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Úvodem 

Vážení čtenáři Zpravodaje, 

toto číslo jste měli dostat v závěru minulého roku, ale protože se konání členské schůze 
posunulo až na závěr února 2008, bylo možné vydat Zpravodaj až teď (poslední dokument 
ze schůze jsme obdrželi 9. dubna). Omluvte proto i zpoždění některých informací. V tomto 
Zpravodaji zákonitě dominují dokumenty z členské schůze, příště se vrátíme k dřívější 
struktuře našeho časopisu. Věříme, že půlroční snížení činnosti naší oblasti je již nevratnou 
minulosti. 

V současné době máme příležitost pomoci navrátit podnikové vodohospodáře zpět do 
zákona díky rozpracovaným dvěma novela zákona o vodách a tím mj. výrazně zvýšit poslaní 
Sdružení vodohospodářů. Věříme, že maximálně pomůžete. Napište nám též Vaše názory 
na tuto problematiku. 

V současné době pracuje pětičlenná redakční rada, jelikož se podařilo rozšířit RR o další dvě 
členky. Dle organizačního řádu je (uvádíme jako kandidátky – byť pracují, ale musí je dle OŘ 
schválit členská schůze.   

Redakční rada OSVČR Kutná Hora 

 

Jubilea 2008 

V roce 2008 slaví významná jubilea členové naší oblasti: 

Ing. Josef Mlynář, 

čestný člen SVČR, člen RV, člen RR OSVČR Kutná Hora, bývalý podnikový vodohospodář a 
někdejší předseda OV sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora se dne 9. ledna 2008 se 
dožil významného jubilea sedmdesáti let 

Anna Kubelková - 1. července 

Pavel Sedlecký - 17. července 

Josef Janata - 23. listopadu 

MUDr. František Stehlík - 13. září 

Ing. František Kujan - 2. prosince 

Stanislav Šaněk - 29. prosince 

Oblastní výbor SVČR Kutná Hora, Redakční rada OSVČR Kutná Hora a klub seniorů 
jubilantům srdečně gratuluje k jejich významnému jubileu a přeje jim mnoho zdraví, 
spokojenosti v rodině, úspěchy v činnosti a moc elánu do dalších let. 

 

Základní materiály Oblastního sdružení vodohospodářů ČR 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. Petr Lázňovský - předseda - 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 
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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 

Ing. Šárka  Tichá - sarka.ticha@seznam.cz - 724 705 484 - MěÚ Kutná Hora 

Členská schůze Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora  

Zápis 

z členské schůze Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora konané v úterý dne 
26. února 2008 v restauraci Kréta od 14:30 hodin  

Přítomni :    dle prezenční listiny (22 členů) 

Omluveno :   9 členů 

Vzhledem k tomu, že ve 14.30 hodin nebyla přítomna nadpoloviční většina členů, byla 
schůze zahájena cca v 15.00 hod., tj. v souladu s platným jednacím řádem. Schůzi zahájil a 
řídil předseda sdružení Ing. Petr Lázňovský. Všemi přítomnými byl schválen program schůze 
bez připomínek. Byly zvoleni členové mandátní komise: Kohoutová, Zdeňková, Kalousková a 
členové návrhové komise: Anderle, Dymka, Kuřátko.  

Schválený program :  

a. Zpráva z činnosti – ing. Petr Lázňovský 

b. Zpráva z hospodaření – Ing. Hana Poláková 

c. Zpráva revizní komise – pí. Eva Kohoutová 

d. Zpráva o plnění usnesení minulé schůze – Jan Lázňovský 

e. Zpráva z republikového výboru SVČR – Irena Kalousková 

f. Zpráva redakční rady - Jan Lázňovský 

g. Zpráva z činnosti odborné skupiny – Josef Kuřátko 

h. Doplňující volby do OV SVČR Kutná Hora 

i. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2008 

j. Plán činnosti na rok 2008 - ing. Petr Lázňovský 

k. Diskuse 

1. Zprávu o činnosti přednesl Ing. Petr Lázňovský 

Byla podána zpráva činnosti oblastního výboru. Při poslední schůzi OV, konané dne 
31. 1. 2008, byl zvolen nový předseda sdružení Ing. Petr Lázňovský, po odstoupení 
Ing. Františka Kujana. 

 Z akcí se v r. 2007 uskutečnilo :  

- setkání vodohospodářů  

- voda a pozemkové úpravy (zprávu podal Ing. Lázňovský) 

- zájezd Šumava (zprávu podala pí. Tichá)  

- zájezd Korsika  

 2.  Zprávu o hospodaření za období 2007 přednesla Hana Poláková – viz příloha. 

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

 3. Zpráva revizní komise – pí. Eva Kohoutová 
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 Z 52 členů oblasti, zaplatilo 48, ostatní jsou čestní členové. Byla provedena kontrola 
hospodaření bez závad.  

 4. Zpráva o plnění usnesení minulé schůze – Jan Lázňovský 

 Členská schůze přímo neuložila žádné úkoly. Z textu je patrné, že schválila příspěvky 
členům sdružení na jednotlivé akce za předem stanovených podmínek. Splnění uvádí 
Zpráva o hospodaření. 

Rozesílání Zpravodaje RV: 

a) Zpravodaj bude vydán ihned po členské schůzi - splněno 

b) Ve Zpravodaji budou mimo jiné informace k připravovaným akcím - splněno 

c) Samostatnou přílohou Zpravodaje bude i Zpravodaj RV pro členy bez elektronické 
adresy - splněno 

d) Všichni členové Oblastního sdružení obdrží aktuální adresář; jakékoliv změny 
kontaktních údajů je nutné neprodleně sdělit OV- splněno ze strany RR, ale jsou 
případy, že členové neaktualizují kontakty 

e) Další číslo Zpravodaje RV již bude rozesílat OV, aby byl členům doručen 
s minimálním zpožděním od doručení do Oblasti - nesplněno, ale tiskne RR 

f) Členové byli vyzváni k aktivnímu přístupu k činnosti Oblastního sdružení – 
prakticky nesplněno. 

g) RR zajistí průběžnou aktualizaci webových stránek v intervalu 1x za měsíc – 
interval je výrazně kratší 

 5. Zpráva z republikového výboru SVČR – Irena Kalousková 

 - Republikový výbor se uskutečnil v roce 2007 v dubnu, červnu, říjnu a listopadu 
2007, další měl být dne 14. 2. 2008, ale pro úraz p. předsedy se nekonal.  

 -  Oblasti které ještě pracují jsou pouze Praha a Střední Čechy, Severočeši a oblast 
Kutná Hora. Oblast Východočeská a Jihočeská jsou zrušeny a oblast Morava pro 
nemoc předsedy přestala také pracovat. Dokonce byl zrušen seminář pořádaný 
Moravou. 

