
                                                                             Ročník XIX., číslo 1/2009

Z P R A V O D A J     S V  Č R

Časopis Sdružení vodohospodářů České republiky pro řešení ochrany životního prostředí

**********************************************************************************

Obsah :

Slovo úvodem - Jan Láz ňovský

Organiza ční struktura

Sdružení vodohospodá řů ČR oslaví v p říštím roce 20 let samostatné činnosti

Plány činnosti na rok 2010

Zápis z valné hromady Sdružení vodohospodá řů České republiky ze dne 3. 6. 2009,
Club Lorec v Kutné Ho ře

42. valná  hromada ČVTS.

Zápis ze sch ůze č. 2 RV SVČR konané dne 23. listopadu v místnosti č. 401 ČSVTS na
Novotného lávce

Co bylo v d řívějších Zpravodajích

PF 2010



2

Slovo úvodem

Jan Lázňovský

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené členky a členové Sdružení vodohospodářů
ČR, vážení vodohospodáři.

Za několik dní vstoupíme do dalšího kulatého roku – roku 2010. Není nikoho, kdo by si nepřál, aby tento rok byl
mnohem lepší než roky dřívější. To přejeme svým blízkým, kolegům, jistě všem i sami sobě. Ať se to zdaří.

I jako členové Sdružení vodohospodářů ČR bychom měli mít štěstí a povznést Sdružení tak, jak potřebuje a jak
si přejeme. Máme to ve svých rukou, nebo správněji ve svých hlavách.

Vstupujeme i do výročního roku – roku oslav 20. výročí založení Sdružení.

V době vzniku Sdružení po pádu totalitního režimu jsme bláhově uvažovali, že vše již bude snadné a lehké dle
našich nejlepších představ, že vstoupí v platnost nový vodní zákon s povýšením postavení podnikových
vodohospodářů. Plně jsme si neuvědomili, že celá společnost je zdeformovaná, a že i přes naši snahu
nenajdeme dobrou spolupráci a vzájemné pochopení. Sdružení vodohospodářů ČR se velmi rychle rozvíjelo,
účast na akcích byla veliká a všichni se snažili pomoci co nejvíce. Ale představy se zcela nenaplnily a my sami
jsme se nové situaci nedokázali správně přizpůsobit.

Již nebylo potřeba se “schovávat” v ČSVTS před nutnosti být v nějaké “komunistické složce”. Ale potřeba
bojovat se svými vedoucími před přehlížením potřeb správné ochrany a hospodařením s vodou zůstalo. Nový
vodní zákon sice povinnost ustavení podnikových vodohospodářů nepřinesl, ale povinnosti správné ochrany
vod a hospodařením s vodou zůstaly. Většina nových podnikatelů ve snaze max. zisků na vodní hospodářství
začala kašlat. Navíc své pracovníky začala přetěžovat prací – když se ti to nelíbí běž, najdu si jiného byť ne
odborníka. Proto díky Vám všem, kteří jste stále členy Sdružení a ještě větší dík těm, kteří alespoň něco málo
ve Sdružení dělají. Není to snadné.

Založení Sdružení bylo hlavně motivováno ochranou vodohospodářů, potřebou velké odborné informovanosti a
vzájemnou spolupráci. Ale to je potřeba stále, včetně potřeb informací. Je pravda, že je můžete získat všude,
na nepřeberném množstí seminářů (ale jakých a za jakou cenu), na internetu apod. Ale, kde je výměna
zkušeností, např. která z mnoha nabídek je vhodná, vůbec možná. Kde vzít na vše čas? Tolik se v zásadě zase
nezměnilo. Vodohospodáře podniky stále potřebují, ale až když se blíží nějaká inspekce i ten nepořádek zůstal,
pokud se  nezvětšil. Jen my jsme zestárli o 20 let.

Čas běžel, my jsme správně nereagovali a před rokem se Sdružení vodohospodářů ČR zhroutilo. Jen několik
věrných členů Sdružení zachránilo a přivádí ho k nové činnosti. V čem byla hlavní chyba? Do činnosti se
nepodařilo zapojit mladé členy. Již nezdružujeme podnikové vodohospodáře, ale vodohospodáře na mnoha
jiných postech, což není chyba. Když první předseda SVČR po 19 letech z předsedování odstoupil, nenašel se
v republikovém výboru nikdo, kdo by za něho vzal břemeno vedení Sdružení. Jak jednoduché bylo pro pár
členů republikového výboru Sdružení pohřbít. Zapomněli, že zastupují ostatní členy, a že ze svých funkcí mají
k nim velkou povinnost.

Dnes Sdružení ve společnosti ČSVTS dál pracuje. Pro novou situaci má nezbytně upravené základní
dokumenty, závazné pro všechny oblasti a členy. Je na všech členech, hlavně na mladých převzít otěže a
navrátit Sdružení pro potřebu všech i těch zakládajících členů, kteří stále mají potřebu se scházet, převážně
v klubech seniorů, žít v duchu pomoci vodě a celé přírodě.

Musíme upravit vztahy jednotlivých oblastí a vzájemně si pomáhat, účastnit se akcí ostatních oblastí při
vzájemně výrazně sníženém vložném. Vedle informací z pořádaných akcí získáme prostředky i na slevy pro
členy na zájezdech i dalších společenských akcích. Obnovíme a uzavřeme nová vzájemná kamarádství a trvalé
přátelství. Nesmíme zapomínat na publikování, vydávání Zpravodaje a vedení aktuálních webových stránek a
na jednání s představiteli resortů k prosazení vodohospodářů, jako potřebných odborníků ve vodním
hospodářství. A pak se nám může podařit dostat “podnikové vodohospodáře” na důstojné postavení.

Náležíme k rodině společnosti ČSVTS, která má na 200 000 individuálních členů a řadu kolektivních členů.
Jsme jednou z 69 společností, z toho z 61 zakládajících. Rovněž ČSVTS v roce 2010 slaví své založení. Být
členem ČSVTS pomáhá, povznáší, ale i zavazuje. Získané stále narůstající příspěvky na činnost od ČSVTS již
nebudeme hromadit u RV, ale podle zásluh převedeme na jedotlivé oblasti.

