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webu – www.vodakh.cz 

Úvodem 

Vážení čtenáři Zpravodaje otevřeli jste náš oblastní Zpravodaj 1/2007. Dle usnesení členské 
schůze byste již měli mít  pomalu č. 2. Bohužel jsme do jarní členské schůze obdrželi do 1. 
čísla, v kterém měli být materiály z Valné hromady pouze 1 příspěvek a ten byl zařazen i 
v Republikovém Zpravodaji (který jsme obratem po obdržení dali na naši webovou stránku). 
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Rovněž Republikový Zpravodaj převzal dva naše příspěvky (z webové stránky) zařazené do 
našeho Zpravodaje a tak nám zbyly pouze 2 odborné informace, diskuse a foto, což pro 
náklady s vydáním je velmi nerentabilní a přitom 82 % členů naší oblasti mělo možnost tyto 
materiály již číst na webu. Proto jsme počkali až na jarní členskou schůzi. Přednostně jsme 
tento Zpravodaj zveřejnili na webu. 

Ve Zpravodaji je přiložen adresář členů naší oblasti. Najdete-li v něm nějaké nepřesnosti 
sdělte nám je a nadále aktuálně sdělujte veškeré změny v kontaktech na Vás. Děkujeme.  

Redakční rada OSVČR Kutná Hora 

Základní materiály Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora 

Adresa a orgány OSVČR Kutná Hora 

Oblastní sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora 

Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora, IČ: 44702167, DIČ: CZ 44702167 

Oblastní výbor Oblastního Sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora: 

Ing. František Kujan - předseda - fkujan@zdirec.net - 569 697 314, 602 449 476 - vedoucí 
projektant a IČI - člen RV SVČR 

Ing. Petr Lázňovský - místopředseda - petr.laznovsky@mze.cz  - 327 536 026, 602 448 126  
- ředitel PÚ Kutná Hora 

Irena Kalousková - jednatelka - kalvoda@wo.cz - členka RV SVČR - ekologické služby - 
čestný člen SVČR 

Ing. Hana Poláková - hospodářka - jpcosmetics@mybox.cz - 321 727858, 605 591 238 - 
členka republikové RK SVČR 

Jan Lázňovský - j.laznovsky@quick.cz - 322 319 765, 737 752 522, projektant a IČI - čestný 
člen SVČR, člen RR SVČR 

Ing. Miroslav Perný - lab@unskh.cz - 327 511 871, 603 826 563 - jednatel ÚNS Laboratorní 
služby, s.r.o. 

Marie Vytlačilová - vytlacilova@vhskh.cz - 327 588 144, 602 493 707 - pracovnice VaK 

Revizní komise Oblastního Sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora: 

Eva Kohoutová - provak@quick.cz - 327 524271 - projektantka 

Eva Pokorná - 776 079 179 - podnikový ekolog, vodohospodářka - členka RV SVČR 

Petr Stráník - stranik@unet.cz - ekolog 

Redakční rada Oblastního Sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora: 

Jan Lázňovský, předseda, 322 319 765, 737 752 522 - j.laznovsky@quick.cz, projektant a 
IČI - čestný člen SVČR, člen RR SVČR 

Josef Kuřátko, 327 591193, 606 527327 - josef.kuratko@seznam.cz - čestný člen SVČR 

Ing. Josef Mlynář, 321 723 525, 721 362 186 - mlynarovad@seznam.cz - čestný člen SVČR, 
člen republikového výboru SVČR 

Odborná skupina Vodohospodář senior: 

Josef Kuřátko     - předseda - josef.kuratko@seznam.cz - čestný člen SVČR 

Marie Lázňovská – jednatelka - j.laznovsky@tiscali.cz - čestná členka SVČR 

 

Zápis z členské schůze Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora  

konané ve čtvrtek 29. března 2007 v restauraci Kréta od 15:00 hodin s účastí dle prezenční 
listiny. 
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Přítomni :  dle prezenční listiny (26 členů) 

Omluveni :  Jiří Hlavatý, Blanka Kameníková, Josef Kuřátko, Petr Lázňovský, Radoslav 
Nepilý, Miroslava Součková, Karel Valeš 