 6. Zpráva redakční rady - Jan Lázňovský 

Zpráva je přiložena k zápisu. V roce 2007 byly vydány 2 zpravodaje oblasti Kutná 
Hora. Jsou získáni 2 partneři zpravodaje, a to Vodní hospodářství a ENVI Web  

 7. Zpráva z činnosti odborné skupiny – Jan Lázňovský  

Bylo podáno stanovisko klubu seniorů OSVČR Kutná Hora k současné situaci 
Sdružení vodohospodářů. Mimo jiné byl podán návrh, aby se zatím neplatily 
Republikovému výboru příspěvky. Tento návrh nebyl odsouhlasen.  

 8. Doplňující volby do OV SVČR 

 Do oblastního výboru byla zvolena místo odstoupeného ing. Kujana  

 – Ing. Šárka Tichá.  

 9. Stanovení výše členských příspěvků na rok 2008 

Pro rok 2008 byly odsouhlaseny členské příspěvky ve výši 300,- Kč na člena, 100,- Kč na 
důchodce. Příspěvky je nutno uhradit do 31. 3. 2008 na účet u Komerční banky č.ú. 
43-1321130257/0100 – var. symbol členské číslo se seznamu členů  

 10. Organizační řád  

  Byly projednány a schváleny změny organizačního řádu – viz příloha.  

 11. Hodnocení členů sdružení  

  Bylo projednáno a nově upraveno – viz příloha.  
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 12. Plán činnosti na rok 2008 – Ing. Petr Lázňovský  

 Setkání vodohospodářů 28. - 29. 5. 2008 (garant – Jan Lázňovský, ing. Miroslav 
Perný, Marie Vytlačilová) + varhanní koncert  

 Pozemkové úpravy - 28. - 29. 5. 2008 (garant – ing. Petr Lázňovský) 

 Tuzemské zájezdy (květen a září) – ing. Šárka Tichá a Mgr. Iva Kopecká - 
termíny budou zveřejněny na webových stránkách  

 Zahraniční zájezd Pobaltí 22. – 27. 7 – ing. Hana Poláková 

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

13. Plán hospodaření na rok 2008 – Ing. Hana Poláková – viz příloha 

14. Diskuse – byla podána předběžná informace o zájezdu do Skotska v r. 2009 

15. Zpráva mandátní komise 

Dle zprávy mandátní komise je členská schůze usnášeníschopná. Z 52 členů oblasti se 
zúčastnilo 22, 9 bylo omluveno a 21 se nezúčastnilo (neomluvilo).  

16. Usnesení členské schůze 

 Usnesení členské schůze bylo schváleno přítomnými členy, 1 byl proti. 

 17. Ukončení schůze provedl předseda oblasti. 

Přílohy: 

a) Zpráva o hospodaření OSVČR Kutná Hora za rok 2007 

b) Rozpočet OSVČR Kutná Hora na rok 2008 

c) Hodnocení členů oblasti  

d) Organizační řád 

V Kutné Hoře, 26. února 2008.    Zapsala: Irena Kalousková 

 

Zpráva z činnosti OSVČR Kutná Hora za rok 2007 

V průběhu roku odstoupil z funkce předsedy oblastního výboru sdružení ing. František Kujan 
a novým předsedou OV OSVČR Kutná Hora byl zvolen ing. Petr Lázňovský.  

OV OSVČR Kutná Hora se v průběhu roku několikrát sešel a kromě jiného zřídil nový účet u 
Komerční banky, č.ú. 43-1321130257/0100 a účet u České spořitelny bude v 1. pololetí 2008 
zrušen a odsouhlasil změnu pronájmu kanceláře, kdy nájemníkem bude přímo ŘSD a 
OSVČR bude v bezplatném podnájmu na základě smlouvy s ŘSD 

V roce 2007 uspořádalo OSVČR Kutná Hora následující akce 

XXII. Setkání vodohospodářů 

termín konání: 24. – 25. 4. 2007, budova bývalého Okresního úřadu 

garanti akce: František Kujan, Miroslav Perný 

XII. konference Voda a pozemkové úpravy 

termín konání: 30. – 31. 5. 2007, budova bývalého Okresního úřadu 

garant akce: Ing. Petr Lázňovský 

Zahraniční zájezd na Korsiku  

6. – 17. 9. 2007 - garant akce: Veronika Lázňovská 

Tuzemský zájezd na Šumavu - termín konání: květen – červen 2007 

- garant akce Šárka Tichá 

http://www.vodakh.cz/
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Zprávu z jednotlivých akcí přednesou garanti akcí. 

ing. Petr Lázňovský, předseda OV SVČR Kutná Hora 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2007 

Jen v tištěné formě 

Hana Poláková 

  

Zpráva revizní komise OSVČR Kutná Hora 

Jen v tištěné formě 

Eva Kohoutová, předsedkyně RK 

 

Návrh rozpočtu na rok 2008     

Jen v tištěné formě 

Hana Poláková 

Zpráva redakční rady pro členskou schůzi 26/2 2008 

OSVČR Kutná Hora vede webovou stránku oblasti a vydává tištěný Zpravodaj oblasti. 
Převážná většina členů s připojením na Internet má oproti ostatním výhodu, že má možnost 
získávat aktualizované informace cca 2 x v týdnu, oproti Zpravodaji vycházejícímu po 
pololetích. 

Redakční rada bohužel musí získávat informace sama, protože s výjimkou povinných zpráv 
od garantů akcí, převážně předávaných s několika měsíčním zpožděním a fotografií 
převážně od Fr. Dyntery a Ing. Perného je odkázána na vlastní zprávy. Několik naších 
příspěvků převzala republiková redakční rada do Republikového Zpravodaje. 

K lepší informovanosti chybí RR od vlastních členů oblasti. Řada naších členů má zajímavé 
materiály a fotografie, ale oproti dřívějším dobám je nepředává pro informaci ostatním 
členům Sdružení. A právě vzájemné předávání zkušeností bylo podstatou k vzniku Sdružení. 
Prosím Vás o zlepšení. 

V roce 2007 jsme vydali dva Oblastní zpravodaje, ke kterým v příloze sama redakční rada 
tiskne Republikový zpravodaj, byť z poslední členské schůze jsme měli příslib pomoci. 
V roce 2007 jsme naši webovou stránku aktualizovali 71 x. Za rok byla navštívena 2 295 x, tj. 
cca 42 x týdně. Nebýt výpadku webové stránky v důsledku neuhrazení faktury za provoz byla 
by návštěvnost min. o 100 návštěvníků vyšší. V porovnání s webem www.vodohospodari.cz 
Severočeské oblasti, která má v průměru ročně 30 100 návštěv není naše stránka tak 
diskusní jako jejich a to je škoda. 