Děkuji všem členům za plnění svých povinností, za aktivní přístup k činnosti a přeji Vám krásné Vánoce
v rodinném kruhu a mnoho štěstí, lásky, zdraví a pracovních i osobních úspěchů v roce 2010.
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Organiza ční struktura

Kontaktní adresa

Sdružení vodohospodá řů České republiky

Novotného lávka 5, přihrádka 266, 161 68 Praha 1 - Staré Město, - j.laznovsky@tiscali.cz - www.csvts.cz/svcr

Republikový výbor Sdružení vodohospodá řů ČR

Jan LÁZŇOVSKÝ - předseda - j.laznovsky@quick.cz - +420 322 319 765, +420 737 752 522, čestný člen
SVČR, člen OSVČR Kutná Hora

Ing. Jan VÁVRA - místopředseda - jvavra@bvk.cz - +420 545 215 746, +420 606 715 412, předseda OV
Morava

Hana KRATOCHVÍLOVÁ - jednatelka - +420 732 857 828 - hana.kratochvilova@uzsvm.cz, členka OSVČR
Praha a střední Čechy

Ing. Věra SIGMUNDOVÁ - hospodářka - +420 272 743 323, +420 723 993 369 - vsigmundova@seznam.cz,
členka OSVČR Praha a střední Čechy

Pavel SEDLECKÝ - člen - +420 511 130 301, +420 731 327 413, - E.Steinhauserova@seznam.cz, člen OSVČR
Morava

Eva POKORNÁ - členka - Pokorna.Eva22@centrum.cz, +420 776 079 179, předsedkyně OV Kutná Hora

Náhradníci: Ing. Karel Anderle (KH), Milada Malásková (M), Ing. Antonín Švanda (Pha)

Revisní komise Sdružení vodohospodá řů ČR

Ing. Marie MYSLIVCOVÁ - předsedkyně - +420 605 175 181, 729701222 - myslivcova@kr-s.cz, OSVČR Praha
a Střední Čechy

Ing. Olga MUSILOVÁ - členka, +420 602 772 201, musilovao@centrum.cz, OSVČR Morava

Jiří MALINA - člen - +420 327 595 288, +420 721 325 657. OSVČR Kutná Hora

Redakční rada Sdružení vodohospodá řů České republiky
Ing. Antonín Švanda, předseda - Lečkova 1521, Praha - +420 272 941 760, +420 724 925 124

svanda.antonin@seznam.cz

Jan Lázňovský - j.laznovsky@quick.cz  - +420 322 319 764, +420 737 752 522

Eva Šimuniová - evasimuni@centrum.cz, - +420 721 052 156

Čestní členové Sdružení vodohospodá řů České republiky

Oblast Kutná Hora: Josef Kuřátko, Marie Lázňovská, Jan Lázňovský a Irena Kalousková

Oblast Západní Čechy (oblast zrušena 2006): Stanislav Valter

Oblast Východní Čechy (oblast zrušena 2007): JUDr. Ing. Emil Rudolf

Sdružení vodohospodářů České republiky - člen ČSVTS se řídí stanovami SVČR, schválenými valnou
hromadou 3. 6. 2009 a registrovanými Ministerstvem vnitra ČR se změnou 21. 9. 2009 – VSP/1-2148/90-R.
Nejvyšším orgánem Sdružení je valná hromada Sdružení vodohospodářů ČR. SVČR má další základní
dokumenty schválené valnou hromadou 3. 6. 2009. Základní články SVČR jsou Oblasti SVČR se svými
základními dokumenty schválenými členskou schůzi oblasti v souladu s doklady SVČR.
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Oblasti SV ČR:

• oblast pražská a st ředočeská  – sídlo Praha – předsedkyně ČECHOVÁ Jana,
cechjana@centrum.cz – +420 326 991 468 – hlavní akce – Vodohospodářské pondělky

•        oblast moravská  – sídlo Brno – předseda - Ing. Jan VÁVRA - jvavra@bvk.cz - +420 545 215 746,
+420 606 715 412 – hlavní akce – dvoudenní setkání „Vodohospodářské Tři Studně",

• oblast kutnohorská  – sídlo Kutná Hora, web. stránka: www.vodakh.cz – předsedkyně Eva
POKORNÁ -  Pokorna.Eva22@centrum.cz, +420 776 079 179 – hlavní akce – Setkání
vodohospodářů v Kutné Hoře

• oblast severo česká  – sídlo Ústí nad Labem, web. stránka: www.vodohospodari.cz – předseda Ing.
Jiří Siřiště  +420 724 059 306, siriste@sdas.cz - hlavní akce – Semináře Jetřichovice

Oblasti jsou základními články SVČR, jsou právně a ekonomicky samostatné. Jsou řízeny vlastním voleným
orgánem – oblastním výborem, který volí nejvyšší orgán oblastního sdružení členská schůze na dva roky.

Sdružení vodohospodá řů ČR oslaví v p říštím roce 20 let samostatné činnosti

Sdružení vodohospodářů ČR (SVČR), jedna z 61 společností zakládajících členů ČS VTS vzniklo v roce 1990.

Základními složkami Sdružení vodohospodářů ČR jsou oblasti se samostatnou právní i hospodářskou
subjektivitou se zaštítěním republikovým výborem. Vznik Sdružení umožnil začlenění poměrně velké části
rozptýlených podnikových vodohospodářů v různých základních organizacích ČSVTS do jedné společnosti.
V krátké době měla organizace na 1 500 členů. Sdružení se pro rozptýlené podnikové vodohospodáře u
„nevodařských“ podniků stalo velmi potřebné, jednak vzájemným stykem členů, informacemi na školeních a
vydáváním Zpravodaje SVČR.

