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1. PROTOKOL
o jednání valné hromady
Svazu vodního hospodářství ČR, z.s. (SVH ČR, z.s.)
dne 11. dubna 2017
Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR, z.s. podle § 13 stanov.
Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání valné hromady celkem 40 členů.
Prezenční listina je uložena v sekretariátu SVH ČR, z.s.
Jednání valné hromady zahájil předseda Svazu RNDr. Petr Kubala.
Valná hromada schválila jednomyslně následující program jednání v souladu s pozvánkou:
Zahájení
Volba předsedy valné hromady
Schválení jednacího řádu
Volba mandátové, návrhové a volební komise a ověřovatele zápisu
Zpráva o činnosti představenstva o činnosti odborných komisí
Zpráva představenstva o hospodaření SVH ČR, z.s. a stavu jeho majetku a řádné účetní
závěrce
7. Zpráva kontrolní komise
8. Diskuse k předneseným zprávám
9. Návrh představenstva na výši členských příspěvků, krytí nákladů na služby a rozpočtu na
rok 2017
10. Zpráva mandátové komise
11. Schválení zprávy o hospodaření SVH ČR, z.s. a stavu jeho majetku
12. Schválení zprávy kontrolní komise
13. Schválení řádné účetní závěrky
14. Schválení návrhu rozpočtu SVH ČR, z.s. na rok 2017
15. Schválení návrhu představenstva na výši členských příspěvků a krytí nákladů na služby
v roce 2017
16. Volby představenstva SVH ČR, z.s.
17. Volby kontrolní komise SVH ČR, z.s.
18. Přestávka
19. Zpráva volební komise
20. Zpráva návrhové komise
21. Schválení usnesení
22. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valná hromada schválila všemi hlasy návrh představenstva, aby předsedou valné hromady
byl prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, který se pak ujal řízení jednání.
Valná hromada dále schválila jednomyslně jednací řád valné hromady.
Valná hromada zvolila jednomyslně členy mandátové komise Ing. Pryla a Ing.
Jana Sedláčka, členy návrhové komise Ing. Kramáře a Ing. Kutálka, členy volební komise
Ing. Valdhanse a Ing. Vostrého, ověřovatele protokolu Prof. Dr. Ing. Kyncla.
Zprávu představenstva o činnosti SVH ČR, z.s. přednesl předseda představenstva RNDr.
Kubala. Zpráva je součástí souhrnného materiálu.
Se zprávou představenstva o hospodaření a řádné účetní závěrce seznámil valnou hromadu
předseda představenstva RNDr. Kubala.
Zprávu dozorčí rady SVH ČR, z.s. přednesl její místopředseda Mgr. Novotný. Zpráva je
součástí souhrnného materiálu.
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Člen mandátové komise Ing. Pryl sdělil, že podle prezenční listiny je na valné hromadě
přítomno 21 členů, a valná hromada je proto schopná usnášení.
RNDr. Kubala dále přednesl návrh rozpočtu SVH ČR, z.s. pro r. 2017 a návrh na stanovení
výše příspěvků na činnost a za služby SVH ČR, z.s. v r. 2017. Oba dokumenty byly
jednomyslně schváleny a jsou součástí souhrnného materiálu.
Návrh usnesení valné hromady všichni členové jednomyslně schválili.
Protokol obdrží všichni členové SVH ČR, z.s..

Zapsal: Ing. Plechatý

Ověřil: Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
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2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI SVH ČR, z.s. V ROCE 2016
Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,
dovoluji si Vás jménem představenstva přivítat na letošní řádné valné hromadě Svazu
vodního hospodářství, který po jednání loňské valné hromady zápisem do „Spolkového
rejstříku“ získalo právní formu „spolku.
Hlavním úkolem zprávy představenstva je stručně zhodnotit činnost Svazu a jeho komisí
v uplynulém roce a plnění úkolů uložených představenstvu posledním usnesením valné
hromady.
Svoji činnost v loňském roce zaměřoval Svaz jednak na sledování vybraných odborných
aktivit ve společném zájmu vodohospodářů z oboru vodovodů a kanalizací i oboru vodních
toků a rovněž i na propagaci vodního hospodářství a informování široké veřejnosti o vodním
hospodářství, s cílem zvýšení společenské prestiže vodohospodářů.
Z odborných aktivit se Svaz, v souladu s usnesením loňské valné hromady, soustředil
zejména na tyto úkoly:
-

sledovat dlouhodobé koncepční záměry, které mohou přispět ke zmírnění dopadů
sucha a rizik nedostatku vody a prosazování realizaci souvisejících legislativních,
technických a organizačních opatření,

-

sledovat proces administrace vodohospodářských projektů kofinancovaných z OPŽP
s cílem využít maximálně alokovaných finančních zdrojů pro realizaci projektů
vodního hospodářství a spolupracovat s MŽP a MZe při koncipování dotačních
programů a podmínek financování projektů na úseku vody a vodního hospodářství,

-

podávat stanoviska k významným materiálům, zejména návrhům právních předpisů
vztahujících se k vodnímu hospodářství a spolupracovat při přípravě věcného záměru
novely vodního zákona.

