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Spolková činnost  

Informace z jednání valné hromady  

Vok Malínský   

Na středu dne 21. února 2007 svolal republikový výbor (dále jen RV) valnou hromadu Sdružení vodohospodářů ČR 

(dále jen SVČR), aby posoudila práci SVČR za uplynulé dva roky. Všichni členové stávajícího RV dostali materiály 

pro valnou hromadu spolu se zápisem ze sedmé schůze RV. Materiály obsahovaly návrh jednacího a volebního řádu a 

návrh usnesení. Delegátům nebylo možné je poslat, protože požadovaném termínu oznámily své delegáty na valnou 

hromadu jen dvě oblasti. Proto také nebylo možné připravit návrh kandidátky na volené členy RV a RK, neboť nedošly 

potřebné návrhy. Delegátům byl předložen návrh, aby napříště měl RV celkem devět členů, z toho čtyři předsedy 

oblastí, vyslané do RV z titulu funkce předsedy oblasti a pět volených kandidátů. Poté se valná hromada zabývala 

činností SVČR.. 

Uplynulé dva roky nebyly nijak radostné. Po Západočeské oblasti ukončila svou činnost i východočeská oblast a také 

Jihočeská oblast má potíže s nedostatkem dobrovolných pracovníků, což je škoda. Po roce 1990 sdružení dostalo 

velkou ránu tím, že naši politici zrušili podnikové vodohospodáře. Budiž řečeno, že je to vliv špatné vládní politiky. Ti 

činitelé ministerstev, kterým nešly pod nos dobré výsledky práce podnikových a dalších vodohospodářů prostě tyto 

funkce zrušili a tak SVČR poněkud podrazili nohy ve prospěch jakési neurčité funkce ekologů. A v rozporu s logikou. 

Neboť v jiných zákonech je podnikový pracovník pro nebezpečné látky, podnikový hasič, podnikový pracovník 

bezpečnosti práce a další. Vodní hospodářství zapadlo kamsi do břečky ekologie a papíroviny. Hlavně, že máme 

ministerstva, z jejichž názvu se zcela ztratilo vodní hospodářství a z nichž jedno se stará o početné řady rádoby 

ekologů. A která se mezi sebou ne vždy dohodnou. Snad se to někdy v budoucnu zlepší. Tak ze 1490 členů v roce 1989 

má SVČR dnes sotva 150 členů, ačkoliv značně rozšířilo činnost i na ovzduší, půdu a odpady. Navíc je to v rozporu s 

dnešní skutečností, kdy se objevila už řada nepovolených či dokonce utajovaných skladišť nebezpečných látek. 

Nepatrným problémem je i skutečnost, že SVČR příslušný úřad nevede v řádné evidenci, protože stanovy neobsahují 

konkrétní adresu, ale jen adresu “Praha”, což úřednímu šimlu nestačí. Ve státě je plno podvodníků, které sice nikdo 

nechytí, ale kvůli nim musí být ve stanovách uvedena přesná adresa sídla organizace. Jakoby se tak dalo zabránit 
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podvodům. Ale nechť, zatím se nic neděje, jen SVČR není úřadem uvedeno ve jeho databázi. Ale v databázi ČS VTS 

uvedeno je a má dokonce své internetové stránky.  

Postavení v ČS VTS je vcelku stabilizované. V ČS VTS jsou dva vzájemně blízké spolky, to je ČVTVHS a SVČR. 

Místo ČSŽP vznikl Český spolek pro ŽP, který SVČR dělá konkurenci a je pod vlivem zmíněných rádoby ekologů. A 

snad se v budoucnu hodlá stát další společností ČS VTS. SVČR spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí, 

Českým plavebním a vodocestným sdružením, s Českou geologickou společností, s Odborem vodního hospodářství 

ČAZV a s Českou společností krajinných inženýrů. Tyto spolky nejsou členy ČS VTS.  

Před dvěma léty byl zvolen patnáctičlenný republikový výbor SVČR ve složení paní a pánové, které uvádíme bez 

titulů: Irena Kalousková, Slávka Kalvachová, Vok Malínský, Josef Mlynář, Eva Pokorná, Jiří Semerád, Stanislav 

Srnský, Marie Šeborová a Hana Vydrová a revizní komisi (dále jen RK) ve složení paní Zuzana Baštýřová, Hana 

Kratochvílová a Hana Poláková. Do republikového výboru byli vysláni bez volby předsedové oblastí paní a pánové 

Petr Lázňovský, Emil Rudolf, Pavel Sedlecký, Jiří Siřiště, Karel Tobola a Iveta Vilímková. Předsedou RV byl zvolen 

Vok Malínský, místopředsedy Jiří Siřiště a Hana Vydrová, vědeckým tajemníkem Emil Rudolf, hospodářem Jiří 

Semerád, předsedou Redakční rady Stanislav Srnský a zapisovatelkami Irena Kalousková a Slávka Kalvachová, 

předsedkyní RK Zuzana Baštýřová. Jako další členové byli do RV zvoleni paní a pánové Josef Mlynář, Eva Pokorná a 

Marie Šeborová. RV se sešel na sedmi schůzích ve dnech 24. března, 19. května a 21. září v roce 2005 a 5. ledna, 27. 

března, 21. září a 29. listopadu v roce 2006. Průměrná účast byla 68,3 %, z toho 100 % účast měli Malínský a Srnský, 

85 % účast měli Kalvachová a Siřiště, 70 % účast měli Kalousková, Mlynář, Pokoná, Vydrová a Tobola, 56 % účast 

měli Semerád, Sedlecký, Rudolf Vilímková a 14 % účast měl Lázňovský Petr a Šeborová. Jak je vidět, účast na jednání 

RV nebyla nijak závratná, jako kdyby měly oblasti jen malý zájem na tom, co SVČR dělá. 