Sdružení prošlo před rokem vážnou krizí, pramenící ze špatné spolupráce republikového výboru (RV)
s předsedou Sdružení, minimální účasti členů na schůzích RV a členové republikového výboru zastupující
jednotlivé oblasti minimálně komunikovali s vlastními oblastmi. Spolupráce oblastí přestala fungovat. Vedení
Sdružení začalo být chaotické a RV spíše oblasti zatěžoval. Pokles členské základny byl mimořádný a tři oblasti
ukončily činnost (západočeská, jihočeská a východočeská). Únorové Shromáždění delegátů (2008) bylo
nepřipravené a velmi neúplné. Přes požadavky oblastí RV nereagoval a nesjednal nápravu.

Na červnový návrh RV upravit činnost RV dle současných potřeb členů a rozpustit úspory RV jednotlivým
oblastem reagoval v září Ing. Vok Malínský, CSc. odstoupením z funkce předsedy RV. Bohužel, žádný člen
výboru nebyl ochoten tuto funkci předsedy převzít. V září 2008 tehdejší republikový výbor Sdružení navrhl
zrušení RV a tím vlastně celé společnosti. Republikový výbor svolal mj. mimořádnou valnou hromadu Sdružení
na 13. listopadu 2008. Navrhl i případné převzetí funkce republikového sdružení některou oblastí. Bohužel pro
krátký termín s pozdním oznámením nemohly oblasti zareagovat a přes protesty některých delegátů na VH
předložil RV návrh usnesení s ukončením činnosti SVČR k 31. 12. 2008. Požadavek některých delegátů na
pokračování činnosti SVČR 1. místopředseda RV jako „po termínu“ zamítl. Bez hlasování o usnesení bylo
jednání ukončeno. Z jednání byl vyhotoven pouze zápis neschválený přítomnými. Následně 2.
místopředsedkyně RV požádala MV o zrušení SVČR.

Na základě protestu RK a několika oblastí (Praha a střední Čechy, Kutná Hora a Morava) bylo rozhodnutí valné
hromady na nové mimořádné valné hromadě odvoláno. Bohužel místopředsedové původního RV nadále
zrušení prováděli, což novému RV komplikovalo činnost (požádalo MV o zrušení registrace a k 1. 1. 2009
snížilo prostředky na pouhých 1 tis. Kč). Vše se následně podařilo s pomocí aktivních členů a finanční půjčkou
od oblasti zachránit.

Revizní komise SVČR žádala o svolání mimořádné valné hromady a navrhla termín mimořádné valné hromady.
Požadavek a oznámení svolání mimořádné valné hromady v souladu s článkem IV. bod 10 Stanov SVČR byl
zaslán předsedům oblasti. Mimořádná valná hromada 5. 1. 2009 mj. zrušila návrh na ukončení činnosti
Sdružení k 31. 12. 2008 v ČS VTS a provedla volbu nového Republikového výboru a Revizní komise.

Nový Republikový výbor SVČR svolal řádnou valnou hromadu na 3. června a všem oblastem s pozvánkou
zaslal návrh nových základních dokumentů Sdružení a návrh další činnosti RV a Sdružení.

Na řádné valné hromadě 3. června 2009 byly zvoleny nové orgány Sdružení vodohospodářů ČR a přijaty nové
základní dokumenty Sdružení. Dle nových stanov, přijatých MV 21. 9. 2009, Sdružení pokračuje v činnosti.
Dnes i díky příspěvku na činnost od ČSVTS je společnost již i ve finanční pohodě a nadále pokračuje díky
jednotlivým oblastem v činnosti. Ale stále ji čeká moc práce k nastolení řádné činnosti.
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Sdružení vodohospodářů je založeno na činnosti jednotlivých oblastí, které i přes problémy RV nepřerušily
činnost a uspořádaly v roce 2009 plánované akce.

Jedná se o oblasti:

• Praha a st řední Čechy  – pořádají nadále cca 1x v měsíci „Vodohospodářské pondělky“,

• Morava  – ročně 2 akce – letos po roční odmlce obnovili tradiční dvoudenní setkání „Vodohospodářské
Tři Studně",

• Kutná Hora  – letos uspořádala každoroční dvoudenní již XXIV. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře,
tuzemský zájezd na Šumavu a tématický zájezd do Skotska. Netradičně letos neuspořádala
plánovanou dvoudenní XIV. konferenci „Voda a pozemkové úpravy“ (s účasti tradičně přes 100
účastníků).

Do společné činnosti se nepřipojila Severočeská oblast. Přesto nadále pořádá tradiční 2 x v roce semináře
v Jetřichovicích.

Nedílnou součástí činnosti SVČR je vydávání spolkového časopisu Zpravodaj SVČR, nyní od roku 2005 v
elektronické podobě a je zasílán členům na jejich mailovou adresu, pokud nemá člen e-mail, tak poštou.
Distribuci zajišťují oblasti. Oblast Kutná Hora nadále vydává i vlastní Zpravodaj. Tři oblasti vedou své webové
stránky. Kutná Hora má www.vodakh.cz, (aktualizovanou cca po 5 dnech), která je značně navštěvovaná (letos
za 3 čtvrtletí přes 2 400 návštěv), stránka Severočeské oblasti je www.vodohospodari.cz a Praha a střední
Čechy užívá (republikový) www.csvts.cz/svcr.

Prospěšná je i činnost Klubu vodohospodářů seniorů (Kutná Hora schůzky à 2 měsících a Severočeši
nepravidelně). Na činnosti SVČR se výrazně podíleli dnes již starší členové. Předáním štafety mladším se
zařadili mezi citované „seniory“, ale stále aktivně ve Sdružení pomáhají.

Nejstarší akcí SVČR jsou Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře (dříve v nedalekém Bílém Podolí, kde právě
vznikl požadavek na založení Sdružení). Přednášky jsou vždy zaměřeny na aktuální problematiku. Letošní
XXIV. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře bylo 2. - 3. června 2009. Odeznělo 8 přednášek (diskuse ihned za
přednáškami), uskutečnila se exkurze na provozy Vodos Kolín s.r.o. a na bývalé vodní hospodářství u zámku
Kačina. Tradičně je akce doplněna výstavou firem, varhanním koncertem v chrámu sv. Barbory a společenským
večerem. Vždy je vydán sborník (tištěný i na CD). Účast byla 117 účastníků. Ke snížení vložného pomáhají
sponzoři (letos UNS - Laboratorní služby Kutná Hora s.r.o. a GEOSAN, spol. s r.o., Tuřanka 107, 627 00 Brno).