Rozsah příspěvků dle autorských archů byl v roce 2007:  

Na webových stránkách byly informace v rozsahu 4,18 AA, ve Zpravodaji 1,58 AA + 
navzájem přebírané podklady cca 80 %. Dokumenty a cizí příspěvky představovaly necelých 
20 %. Příspěvky našich členů tvoří zbytek, z toho Jan Lázňovský přes 60 %, Ing. Miroslav 
Perný cca 12 %, Ing. Petr Lázňovský, Ing. Šárka Tichá a František Dyntera po 2 % a Ing. 
František Kujan, Ing. Veronika Lázňovská, Stanislava Hrstková, Věra Zachová a Anna 
Kubelková společně zbývající 2,3 %. Z povinných zpráv z akcí jsme dostali zprávu ze 
zájezdu na Korsiku až letos. Schůzek RR bylo v roce 2007 - 6, při účasti přes 83 %. 

Webovou stránku jsme v letošním roce výrazně upravili K dnešnímu dni stránku navštívilo 9 
063 účastníků, z toho letos navštívilo stránku 495 účastníků, tj . přes 60 týdně. Prozatím je 
zveřejněno zpráv v rozsahu 1,09 AA., z toho dokumentů pro OSVČR 0,17 AA.. 

http://www.vodohospodari.cz/
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V roce 2008 plánujeme stejný rozsah činnosti jako v roce 2007 (mj. 2 Zpravodaje). Po 
obdržení dokumentů z členské schůze č. 1 a č. 2 před podzimní členskou schůzi. 
Předpokládáme zavézt na webu interní část (heslem bude čl. číslo) a knihu návštěv (vzkazy 
návštěvníků). Doporučujeme rozšířit RR o 2 další členy. 

 Jan Lázňovský, předseda RR 

  

Stanovisko klubu seniorů OSVČR Kutná Hora k současné situaci 
Sdružení vodohospodářů 

Situace celého Sdružení vodohospodářů ČR se v poslední době výrazně zhoršila.  

a/ Republikový výbor Sdružení vodohospodářů ČR již přestal plnit své poslání, přestal se 
řídit Stanovami Sdružení vodohospodářů ČR, což se výrazně projevilo na posledním 
Shromáždění delegátů, kdy nebyla předložena zpráva o hospodaření, zpráva RK a 
byla přijata opatření v rozporu se stanovami Sdružení vodohospodářů ČR a do 
dnešního dne nebyla sjednána náprava a navíc se činnost RV (resp. jeho předsedy) 
stále více odchyluje od stanov. Oblasti nemají přehled o celé členské základně, což mj. 
brání rozesílání pozvánek na akce.  

Navrhujeme:  

1) zastavit placení členských příspěvků RV do odstranění závad v jeho činnosti a o tomto 
rozhodnutí informovat RV 

2) požadujeme na RV provést rozbor hospodaření, seznámit s ním oblasti a nevyužívanou 
část finančního příspěvku přidělovat jednotlivým oblastem dle stanoveného klíče 

3) Doporučujeme honorovat příspěvky do Republikového zpravodaje a tím zlepšit jeho 
odbornou informační stránku  

b/ Situace OSVČR Kutná Hora se zhoršila zastavením činnosti OV v 2. polovině roku 2007 a 
rezignaci bývalého předsedy OV ing. Fr. Kujana na činnost ve Sdružení, včetně delšího 
onemocněním účetní oblasti. Zrušení kanceláře oblasti OV a rozptýlení pracovních 
materiálů mezi jednotlivé členy OV je špatné, mělo by být doplněno organizačními 
opatřeními, tak aby důležité materiály byly přístupné pro případné kontroly a mohly být 
využívány ostatními k zajištění činnosti oblasti. 

Naše stanovisko bylo předáno OV a ten již některé náměty využil. Navrhujeme:  

1) Doplnění OV Kutná Hora o nového aktivního člena. Činnost funkcionáře je náročná, 
takže ostatní mu musí pomoci, protože bez tvůrčí společné činnosti všech funkcionářů 
trpí celá organizace.  

2) Stanovit aktivní kontaktní místa a zabezpečit rychlé vyřizování záležitostí a informování 
ostatních členů OV, popřípadě členské základny. 

3) Aktualizovat organizační a jednací řád a Hodnocení členů pro současnou situaci OSVČR 
Kutná Hora 

4) Pravidelné konání schůzí OV a informovat o přijatých usneseních členskou základnu 

5) Členské schůze svolávat 2 v roce a předkládané návrhy sdělit členům prostřednictvím 
Zpravodaje oblasti členům (společně s pozvánkou) 

6) Zahájení aktivní činnosti zvolené revizní komise OSVČR Kutná Hora 

7) Soustředit od členů výborů jejich materiály a uložit je na určeném místě k dokladům 
oblasti, aby byly k disposici pro další práci, konání odborných akcí.  

8) Doporučené spojení XXIII. setkání a XIII. konferenci (včetně varhanního koncertu 
v chrámu Sv. Barbory) s členskou schůzi oblasti již OV přijal 

9) Základem dobré spolupráce a činnosti Sdružení byla vzájemná informovanost a pomoc 
ostatním členům. V současné době, kdy máme k disposici webovou stránku oblasti 
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vyzýváme ostatní členy o předávání potřebných informací a odborných zkušeností 
ostatním členům prostřednictvím redakční rady oblasti. Pro akce bude přínosem, budete-
li pomocí Vašich elektronických adres (i dalších) zvát další účastníky na naše akce. 

Klub seniorů OSVČR Kutná Hora nabízí pořadatelům akcí plnou pomoc. 

Při přípravě novely vodního zákona ještě šířeji vstoupit do příprav a pokusit se zařadit 
podnikové vodohospodáře opět do zákona. 

Bez Vašeho aktivního přístupu člena k činnosti Sdružení je velké nebezpečí, že celé 
sdružení zanikne. Je pravda, že poměry se značně změnily, ale při vzájemné spolupráci a 
vzájemné informovanosti má Sdružení stále své opodstatnění a význam. 

Klub seniorů OSVČR Kutná Hora zve i ostatní členy na schůzky seniorů (informace jsou na 
webu a ve Zpravodaji).  

Josef Kuřátko, předseda klubu vodohospodářů Seniorů 

Usnesení členské schůze OSVČR Kutná Hora  

konané dne  26. února 2008 

A.  Členská schůze schvaluje: 

1. Zprávu o činnosti OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

2. Zprávu o hospodaření OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

3. Plán činnosti OSVČR Kutná Hora na rok 2008 

4. Rozpočet OSVČR Kutná Hora na rok 2008 

5. Kalkulace akcí a výši autorských honorářů pro rok 2008 – 1 500 Kč/AA 

6. Členský příspěvek ve výši 300,- Kč, důchodci 100,- Kč se splatností do 31. 3. 2008.  