Tak jako na jednání RV, ani na práci RV nebyla účast nijak vysoká, ba co více nebyla prostě žádná. Proto RV ani 

nezajišťoval žádné akce. Prostě na to nebyli lidi. Oblasti se uzavřely do svých vlastních klícek a jen Severočeská a 

Moravská oblast zvaly RV, snad i Kutnohorská, ale ta myslím zvala jen mne. Nelze tedy mluvit o odborné činnosti 

RV, pouze náš časopis díky neúnavné snaze pana redaktora vycházel, dokonce i převedený na webové stránky. Ale 

účast za strany oblastí byla mizivá. Jak by ne, když si oblasti pořídily své samostatné stránky, ovšem výbor oblasti 

Kutná Hora by měl uvážit, zda je vhodné na nich zveřejňovat doslova zápis z RV. Soudím, že to není to nejvhodnější, 

do našich interních věcí nikomu nic není a jak je v našem státě zvykem a kdosi, komu na tom záleží, může třeba i 

zkresleně naše materiály použít proti nám. 

Potěšitelná je stránka financí, neboť se RV se zaťatými zuby zbavil dluhu vůči redakci časopisu Vodní hospodářství. 

Pokud se týká jednání RV, ten začal připravovat tuto valnou hromadu již v březnu loňského roku a k tomu stojí za to 

zopakovat si pár usnesení. 

U 18/2/2003: RV ukládá členům RV a předsedům oblastí získávat sponzory a kolektivní členy – pro naprostou pasivitu 

oblastí bylo toto usnesení zrušeno. 

U 21/2/2003 a U23/2/2003: RV se usnesl, že Ing. Malínskému a Ing. Srnskému bude uhrazeno užívání jejich 

soukromých telefonních a internetových linek – také tato usnesení byla zrušena. 

U 1/3/2005: K zápisu ze třetí schůze RV byl přiložen návrh změny stanov a členové RV a RK měli sdělit své návrhy na 

následující schůzi sdělit své názory - usnesení nebylo splněno a RV je zrušil. 

U 2/7/2006: K zápisu bude přiložen program valné hromady, jednací a volební řád, upravený při dnešním jednání – 

splněno. 

U 3/7/2006: RV SVČR bude v dalším volebním období let 2007 až 2010 buď devítičlenný nebo nejvýše 

jedenáctičlenný a bude sestávat z pěti předsedů oblastí (pražské a středočeské, jihočeské, severočeské, moravské a 

kutnohorské) a dalších čtyř či šesti volených členů. Revizní komise bude tříčlenná. RV bude mít dva náhradníky, 

revizní komise jednoho.  

Čtyři či šest členů RV a všichni členové RK budou voleni na valné hromadě.  

U 4/7/2006: Oblasti vyšlou jako delegáty s hlasem rozhodujícím po jednom členu na každých deset členů oblasti (v 

tom bude i předseda oblasti), jejich jména dodají oblasti písemně před zahájením valné hromady předsedajícímu. 

Členové RV, které oblast nevyšle jako delegáty, se zúčastní valné hromady s hlasem poradním. Další nedelegovaní 

členové, kteří se dostaví na jednání valné hromady, mají poradní hlas. Předpokládá se účast celkem asi 25 osob (19 

delegátů a šest dalších nedelegovaných členů).  

U 5/7/2006: Předsednictvo valné hromady, mandátová, volební a návrhová komise a zapisovatel budou navrženi z řad 

členů vyslaných na valnou hromadu oblastmi na místě. Valnou hromadu zahájí dosavadní předseda RV. 

Pokud se týká účasti v ČSVTS, dostávám SVČR pozvánky na jednání valných hromad, ty bývají ročně jen dvě, takže 

za uplynulá léta to byly čtyři valné hromady, na nichž se zúčastnil jako vyslaný delegát předseda RV. Zpravidla se na 

nich jedná o obecnějších věcech, které z hlediska SVČR nejsou příliš důležité. O jejich průběhu byl vždy informován 

RV a pokud bylo třeba zaujmout stanovisko, vždy je RV dodal. Teď bude příští valná hromada ČSVTS volební a je na 



delegátech této valné hromady, aby rozhodli kdo z SVČR bude delegátem ve valné hromadě ČSVTS, případně zda 

někdo bude navržen do předsednictva či do dozorčí rady ČS VTS. Může to být jen jeden člen SVČR, to znamená buď 

do jednoho nebo do druhého orgánu.  

Hlavním výdajem v roce 2005 byla úhrada nákladů, které po SVČR požadovala redakce Vodního hospodářství, to 

byla částka 38063,80 Kč. Redakce si bez souhlasu SVČR začala účtovat vyšší částku, jíž bylo nuceno SVČR po 

zdlouhavém jednání akceptovat. Odběr Vodního hospodářství byl odřeknut. Členové SVČR o ně neměli zájem, 

zejména když byly zřízeny webové stránky. Hlavními příjmy byly členské příspěvky oblastí.  

Pokud se týká členských příspěvků oblastí, je to v identifikovatelnosti plateb, jež nejsou řádně doloženy pokud se týká 

období, za něž je platba provedena – zčásti to může být i za předcházející rok. Bylo řečeno, že si banka vyžaduje 

nestydatě vysoké poplatky za vedení účtu, které čin´ročně něco přes 1200,00 Kč za rok.  