Sdružení vodohospodářů vzniklo hlavně pro podnikové vodohospodáře, bohužel při schvalování (po mnoha
létech přípravy a čekání) nového vodního zákona 254/2001 Sb. poslanci z návrhu vyškrtli „podnikové
vodohospodáře“, kteří vykonali velmi prospěšnou činnost nejen pro vlastní podniky ale pro celé vodní
hospodářství a životní prostředí. Poslanci tak zbavili podniky povinnosti ustavit odborného pracovníka pro vodní
hospodářství, kterého těžko mohou nahradit vodohospodářsky nevzdělaní pracovníci. Bohužel dnešní politické
klima přes snahy jednotlivých členů i Sdružení nechce zařadit do připravené velké novely vodního zákona
podnikové vodohospodáře. Což je veliká škoda i proto, že po vzoru vodního hospodářství povinně zařadily v
jiných oborech kvalifikovaného pracovníka. Přechodem podnikových vodohospodářů na jiné funkce, převážně
„nevodohospodářské“ a stárnutím členů Sdružení trpí.

Věříme, že Sdružení vodohospodářů ČR bude nadále platným členem ČSVTS, který sdružuje přes 200 tisíc
členů a finančně pomáhá svým společnostem.

Současně Vás zveme na naše akce, o kterých se aktuálně dozvíte i na www.vodakh.cz a získáte zde další
informace.
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Plány činnosti na rok 2010

Sdružení vodohospodářů ČR, oblast pražská a středočeská
Výborová schůze 1x měsíčně

Vodohospodářské pondělky a exkurze:

VH pondělky jsou vždy 2. pondělí v měsíci, posíláme pozvánky a čas zahájení je v nich upřesněn.

Termín exkurzí nemusí být vždy v pondělí, je to dle možností navštívené firmy, posíláme též pozvánky.

Leden: Moderní trendy ve zdravé výživě

Březen: Vodní cesty v Číně

Květen: Vodní hospodářství v Tibetu

Červen: Vycházka spojená s poznáváním: téma – Sochy  Vltavy

Říjen: Exkurze na skládku odpadů ASA Ďáblice

Listopad: Exkurze do staré Čistírny odpadních vod Bubeneč (ekotechnické muzeum)

Prosinec: Diskusní klub

Akce českého spolku pro péči o životní prostředí, kterého je SVČR kolektivním členem a spolupracuje s ním:

Pravidelně 1x měsíčně Kabinet odpadů, pořádaný na Ministerstvu životního prostředí

Další akce budou upřesněny, až bude ČSPŽP plán akcí na r. 2010.

Zájezdy s příspěvkem s CK Jurečka:

Srpen: Toulky Šumavou

Sdružení vodohospodářů ČR, oblast Morava
Oblast Morava je součástí Sdružení vodohospodářů České republiky se sídlem na Novotného lávce v Praze.

Ve své činnosti je podporováno ČS VTS a zaměřuje se na profesionální získávání nových poznatků v oboru
vodního hospodářství s možností prohlídky zařízení, provozovaných na Moravě.

V roce 2010 bude pokračovat zaměření setkání, tak jako v roce 2009, na přípravu témat setkání pracovníků
nižšího managementu a na podzim potom dvoudenní setkání pracovníků řídících aparátů firem, vodohospodářů
a pracovníků orgánů státní správy ve vodním hospodářství.

Činnost oblasti Morava bude organizována ve dvou úrovních :

- Zasedání výboru pobočky (případně rozšíření dle potřeb a projednávané problematiky )

- Plenární zasedání, organizované jako setkání hostů

Terminář :

1) Výborová schůze 1x měsíčně, dle potřeby mimořádně i častěji

 Pravidelné body jednání :

- zpráva o činnosti

- zpráva o hospodaření pobočky

- posilování členské základny

- aktuální témata

- presentace materiálů, které budou postupovány jednotlivým členům pobočky

- zprávy z republikového výboru

- informace o pořádaných akcích pobočkami v Praze, případně Kutné Hoře (materiály budou po úpravě
rozesílány Mailem na jednotlivé adresy členů)
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2) Setkání nižšího managementu pracujícího ve vodohospodářských podnicích bude organizováno v měsíci 04
– 05/ 2010 na úpravně vody ve Švarci.

Tématika přednášeného materiálu bude zaměřena :

- na úpravu a jímání povrchových vod v tamní úpravně vody

přednášející pracovníci : laboratoře BVK, a.s.; firma FLOW-GROUP s.r.o.

- exkurze zařízení ve Švarci

 zabezpečí pracovníci vodárenské sekce BVK, a.s.

- požadavky hygienických služeb při výrobě pitných vod

 Ing. Staněk KHS Brno

- provozování nádrže Vír

přednášející pracovníci Povodí Moravy

3) Setkání vodohospodářů – dvoudenní

Tři Studně – hotel Horník – pokud se nenajde jiné vhodné zařízení

 termín : říjen – listopad 2010

- praktické zkušenosti organizace odpadového hospodářství ve vazbě na platnou legislativu – BVK, a.s.

- evidence kanalizačních přípojek ve vztahu k novele stavebního zákona a dodržování právních vztahů
při uzavírání smluv a dodávce vody a odvádění odpadních vod – VaS Žďár nad Sázavou

- prezentace sponzorů

- emisní limity kombinovaným způsobem a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod ( NV 61/2003
Sb.) - Ing. Oujezdský Povodí Moravy

- velká novela vodního zákona ( po 3. čtení) - Ing. Horská Povodí Moravy

Plán činnosti bude zahrnovat Mailovou propagaci akcí pořádaných jinými oblastmi, s možností na jejich účasti

OSVČR KUTNÁ HORA
1. Jubilejní XXV. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře v Clubu Lorec - 20. - 21. dubna 2010  na téma:

Předpisy až opat ření proti povodním .