7. Aktualizaci dokladů - Organizačního řádu a jednacího řádu a Hodnocení činnosti 
členů sdružení 

8.  Zprávu mandátové komise.  

9.  Výsledky doplňujících voleb do Oblastního výboru SVČR Kutná Hora  

10.  Zahraniční zájezd na rok 2009 do Skotska  

11.  Poděkování Ing. Kujanovi za dosavadní činnost ve funkci předsedy OSVČR 

B.  Členská schůze bere na vědomí: 

1. Zprávu revizní komise OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

2. Zprávu redakční rady OSVČR Kutná Hora za uplynulé období 

3. Zprávu předsedy odborné skupiny vodohospodář senior 

4. Informace Ireny Kalouskové o činnosti RV SVČR  

C.  Členská schůze ukládá: 

1. Zástupcům Oblasti Kutná Hora v republikových orgánech trvat na činnosti 
těchto orgánů dle platných stanov a odstranění dosud neodstraněných 
nedostatků v činnosti těchto orgánů 

2. Zástupcům Oblasti Kutná Hora v republikových orgánech důsledně hájit 
zájmy Oblasti a všech členů SVČR včetně řádné prezentace všech Oblastí 
v republikovém Zpravodaji a republikových webových stránkách včetně 
hospodaření RV  

3. Členům republikových a oblastních orgánů SVČR a garantům akcí 
pravidelně a aktuálně informovat členy prostřednictvím oblastní RR 

4. Všem členům OSVČR Kutná Hora uhradit schválený členský příspěvek za 
rok 2008 do 31. března 2008  
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5. OV SVČR Kutná Hora a jednotlivým garantům věnovat maximální úsilí v 
přípravě a průběhu všech akcí a průběžně zveřejňovat aktuální informace 
prostřednictvím RR 

6. Všem členům OSVČR Kutná Hora trvale aktualizovat osobní kontakty u OV 

7. Všem členům OSVČR Kutná Hora aktivně spolupracovat s RR a zasílat 
příspěvky 

8. Redakční radě nadále informovat členskou základnu prostřednictvím 
Zpravodaje a webových stránek  

V Kutné Hoře, 26. února 2008.    předseda návrhové komise Ing. Karel Anderle 

 

Organizační a jednací řád organizace ČS VTS Oblastního sdružení vodohospodářů 
České republiky Kutná Hora 

I. Úvodní ustanovení 

Organizační řád a jednací řád Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora je 
vypracován dle stanov Sdružení vodohospodářů České republiky (dále jen "SVČR"), které je 
členskou organizací ČSVTS.  

Oblastní sdružení Kutná Hora (dále jen "OSVČR KH") je samostatným právním subjektem 
a s ostatními oblastními sdruženími tvoří základní články SVČR. 

1. SVČR je organizací členů zainteresovaných na činnosti v oblasti vodního hospodářství. 
Pomáhá svým členům při proklamování společenského významu funkce vodohospodáře, 
popřípadě ekologa. Usiluje o zlepšení jeho postavení a odpovídajícího zařazení u jeho 
zaměstnavatele (odst. I.5 a II.1 Stanov) a ve společnosti.  

2. Usiluje o zlepšení životního prostředí. Podle potřeb a zájmu svých členů SVČR zajišťuje: 

 pořádání odborných akcí 

 vzdělávací kursy a akce 

 odbornou a právní pomoc 

 hospodářskou a expertizní činnost 

 společenskou činnost 

 

3. Oblastní sdružení vodohospodářů České republiky Kutná Hora se ve své činnosti řídí 
organizačním řádem schváleným na členské schůzi OSVČR KH. Organizačním řád navazuje 
na jednotný organizační řád SVČR. 

II. Základní ustanovení 

1. OSVČR KH má sídlo v Kutné Hoře, Na špici 347 a sdružuje členy OSVČR hlásící se k 
OSVČR KH.  

2.  Nejvyšším orgánem OSVČR Kutná Hora je členská schůze, jejíž pravomoci jsou 
vymezeny v následující kapitole III. 

3.  Členství v SVČR je dobrovolné a individuální. Základním předpokladem členství je podání 
řádné přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Příslušnost k OSVČR Kutná Hora 
vzniká přijetím člena výborovou schůzí OV SVČR Kutná Hora. Členství zaniká 
odhlášením člena, nezaplacením ročního členského příspěvku v termínu určeném 
OSVČR Kutná Hora nebo vyřazením z OSVČR Kutná Hora při vážném porušení 
povinností člena. Člen se může k zlepšení specializace zapojit do činnosti jakékoliv 
odborné skupiny SVČR. 

4.  OSVČR KH řídí Oblastní výbor (dále jen "OV") a činnost kontroluje Revizní komise oblasti 
Kutná Hora (dále jen "RK"). OSVČR KH má zástupce v republikovém výboru SVČR (dále 
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jen "RV") resp. i revizní komisi SVČR. Na valnou hromadu SVČR vysílá své volené 
delegáty a navrhuje kandidáty do funkcí SVČR. 

5.  Činnost OSVČR KH se řídí ročním plánem činnosti a hospodaření. Hospodaření provádí 
dle čl. V Stanov. Finanční operace mohou provádět pouze členové OV pověření členskou 
schůzi. Členové sdružení platí roční členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzi. 
Část těchto příspěvků je na základě rozhodnutí Valné hromady zasílána RV.  

6.  Jednání orgánů OSVČR KH probíhá dle plánu činnosti případně požádá-li o zasedání 
minimálně třetina jeho členů nebo RV. Rozhodnutí jsou platná při souhlase nadpoloviční 
části účastníků a je-li přítomná nadpoloviční většina členů. V případě nižšího počtu 
účastníků, může členská schůze při účasti min. 10 členů, OV při účasti 3 členů a RK při 
účasti 2 členů přijímat usnesení po půlhodině čekaní pouze v bodech uvedených na 
pozvánce zaslané všem členům příslušného orgánu. Z jednání pořizuje určený člen zápis, 
který je archivován u OV, zápis RK musí být předán hospodáři a předsedovi OV. Pro 
členy jsou veškeré zápisy k disposici na členské schůzi. Zasedání orgánů sdružení se 
účastní i případně další pověření členové s hlasem poradním. 

III. Členská schůze OSVČR Kutná Hora 

1. Členská schůze, jako nejvyšší orgán OSVČR KH schvaluje: 

a/ zprávu o činnosti OSVČR KH za uplynulé období 

b/  zprávu o hospodaření OSVČR KH za uplynulé období 

c/  roční plán činnosti OSVČR KH, plán hospodaření a výši ročního členského příspěvku 

d/  důležité dokumenty OSVČR KH (např. změny organizačního a jednacího řádu apod.) 

e/  limity odměn a dary pro členy OSVČR KH 

f/ příspěvek členům OSVČR KH při konání členské schůze 

2.  volí členy OV a RK, včetně náhradníků na období dvou roků, volí kandidáty do 
republikových orgánů. Zároveň jmenuje tří až pětičlennou redakční radu. V případě 
potřeby doplňuje a ze závažných důvodů odvolává členy OV a RK během volebního 
období. Pověřuje členy k provádění financování. V případě potřeby volí oblastní komise. 

3. přijímá členy a ruší členství v oblasti 

4. poskytuje slevy vlastním členům na akce pořádané OSVČR KH 

5.  řeší náměty a připomínky členů, které přesahují pravomoc OV 

IV. Oblastní výbor SVČR Kutná Hora 

1. Pěti až sedmičlenný OV volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a 
jednatele. Úvodní schůzi řídí nejstarší člen orgánu. 