Dost velká je nejistota, za které období zaplatily oblasti členský příspěvek. Členský příspěvek zaplatily oblasti Severní 

Čechy, Východní Čechy a Kutná Hora za 106 členů. Odhad členů za Prahu a střední Čechy, Jižní Čechy a Moravu je 

asi zbývajících 80 členů. V roce 2005 nám na účtu v účtárně ČSVTS dosáhly náklady 38750,00 Kč, v roce 2006 to 

bylo 23148,10 Kč. V těchto částkách jsou obsaženy náklady na jízdné a cestovné členů RV a Redakční rady, autorské 

honoráře a úhrada částek za vedení účetnictví. V nákladech za období 01 až 11/2006 činily cestovní náhrady 4308,00 

Kč, dohody o provedení práce 16200,00 Kč, příspěvek za členství v ČSVTS 3000,00 Kč. Pro příští období nelze 

očekávat ve financích změny, pokud RV nezačne organizovat akce. O tom ale lze pochybovat. 

Při úvaze o budoucnu lze soudit, že i v příštím období je třeba trvat na stále širší účasti členů na činnosti SVČR. Je 

naléhavě třeba zapojovat do činnosti mladší členy, i když jsou problémy s jejich časem a zaměstnáním.. Jde zejména o 

drobnou práci, která není vidět, ale je nutná, například různá administrativa, hospodaření a zabezpečování akcí. SVČR 

musí mít zájem, na tom, aby členové psali o svých zkušenostech, o tom, co se jim líbí či nelíbí v životním prostředí, 

zejména ve vodním hospodářství, v odpadovém hospodářství, v oblasti ovzduší a také na SVČR. Aby se ptali se na to, 

co jim není jasné, ať už odborně, nebo i po právní stránce. Je zapotřebí, aby sdružení vytvářeli všichni členové a aby 

samozřejmě psali do webových stránek a do časopisu. 

Je žádoucí zaměřit se na plnění zásad Etického kodexu ČSVTS, k němuž se SVČR přihlásilo. Ten byl zaslán všem 

oblastem a bude uveřejněn na webových stránkách SVČR. Samozřejmé je zaměření na zásadní poslání a cíle oborů 

zájmu SVČR a jejich klíčové problémy a potřeba navázat co nejtěsnější spolupráci s krajskými úřady a pokud možno 

i s obcemi s rozšířenou působností, včetně aktivity směrem k příslušným ministerstvům. 

Je účelné zabezpečovat i dále informovanost o seminářích či odborných akcích. Je třeba snažit se koordinování 

odborných akcí, alespoň v rámci SVČR, když se to celostátně ze známých důvodů nedaří. SVČR jistě bude i nadále 

zajišťovat Vodohospodářské pondělky v Praze, Setkání v Kutné Hoře, Setkání ve Třech studnách a další. Je známo, že 

chybí například školení a přeškolování neboli rekvalifikace obsluhovatelů vodáren, čistíren, kanalizací a zařízení pro 

skladování vodě nebezpečných látek. Pokud se oblasti dozvědí včas o zajímavé odborné akci, měly by to dát vědět 

jednak svým členům, jednak ostatním oblastem i redakční radě a dát to i na naše internetové stránky. 

Co bude třeba v budoucnu ještě sledovat? Udržet kontakt s parlamentním výborem pro veřejnou správu, regionální 

rozvoj a životní prostředí, s Českou inspekcí pro životní prostředí a snažit se o spolupráci se školami a dalšími 

subjekty. Dále bude vhodné více zaměřit pozornost ve vztahu k životnímu prostředí. Není to ani jednoduché, ani 

jednorázové. Tato složitá záležitost není stále dořešena a dá se očekávat, že se bude řešit dlouhou dobu, snad 20 či 30 

let, možná i déle. Nelze zapomínat, že s touto problematikou má celý svět co dělat a má z toho zamotanou hlavu. 

 Účelné je navazovat kontakty s firmami a organizovat s nimi firemní dny.  

 Dále osvětlovat právní normy, ale i právní kličky.  

Pokud to finanční možnosti dovolí, bude i nadále vycházet Zpravodaj SVČR a udržovat provoz webové stránky, což 

vyžaduje příspěvky a zase příspěvky.  

Vhodné bude zaměření na dále uvedené problémy: 

- na biosféru a lidské vlivy na ní, 

- na přírodního prostředí, 

- na vlivy průmyslové a zemědělské činnosti na vodu, půdu a ovzduší, 

- na vlivy dopravy a dopravních systémů na přírodu, 

na informatiku v oboru přírodního prostředí např. v časopise, cestou odborných seminářů, besed, školení, konferencí a 

exkursí. 

pokud mají členové e-mailové adresy, získávat je.  

 Dále je potřebné: 

- zabezpečit vydávání Zpravodaje SVČR a webové stránky, což znamená zajistit finance, 



- zajistit spolupráci se spolky, společnostmi a nadacemi, které mají obdobné cíle, jako SVČR, 

- udržovat a zlepšovat kontakt s ČIŽP, 

- podporovat publikační činnost členů sdružení, 

- zajišťovat recenze a oponentní posudky, 

- hledat uplatnění pro ty naše, kteří ztratili místo, 

- při všech příležitostech (semináře, školení, konference, konzultace) se snažit získávat nové členy, nejen individuální, 

ale i kolektivní, 

Chybí kronikář, část jeho práce už udělal zesnulý pan Dr. Kastner, zatím není jeho pokračovatel. Je nutné uvážit, zda 

a kdo bude schopen vykonávat tyto náročné funkce.  