Informace předních pracovníků ministerstev a předních podniků a ústavů k možnosti snížení odtoku z
povodí ve vazbě na právní předpisy (vodní zákon, stavební zákon a navazující předpisy blízkých
oborů). Výsledky výzkumu, monitoringu, přípravné až projektové práce. Součásti akce je exkurze,
výstava firem, společenské akce – společenský večer, varhanní koncert v chrámu sv. Barbory. Sborník
přednášek tištěný a na CD, firemní materiály. Vložné 1 350 Kč.

2. XIV. konference „Voda a pozemkové úpravy - dvoudenní konference (exkurze, výstava firem, společenský
večer, varhanní koncert v chrámu sv. Barbory. Sborník přednášek.

3. Tuzemský zájezd

4. Tématický zahraniční zájezd.

Spolková činnost sestává z členských schůzí, schůzek klubu vodohospodář senior a činnosti redakční rady –
Oblastní zpravodaj a web. stránka www.vodakh.cz.

Seznam akcí bude schválen, upřesněn a doplněn na příští členské schůzi oblasti a bude aktuálně uváděn na
webové stránce www.vodakh.cz.
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Zápis z valné hromady Sdružení vodohospodářů České republiky ze dne
3. 6. 2009, Club Lorec v Kutné Hoře.

Program :

1. Zahájení a schválení programu – Lázňovský

2. Volba komisí (mandátová, volební, návrhová) – Kratochvílová

3. Volba zapisovatelů schůze

4. Zpráva z činnosti a plnění usnesení minulé valné hromady – Lázňovský
5. Zpráva z hospodaření – Ing. Sigmundová
6. Zpráva revizní komise
7. Informace z valné hromady Svazu (ČSVTS) – Šimuniová
8. Návrh základních dokumentů SVČR – Lázňovský
9. Plán činnosti na příští období – Kratochvílová
10. Návrh rozpočtu RV na příští období – Ing. Sigmundová
11. Klíč k rozdělování ročních příspěvků na činnost oblastí – Lázňovský
12. Diskuse
13. Zpráva mandátní komise
14. Schválení základních dokumentů SVČR
15. Volby orgánů (RV, RK, RR) a předsedů RV a RK
16. Usnesení valné hromady SVČR
17. Závěr

1. p. Lázňovský  zahájil a přivítal přítomné a seznámil je s programem. Navržený program byl schválen.

2. volba  návrhové komise

Do návrhové komise navrhuji tyto členy:

Jméno, příjmení, zastupující oblast: Předseda:Ing. Magda Horská - Morava, člen: Jan Lázňovský - Kutná Hora a
člen : Eva Šimuniová - Praha a Střední Čechy.

Návrhová komise byla zvolena v navrženém složení.

Volba  mandátové komise

Do mandátové komise navrhuji tyto členy:

Jméno, příjmení, zastupující oblast: Jiří Malina - K.H., Jana Čechová – Praha, Pavel Sedlecký - Brno

Mandátová komise byla zvolena v navrženém složení.

Volba  volební komise

Do volební komise navrhuji tyto členy:

Jméno, příjmení, zastupující oblast: ing. Sigmundová – Praha, p. Kuřátko - K.H., ing. Mátl - Brno

Volební komise byla zvolena v navrženém složení.

3. volba zapisovatel ů schůze

Za zapisovatele dnešní mimořádné valné hromady navrhujeme :

Jméno, příjmení, zastupující oblast:

Člen: Hana Kratochvílová Praha, ověřovatel: ing. Švanda, ing. Kuřátko, ing. Horská - Praha, Kutná Hora, Brno

Zapisovatel a ověřovatel byli schváleni.

Jako předseda návrhové komise konstatuji, že dnešní valné hromady se účastní celkem 12 delegátů za oblast
Praha a střední Čechy, Morava a Kutná Hora a 2 hosté. Je to nadpoloviční většina pozvaných, VH je tedy
usnášení schopná.

4. Zprávu o činnosti a pln ění usnesení minulé valné hromady přednesl p. Lázňovský. Zpráva byla
schválena.

5. Zprávu o hospoda ření přednesla ing. Sigmundová. Zpráva byla schválena.
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6. Byla p řečtena písemná informace o revizi hospoda ření:

Činnost SVČR byla zahájena 5. 1. 2009 s novým vedením. K dnešnímu dni nebyl shledán rozpor v hospodaření
dle zprávy předložené ing. Sigmundovou.

7. Informace z VH Svazu ČSVTS přednesla pí Šimuniová. VH vzala informaci na vědomí.

8. p. Lázňovský p řednesl návrh základních dokument ů SVČR. Jednací řád, Organiza ční řád,
Volební řád, Stanovy SV ČR . VH tyto dokumenty schválila.

9. Plán činnosti na další období přednesla Kratochvílová. VH dokument schválila.

10. Klíčem k rozd ělování ro čních p říspěvků na činnost oblastí předložila pí Šimuniová. Dělení bude
plošné rovným dílem za splnění podmínky: předání seznamu členů do 28. 2. následujícího roku. VH
schválila v poměru 7:5. Pokud dar od ČSVTS přesáhne letošní částku, pověřuje se RV k vypracování
klíče k rozdělení této částky.

11. Návrh rozpo čtu RV p řednesla ing. Sigmundová.

Rozpočet na r. 2009     Kč
Příspěvek VTS           3 000,-
Bankovní poplatky    3 000,-
Účetní služby              3 000,-
Archiv                         2 000,-
Odměna předsedovi   2 000,-
Dluh oblasti KH         8 500,-
Příspěvky oblastem 30 000,-
Rezerva                        5 000,-
Autorské honoráře     5 000,-
Celkem                     61 500,- 

      VH návrh schválila.

12. Volba orgán ů SVČR: Republikový výbor, revizní komise, redak ční rada a p ředsedy
republikového výboru

13. Diskuse byla široká ke kolizi termínů různých odborných akcí. VH navrhuje vzájemnou informovanost a
informovat se navzájem o souběžných odborných akcích.