2. OV organizuje činnost celé organizace, navrhuje a řídí hospodaření OSVČR KH, stanoví 
pracovněprávní podmínky pracovníků kanceláře, provádí prostřednictvím garantů odborné 
a společenské akce, pravidelně sleduje přípravu akcí a připravuje návrhy pro členskou 
schůzi.  

3. Povinnosti a pravomoci funkcionářů OV : 

a/  Předseda jako statutární zástupce OSVČR a dle vzájemné dohody a v jeho nepřítomnosti 
místopředseda řídí činnost OV a OSVČR KH, zastupuje OSVČR KH s partnery, 
potvrzuje dohody a smlouvy a příslušné výplaty odměn, mezd a honorářů, podepisuje 
korespondenci. 

b/ Jednatel vede zápisy z členských a výborových schůzí, evidenci členů, agendu OSVČR 
KH a OV, podepisuje korespondenci. 

c/  Hospodář řídí hospodaření OSVČR KH. Účetní operace mohou vykonávat další 
pracovníci pod vedením hospodáře, kteří vedou veškerou účetní agendu. O hospodaření 
vedou pokladní deník, seznam pracovních smluv, seznam faktur. Přehledně ukládají 
účetní doklady. Vypracovávají faktury, zabezpečují úhradu nákladů, proplácí honoráře a 
odměny. Hospodář zodpovídá za její správnost a úplnost. Každou účetní operaci do výše 
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20 000,- Kč podepisuje další člen OSVČR KH schválený členskou schůzi s podpisovým 
právem. Účetní operaci nad 20 000,- Kč podepisuje vždy předseda nebo místopředseda. 
Pokladní hotovost v pokladně činí max. 10 000,- Kč s výjimkou doby konání schválených 
akcí. 

V. Revizní komise OSVČR Kutná Hora 

1.  Revizní komise je tříčlenná. Komisi ze svého středu volí předsedu, který komisi řídí. 

2.  RK v souladu se stanovami SVČR a statutem RK SVČR a dle ročního plánu a současných 
potřeb kontroluje hospodaření a činnost OV. S výsledky kontrol seznamuje OV a členskou 
schůzi. Minimálně jednou za rok předkládá zprávu s výsledky kontrol a návrhem opatření. 

VI. redakční rada OSVČR Kutná Hora 

1.  Redakční rada (RR) OSVČR KH zajišťuje informovanost členů oblasti (např. nepravidelně 
vydávaný Zpravodaj, webovou stránku oblasti) Redakční radu vede redaktor RR. 

2. Náklady RR se řídí schváleným rozpočtem oblasti. 

3.  Výše honoráře se vypočte z ročně schvalované ceny autorského archu.  

VII. Akce OSVČR Kutná Hora 

1. Akci OSVČR Kutná Hora je akce schválená členskou schůzi oblasti. 

2. Garanty akce schvaluje výbor oblasti 

3. Garant akce sestavuje projekt akce a předkládá jej OV ke schválení. V přípravném období 
akce se pravidelně účastní zasedání. OV a zde informuje o přípravě akce. Sestavuje 
program přednášek, tým přednášejících a náplň sborníku. Řídí akci, popřípadě svěřuje 
řízení jinému členu předsednictva akce. Organizačně zajišťuje akci dle schváleného 
projektu. Řídí tým organizačních pracovníků a zpracovává podklady k realizaci akce.  

4. Připravuje podklady pro uzavření smluv a objednávek. Předkládá podklady pro výplatu 
honorářů.  

5. Do 30-ti dnů po skončení akce předkládá OV komplexní zprávu o průběhu akce.  

VIII. Hodnocení činnosti členů 

1. Aktivita členů OSVČR Kutná Hora nad rámec běžných členských povinností je 
ohodnocena finanční odměnou. 

2. Odměna se řídí řádem „Hodnocení činnosti členů Oblastního sdružení vodohospodářů 
České republiky Kutná Hora. 

IX. závěrečné ustanovení 

Tento organizační a jednací řád byl schválen na členské schůzi dne 15. března 1995, 
doplněn na členské schůzi 25. listopadu 1999, 22. listopadu 2001, 20. ledna 2005 a 26. 
února 2008. Nabývá platnost dnem schválení změn a nahrazuje dosavadní organizační řád. 
Originál je uložen u OSVČR Kutná Hora, kopie u RV SVČR. Kopii obdrží všichni noví 
členové OSVČR Kutná Hora. 

Ing. Petr Lázňovský, předseda OSVČR Kutná Hora 

Hodnocení činnosti členů Oblastního sdružení vodohospodářů České 
republiky Kutná Hora  

Činnost OSVČR je založena na dobrovolné aktivitě svých členů. Aktivita členů OSVČR Kutná Hora 
nad rámec běžných členských povinností, kteří plní své základní povinnosti včetně zaplacení 
členských příspěvků, je ohodnocena finanční odměnou. Pro stanovení výše odměny je činnost 
rozdělena kategorií.  

I. Kategorie hodnocení 

Kategorie A : 
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Kategorie A zahrnuje běžnou činnost člena  

Kategorie B : 
Kategorie B zahrnuje činnosti nad rámec běžné činnosti člena, tzn. aktivní činnost v orgánech oblasti 
a republiky (výbor, redakční rada, komise)  

Kategorie C : 

Kategorie C zahrnuje nadstandardní činnost členů OSVČR Kutná Hora, která řadí Oblast 
Kutná Hora mezi aktivní členy SVČR a celé ČSVTS. Patří sem především odborná 
a organizační činnost člena při zajišťování jednotlivých akcí pořádaných Oblastí. S ohledem 
na nejistý finanční výsledek pořádané akce nelze na tuto práci sjednat dohodu o provedení 
práce bez rizika finanční ztráty Oblasti Kutná Hora.  

II. Ohodnocení jednotlivých kategorií 

Kategorie A   

Člen oblastního sdružení Kutná Hora získává slevy na akce OSVČR Kutná Hora 

- sborník    - sleva 30 % z ceny,  

-  CD     - sleva 50 % z ceny 

- vložné na odborné akce  -  sleva 100 % z ceny 

- vložné na tématické zájezdy - sleva 25 %, max. 2000,- Kč ročně  

- garant tématického zájezdu  - sleva 50 %, max. 5000,- Kč ročně  

                    -    členská schůze OS KH         -  50,- Kč příspěvek na občerstvení při účasti na 
schůzi   

Člen sdružení vodohospodářů ČR získává slevy na akce OSVČR Kutná Hora 

- vložné na odborné akce   -  sleva 200,- Kč  

Slevy na akce a zájezd může uplatňovat pouze člen OSVČR Kutná Hora (člen SVČR), který 
je členem min. 1 rok a který zaplatil v řádném termínu zálohu na zájezd, pokud byla 
stanovena. Sleva může být uplatněna pouze v případě, že se zájezdu zúčastní min. 20 % 
členů Oblastního sdružení Kutná Hora.    