Usnesení se jmény členů nového RV a nové RK je uvedeno na jiném místě.    

Právní hlídka   

Nakládání s vodami  

Jan Lázňovský  

V poslední době působí odběratelům starosti obecné ukončení povolení pro “odběr” podzemní vody k 1. 

lednu 2008. 

Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze 

zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, která nabyla právní moci do dne účinnosti 

zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů končí dnem 1. 

ledna 2008. Otázku povolení k odběru vody ze studní po 1. 1. 2008 řeší přechodové ustanovení zákona o vodách 

(oficielní výklad patří ministerstvu zemědělství). 

K udělení povolení k nakládání s vodami je příslušný vodoprávní úřad po provedeném vodoprávním řízení 

zahájeném na žádost fyzické nebo právnické osoby (§ 8 odst. 2). Povolení k nakládání s vodami je správním 

rozhodnutím, kdy nemá vodoprávní úřad kompetenci rozhodovat o tom, zda určité nakládání s vodami vyžaduje 

povolení podle zákona či nikoliv. Je to rozhodnutí konstitutivní, které zakládá určitá práva nebo ukládá určité 

povinnosti právnickým nebo fyzickým osobám nabytím právní moci. To platí i v případě, že práva tímto povolením 

udělená lze realizovat až v budoucnu, např. po zřízení vodního díla umožňujícího nakládání s vodami. 

Dle § 9 je podstatnou náležitostí povolení k nakládání s vodami je jeho časově omezená doba platnosti a nelze vydat 

povolení k nakládání s vodami na dobu neurčitou. 

Zákon výslovně požaduje, aby k povolení k nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b.) předložil žadatel 

vyjádření odborně způsobilé osoby – hydrogeologa – podle zákona č. 62/1988 Sb. Toto vyjádření není ale pro 

vodoprávní úřad závazné. 

V povolení k nakládání s vodami může vodoprávní úřad stanovit povinnosti, popřípadě podmínky, za nichž je 

nakládání s vodami povoleno. Pokud vodoprávní úřad považuje některou z podmínek za tak závažnou, že její 

nesplnění by mělo znamenat zánik povolení k nakládání s vodami, musí to výslovně uvést v předmětném povolení. 

Odběry podzemních vod ze studní pro obyvatele, které byly vybudovány před 1. lednem 1955, jsou považovány za 

povolené i po 1. 1. 2008. Povolení pro obyvatele vydané po 1. 1. 1955 do 31. 12. 2001 nezanikají 31. 12. 2007 (zde je 

rozhodující individuální zásobování obyvatel pitnou vodou). Odběr vody ze studny vyloženě pouze pro jiné účely než 

sociální je účel užití, který je spojen s novým povolením dle zákonu č. 254/2001 Sb. (bývalá povolení tudíž zaniknou 

31. 12. 2007). Povolení vydaná po 1. 1. 2002 (aplikující stávající vodní zákon) jsou platná i po 1. 1. 2008 (na dobu 

v povolení časově omezenou). 

Pověřené obecní úřady dle odst. § 105 2a) povolují pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr a jiné 

nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, s výjimkou vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo 

podzemních, a zřizování, změny a odstraňování vodních děl, která s tímto odběrem nebo nakládáním souvisejí. Ostatní 

nakládání s vodami pro odběr vody ze studní až na výjimky dle § 107 povolují obecní úřady obcí s rozšířenou 

působností. (Pozn. Obecní úřady upravují, omezují, popřípadě zakazují podle § 6 odst. 4 zákona o vodách obecné 

nakládání s povrchovými vodami). Bohužel se vyskytují vodoprávní úřady, které mají “vlastní postup”.  

Zákon připouští prodloužení povolení k nakládání s vodami na návrh osoby oprávněné k nakládání s vodami, jestliže 

nedošlo ke změně podmínek, za nichž bylo povolení uděleno, což se musí vodoprávním řízením zjistit. V tomto řízení 

nemohou být změněny ani účel, rozsah ani jiné podmínky nebo povinnosti původního povolení. Návrh musí být podán 

příslušnému vodoprávnímu úřadu nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby, na niž bylo původní povolení vydáno 

(max. do 30/6 2007).  



Za skutečný odběr podzemní vody z jednoho zdroje jsou stanoveny poplatky. Jeli odebraná podzemní voda využívána 

pro zásobování pitnou vodou, činí sazba poplatku 2,00 Kč/m
3
 odebrané podzemní vody. V ostatních případech činí 

sazba poplatku 3,00 Kč/m
3
 odebrané podzemní vody. Poplatek se neplatí za odběr podzemní vody z jednoho zdroje 

menší než 6 000 m
3
 za kalendářní rok nebo menší než 500 m

3
 měsíčně v kalendářním roce a za odběry povolené podle 

§ 8 odst. 1 písm. d) /energetické zdroje/a e) /čištění zdrojů/. 

Za nedovolené odebraní i podzemních vod činí sankce 50 Kč za 1 m
3
 za dobu posledních 3 let. Nejnižší možná sankce 

činí 5 tisíc Kč. Dle § 103 se stanoví penále v případech prodlení při úhradě platby za odebrané množství podzemní 

vody (§ 88). Zákon určuje sazbu 1 promile z částky včas nezaplacené za každý kalendářní den. 

Zápis vodního díla do katastru nemovitostí, která jsou nemovitými stavbami má v zákoně o vodách v § 137 

stanovenou účinnost ustanovení § 20 odst. 1 (dle § 55 j.studny) od 1. 1. 2007. Vlastníci stávajících vodních děl mají 

povinnost předložit katastrálnímu úřadu příslušné podklady pro zápis vodních děl do katastru nemovitostí do 4 let po 

účinnosti ustanovení § 20 odst. 1.   