14.  Závěr

Usnesení Valné hromady Sdružení vodohospodá řů ČR ze dne 3. 6. 2009

1. Valná hromada schvaluje:
• program jednání
• složení komisí (mandátové, volební, návrhové)
• základní dokumenty SVČR (Stanovy SVČR, Organizační řád SVČR, Jednací řád VH, Volební řád

VH)
• složení orgánů (složení republikového výboru, revizní komise, redakční rady a předsedu

republikového výboru):
• republikový výbor: předseda -  p.Jan Lázňovský
• členové RV a 3 náhradníci: viz. příloha,
• revizní komise: Jiří Malina-člen, Marie Myslivcová-předsedkyně, Olga Musilová-člen
• redakční rada: Antonín Švanda-předseda, Eva Šimuniová-člen, Jan Lázňovský-člen
• klíč k rozdělování ročních příspěvků na činnost oblastí. Dělení bude plošné rovným dílem za

splnění stanovené podmínky zaslání seznamu členů oblastí do 28. 2. násl.roku.

2. Valná hromada bere na vědomí:

• informaci z VH ČSVTS přednesenou ing. Šimuniovou

3a. Ukládá RV SVČR :
• Zajistit předložení a schválení nových Stanov SVČR na MV ČR
• Provést ustavující schůzi RV SVČR do 5. 6. 2009
• Zaslat příspěvek na činnost oblastem do 31. 3. násl. roku
• Zaplatit v určeném termínu roční příspěvek Svazu ČSVTS

3b. Ukládá Revizní komisi:

• Provádět revizi hospodaření RV průběžně, nejméně 1x za rok a výsledky kontrol sdělovat RV
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3c. Ukládá  oblastem:
• Nahlásit plánované odborné akce nejpozději do 25. 2. každého roku RV i RR včetně informací o

jejich realizaci
• Aktualizovat nejpozději do 28. 2. daného roku adresář členů oblasti
• Poskytovat všem členům Sdružení slevu na vložné a sborník

3d. Ukládá Redakční radě:
• Zajistit vydávání Republikového Zpravodaje min. 1x ročně
• Pravidelně aktualizovat webové stránky RV SVČR

Podpis členů návrhové komise:
Předseda: Ing. Magda Horská - Morava
Člen : Jan Lázňovský - Kutná Hora
Člen : Eva Šimuniová - Praha a Střední Čechy

Předseda RV SVČR: Jan Lázňovský
Předseda revizní komise: Ing. Myslivcová

Přílohy:
1. Stanovy SVČR
2. Organizační řád SVČR
3. Jednací řád VH
4. Volební řád VH
5. Prezenční listina
6. Členové RV a 3 náhradníci

V Kutné Hoře 3. 6. 2009

42. valná  hromada Českého svazu v ědeckotechnických spole čností  se konala dne
26.11.2009 v kongresovém sále ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka č. 5 s účasti 54 delegátů (tj. 78 %)
s programem:

1. Zahájení, volba návrhové a mandátové komise

2. Kontrola plnění usnesení valné hromady konané dne 28. 5. 2009

3. Zpráva o činnosti předsednictva ČSVTS od valné hromady konané dne 28. 5. 2009

4. Zpráva dozorčí rady ČSVTS

5. Návrhy na úpravu základních dokumentů ČSVTS

6. Průběžná informace o výsledcích hospodaření ČSVTS za I. - III. čtvrtletí 2009

7. Průběžná informace o výsledcích hospodaření domů techniky, spol. s r.o. za I. - III. čtvrtletí 2009

8. Návrh rozpočtu ČSVTS pro rok 2010

9. Návrh na stanovení výše členských příspěvků pro rok 2010 a stanovení termínu jeho splatnosti

10. Návrh na odkoupení pozemků na k.ú. Mariánské Hory

11. Návrh na odprodej pozemku

12. Informace o určení vlastnického práva k pozemkům, které měl ČSVTS v trvalém užívání

13. Návrhy na udělení svazových vyznamenání

14. Všeobecná diskuse

15. Návrh na usnesení valné hromady a jeho schválení

16. Závěr

K jednání delegáti obdrželi kompletní písemné materiály.

Výsledky hospodaření ČSVTS za I. - III. čtvrtletí 2009 jsou příznivé, takže příspěvek na činnost jednotlivým
členům svazu na rok 2010 bude opět zvýšen. Ve dnech 17. a 18. března proběhnou oslavy 20. výročí ČSVTS,
včetně vyznamenání významných osobností a společností. Pro malou účast na jednáních ČSVTS z hodnocení
vyřazeny 4 společnosti. Schváleny úpravy základních dokumentů ČSVTS.
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Další informace

Svaz pravidelně vydává Zpravodaj (poslední číslo 28, listopad 2009), který informuje o vnitřních záležitostech
ČSVTS a také dává prostor k vyjádření názorů a stanovisek členských společností k nejrůznějším odborným a
celospolečenským problémům. Zpravodaj je možno objednat na adrese ČSVTS, Zora Vidovencová, Novotného
lávka 5, 116 68 Praha 1 - Staré Město (vidovencova@csvts.cz). Jeden výtisk je distribuován zdarma v rámci
propagace činnosti Svazu, u každého dalšího výtisku příslušného čísla je účtována cena 30,- Kč. Zpravodaj je
k disposici na webu ČSVTS.

Více informací  na http://www.csvts.cz.

Zápis ze sch ůze č. 2 RV SVČR konané dne 23. listopadu v místnosti č. 401 ČSVTS na
Novotného lávce
Přítomni:  pp.Lázňovský, Sedlecký, Vávra, Kratochvílová, Sigmundová, Pokorná, Švanda, Myslivcová,
Šimuniová

Program sch ůze:
1. zahájení
2. kontrola zápisu z poslední schůze
3. zpráva o stavu činnosti SVČR v r. 2009
4. zpráva o hospodaření RV SVČR
5. plán činnosti SVČR na r.2010
6. Stanovisko k postoji Severočeské oblasti SVČR
7. Webová stránka, zpravodaj SVČR, a zpravodaj ČSVTS
8. organizační záležitosti
9. různé, diskuze
10. usnesení, závěr

Zahájení:

Ad1)   Schůzi zahájil přivítáním přítomných předseda Jan Lázňovský. Navržený program schůze byl
schválen.