Úkol týkající se sledování přípravy dlouhodobých koncepčních záměrů a opatření
přispívajících ke zmírnění dopadů sucha a rizik nedostatku vody bylo hlavní prioritou
Svazu v uplynulém roce. Je třeba připomenout, že tento úkol si představenstvo Svazu
vytklo jako svoji prioritu již v začátku roku 2015, tj. v době, kdy se ještě nemohlo
předpokládat blížící se suché období. Přestože v průběhu letošní zimy napadlo na území
České republiky více sněhu než v letech minulých, nestačily ve všech hydrogeologických
rajónech doplnit zásoby podzemních vod. To je důkazem, že se trvale musíme na rizika
sucha a změn klimatických podmínek připravovat.
Členové Svazu se významně podíleli na formulování dílčích části dokumentu, který
v červenci loňského roku přijala vláda k přípravě realizace vodních děl v regionech
postihovaných suchem a rizikům nedostatku vody. Tento úkol, promítnutý do usnesení
loňské valné hromady Svazu, však zdaleka nelze považovat za uzavřený. Opatření, která
jednou zcela jistě budou potřeba, nepůjdou realizovat tak rychle, zejména ta, která
představují realizaci technických opatření zajišťujících zadržení vody v krajině nebo výstavbu
vodních nádrží. Jak v budoucnu přispět k prosazení plánovaných opatření je nová výzva pro
Svaz vodního hospodářství ČR. Již v letošním roce bude Svaz zejména sledovat postup
prací na „Koncepci ochrany před suchem v ČR“ s termínem předložení vládě již do
30. 6. 2017.
Svaz vodního hospodářství nadále podporuje veškerá opatření ke zvýšení retence vody
v krajině, ať se jedná o zabránění eroze, revitalizaci vodních toků, obnovu vodních nádrží,
mokřadů, či snahy o změny obhospodařování nebo realizaci pozemkových úprav. Současně
však Svaz vodního hospodářství prosazuje názor, že vedle realizace těchto opatření přírodě
blízkých, zůstává základem pro zajištění dostatku kvalitní pitné vody technická
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vodohospodářská infrastruktura, zejména vodárenské nádrže, vyhovující zdroje podzemních
vod a bezpečná a efektivně provozovaná vodárenská infrastruktura, pokud možno propojená
do oblastních vodovodů a vodárenských soustav.
V té souvislosti je stále je třeba připomínat význam 11 velkých vodárenských soustav, ze
kterých je zásobováno více než polovina obyvatel ČR. Další rozvoj vodárenských soustav a
jejich propojování je významným předpokladem pro zajištění dostatku pitné vody v suchých
obdobích. V příštím období chce Svaz podporovat i opatření, která zajistí dlouhodobou
udržitelnost technického stavu vodárenských soustav a oblastních vodovodů.
Představenstvo se téměř na každém svém jednání zabývalo problematikou
financování vodohospodářských projektů z OPŽP a též přípravou nových programů
v působnosti MŽP a MZe cca do roku 2020.
Svaz vodního hospodářství je prostřednictvím předsedy zastoupen v Monitorovacím výboru
MŽP a průběžně tak sleduje a svými podněty usměrňuje proces administrace
vodohospodářských projektů kofinancovaných z OPŽP s cílem využít maximálně
alokovaných finančních zdrojů pro realizaci projektů vodního hospodářství.
Členové Svazu jednají i s Ministerstvem zemědělství o přípravě nových dotačních programů
jak v oboru vodních toků, tak i oboru vodovodů a kanalizací. Členové SVH ČR se zúčastnili
i přípravy a projednání dotačních programů v působnosti MZe, týkajících se zejména
programu prevence před povodněmi nebo nových programů odvozených z usnesení vlády
ze dne 30. 5. 2016 zejména podpory:
-

opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích,
retence vody v krajině včetně obnovy rybníků a vodních nádrží
obnovy a výstavby rybníků a malých vodních nádrží a
přípravy a realizace přehradních nádrží v regionech postihovaných suchem a
nedostatkem vody.