Názory a ohlasy  

Quo vadis SVČR?  

Jan Lázňovský (17/12 2006) 

Karel Starosta ve Republikovém zpravodaji 1/2006 v příspěvku Quo vadis? Nebo raději česky: Kam kráčíš? rozebírá 

současný “běžný” styl života. Nepotřeboval by současný stav SVČR již dávno obdobné zamyšlení?  

“Snad sis už, čtenáři, někdy našel čas k podobným úvahám. Kam to spěcháme? Kam spěje vývoj člověka a kam vývoj 

celého lidstva? Co je v našem životě to hlavní? Co má tu cenu, abychom se za tím celý svůj život pachtili?” Neměli 

bychom se všichni, kterým záleží na dalším osudu sdružení se také na chvilku zastavit a zauvažovat, kam spěje SVČR, 

sdružení, které je součástí našeho života? Co je pro něj to hlavní, aby plnilo své poslání? 

Celkem jasnou představu jsem měl v prvých letech po ustavení sdružení a věřil, stejně jako většina členů, ve velký 

rozvoj této velmi potřebné společnosti, která měla velké ambice a uplatnění. V současné době jsem k dalšímu vývoji 

dosti skeptický. Hlavně v pohledu poslání sdružení (např. dle zakladatele sdružení Ing. Dr. Františka Kastnera, CSc. a 

zakladatele Zpravodaje). Původní záměr již sdružení neplní, ale navázané kontakty a přátelství se budou nadále 

rozvíjet (což mj. dokazuje náš klub seniorů).  

Významným mezníkem sdružení bude volba nových orgánů na připravované valné hromadě sdružení plánované na 

22. únor roku 2007. Nastane-li zlom v činnosti republikového výboru a některých méně činných oblastí, je možný 

nový opětný vzestup sdružení, jinak další pokles členské základny (dnes na cca 20 % původního stavu) je 

nezastavitelný. Důvody jsou všem jasné – nastoupená a novým podmínkám nepřizpůsobená “činnost” neplní potřeby 

členům.  

Činnost sdružení budou zachraňovat prakticky 3 – 4 oblasti. Živá a přínosná činnost je na Moravě, u Severočechů a 

v Kutné Hoře. Překvapivý je pokles “Pražské a Středočeské oblasti”, kdy jejich členská základna klesla pod úroveň i 

naší Kutnohorské oblasti.  

Velká je škoda zániku velmi dobré východočeské oblasti. Zde se ukázalo, že po odchodu z funkce předsedy pana 

JUDr. Ing. Emila Rudolfa, nikdo (kromě dnes již naši členky I. Kalouskové) neměl odvahu převzít funkci předsedy a 

práci ve výboru oblasti. Přitom po ustavení východočeské oblasti (za předsednictví JUDr. Ing. Emila Rudolfa) se 

oblast a tím jejich podnikoví vodohospodáři stali jedněmi z nejlepších v republice.  

Obdobná situace byla u Západočechů po odchodu Stanislava Valtera - oblast zanikla. To ukazuje, jak důležitá je 

vedoucí a tvůrčí činnost autorit oblasti a úzká spolupráce s výborem a ostatními. Je to činnost časově náročná, kdy 

představitel musí neustále tvořit a nesmí ponechávat pro svou funkci pouze čas a um, který mu “zbude” po výkonu 

zaměstnání. Ale kde ho vzít? Přitom nezanedbávat vlastní rodinu a rovněž odpočinek. Současná agresivita ve 

společnosti a obecný spěch a snaha okamžitě dohnat vše (včetně financí) ztracené v předchozí době totality, nesmí 

bránit výkonu převzaté funkce a vyžaduje pomoc od ostatních funkcionářů i dalších členů a navíc kolektivní řešení 

problémů. Bez předchozí spolupráce vzniká problém, komu předat “žezlo”, nestačí-li již možnosti (i schopnosti) 

odstupujícího představitele a nejsou-li připravení “mladí”. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře by nevznikla bez 

tehdejších pravidelných schůzek všech kutnohorských vodohospodářů, pravidelné výměny informací a nasměrování 

činnosti k denním potřebám vodohospodářů. A právě na těchto schůzkách vznikal i program setkání s náplni pro 

potřebu vlastních členů což přivedlo k účasti mnoho dalších a tím rozmělnilo náklady na pořádání.  

Je pravda, že se změnilo mnoho, ale zase odpadl tlak většiny předsedů a ředitelů proti zavádění ochrany vod, 

zveřejňování skutečného stavu životního prostředí apod. Akcí bylo méně, ale je skutečně dobrých více? Sdružení má 

šanci být pořadatelem těch dobrých. 

Občas zazní polemika, zda bylo správné vyčlenit se jako sdružení ze společnosti vodohospodářů. Domnívám se, že 

ano, ale za podmínky rozvíjení předchozí spolupráce všech vodohospodářů, což se nestalo. Ve sdružení byla jiná 



skupina vodohospodářů, na kterou lépe organizovaná skupina vodohospodářů vodovodů a kanalizací, velkých 

vodohospodářských provozů a děl zapomínala a hlavně na ně zapomněla při vzniku nového vodního zákona, kdy 

zmizel zákonem daný termín “podnikový vodohospodář”. Dnes, kdy podnikoví vodohospodáři tvoří nepatrnou část 

členů sdružení, má sdružení své opodstatnění v tom, že sdružuje širokou skupinu pracovníků mnoha profesí (od 

projektantů, přes stavitele a pracovníky správy a hygieny až po skupinu “ochránců” životního prostředí 

v nevodařských podnicích). To, co jsme uměli před léty, je jen nepatrnou části toho, co musíme znát nyní po změnách 

na všech úsecích života. Rovněž nás potřebuje mnoho podnikatelů s vodohospodářským zaměření, což jsou 

potenciální dodavatelé pro velikou skupinu odběratelů z našich řad. Mluvme a těsněji spolupracujme více s nimi. 