              Ad 2)  Byla provedena oprava zápisu ze schůze RV ze dne 3. 6. 2009 takto:
• místopředseda RV SVČR: ing. Jan Vávra
• jednatelka RV SVČR: Hana Kratochvílová
• písemná pošta je doručována na adresu: SVČR, ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 4,

pošt. přihrádka č.266, PSČ 116 68

                Ad 3) Činnost oblastí SVČR v roce 2009
• zástupci oblastních sdružení jednotlivě přednesli a zhodnotili činnost v r. 2009
• oblastní sdružení mají nově zvolené orgány takto:
• Kutná Hora - Pokorná, Anderle, Poláková, Zdeňková, Perný (RK: Kohoutová,

Vytlačilová, Tichá)
• Praha a Stř.Č - Čechová, Sigmundová, Kratochvílová, Šimuniová, Myslivcová, Švanda,

(RK: Baštýřová, Nováková)
• Morava - Vávra, Musilová, Mátl, (RK: Králová, Sedlecký, Malásková)

       Ad 4) zprávu o hospodaření RV SVČR přednesla ing. Sigmundová
• Účetní ČSVTS - pí Krupičková vede účetnictví SVČR
• Stav účtu ČS ke dni 31.3. 2009 byl 14 377,- Kč
• Stav účtu ČS ke dni 30. 9. 2009 byl 68 450,- Kč
• Bylo konstatováno, že omylem banky se vrátila platba oblastnímu sdružení Kutná Hora
• Opakovaně poslat na účet č.43-1321130257/0100 a to neprodleně zajistí hospodářka
• Ing. Myslivcová za RK informovala o zamýšleném provedení revize v průběhu března

nebo dubna 2010 (po daňovém přiznání)
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Ad 5) Plán činnosti SVČR na r. 2010
• zástupci oblastních sdružení jednotlivě přednesli plán činnosti v r. 2010
• valné hromady ČSVTS se za SVČR zúčastní dne 26. 11. 2009 předseda Lázňovský
• na udělení Pamětního listu předsednictva ČSVTS byl navrženi: pp. Sedlecký, Srnský
• na udělení Čestného uznání ČSVTS byl navržen předseda p.Lázňovský
• předseda zašle návrhy v určeném termínu na ČSVTS s komentářem (zdůvodněním)

Ad 6) Severočeská oblast - žádná odezva na naše výzvy ke spolupráci:
• 3. 6. 209 neúčast na valné hromadě v Kutné Hoře
• 23. 11. 2009 opět neúčast na schůzi RV v Praze
• definitivní řešení v březnu 2010 dle plnění usnesení z VH 3. 6. 2009

Ad 7) Webové stránky, Zpravodaj

Ing.Švanda zajistí aktualizaci webových stránek a vydání Zpravodaje s PF ČSVTS v prosinci 2009

Ad 8) Organizační záležitosti, různé
• Byla navržena a odsouhlasena jednorázová roční odměna pro účetní paní Krupičkovou

2 000,-  Kč. Vyplacení zajistí hospodářka.
• Předseda navrhl, že se vzdá jednorázové roční odměny pro předsedu RV SVČR
• Cestovní náklady související s činností RV budou placeny z účtu RV.
• Kontaktní adresy:

      Předseda RV : Jan Lázňovský, Štefánkova 1, 284 01 Kutná Hora, j.laznovsky@quick.cz

Oblast Praha a St řČ : Věra Sigmundová, Archangelská 2, Praha 2,
vsigmundova@seznam.cz

Oblast Kutná Hora : sídlo:Oblastní sdružení vodohospodářů ČR,Na Špici 347, 284 01 Kutná
Hora                       dosílací: ÚNS-laboratorní služby s.r.o., Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora

          Pokorna.Eva22@centrum.cz

      Oblast Morava  : Olga Musilová, Vlčnovská 8, 628 00 Brno
        musilova@sako.cz

          musilova@centrum.cz

Ad 9) Různé

Všichni členové RV SVČR budou usilovat o rozšíření a omlazení členské základny
Ad 10) Usnesení:
Dnešní schůze RV schválila, odsouhlasila a vzala na vědomí:

1. opravu zápisu ze schůze RV ze dne 3. 6. 2009 (místopředseda RV SVČR: ing. Jan Vávra
       jednatelka RV SVČR: H. Kratochvílová)
2. písemná pošta je doručována na adresu: ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka, pošt. přihrádka

č.266, PSČ 116 68
3. zprávy o činnosti oblastí SVČR v roce 2009 viz. Ad 3)
4. opakovaně poslat na účet č.43-1321130257/0100 a to 13 457,-Kč. Zajistí hospodářka
5. plán činnosti oblastí SVČR na r. 2010
6. valné hromady ČSVTS se za SVČR zúčastní dne 26. 11. 2009 předseda Lázňovský
7. na udělení Pamětního listu předsednictva ČSVTS byl navržen: Sedlecký, Srnský
8. na udělení Čestného uznání ČSVTS byl navržen předseda Lázňovský
9. předseda zašle návrhy v určeném termínu na ČSVTS s komentářem (zdůvodněním)
10. definitivní řešení Severočeské oblasti v březnu 2010 dle plnění usnesení z VH 3. 6. 2009
11. Ing.Švanda zajistí aktualizaci webových stránek a vydání Zpravodaje s PF ČSVTS v prosinci

2009
12. jednorázová roční odměna pro účetní paní Krupičkovou 2 000,-  Kč. Zajistí hospodářka
13. budou proplaceny cestovní náklady související s činností RV z účtu RV.
14. zapsány kontaktní adresy pouze  pro interní potřebu RV SVČR

Závěr:

Předseda závěrem poděkoval přítomným za aktivní účast na schůzi RV a popřál krásné Vánoce a
mnoho lásky, zdraví a  pracovních i osobních  úspěchů v roce 2010.