Kategorie B : 

Výše odměny v max. výši na přípravu a zajištění zdárného průběhu akcí schválených 
členskou schůzí v plánu na příslušný kalendářní rok byla stanovena následovně:  

Činnost předsedy  ............................................................................. 5 000,-  Kč za rok  

Činnost místopředsedy a členů OV  ...............................................    3 000,- Kč za rok 

(při zastupování předsedy alikvotní zvýšení) 

Činnost jednatele  ............................................................................   3 000,- Kč za rok  

Činnost hospodáře  ........................................................................... 5 000,- Kč za rok 

Činnost předsedy redakční rady  ......................................................  3 000,- Kč za rok  

Činnost předsedy revizní komise  .....................................................  1 000,- Kč za rok 

Činnost ostatních členů RV a RR a jejich komisí   .........................        500,- Kč za rok 

Kategorie C : 

Na pokrytí finančního ohodnocení kategorie C bude použito vždy 50 % čistého přebytku 
akce. Zbývajících 50 % je příjmem Oblasti Kutná Hora. Pro kategorii C se pro případ 
finančního propadu akce stanoví finanční ohodnocení ve výši 50 % čistého výtěžku obdobné 
posledně realizované akce.  

K uvedenému finančnímu ohodnocení je vypočtena příslušná daň, která je při výplatě 
odevzdána finančnímu úřadu. 
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III. Výplata odměny 

Finanční odměna po zákonné srážce daně je splatná do 30-ti dnů po schválení vyhodnocení akce 
Oblastním výborem sdružení vodohospodářů Kutná Hora. 
 
Schváleno členskou schůzí dne 26. února 2008 

Ing. Petr Lázňovský, předseda OV SVČR Kutná Hora 

Z posledních schůzí OV 

Předposlední schůze OV se uskutečnila 8. dubna 2008 za účasti 5 členů. Hlavními body 
programu byla příprava XXIII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře a XIII. Konference Voda 
a pozemkové úpravy - 28. - 29. května 2008 (program a organizace, vč. rozšíření společné 
exkurze, kalkulace, účastnický poplatek, mj. nebude společný sborník, pro avizovaný zájem 
o akce budou změněna místa akcí). Dohodnuty úkoly pro jednotlivé členy do příští schůze. 
Projednáno rozšíření RR. Zpravodaj bude vydán s pozvánkami na akce po jejich uzavření. 

Na schůzi 16. dubna projednáno splnění úkolů a uzavřena příprava akcí (včetně společné 
exkurze). Obě akce budou v v sálech Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře 

Tématický zájezd 2008 - POBALTSKÉ REPUBLIKY 

Kombinovaný zájezd (letadlo/bus): Trakai - Vilnius - Hora Křížů - Rundále - Riga - Tallinn - 
Helsinky - Lahemaa – Kadriorg. Organizátor: CK MAMUT TOUR Beroun - program 
jednotlivých dnů bude upraven dle trasy zájezdu 

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1. den - Odjezd v ranních hodinách. Transfer autokarem z České republiky. Odlet z Berlína V 
závislosti na odletovém čase prohlídka TALINNU, jehož historické jádro je chráněno 2 km 
dlouhými dochovanými hradbami s dvacítkou věží... 

2. den - Snídaně. Návštěva někdejšího sídla litevských knížat, vodního hradu TRAKAI z 
počátku 14. stol. Prohlídka VILNIUSU, kdysi třetího největšího židovského města světa, pro 
nějž se vžilo označení "Jeruzalém severu" (Gediminasův hrad, katedrála, kostel sv. Petra a 
Pavla…). Ubytování ve Vilniusu. 

3. den - Snídaně. Zastávka u HORY KŘÍŽŮ, svatého poutního místa na umělém pahorku, 
které nemá na světě obdoby (několik tisíc křížů symbolizujících utrpení Krista i prostých 
Litevců jako výraz vzdoru vůči sovětskému režimu). Návštěva honosného zámku RUN-
DÁLE, nejvýznamnějšího souboru barokních budov na severu Evropy s nádhernými interiéry 
a zahradami ve francouzském stylu. Prohlídka RIGY, lotyšského hlavního města s největší 
gotickou katedrálou Pobaltí a známým hradem (Švédská brána, Prašná věž, secesní čtvrť 
zapsaná na seznamu UNESCO…). Ubytování v Rize. 

4. den - Snídaně. Dokončení prohlídky RIGY, metropole na břehu řeky Daugavy. Přejezd do 
TALLINNU. Návštěva starého města, které je muzeem středověké architektury - kostely tu 
střídají klášterní budovy a kupeckými domy z 15.-17. stol. (radnice, katedrála A. Něvského, 
věž Dlouhý Herman…). Ubytování v Tallinnu. 

5. den - Snídaně. Výlet do estonského národního parku LAHEMAA, jednoho z nejkrásnějších 
koutů pobaltské přírody s charakteristickými mokřady, panenskými lesy a ledovcovými 
"bludnými" balvany. Prohlídka barokního paláce KADRIORG postaveného v 18. stol. Petrem 
I. jako carská letní rezidence. Návrat na ubytování. 

6. den - Snídaně. Transfer autokarem do České republiky. 

Termín 22. 7. - 27. 7., CENA: 8 690 Kč, časová sleva: 400/200 Kč odjezdové místo: Praha, 
členové OSVČR z Kutné Hory. Cena zájezdu obsahuje: letenku Berlín - Tallinn, transfer z 
letiště v SRN, dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video, bufet), 4 x ubytování v 
hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením) 4 x snídani, 
průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
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Tématická část zájezdu se připravuje.  

Informace: Ing. Hana Poláková - jpcosmetics@mybox.cz - 321 727 858, 605 591 238 

 