Neorientujme se jen na vnitřní problémy sdružení. Je lehké na jednání nejvyššího orgánu přijmout jakákoliv usnesení, 

pokud pro ně nejsou vytvořené podmínky.  

Jedním z hlavních úkolů sdružení je aktuální informovanost členů. Po zániku tištěného Republikového Zpravodaje je 

vydávám Zpravodaj elektronickou poštou, ale kolik členů ho dostane? V Kutné Hoře vydáváme oblastní Zpravodaj, 

kam ho přidáváme všem členům naší oblasti a vedeme rovněž webovou stránku.  

Přejí všem novým funkcionářům SVČR co nejvíce schopnosti k splnění jejich velkého poslání.  

“Snad sis už, čtenáři, někdy našel čas k podobným úvahám. Kam to spěcháme”? Kam spěje (“je řízen”) vývoj SVČR?  

Dva nebo tři časy?  

Milan Ambrož  

Naším základním časem je středoevropský čas - SEČ (CET - GMT+1h). Také se nazývá standardní, klasický, případně 

neletní. V současnosti je naším občanským časem tehdy, když není zaveden letní čas (tedy od konce října do konce 

března). Odchylkou od klasického času je možné zavést: 

- Letní čas: Odpovídá času sousedního východnějšího pásma. U nás jde o SELČ (CEST), který odpovídá času 

východoevropskému - VEČ (EET - GMT+2h). Dnes se letní čas užívá od konce března do konce října. Princip je v 

tom, že v létě časně svítá (za letního slunovratu už ve 4:00 klasického času), a proto je žádoucí, aby hospodářský život 

začínal dříve. 

- Zimní čas: Odpovídá času sousedního západnějšího pásma. U nás jde o SEZČ (CEWT), který odpovídá času 

západoevropskému - ZEČ (WET - GMT). V Československu byl zaveden pouze jednou, a to od 1. prosince 1946 do 

23. února 1947. Princip: V zimě svítá pozdě (za zimního slunovratu až v 8:00 klasického času), proto je dobré, když 

hospodářský život začíná později. Druhou stranou mince však byla skutečnost, že se stmívalo už ve tři odpoledne, a 

proto se zimní čas neujal. V dnešní době se zimní čas nikde na světě nezavádí.  

Redakční zprávy  

Usnesení z jednání valné hromady SVČR   

Valná hromada: 

1) Schvaluje: 

- zprávu o činnosti za uplynulé období od 01.01.2005 do 31.12.2006, 

- prodloužení volebního období Republikového výboru na tři roky, 

- podíl z členských příspěvků oblastí pro Republikový výbor pro období 2007 – 2010 ve výši 100,- Kč, 

- udělení čestného členství SVČR paní Ireně Kalouskové. 

2) Potvrzuje platnost volby nových orgánů SVČR pro období 2007 – 2010:  

- Republikový výbor ve složení: předseda Republikového výboru Ing. Vok Malínský CSc.; členové: Čechová 

Jana – předsedkyně oblastního výboru (OV) Praha, Kalousková Irena – oblast Kutná Hora, Krch Oldřich – 

oblast Severní Čechy, Ing. Kujan František – předseda OV Kutná Hora; Minařík Miroslav – oblast Severní 

Čechy, Ing. Mlynář Josef - oblast Kutná Hora, Sedlecký Jiří – předseda OV Morava, Ing. Semerád Jiří, CSc. – 

oblast Morava, Ing. Siřiště Jiří – předseda OV Severní Čechy, Ing. Vydrová Hana – oblast Praha; náhradník 

Ing. Švanda Antonín – oblast Praha..- 

- Revizní komisi ve složení: Ing. Baštýřová Zuzana – oblast Praha, Pokorná Eva – oblast Kutná Hora, Poláková 

Hana – oblast Kutná Hora. 

- Redakční radu ve složení: Lázňovský Jan – oblast Kutná Hora, Ing. Srnský Stanislav – oblast Praha. Ing. 

Starosta Karel – oblast Jižní Čechy, Ing. Švanda Antonín – oblast Praha. 

3) Ukládá: 

 Republikovému výboru: 

- vypracovat plán činnosti na období 2007 – 2010, 



- přijmout opatření k trvalému doplňování a nárůstu členské základny, 

- dbát na trvalou vzájemnou informovanost Republikového výboru a výborů oblastí o připravovaných akcích, 

- zabezpečit průběžný elektronický kontakt Republikového výboru a oblastí s využitím vébové stránky 

s odkazy na adresy oblastí, 

- do programu každé schůze Republikového výboru zařadit aktuální informaci o hospodaření, 

- upozornit předsedu oblasti Morava na nutnost vyrovnání podílů z členských příspěvků v prospěch 

Republikového výboru, 

- zaslat předsedkyni oblasti Jižní Čechy dopis s výtkou za neplnění základních povinností v letech 2005 a 2006 

(odvod podílu z členských příspěvků) a požadavkem na neprodlené plnění; včetně potvrzení o dalším 

působení oblasti v dalším období. Stanovisko zaslat Republikovému výboru do 21. 3. 2007. 