1. Zahájení provedl předseda Oblasti František Kujan. K předloženému programu  

Informace z Valné hromady  

Zpráva o hospodaření za volební období 2005 – 2006 

Daňové přiznání za rok 2006 

Připravované akce 

- XXII. setkání vodohospodářů ve dnech 24. - 25. 4. 2007 

- XII. konference Voda a pozemkové úpravy 

- tuzemský zájezd na Šumavu  

- zahraniční zájezd na Korsiku 

- tuzemský zájezd pro děti  

Informace o přijetí nového člena (Jiří Kafka, ZVHS, pracoviště Mladá Boleslav) 

Různé  

 Nebyly vzneseny žádné připomínky. Přítomní byli vyzváni k aktualizaci kontaktních 
údajů včetně elektronických adres. František Kujan informoval členskou schůzi, že 
Oblastní výbor přijal za člena pana Jiřího Kafku na základě přihlášky ze dne 
28.02.2007. 

2. Kontrola plnění usnesení minulé členské schůze 

- jednotlivé body jsou průběžně plněny; nepodařilo se vydat Zpravodaj. 

3. Informace z Valné hromady SVČR 

- Republikový výbor je tvořen čtyřmi předsedy jednotlivých oblastí (Praha a Střední 
Čechy, Severní Čechy, Kutná Hora, Morava) a sedmi zvolenými členy 

- volební období bylo prodlouženo na 3 roky 

- podíl z členských příspěvků oblastí pro RV byl snížen na 100,- Kč na člena a je 
nutné jej  vyrovnat do 31. 3. 2007 

- bylo uděleno čestné členství paní Ireně Kalouskové – blahopřejeme  

4. Zprávu o hospodaření za období 2005 – 2006 přednesla Hana Poláková. 

- rok 2005 příjmy 511 339,00  Kč 

  výdaje 507 877,40  Kč 

  zisk 3 461,60  Kč   

- rok 2006 příjmy 724 698,00  Kč 

  výdaje 747 877,00  Kč 

  ztráta 11 488,00  Kč   

Hospodaření se vyvíjí v souladu s plánem Oblastního sdružení. Ztrátu způsobují 
zejména příspěvky na zájezdy pořádané Oblastním sdružením. 

5. Daňové přiznání za rok 2006 bylo řádně předáno na Finanční úřad Kutná Hora. 

6. Účastnící členské schůze byli jednotlivými garanty informování o připravovaných 
akcích : 

a) XXII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře ve dnech 24. – 25. 4. 2007 

b) XII. konference Voda a pozemkové úpravy ve dnech 30. – 31. 5. 2007 

c) Tuzemský zájezd na Šumavu ve dnech 18. – 20. května 2007, garant Šárka 
Tichá 

d) Zahraniční zájezd na Korsiku v termínu  6. – 16. září 2007, garant Veronika 
Lázňovská 
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e) Tuzemský zájezd pro děti je naplánován na dny 28. – 30. září 2007 do Českého 
ráje. Dle návrhu jednotlivých členů (Jiří Kafka, Irena Kalousková, Jan Matějka) 
budou prověřeny možnosti ubytování a následně výbor rozhodne dle cenových 
podmínek o konkrétní lokalitě. 

 Upoutávky na jednotlivé akce jsou přístupné na webu www.vodakh.cz. Členové, kteří 
nemají přístup na internet, obdrží bližší informace klasicky v tištěné podobě.  

7. Členská schůze projednala a následně schválila příspěvky členům sdružení na 
jednotlivé akce následovně : 

 - tuzemský zájezd na Šumavu ................ 200,- Kč na člena, max. 3000,- Kč na akci 

 - zahraniční zájezd na Korsiku  .........  2000,- Kč na člena, max. 25000,- Kč na akci 

 - tuzemský zájezd  ................................. 200,- Kč na člena, max. 3000,- Kč na akci 

Tyto příspěvky budou poskytnuty pouze těm účastníkům, kteří byli členy 
Oblastního sdružení ke dni 31. 12. 2006 a dále za podmínky, že budou nejpozději 
ke dni 15. 4. 2007 uhrazeny příslušné zálohy : 

 - tuzemský zájezd na Šumavu .............................  záloha ve výši 300,- Kč na člena 

 - zahraniční zájezd na Korsiku  ......................... záloha ve výši 8 000,- Kč na člena 

 - tuzemský zájezd  ..............................................  záloha ve výši 200,- Kč na člena 