Tématický zájezd 2007 - Korsika  

Veronika Lázňovská 

Zájezdu na Korsiku ve dnech 6 - 16. 9. 2007se zúčastnilo 21 zájemců, z toho 13 členů 
Sdružení vodohospodářů. Na zájezd se odjíždělo dne 6. 9. 2007 autobusem z Brna, přímo 
do italského Livorna, kde druhý den - 7. 9. 2007 jsme se naloďovali na trajekt do Bastie. 
Plavba trvala přibližně 4 hodiny a v dáli jsme měli možnost vidět ostrov Elbu. Po vylodění 
jsme autobusem pokračovali vnitrozemím do Porta - místa našeho prvního ubytování, kam 
jsme dorazili v podvečerních hodinách. Zbýval tedy čas na prohlídku městečka a také první 
vykoupání v moři při západu slunce. Druhý den jsme podnikli výlet kaňonem Georges de 
Spelunca - procházka nádhernou přírodou, ke starému janovskému mostu, dále zastavení v 
oblasti Les Calanches s bizardními skálami s nádhernými výhledy a nakonec nás čekala 
prohlídka Ajaccia - památník Napoleona a jeho vítězných bitev a zastávka u Iles 
Sanquinaires - "Krvavých ostrovů", kde jsme litovali, že zrovna nezapadá slunce, abychom si 
mohli vychutnat jejich opravdu "krvavé" zabarvení. Poté jsme odjeli do Porto Vecchia na 
ubytování, které jsme již do konce zájezdu neměnili. Ubytováni jsme byli v kempu s 
bazénem, v tzv. mobilhomech, které měli malou kuchyňku s vařičem, lednicí a mikrovlnnou 
troubou a vlastní sociální zařízení. Před každým mobilhomem bylo prostorné posezení na 
terase. Moře bylo vzdálené asi 5 minut chůze kempem. Následující den byl na programu 
výlet do Bonifacia - prohlídka města s bizardním hřbitovem, který svým vzhledem připomínal 
spíše honosné městečko než místo posledního odpočinku. Nenechali jsme si ujít vycházku 
nad útesy s výhledy na Perone a Sardinii a plavbu lodí pod útesy až k mořské jeskyni, která 
měla ve stropě otvor připomínající pod určitým zorným úhlem právě tvar korsického ostrova . 
Pátý den jsme po prohlídce starobylého městečka s universitou - Corte - udělali turistickou 
zastávku v národním parku Restonica s výhledy na Monte dOro a centrální korsický masiv. 
Následující den pak byl pro nedostatek zájemců zrušen fakultativní výlet na kaskády de 
Polischelu - jednalo se o náročnější turistiku s plaváním po 12 jezírkách uspořádaných do 
kaskád pod nádherným pohořím Bavellou. Byl navržen alternativní fakultativní program, a to 
návštěva pláže spojené s koupáním poblíž Porto Vecchia. Část účastníků této nabídky 
využila, část zůstala v kempu a koupala se na místní pláži a někteří vyrazili do Porto Vecchia 
obhlídnout tamnější saliny - nádrže na odpařování mořské vody a získávání soli. V 
podvečerních hodinách pak byla na programu prohlídka města Porto Vecchia s možností 
nákupu v supermarketu. Sedmý den jsme navštívili starobylé městečko Sartene - 
nejkorsičtější město a bývalé sídlo mafie, zastávku jsme udělali také ve Filitose, kde jsme 
měli možnost si prohlédnout prehistorické památky a zastavili jsme se na koupání u Porto 
Polo. 

Následující den jsme měli domluvenou odbornou exkurzi s výkladem u přehrady Ospedale, 
která zásobuje vodou velkou část Korsiky. Zajímavostí je, že zde není centrální úpravna 
vody, jak jsme na to zvyklí u nás, ale před každým větším městem, kam je voda z přehrady 
dopravována je vybudována vlastní úpravna vody, která toto město a jeho okolí zásobuje. 

Poté jsme si udělali procházku k vodopádu piscia di Gallo "čůrajícímu kohoutku" s lehčí 
turistikou v oblasti pohoří Bavelly. Následující den nás čekala turistika v oblasti Alta rocca s 
množstvím nádherných výhledů po celé oblasti. Desátý a jedenáctý den byl již věnován 
odjezdu do ČR, tj. poslední nákupy na cestu v Porto Vecchiu, přejezd do Bastie s individuální 
prohlídkou města a trajektem odjezd do italského Livorna a odtud do ČR. 
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Ohlasy a názory členů 

Vodohospodáři zpět do zákona o vodách 

Jan Lázňovský 

V současné době se blíží novely zákona o vodách k uzavření, máme příležitost navrátit 
podnikové vodohospodáře zpět do zákona. 

"Malá povodňová novela" vodního zákona může být do konce května již ve Sbírce zákonů, 
"velká novela" má termín předložení vládě  30. 6. 2008. 

Bohužel jsem od předsedy RV SVČR ing. Malínského CSc. nedostal odpověď, jak SVČR 
postupuje v navrácení podnikových vodohospodářů zpět do zákona. Dotazem na některé 
členy RV a předsedu RR jsem nezískal rovněž informace. Tak se pokouším tuto 
problematiku mj. zařadit do většiny přednášek na XXIII. setkání vodohospodářů v Kutné 
Hoře (včetně vazeb vodního, stavebního a zemědělského zákona). 

O "vodohospodářích do zákona" jsem mluvil ředitelem VH MZe RNDr. Pavlem 
Punčochářem, CSc., proti zařazení není, s ředitelem legislativy MZe Ing. M. Králem, CSc. 
Bude souhlasit se zařazením ve "velké novele", ale nesouhlasí s formou minulého 
"totalitního" návrhu. Nový návrh musí mít dobře zdůvodněnou potřebou vodohospodáře k 
ochraně vod. Ing. Jáglová pověřená řízením odboru ochrany vod Ministerstvo životního 
prostředí návrh vítá, ale chtěla by návrh.  

Dohodl jsem se mj. s JUDr. Rudolfem a Ing. Horskou (členka  MSVČR -  členka komise pro 
přípravu), že na tom zapracují. My i Severočeši všude i na webu bombardujeme k vytvoření 
tlaku, aby představitelé ještě více poznali vážnost věci a "vodohospodáře" zařadili. Ale o 
ostatních ze Sdružení nevím. 

Pro zařazení vodohospodářů zpět do zákona mj. potřebujeme i zdůvodnění "vodohospodářů 
do zákona". Otvíráme na našem webu (www.vodakh.cz) diskusi. Prosíme Vás, máte jistě 
dosti podnětů, zamyslete se na zdůvodnění a pošlete nám Váš návrh. Sestavíme materiál 
pro pracovní skupinu, členy RV SVČR i pro představitele resortů. Oficiální požadavek by měl 
předložit RV SVČR. 

Jistě i Vy pomůžete k svěření vodního hospodářství podniků do rukou odborníků, kteří 
dovedou ochránit vody před znehodnocením, sklady závadných látek a ostatní zdroje ke 
kontaminaci vod před záplavami a dovedou hospodařit s vodou. Představitelé podniků mají 
hlavně na mysli zisk z výroby a potřeby pro vody jsou pro ně přítěží a k uvědomění 
povinností k ochraně vod je nepřivedou jen obecné § vodního zákona ani případný strach 
z postihu z velmi nepravděpodobných kontrol. 

Jako členové SVČR musíme pro věc udělat maximum. 

 

Diskuse k činnosti SVČR v roce 2007 

Jan Lázňovský 

Byl jsem byl vyzván předsedou republikové redakční rady Ing. Srnským o příspěvek do 
republikového zpravodaje o činnosti oblasti Kutná Hora v roce 2007. Uvedu ho i v našem, 
protože pro kritiku ho RV nemusí přijmout stejně jako příspěvek o valné hromadě nejdříve 
přijatý a zařazený RR do zpravodaje, ale nakonec neuvedený. 

Zadané téma „Z činnosti oblasti Kutná Hora v roce 2007“ není možné hodnotit jen z pohledu 
samotné oblasti, protože oblast je ovlivněna celým Sdružením, ale i specifikou jednotlivých  
oblasti sdružení. Rovněž jeden kalendářní rok není správným údobím, lepší je hodnocené od 
jedné členské schůze do další(ch) pro daný kalendářní rok. 

