentů a priorit pro 

financování z dotačních titulů v působnosti Ministerstva zemědělství. 

Tolik ve velké stručnosti k činnosti Svazu vodního hospodářství za 20 let jeho 

činnosti. Toto období bylo poznamenáno celou řadou zásadních strukturálních, 

legislativních a ekonomických změn, kterých se Svaz vodního hospodářství měl 

možnost zúčastnit. Tato má rekapitulace snad přispěla k připomenutí těch 

nejvýznamnějších, týkajících se jak vnitřního života Svazu, tak i aktivit k vnějšímu 

prostředí, ovlivňujících dění ve vodním hospodářství.  

Jsem rád, že kolem sebe mohu v této souvislosti dnes vidět při této slavnostní 

příležitosti řadu z těch představitelů Svazu nebo našich partnerů, kteří byli ve Svazu 

před 15 až 20 lety aktivní, či se Svazem úzce spolupracovali. Představenstvo SVH 

ČR dnes pro ně připravilo ocenění za jejich práci pro Svaz VH či za spolupráci se 

Svazem. 

Děkuji za pozornost. 

 

 