V nejbližších týdnech očekáváme i vyhlášení nového programu „Výstavba a obnova
vodovodů a kanalizací“, v rámci kterého mají být mj. podpořeny i stavby propojování
vodárenských soustav, resp. připojování měst a obcí na skupinové vodovody.
S oběma rezorty zemědělství i životního prostředí jsme otevřeli diskuzi o možnostech
podpory přípravy a výstavby projektů obnovy vodárenských systémů realizovaných v 70. až
80. letech minulého století, a to s ohledem na jejich technický stav a životnost.
Představenstvo se v průběhu uplynulého roku průběžně zabývalo návrhy a projednání
právních předpisů vztahujících se k vodnímu hospodářství, které připravuje legislativně
právní komise Svazu, a to konkrétně:
 zpracováním připomínek k návrhu novely vodního zákona, předloženého MŽP,
 předložením námětů pro novelu vodního zákona, kterou připravuje MZe,
 zpracováním prováděcích vyhlášek k vodnímu zákonu v záležitostech plánování v
oblasti vod účinných od 11/2016
- o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,
- o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod a způsobu
hodnocení stavu vod.
Legislativně-právní komise se též zabývala a v příštím období dále bude jistě zabývat,
problematikou čistírenských kalů a dále odstraňování sedimentů z nádrží a vodních toků, v
souvislosti s přípravou novely zákona o odpadech.
Ohledně úkolu dále rozšiřovat členskou základnu SVH ČR, z.s. představenstvo
konstatuje, že v průběhu minulého roku byla přijata za nové členy SVH ČR, z.s. společnost
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HG Partner s.r.o. a dále společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Naopak o
vystoupení ze Svazu požádala společnost VHS Olomouc a.s.
Představenstvo nadále považuje za vhodné získávat potenciální nové členy Svazu, přestože
v členské základně nyní působí rozhodující společnosti z oborů vodovodů a kanalizací a
oboru vodních toků a rovněž i z oblasti projektových a konzultačních služeb. Oprávněně lze
proto nadále považovat Svaz vodního hospodářství ČR za reprezentativního představitele
všech oborů vodního hospodářství v České republice.
Dále valná hromada při loňské valné hromadě uložila již tradičně připravovat aktivity
ke Světovému dni vody 2017.
Dnes již můžeme konstatovat, že letošní připomenutí Světového dne vody na celostátní
úrovni proběhlo opět úspěšně a důstojně. Úspěšně proběhlo i přes neúčast ministrů tradiční
slavnostní setkání v Kongresovém centru v Praze s rekordní účastí cca 230 vodohospodářů.
V letošním roce se opět spojilo toto setkání s předáním ocenění vítězům soutěže
Vodohospodářská stavba roku.
Kladně byla účastníky hodnocena společenská úroveň a program letošního slavnostního
večera s koncertem v Betlémské kapli.
K úspěchu letošních oslav významně přispěl 34 smluvních partnerů Svazu, kteří se podíleli
na finančních nákladech obou akcí.
Dále valná hromada uložila představenstvu zajistit trvalou aktualizaci webových
stránek SVH ČR, z.s. a pravidelně hodnotit účinnost a efektivnost internetové
prezentace.
Internetová prezentace připravovaná „Komisí internetové 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 a o jednotlivých akcích Svazu, veškeré zápisy
z valných hromad a všechny podstatné dokumenty Svazu.
Představenstvo na svých jednáních pravidelně hodnotilo návštěvnost internetových stránek.
Lze konstatovat, že návštěvnost webových stránek vzrostla oproti předchozímu roku cca o
dvojnásobek.
Z akcí organizovaných Svazem bych rád ještě připomněl setkání s autorem vydávané
publikace „Budiž voda“, která reflektuje zkušenosti s nakládáním s vodami v Izraeli, tedy
prostředí, které trvale řeší problémy nedostatku vody.
Dovolte mi ještě poznámku k letošnímu roku. Bude to již 20 let od katastrofální povodně,
která postihla povodí Moravy, Odry a Labe a 15 let od katastrofální povodně, která v srpnu
2002 zasáhla zejména povodí Vltavy ale i povodí Labe a Ohře. Svaz vodního hospodářství
se připravuje na všech připravovaných konferencích a akcích tyto události připomínat jak
odborné tak zejména laické veřejnosti i politických představitelům. Historická paměť je
krátká a je třeba zdůrazňovat, že se nelze uspokojovat dosud realizovanými opatřeními na
ochranu před účinky velkých vod, neboť tyto události průchodu povodní se budou
v budoucnu dále vyskytovat, a možná s ještě častější frekvencí.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za spolupráci při plnění všech úkolů a
programových předsevzetí našeho Svazu, resp. „Spolku“.
Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.
Děkuji za pozornost.
Svaz vodního hospodářství České republiky, z.s.
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3. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
o hospodaření SVH ČR, z.s. v roce 2016 a řádné účetní závěrce