8. Informaci o činnosti Redakční rady podal Jan Lázňovský. 

9. O činnosti redakční rady informoval její předseda Jan Lázňovský. Po diskusi bylo 
dohodnuto následující : 

a) Zpravodaj bude vydán ihned po členské schůzi 

b) Ve Zpravodaji budou mimo jiné informace k připravovaným akcím 

c) Samostatnou přílohou Zpravodaje bude i Zpravodaj RV, který bude přiložen 
pouze pro členy bez elektronické adresy 

d) Všichni členové Oblastního sdružení obdrží aktuální adresář; jakékoliv změny 
kontaktních údajů je nutné neprodleně sdělit OV 

e) Dodávku Zpravodaje RV ruší pánové Jiří Malina a Josef Mlynář 

f) Další číslo Zpravodaje RV již bude rozesílat OV, aby byl členům doručen 
s minimálním zpožděním od doručení do Oblasti 

g) Členové byli vyzváni k aktivnímu přístupu k činnosti Oblastního sdružení. 

h) RR zajistí průběžnou aktualizaci webových stránek v intervalu 1x za měsíc (v 
době přípravy pilotních akcí dle potřeby) 

10. Stav členské základny ke dni 29. 3. 2007  

- počet členů celkem  .................................   53 

- přítomno  .................................................   26 

- omluveno  ..................................................   7 

- čestní členové SVČR   ..............................   5  

(Irena Kalousková, Josef Kuřátko, Marie Lázňovská, Jan Lázňovský, Josef 
Mlynář)  

Členská schůze je usnášeníschopná. 

11. Usnesení členské schůze  

A. Členská schůze schvaluje : 

A.1 Zprávu o hospodaření za období 2005 – 2006. 

A.2 Příspěvky členům sdružení na jednotlivé akce za předem stanovených 
podmínek. 

A.3     Rozesílání Zpravodaje RV. 

B. Členská schůze bere na vědomí : 

http://www.vodakh.cz/
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B.1    Informace o připravovaných akcích. 

B.2    Přijetí nového člena Jiřího Kafky. 

B.3.    Nabídku bezplatné účasti na varhanním koncertu v rámci akcí OSVČR. 

Usnesení členské schůze bylo schváleno všemi přítomnými členy. 

12. Ukončení schůze provedl František Kujan. 

 

Přílohy : 

Příloha č. 1 Prezenční listina 

Příloha č. 2 Zpráva o hospodaření OSVČR KH za období 2005 – 2006.  

Příloha č. 3 Aktuální adresář členů OSVČR KH ke dni 29.03.2007 

V Kutné Hoře, 29. března 2007      

Zapsal: František Kujan 

Akce Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora 

Kalendář Oblastního Sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora - 2007 

viz web 

 

XXII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře 

Sdružení vodohospodářů České republiky, Oblast Kutná Hora pořádá XXII. Setkání 
vodohospodářů v Kutné Hoře ve velké zasedací místnosti bývalého okresního úřadu v Kutné 
Hoře (dnes MěÚ) - Radnická 178 ve dnech 24. až 25. dubna 2007 

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 

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 

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

Ing. František Kulhavý, CSc. - Management krajiny a současná legislativa 

Součásti akce je PRESENTACE FIREM, VARHANNÍ KONCERT V CHRÁMU SVATÉ 
BARBORY (varhany, trubka), SPOLEČENSKÝ VEČER, EXKURZE - Klášter Sedlec 
(historická, veřejnosti nepřístupná část) v objektu Philips Morris a výroba. 

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 
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XXII. setkání je zařazeno do programu Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s dotací 2 
bodů. K akci bude vydán sborník přednášek. 

 

XII. konference Voda a pozemkové úpravy 

Dvoudenní akce se  koná ve dnech 30. a 31. května 2007 a ve velké zasedací síni bývalého 
Okresního úřadu Kutná Hora.  

První přednáškový den bude zahájen v 9.00 hod. Přednášky budou zaměřeny na 
pozemkové úpravy nejen s vazbou na vodní hospodářství ale i třeba na zadávání veřejných 
zakázek a nebo na nový stavební zákon. Přednášková část bude ukončena přibližně v 17,30 
hod. Po této části a po večeři bude následovat varhanní koncert v chrámu Sv.Barbory (19,30 
- 21,00). 

Na druhý den je připravena exkurze na akce realizované pozemkovými úřady Kolín a 
Nymburk z prostředků stavebníka (ŘSD) a návštěva automobilky TPCA. Exkurze je 
plánována od 8.15 do 14,30 hod.  