 Oblastním výborům: 

- vyrovnat členské příspěvky na účet Republikového výboru do 31. 3 daného roku, 

- k zabránění termínových střetů oznamovat Republikovému výboru plánované akce do 31. 3. každého roku a o 

dalších mimořádných akcích informovat s potřebným předstihem, 

- k termínům 31.3 a 30.9 každého roku aktualizovat a předat Republikovému výboru adresář členské základny, 

včetně telefonického a e-mailového spojení, 

- umožnit všem členům SVČR slevu na vložném, případně sborníku akcí, pořádaných SVČR. 

 Revizní komisi RV SVČR provádět pravidelné revize hospodaření RV a zprávu předávat do zápisů schůzí 

Republikovému výboru.    

Přehled vzdělávacích programů zajištěných Českou společností krajinných inženýrů v roce 2007 

( podrobné informace viz webová stránka : http://web.quick.cz/cski )  

Měsíc Název a druh akce
1 

Místo Kontaktní údaje S/č
 

A
 

únor  

22.2. 

 

S - Programy finančních podpor 

z fondů EU a ministerstev ČR 

Var. 1127 

Praha Ing. F. Kulhavý, CSc. 

466 430 357, 728 570 148 

fr_kulhavy@quick.cz 

21 

/174 

1 

březen 

27.3. 

S s OK ČKAIT Pardubice 

Stavby pro retardaci a následné 

využití dešťové vody 

v zastavěných částech měst  

Pardubice Ing. F. Kulhavý, CSc. 

466 430 357, 728 570 148 

fr_kulhavy@quick.cz 

ckait.pce@tiscali.cz 

81 

/40 

1 

březen 

29.3. 

W – Hrazení bystřin  

Var. 1337 

Praha Doc. Ing. J. Zuna, CSc., 286 592 620;           602 

619 101, Ing. F. Křovák, CSc. 224 382 138, 

krovak@fle.czu.cz 

25 

/224 

1 

květen 

16.5. 

W - Využití GIS pro řešení 

problémů krajinného inž. 

Praha Var. 

1237 

Ing.A.Jakubíková, Ph.D. 224 354 774, 

jakubik@fsv.cvut.cz 

11 

/51 

1 

květen  

24. 5. 

E – Revitalizace vodních toků Var. 

4767 

Orlické  

Záhoří 

Ing. Miloš Havel 602 114 743, 495 800 771 

havel@zvhs.cz 

  

červen  

6.-7.7. 

S+E – Realizované pozemkové 

úpravy Var. 14657  

Morava Ing. Hedvika Psotová 

577 938 161 ; 606 447 330 arvita@arvita.cz 

  

Září 

20.-21.9. 

K – Krajinné inženýrství 2007 Var. 

3997 

Praha Ing. F. Kulhavý, CSc. 466 430 357, 728 570 

148, fr_kulhavy@quick.cz 

? 2 

listopad W – Vodní zdroje a jejich ochrana Brno Prof.Ing.V.Tlapák,CSc.,544572474;731486930 

tlapak.vaclav@tiscali.cz 

? 1 
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Sdružení vodohospodářů České republiky 

Oblast Kutná Hora  

pro Vás připravilo tradiční  

  

XXII. SETKÁNÍ VODOHOSPODÁŘŮ V KUTNÉ HOŘE   

se koná  

ve velké zasedací místnosti  bývalého okresního úřadu v Kutné Hoře 

 ve dnech 24. až 25. dubna 2007   

Mediálním partnerem setkání je redakce Vodní hospodářství   

Program 
Úterý 24. dubna 2007 

08.00  PREZENCE 

09.00  ZAHÁJENÍ  

09.30  PŘEDNÁŠKY 

JUDr. Ing. Emil Rudolf, MŽP ČR 

Aktuální novely právních předpisů v životním prostředí 

Ing. Vladimír Chaloupka, MZe ČR 
Zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění, o vodovodech a kanalizacích 

Ing. Veronika Jáglová, MŽP ČR 

Novela nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech  

12.
00

 OBĚD 

Jaroslava Nietscheová, promovaný právník, Povodí Vltavy a.s. 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č. 502/2006 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení , veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

17.
30

 VEČEŘE 

19.
00

 VARHANNÍ KONCERT V CHRÁMU SVATÉ BARBORY (varhany, trubka) 

21.
00

 SPOLEČENSKÝ VEČER  

Středa 25. dubna 2006 

09.
00

  PŘEDNÁŠKY 

JUDr. Martina Děvěrová 
Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  
- některá problémová ustanovení zákona 

Ing. František Kulhavý, CSc. 
Managament krajiny a současná legislativa  

12.
00

 OBĚD 

14.
00

  EXKURZE 
Klášter v objektu Philips Morris a výroba 

16.
00 

 ZÁVĚR AKCE  

Pořadatel: 

Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora, Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora, informace na www.vodakh.cz  

http://www.vodakh.cz/


Garanti akce: 

Ing. František Kujan, organizační garant,  

  Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk 

  tel. 602 449 476, fax 569 640 221, 

  e-mail: fkujan@zdirec.net  

Ing. Miroslav Perný, prezentace firem,  

  ÚNS - Laboratorní služby, s.r.o., 284 03 Kutná Hora, tel. 327 511 871, 603 826 563 

  e-mail: lab@unskh.cz   

Marie Vytlačilová, ubytování + koncert,  

   VHS Vrchlice-Maleč a.s. Kutná Hora,  

   tel. 602 493 707, 

   vytlacilova@vhskh.cz  

Akce je letos opět určena zejména pro investory, pracovníky státní správy a samosprávy obcí s rozšířenou působností, pracovníky krajských 

úřadů, vodohospodářských podniků, hygienických orgánů a mnoha dalších navazujících profesí, včetně zhotovitelů staveb, dodavatelů služeb, 

materiálů a zařízení. 