Příjmy
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost
Tržby z reklamy
Vložné do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2015
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody
Přijaté členské příspěvky
Celkem

Kč
70 880,00
80 610,00
310 000,00
910 000,00
359 118,00
1 730 608,00

Výdaje
Ostatní služby-podatelna
Ostatní služby-ostatní
Mzdové náklady
Zákonné sociální dávky (pojištění odpovědnosti)
Neuplatněný odpočet DPH
Náklady na odbornou činnost
Světový den vody
Náklady na činnost orgánů
Bankovní poplatky
Schůze a porady
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2015
Daň z příjmu
Celkem

Kč
9 882,00
224 959,00
73 600,00
400,00
73 739,00
226 462,00
800 968,00
121 391,00
2 502,00
16 173,00
165 760,00
30 400,00
1 746 236,00

Hospodářský výsledek r. 2016

-15 628,00

Stav účtu k 31.12.2016

793 206,34

Hospodářský výsledek za rok 2016 bude přeúčtován do základního jmění
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4. ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE
o činnosti a hospodaření Svazu vodního hospodářství ČR, z.s. v roce 2016
K činnosti představenstva
Členové kontrolní komise se v průběhu roku 2016 zúčastňovali většiny jednání
představenstva Svazu vodního hospodářství. Kontrolní komise pravidelně a včas dostávala
všechny materiály a podklady k těmto jednáním. Představenstvo vykonávalo svoji činnost
kvalifikovaně a odpovědně.
Kontrolní komise souhlasí s předloženou zprávou představenstva o činnosti SVH
v uplynulém období.
Hospodaření SVH v roce 2016
Kontrolní komise měla k dispozici všechny doklady potřebné pro kontrolu hospodaření roku
2016.
Kontrolní komise podrobila kontrole:
 Přijaté a vydané faktury
 Výpisy z bankovního účtu
 Interní doklady
 Hlavní knihu a účetní deník
 Výsledovku a rozvahu
 Přiznání k DPH (SVH je nyní plátcem DPH)
 Daňové přiznání za rok 2016
Veškerá účetní agenda je vedena řádně, průkazně a přehledně.
Kopie kontrolovaných dokladů zůstávají uloženy u předsedy kontrolní komise.
Všechny kontrolované náklady byly shledány jako oprávněné a jejich výše jako
odpovídající.
Základní ekonomické údaje roku 2016:
Příjmy za rok 2016
Výdaje za rok 2016
Daň z příjmu
Hospodářský výsledek po zdanění

1 731 tis. Kč
1 716 tis. Kč
31 tis. Kč
-16 tis. Kč

Zůstatek na bankovním účtu SVH k 31. 12. 2016:

793.206,34 Kč

Hospodaření pro rok 2016 bylo plánováno jako vyrovnané, nicméně v návrhu rozpočtu
nebylo uvažováno s daní z příjmu, kterou jsme nově nuceni platit z důvodu zvýšení obratu z
hospodářské činnosti. Celková výše daně byla 30.400,- Kč. Přibližně polovina byla kryta
úsporami a polovina je kryta ztrátou za rok 2016. Ztráta tohoto účetního roku bude kryta
vlastním jměním SVH. I po odpisu této ztráty zůstane vlastní jmění v dostatečné výši 770
tisíc Kč.
Kontrolní komise tímto schvaluje hospodaření Svazu vodního hospodářství za rok 2016.
Kontrolní komise dále souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu na rok 2017.
V Praze dne 10. 4. 2017
Ing. Petr Vacek v.r.
předseda kontrolní komise SVH ČR, z.s.
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5. ROZPOČET SVH ČR, z.s. NA ROK 2017

Příjmy
Tržby z prodeje služeb-poradenská činnost
Tržby z reklamy
Vložné do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2016
Jiné ostatní výnosy-Světový den vody
Přijaté členské příspěvky
Celkem

Kč
77 000,00
83 000,00
210 000,00
970 000,00
380 000,00
1 720 000,00

Výdaje
Náklady na reprezentaci-představenstvo
Ostatní služby-podatelna
Ostatní služby-ostatní
Mzdové náklady
Zákonné sociální dávky (pojištění odpovědnosti)
Neuplatněný odpočet DPH
Náklady na odbornou činnost
Světový den vody
Náklady na činnost orgánů
Bankovní poplatky
Schůze a porady
Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2016
Daň z příjmu
Celkem

Kč
5 000,00
10 100,00
230 000,00
60 000,00
400,00
30 000,00
265 000,00
785 000,00
130 000,00
2 500,00
20 000,00
150 000,00
32 000,00
1 720 000,00

Plánovaný hospodářský výsledek 0 Kč
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6. STANOVENÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST A ZA SLUŽBY SVH ČR, z.s.