Ing. Petr Lázňovský - garant akce - PÚ Kutná Hora, tel. 327 536 026 

 

Tuzemský zájezd na Šumavu 

18. - 20. května 2007 - garant akce Šárka Tichá 

Zájezd na Korsiku 

Informaci jste obdrželi v posledním Zpravodaji. Další přihlášky přijímá a případné dotazy 
ochotně odpovídá organizační garantka Ing. Veronika Lázňovská na adrese: 
veronika.laznovska@seznam.cz nebo na tel. čísle: 608 334 123. Zálohy uhraďte na účet u 
České spořitelny, č.ú. 441 749 359 / 0800 v termínu nejlépe do 15. 4. 2007, ks 308, vs = čl. 
číslo. 

Tuzemský zájezd do Českého ráje  

28. - 30. září 2007 – garant a program bude určen později 

Redakční zprávy 

Redakční rada naši oblasti publikuje jednak Zpravodajem a dále pomoci oblastní webové 
stránky www.vodakh.cz. Potěšiko nás, že prakticky všichni, které jsme požádali o doplnění 
adresáře a nebo jim vložili pokyny k úhradě členského příspěvku, tak všichni zareagovali. 

Zpravodaj 1/2007 již máte a tak více se zmíním o webové stránce. Přes 82 % členů má 
možnosti spojení přes Internet. Návštěvnost webové stránky má v současnosti přes 10 
návštěv denně, od 1/1 přes 63 týdně (blíží se setkání, zájezdy a zařazena je nová odborná 
část – vč. problematiky studní). K 1/1 2007 bylo 6273 návštěv, k 31/3 – 7071 návštěv. 

Plánujeme rozšíření našich webových stránek o TECHNICKÉ NOVINKY a zajímavosti z 
vodního hospodářství a navazujících oborů. Odezva od oslovených firem je prozatím malá, a 
proto jsme zařadili pouze příspěvek od  Asio Brno do Odborných informací. Další 2 
příspěvky a případné další již zařadíme do nové části. 

Pro zefektivnění publikování jsem předložili návrhy pro členskou schůzi 29/3 2007 v 
alternativách: 

a/ Trvale aktualizovat web, ale informace neaktuální již nepřetiskovat do našeho Zpravodaje. 
Zachovat současné schéma náplně.  

b/ Republikové Zpravodaje ukládat na web a jen těm členům, kteří projeví přání rozesílat 
poštou jako přílohu k našemu Zpravodaji 

mailto:veronika.laznovska@seznam.cz
http://www.vodakh.cz/
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c/ Ve Zpravodaji zveřejňovat interní záležitosti (včetně adresáře členů oblasti), na webu je 
nezveřejňovat. Výzvy k jednotlivým členům (např. poplatky apod.) přikládat členům do 
obálky se Zpravodajem. 

Apelujeme na garanty okamžitě tj. včas předávat RR příspěvky a pozvánky a navrhujeme 
rozšířit RR o 1 člena z bývalé VČ oblasti a 1 člena z Moravy (kteří po uvažovaném zrušení 
jejich oblasti se chtějí připojit k nám). 

Anketa členům k činnosti RR a hlavně ke způsobu publikování informací (kontaktem přes 
Internet) měla malou odezvu. Snažíme se Vám co nejvíce vyhovět a přitom minimalizovat 
náklady. Škoda, že s námi spolupracuje jen malá část členů.  

V roce 2006 jsme obdrželi jen málo příspěvků do Zpravodaje a na web a to od: František 
Dyntera - (0,10 AA), Ing. František Kujan - (0,09), Ing. Veronika Lázňovská - (0,43), Jan 
Lázňovský - (2,90), Ing. Miroslav Perný - (0,03), Ing. Šárka Tichá - (0,28) a Ing. Zdena 
Svobodová - (0,01 AA). 

Klub vodohospodářů seniorů 

V letošním roce se uskutečnily 2 schůzky Klub vodohospodářů seniorů. Účast se pohybuje 
od 70 do 86 %. Schůzky v roce 2007 budou dále: 7/6, 11/10 a 13/12 (a další dle potřeby) od 
14,00 hod. v restauraci "Na Krétě". Uvítáme mezi námi další současné i dřívější členy SVČR. 

Republikový Zpravodaj 

Republikový Zpravodaj  nadále nebude v tištěné formě součásti oblastního Zpravodaje, ale 
bude pouze členům bez Internetu zasílán Oblastním výborem. 