Součástí akce je tradiční výstava firem podnikajících v ekologických oborech, hlavně ve vodním hospodářství, z nichž řada setkání sponzoruje. 

Prezentace sponzorů bude zařazována do programu průběžně.  

K akci bude vydán sborník přednášek XXII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře.  

Vedle odborné části nezapomínáme na společenské poslání, kdy dominuje varhanní koncert v gotickém chrámu svaté Barbory a společenský 

večer. 

Cílem setkání je podat informace k aktuálním problémům a možnostem jejich řešení výkladem předpisů zpracovateli či předními pracovníky v oborech, 

a následnou diskusí se pokusit o jednotnou aplikaci v praxi.  

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení. 

Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT (2 body).  

Přehled ubytovacích zařízení: (informační cena) 

 Hotely:  Anna (530, 575, 730,- Kč/lůžko/noc včetně snídaně), 

   U Zvonu (540, 600, 1000,- Kč/lůžko/noc vč. snídaně), 

   Mědínek (500, 700,- Kč/lůžko/noc včetně snídaně). 

Organizační pokyny: 

1.  Závaznou přihlášku zašlete na adresu : 

 Ing. František Kujan, Na Liškově 236,  

 582 66 Krucemburk nebo e-mailem: fkujan@zdirec.net nejpozději do 12. dubna 2007!  

2.  Účastnický poplatek: 

 Vložné (včetně sborníku)      1 500,- Kč 

 Sleva pro členy ČKAIT    200,- Kč 

 Sleva pro členy SVČR    300,- Kč 

 Stravné (oběd a večeře 24.04.)    180,- Kč   (Oběd 25. 04.)   90,- Kč 

 Stravné celkem      270,- Kč 

 Požadovaná platba předem je zálohou ve výši 100 % dohodnuté ceny. Účastnický poplatek laskavě uhraďte převodním příkazem na účet SVČR 

Oblast Kutná Hora u České spořitelny v Kutné Hoře č.ú. 441749359/0800, k.s. 308, variabilní symbol IČO firmy. Nejsme plátci DPH. Naše IČO: 

44702167, DIČ: CZ 44702167. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zahájení akce. Potvrzení úhrady /pro případ uplatnění slevy doklad o 

členství v ČKAIT/ předloží účastník u prezence. Účetní doklad si vyzvednou účastníci u prezence. 

3.  Při neúčasti má vysílající organizace právo vyslat náhradníka. Účastnický poplatek se nevrací. Objednané sborníky zašleme. 

4.  Objednané ubytování zabezpečujeme do vyčerpání kapacity požadovaného zařízení na jméno účastníka. Po naplnění sjednaných 

ubytovacích zařízení se snažíme zajistit jiné v přibližně stejné cenové úrovni. Náklady ubytování uhradí účastníci přímo ubytovatelům. 

5.  Převzetí závazných přihlášek nepotvrzujeme. U požadovaného ubytování si ověřte, prosím, požadované zařízení dotazem u garanta na telefonu 

602 493 707. 

6.  Samostatně objednané sborníky přednášek budeme zasílat poštou za 300,- Kč.  

7.  Rozmnožení pozvánky v případě potřeby je možné. Další pozvánku Vám na vyžádání rádi zašleme. 

8.  Další informace obdržíte od garantů akce či na stránce www.vodakh.cz 

9.  Zaznamenejte si Váš variabilní symbol, usnadní to řešení případných nesrovnalostí. 

 10. Účastníkům hradí vstupné na koncert sponzoři. Další vstupenku si lze dokoupit přímo v chrámu sv. Barbory.  

 11.  Drobná změna programu vyhrazena.  

mailto:fkujan@zdirec.net
mailto:fkujan@zdirec.net


Závazná přihláška 

na XXII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře, konané ve dnech 24. až 25. dubna 2007  

Vysílající 

organizace 

 

Ulice  Město  PSČ  

Telefon/UTO  Fax  

E-mail:  WWW  

IČO  DIČ  

Číslo účtu  Variabilní symbol   

Přihlášený účastník 1 – Příjmení Jméno titul 

   

Obec Ulice PSČ 

   

Telefon  Mobil  E-mail:  

Přihlášený účastník 2 – Příjmení Jméno titul 

   

Obec Ulice PSČ 

   

Telefon  Mobil  E-mail:  

Přihlášený účastník 3 – Příjmení Jméno titul 

   

Obec Ulice PSČ 

   

Telefon  Mobil  E-mail:  

Přihlášený účastník 4 – Příjmení Jméno titul 

   

Obec Ulice PSČ 

   

Telefon  Mobil  E-mail:  

Objednáváme závazně: 

Stravování pro počet osob  oběd a večeře 24/4  oběd 25/4    

Ubytování pro počet osob dne: 

z 23. na 24.dubna z 24. na 25. dubna 
x 

Uveďte žádané ubytovací zařízení 

    

Sborník přednášek - počet výtisků – pouze objednání bez účasti na akci  

Dopravu na exkurzi dne 25.dubna 2007  

Žádám zaslání pozvánky na konferenci: ”Voda a pozemkové úpravy 2007” 30. – 31.5.2007 Ano – ne 

Vložné zaplaceno  Dne  Kč   

  

  