V ROCE 2017

Výše členského příspěvku se navrhuje ve výši 35,- Kč/ zaměstnance.
Členský příspěvek lze nahradit poskytnutím poradenské a expertní činnosti, poskytnutím
reklamy na internetových stránkách SVH ČR, z.s. (banner) nebo při odborné nebo
společenské akci organizované SVH ČR, z.s. tak, že cena ve smlouvě za poskytnutí reklamy
bude odpovídat 40,- Kč/zaměstnance.
Minimální částka za členský příspěvek, případně za poskytnutí reklamy….
Maximální částka za členský příspěvek, případně za poskytnutí reklamy….
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7. USNESENÍ
řádné valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR, z.s.
konané dne 11. 4. 2017 v Průhonicích u Prahy
Valná hromada:
1.

schvaluje
a)
b)
c)
d)

e)
2.

zprávu o činnosti představenstva a o činnosti odborných komisí SVH ČR, z.s.
zprávu představenstva o hospodaření SVH ČR, z.s. a stavu jeho majetku a řádné
účetní závěrce,
zprávu kontrolní komise SVH ČR, z.s.,
roční příspěvek člena SVH ČR, z.s. v roce 2017 ve výši:
35,00 Kč na činnost nebo
40,00 Kč v případě uzavření smlouvy na služby, reklamu
a to za jednoho přepočteného zaměstnance k 31. 3. 2017 s tím, že minimální
roční příspěvek člena je 5 000,- Kč a maximální 50 000,- Kč
návrh rozpočtu SVH ČR, z.s. na rok 2017.

bere na vědomí
a)

následující výsledky voleb členů představenstva:
Ing. František Barák - Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
RNDr. Petr Kubala - Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Pavel Kutálek - AQAUTIS a.s.
Ing. Vladimír Kramář - Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl - Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. Jiří Nedoma - Povodí Ohře, státní podnik
Ing. Miroslav Nováček - Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Jiří Rosický - Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Ing. Jan Sedláček - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Ing. Bohdan Soukup - VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Dr. Ing. Antonín Tůma - Povodí Moravy, s.p.

b)

následující výsledky voleb členů kontrolní komise:
Ing. Radek Jelínek - Povodí Ohře, státní podnik
Mgr. Otakar Novotný - D-PLUS projektová a inženýrská a.s.
Ing. Petr Vacek - DHI a.s.

3.

ukládá představenstvu SVH ČR, z.s.
a)

sledovat střednědobé a dlouhodobé koncepční záměry a legislativní a technická
opatření, přispívající ke zmírnění dopadů sucha a rizik nedostatku vody,

b)

v rámci koncepční přípravy dalšího cyklu plánování v oblasti vod zahájit diskuzi
k formulování aktuálních vodohospodářských problémů, především v oblasti
udržitelnosti a efektivního využívání vodních zdrojů,

c)

sledovat proces administrace vodohospodářských projektů kofinancovaných
z OPŽP s cílem využít maximálně alokovaných finančních zdrojů pro realizaci
projektů vodního hospodářství,

Svaz vodního hospodářství České republiky, z.s.
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d)

spolupracovat s MŽP a MZe při koncipování dotačních programů a podmínek
financování projektů na úseku vody a vodního hospodářství,

e)

podporovat širokou osvětu a propagaci vodního hospodářství a informovat
širokou veřejnost o hlavních úkolech vodního hospodářství; v té souvislosti
zejména využít příležitosti připomenutí katastrofálních povodní před 20 resp. 15
lety v ČR,

f)

rozšiřovat členskou základnu SVH ČR, z.s.,

g)

podávat stanoviska k významným materiálům, zejména návrhům právních
předpisů vztahujících se k vodnímu hospodářství,

h)

svými podněty přispět k přípravě věcného záměru novely vodního zákona,

i)

připravovat aktivity ke Světovému dni vody 2018,

j)

připravovat ve spolupráci se SOVAK vyhlášení soutěže „Vodohospodářská
stavba roku 2017“,

k)

průběžně aktualizovat internetovou prezentaci SVH ČR, z.s. a pravidelně
hodnotit její účinnost a efektivnost,

4. ukládá členům SVH ČR, z.s.
uhradit příspěvky na činnost a za služby SVH ČR, z.s. do 30. 6. 2017.
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