Republikový Zpravodaj 1/2007- Obsah: 

Spolková činnost - Informace o jednání valné hromady – Vok Malínský 

Právní hlídka - Nakládání s vodami – Jan Lázňovský 

Ohlasy a názory Quo vadis SVČR – Jan Lázňovský a Dva nebo tři časy – Milan Ambroš 

Redakční zprávy - Usnesení z jednání valné hromady SVČR a Přehled vzdělávacích 
programů zajištěných Českou společností krajinných inženýrů v roce 2007 – František 
Kulhavý 

Republikový Zpravodaj 1/2007 byl zveřejněn na naši webové stránce 10/3 (1,11 AA), členové 
bez spojení Internetem ho tištěný obdrží od OV. 

Usnesení z jednání valné hromady SVČR  

bylo zveřejněno na webu 7/3 2007 

Ohlasy a názory členů 

Bylo! Nebylo? Ale opět bylo! 

Jan Lázňovský 

Podobně takto jsem uvedl příspěvek do oblastního Zpravodaje 1/2001 o Valné hromadě 
Sdružení vodohospodářů ČR (SVČR) konané dne 14. 12. 2000, který navazoval na 
příspěvek Ing. Kujana k Valné hromadě. Je neuvěřitelné, že tehdy námi kritizovaná příprava 
a následný průběh Valné hromady (VH) se mohl ještě v horším opakovat opět v roce 2007! 
Je neuvěřitelné kam vedení SVČR (kdo je ve skutečnosti vedení?) naši organizaci přivedlo.  

Základním dokumentem SVČR jsou stanovy. Stanovy Sdružení jsou platné od 19. listopadu 
1996. Mj. obsahují: “Sdružení vytváří a zajišťuje pro své členy potřebné podmínky pro 
odbornou činnost, seberealizaci, další vzdělávání a prohlubování odbornosti, pro rozvoj 
osobní iniciativy a talentu”. “Volební období všech orgánů Sdružení je dvouleté”. “Nejvyšším 
orgánem Sdružení je valná hromada. Svolává ji republikový výbor jednou za dva roky”. Tento 
doklad schválený ministerstvem vnitra je pro SVČR závazný, ale je závazný pro vedení 
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Sdružení? Kdo by se tím zabýval, když vedení Sdružení potřebuje si život zjednodušit a 
Valná hromada byť v rozporu se stanovami to schválí a odpovědnost se přenese na členy. 

Specifikou republikového výboru je matení členů častými změnami termínů jednání, které se 
k účastníkům nedostanou včas, proč by do Prahy nepřijeli o den později, mohou si alespoň 
prohlédnout Prahu. Jednání byť neusnášeníschopné by je třeba rozzlobilo a tím škodilo jejich 
zdraví a komplikovalo by život zase těm dříve zúčastněným. Tradiční šachování s termínem 
a neoznámení změny termínu Valné hromady mnoha delegátům včetně všem z největší tj. 
Moravské oblasti, jen díky našemu telefonnímu hovoru jim ušetřilo cestu do Prahy. Rovněž 
jihočeská oblast nebyla na jednání zastoupena. Zato je v rozporu se stanoveným klíčem 
delegátů mohli nahradit (disciplinovaní) Pražané.  

Pro jednání RV stanovil pravidla. Podle nich mělo jednání probíhat. Ale chyba lávky. Dost 
bylo jiného. Vedle dvou termínů VH vydal RV i dvoje dokumenty k jednání, takže byl program 
i rozšířen o další bod a to dohadování, které vlastně platí.  

Dalším bodem měla být volba pracovního předsednictva a pracovních komisí. Což bylo 
zbytečné - celé jednání vedl Ing. Malínský a na co komise? Návrhovou komisi nahradil Ing. 
Srnský. Volební zajistil předseda RV.  