Zapsala: Kratochvílová, ověřila Šimuniová a Sigmundová
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Co bylo v d řívějších Zpravodajích

Zákon a vodohospodá ři

František Kastner – p říspěvek do posledního kutnohorského Zpravodaje v roce 2 001

S Novým rokem 2002 máme před sebou nástup nového zákona o vodách, o jednom z živlů k životu člověka
naprosto nezbytném. Zasluhujícím si co nejšetrnější hospodaření s vodami (na Zemi). Nositeli tohoto
hospodaření jsou od nepaměti vodohospodáři. Ti byli, jsou a budou. Šlo o to, jak si jejich služeb v průběhu
staletí lidská společnost považovala a jaké jim dávala pravomoci.

Nový zákon o vodách je obsáhlý, nabitý pojmy, úkoly a povinnostmi nikterak jednoduchými, vyžadujícími
vysokou odbornost, zaujetí, profesionalitu a vřelý vztah k vodě. Ten, kdy tyto vlastnosti má, se jmenuje
vodohospodář. Jím nemůže být každý.

Je v povaze tržního hospodářství zabývat se efektivitou činnosti a podnikání. Jsme-li svědky lehkomyslného
chování současné populace k vodě, k míře jejího zneužívání, čímž mám na mysli nepopulární rčení „to nech, to
odnese voda“, nevyhneme se zásahu práva. Totiž, co tobě voda odnese, to druhému přinese. A aby ten druhý
také mohl, musí zde panovat řádné a ohleduplné hospodaření s vodou.

Bylo tedy rozhodnuto, že ohleduplné hospodaření se nenařizuje, nýbrž vyžaduje. Jeho způsob je kodifikován.
Porušení kodexu je sankcionováno. Čili: kdo vodu potřebuje, ať se stará! Neumí-li to, ať si zjedná služby
vodohospodáře a dobře je zaplatí.

Proto si myslím, že současný vodohospodář (platí i množné číslo!) v současných podmínkách musí umět své
služby také nabídnout. Například jsem ve Zlatých stránkách našel pod heslem VODA atd. celkem půldruhé
stovky firem nabízejících vodohospodářské služby. Je to dost? Je to málo? Nevím.

Je na podnikateli, investorovi, živnostníkovi umět si vybrat. Hlavně správně svůj podnikatelský záměr
prezentovat, vyjádřit a popsat srozumitelně cíl podnikání.

Nepochybuji (?) o zdravém rozumu a ohleduplnosti manažérů velkých podniků, které potřebují ve své výrobní
technologii vodu, které ji užívají, znečišťují a vypouštějí. Nepochybuji (o tomtéž) o celém odvětví
potravinářského, zejména nápojářského průmyslu. Nepochybuji a předpokládám zde zásadní využívání služeb
vodohospodáře. A co vy, menší podnikatelé a vám podobní? Máte také zdravý rozum a ohleduplnost? Vážně:
mohu doopravdy nepochybovat?

P.S. Kutnohorská oblast Sdružení vodohospodářů, jak ji znám, má i těchto nevlídných poměrech dost sil na to,
aby náš cech udržela pohromadě a aby dala o sobě slyšet. Držím ji palce a budu ji naslouchat.

Zamyšlení pro podnikové vodohospodá ře

Eva Pokorná-vodohospodá ř ZEVA Chlístovice  – Zpravodaj 1 - 2001

Povrchové a podzemní vody jsou jedním ze základních složek životního prostředí. Přestože vyhláška MLVH
ČSR č. 42/1976 Sb. ukládá organizacím povinnost určit k zajištění odborného hospodaření s vodou a čištění
odpadních vod kvalifikované pracovníky, podnikových vodohospodářů je stále méně.

Organizace vědomě porušují § 4 zmíněné vyhlášky tzn. oznámit vodohospodářskému orgánu příslušnému k
povolení s nakládání s vodami. První oznámení jsou organizace povinny učinit vždy do 15 dnů ode dne určení
vodohospodáře.

Zmiňuji se o tom proto, že dne 14. 7. 2000 se usnesl parlament na zákoně č. 258/2000 Sb. - o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001 s
výjimkou části šesté § 114 bodu 15, části prvé § 24 odst 1 písmeno h a části prvé §29. Pro podnikové
vodohospodáře je mj. velmi důležitá hlava II - péče o životní a zdravotní podmínky, díl 1 § 3, 4 a 5. Jedná se o
hygienické požadavky na vodu, studny jako zdroj pitné vody a zdravotní nezávadnost používání pitné vody.

Na to bezprostředně navazuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/00 Sb., kterou se stanoví požadavky
na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Ukazatelé pitné vody jsou stanoveny přílohou č. 1 - tabulka pro mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické
ukazatele pitné vody.

Příloha č. 2 určuje minimální roční četnost odběrů a rozsah analýz vzorků pitné vody. Jakým způsobem chtějí
tyto organizace zajistit plnění uvedených zákonů a vyhlášek? Myslím tím i připravovanou novelu vodního
zákona.
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Jako členka Oblastního sdružení vodohospodářů ČR oblast Kutná Hora se velmi přimlouvám za to, aby do
programu XVII. setkání vodohospodářů, byla znovu zařazena problematika činnosti podnikových
vodohospodářů, včetně odborných přednášek (na př. ing. Perný - chemická analýza a rozbor pitné vody,
okresní hygienik MUDr. Stehlík a další).

Výbornou pomůckou pro všechny vodohospodáře je sborník "Právní předpisy - vodní hospodářství" jehož
autorem je pan Lázňovský Jan.

Udělejme něco pro to, aby se naše řady rozšířily nejen o další členy, ale především o kvalifikované podnikové
vodohospodáře. Tato funkce je velice potřebná, užitečná a hlavně záslužná.

**********************************************************************************

**********************************************************************************
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