Mandátová komise tohoto vrcholného orgánu též nebyla ustavena. Jak by mohla schválit 
usnášeníschopnost Valné hromady, když nikdo neznal kdo byl a na kdy vůbec pozván. RV 
nezná počty členů jednotlivých oblastí a tudíž nezná počty delegátů i kandidátů do 
republikových orgánů dle stanoveného klíče pro VH 1:10. Překvapením pro předsedu byl 
dopis s předepsanými náležitostmi pro Valnou hromadu z kutnohorské oblasti založený mezi 
ostatní poštou. Předseda aniž nechal schválit nadlimitní delegáty z Pražské oblasti nechal je 
následně hlasovat. Tímto prakticky s výjimkou dvou mimopražských návrhů nebyly další 
návrhy schváleny. V pozvánce na jednání Ing. Vok Malínský, CSc. předseda RV SVČR 
upozornil, že hlasovací právo mají jen platící členové. Takže fakticky mohli na jednání 
hlasovat jen zástupci oblasti Kutná Hora a Severočeši. Bylo jednání vůbec 
usnášeníschopné? Byla delegátů nadpoloviční většina? 

Navržený program jednání byl schválen s tím, že nepodstatné body nebudou projednávány. 
Jednalo se o zprávu o hospodaření SVČR za uplynulé období, zprávu revizní komise 
SVČR, návrh činnosti SVČR na další období a návrh rozpočtu SVČR na další období. 
Hlavně že volební období bylo v rozporu se stanovami prodlouženo na tři roky. 

Zprávu o činnosti Sdružení vodohospodářů ČR za uplynulé období si můžete přečíst v RZ. 
Členské příspěvky za rok 2006 předala RV pouze oblast Kutná Hora, Severočeši a zaniklá 
oblast Východočeská. Přitom kritika předsedy RV se snesla pouze na Moravskou a 
Jihočeskou oblast, které dokonce prakticky doporučil, aby zanikla. RV se zbavil velkého 
dluhu u redakce Vodního hospodářství a ročně jen od ČSVTS dostává RV na činnost 54 tis. 
Kč, takže je s čím hospodařit. 

Diskuse byla bohatá. Ale kromě snížení ročního příspěvku na člena od oblasti na účet RV na 
100 Kč a schválení pí Ireny Kalouskové čestnou členkou SVČR nepřinesla nic nového. Do 
usnesení se dostalo jen několik méně podstatných věcí. Velká kritika byla k nedokonalé 
komunikaci RV s oblastmi. Přechod na elektronickou formu trpí neznalosti uživatelů, zprávy 
jsou odesílány velmi nedokonale a hlavně pozdě.  

Volbu republikového výboru SVČR a revizní komise SVČR provedl předseda RV aklamací. 
Rovněž klíč nebyl dodržen a do RV není zaznamenána (automaticky zařazovaná 
předsedkyně oblasti) a to Jihočechů. Protože schůze nebyla dobře připravena, na schůzi 
nebyly připravené kandidátky (byli voleni členové, kteří ani o tom nevěděli a tím 
neodsouhlasili svou kandidaturu). 

Valná hromada Sdružení vodohospodářů ČR, konaná 21/2 2007 prakticky nepřinesla pro 
zdárný rozvoj Sdružení nic nového a je otázkou, zda je platná. Nejhorší je, že nebyla 
přednesena zpráva hospodaření RV a zpráva revizní komise a tudíž nebylo schváleno 
hospodaření RV za poslední dva roky! Nebyl předložen ani návrh činnosti na období dalších 



 9 

tři let a další podklady. Nejsou tyto praktiky dalším krokem k poklesu počtu členů, kterých je 
již téměř desetina, naše původně nejmenší oblast se stává největší. 

Nový RV čeká problém s nepozváním Moravské oblasti (možná, že nejen jí) na Valnou 
hromadu. A problémů má Sdružení mnohem více. Problém bude mít i redakční rada. 
Odměny za autorské honoráře do Zpravodaje i na web SVČR byly nepochopitelně 
zamítnuty, přestože dluh u Vodního hospodářství byl již uhrazen a RV netrpí i díky 
značnému příspěvku od ČSVTS nedostatkem financí. Nejagilnější autor JUDr. Ing. Emil 
Rudolf vystoupil ze Sdružení. Pro nedostatek příspěvků odstoupil předseda RR z funkce. 
Nová RR bude pracovat bez předsedy. Kdysi velmi uznávaný a bohatý republikový 
Zpravodaj ztrácí na hodnotě. Odborné informace, hlavně z úseku předpisů chybí. Opěvovaný 
republikový web předsedou RV je stránkou Pražské oblasti a podle mne s porovnáním s 
našim je bez potřebných informací (navíc díky špatnému fontu je nečitelný). 

K příspěvku Ing. Malínského z mého pohledu plně platí věta z tiráže Zpravodaje: "Názory 
obsažené v příspěvcích se nemusí shodovat s názory redakční rady". Nevím, proč se stále 
ohání "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" Úpadek sdružení je ve špatné činnosti 
sdružení - ve špatné činnosti RV - což je v podstatě činnost pouze předsedy. Jen plněním 
základního článku stanov, že Sdružení vytváří a zajišťuje pro své členy potřebné podmínky 
pro odbornou činnost, seberealizaci, další vzdělávání a prohlubování odbornosti by bylo 
Sdružení pro stávající a nové členy žádané. Proč nejsme schopni navrhnout činnost pro 
další období, když víme kolik a jaké informace členové potřebují. 

Co jsme za organizaci, když ani nevíme kolik je nás? Z čeho pramení kritika oblastí? Že se 
netrápí se zbytečnými usneseními, ale po svém dělají řadu prospěšných akcí? Právě 
nepřipravená, formální, bez přínosů a místy trapná Valná hromada opět odradí další členy. 

Důležité je, že alespoň některé oblasti pracují a navíc pomáhají i potřebným schůzkám přátel 
zabývajících se společnou problematikou čistoty vod a zdravého životního prostředí. 

Anketa k rozesílání a obsahu zpravodajů. 

Stáňa Hrstková - S úrovní zpravodaje jsem spokojená, využívám především informace 
ohledně nově vydaných zákonů. Snad bych uvítala, pokud je to v silách redakční rady více 
informací o konaných školeních v naší "vodařské" oblasti. Co se týče listinné nebo 
elektronické podoby - přestože mám neomezený přístup k internetu daleko příjemnější je pro 
mne vzít si zpravodaj do ruky a v klidu se usadit do křesílka a počíst si. Samozřejmě je to 
pouze můj subjektivní názor.  

Mirek Perný  - Protože jsem člověk trvale napojený na internet, tak preferuji sborník na 
www. Možná by to chtělo ale členům zaslat e-mailem upozornění, že je tam nový sborník, 
aby si toho každý všimnul. Pro zveřejňování neveřejných informací by bylo možné udělat 
přístup na určité části stránek jen pro členy po přihlášení (zadání hesla).  

A. Kubelková  - Ve Zpravodaji mě hlavně zajímají nové právní předpisy a rady. V práci 
občas ještě pomáhám.  

Věra Zachová  - Přikláním se k návrhu "Zpravodaj" zveřejňovat pouze na webové stránce, a 
té menší skupině členů, kteří nemají možnost přístupu zasílat v tištěné formě.  

Dále přišlo několik tel. informací v duchu předchozích po Internetu. Není to málo od 53 
členů? Potřebujete vůbec informace od nás? Uvítáme další názory. 

Odborné Informace - viz web Odborné Informace 

Nakládání s vodami 

viz web 
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SFT filtr – výrobek, který spoří investiční i provozní náklady 

viz web 

 

Labský kanál mezi Přeloučí a Pardubicemi 

viz web 

Přírodní čistírny odpadních vod pro malé producenty znečištění. Přírodní 
čistírny ano či ne? 

viz web 

110. výročí Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě  

23. června 2007 se v rámci oslav  110. výročí Vyšší odborné školy stavební a Střední 
školy stavební ve Vysokém Mýtě koná sjezd absolventů školy.  
Informace k 110. výročí školy najdete na http://www.isss.myto.cz/. Adresa: Komenského 
1, 566 19 Vysoké Mýto, tel.: 465 420 314, fax: 465 424 710, e-mail: sps@isss.myto.cz 

 

42. odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP 

Sdružení vodohospodářů ČR, Oblastní výbor Severočeského kraje pořádá ve dnech 19. a 
20. dubna 2007 v hotelu Bellevue v Jetřichovicích, okres Děčín. Informace na 
http://vodohospodari.cz  jindrich.kauca@unipetrol.cz. 

Hodnocení rizik ve vodním hospodářství 

Hodnocení rizik ve vodním hospodářství. Konference se bude konat 26. a 27. listopadu 2007 
na Fakultě stavební VUT v Brně. Aktuální informace naleznete na rizikavh.fce.vutbr.cz a 
získáte na adrese: julinek.t@fce.vutbr.cz. 

Právní předpisy pro vodohospodáře a podnikové ekology  

1. 1.  -  31. 3. 2007 

viz web 

Adresář OSVČR 

(pouze ve Zpravodaji v tištěné formě) 
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