Musím začít „zpackanou“ Valnou hromadou Sdružení vodohospodářů ČR, konanou 21/2 
2007. O té jsem uvedl polemiku „Bylo, nebylo?!?“ (v oblastním zpravodaji a zveřejněno 
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dosud na webové stránce oblasti v části DISKUSE). Bohužel uvedené problémy se 
nevyřešily a RV před nimi zastrčil hlavu do písku a tak poznamenaly celý rok. Tím, že stále 
trvají, dělají starostí poctivým členům a negativně ovlivňují jednání jednotlivých skupin 
sdružení a zhoršují zájem členů o činnost ve Sdružení.  

Činnost Oblastního sdružení vodohospodářů ČR Kutná Hora v roce 2007 vycházela z plánu 
činnosti schváleném na výroční členské schůzi Oblastního sdružení vodohospodářů ČR 
Kutná Hora ze dne 23. 11. 2006.  Na členské schůzi byl OV rozšířen na 7 členů při 
zastoupení po jednom členu z klubu seniorů a redakční rady oblasti. 

Ve dnech 24. - 25. dubna 2007 jsme uspořádali „XXII. Setkání vodohospodářů v Kutné 
Hoře“, 30. a 31. května 2007 XII. konferenci „Voda a pozemkové úpravy", 4. ročník 
tuzemského zájezdu na Šumavu ve dnech 18. - 20. 5. 2007 a tématický zájezd na 
Korsiku 6. – 17. 9. 2007. Účast na akcích, hlavně z řad členů sdružení (a to nejen 
z kutnohorské oblasti) by měla být podstatně vyšší.  Zprávy z akcí od garantů pravidelně 
uvádíme na našem webu a otiskujeme v Oblastním zpravodaji. 

Pravidelné informace z činnosti Sdružení, odborné a právní informace zveřejňuje OSVČR 
Kutná Hora webovou stránkou oblasti a tištěným Zpravodajem oblasti.  

V roce 2007 jsme vydali dva Oblastní zpravodaje, ke kterým v příloze přidáváme 
Republikový zpravodaj. V roce 2007 jsme naši webovou stránku aktualizovali 71 x, letos již 
přes 86 návštěv za týden.  

Klub seniorů k pohodě členů se sešel 5 x v roce. RK se sešla pouze jednou, těsně před 
členskou schůzi.  

Z tohoto pohledu byla činnost oblasti poměrně dobrá. Bohužel poslední schůze Oblastního 
výboru se sešla naposledy před XXII. Setkání vodohospodářů a další předseda Ing. Kujan do 
svého odstoupení z veškeré činnosti ve Sdružení k 31/10 (bez předání funkce) nesvolal (i 
když schůzi E-mailem avizoval). Problémy zvýšil vážný úrazu pí účetní. Další schůze se 
uskutečnila až v listopadu, aby nezbytně vyřešila nahromaděné problémy, včetně založení 
nového účtu.  

Plánované akce se garantům po zastavení činnosti OV podařilo uspořádat, ale další činnost 
oblasti byla výrazně ohrožena. Byly uhrazeny jen nezbytné faktury a pro letošní rok zbývá 
zaplatit mnohé úhrady ve výši cca 78 tis. Kč a bohužel za výrazně horší daňové odvody. Jen 
zásluhou hospodářky Ing. Polákové se podařilo obnovit Internetovou doménu, takže výpadek 
webové stránky v důsledku neuhrazení faktury za provoz byl obnoven. Bohužel se 
nepodařilo uspořádat podzimní tuzemský zájezd a nepodařilo se XXIII. setkání včas zařadit 
do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, takže členové ČKAIT nezískají při účasti 
jako v předchozích letech potřebné 2 body.  

Na schůzi OV 29/1 2008 byl novým předsedou oblasti zvolen Ing. Petr Lázňovský a byla 
připravena členská schůze, včetně plánu akcí 2008. 

Členská schůze se za účasti 22 členů konala 26. února 2008. K doplnění členů OV byla 
zvolena Ing. Š. Tichá. Byly projednán celý plánovaný program včetně, plánu akcí 2008, 
aktualizace Organizačního a jednacího řádu Oblastního sdružení vodohospodářů České 
republiky Kutná Hora a systému Hodnocení členů sdružení.  

Nejvíce diskutovaným bodem pro usnesení členské schůze bylo stanovisko klubu seniorů, 
které mj. navrhovalo vytvořit tlak na RV k odstranění nedostatků z valné hromady a činnosti 
RV. Z navrhovaných bodů stanoviska klubu seniorů nebylo přijato pozastavení odvodu 
členských příspěvků RV do odstranění závad v činnosti.  

Od valné hromady utekl více jak rok, přesto se RV neuráčil seznámit členy sdružení se 
zprávou o hospodaření za poslední volební období ani se stanoviskem republikové RK a 
dalšími informacemi, které valná hromada neprojednala, ani se způsobem jak tyto 
nedostatky odstranit. Nemáme informací o placení příspěvků od oblastí, když na valné 
hromadě zaznělo, že členské příspěvky za rok 2005 uhradily RV pouze oblast Kutná Hora, 
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Severočeši a zaniklá oblast Východočeská. Proč RV, když má k disposici pro informaci členů 
webovou stránkou a  Zpravodaj, nepředkládá členům informace? Co tají?  

Na co věnuje RV věnuje roční příspěvek od ČSVTS přes 50 tis. a příspěvky od oblastí, když 
nepořádá žádné akce, nehonoruje příspěvky do Zpravodaje (v rozporu se stanovami) a ani 
cestovné členům RV není jistě velké, když účast na zasedáních RV je mizivá (mj. když 
cestovné nemohou dostat členové, kteří jezdí na schůze v původních termínech, když se 
včas nedozví o změnách termínů zaslaných elektronicky těsně před jednáním /naši Ing. 
Mlynář a pí Pokorná a v současné době zástupci Moravy nemají možnost denně otvírat 
elektronickou poštu doručovanou mimo bydliště/, proč, když příjemce nepotvrdí příjem 
zprávy nepoužije svolavatel telefon)? Proč jsou uváděny v zápisech z jednání RV nepřítomní 
členové? Proč se zastavila komunikace s jihočeskou a moravskou oblasti? Když oblasti 
nepotvrzují přijetí elektronických zpráv, proč není využívaná pošta a telefon (mj. s paušálním 
měsíčním příspěvkem předsedovi)? Proč byl uveden lživý a štvavý dovětek v zápise z RV ze 
dne 18. 10. 2007 o jednání (zástupců severočeské a kutnohorské oblasti, které se nikdy 
neuskutečnilo) a na dotaz uvedených účastníků k předsedovi RV SVČR doposud nepřišlo 
vysvětlení? Na druhou stranu předseda RV SVČR přebírá kompetence za nejvyšší orgán 
SVČR – valnou hromadu, ani neprojedná v RV. Je toho mnohem více v čem RV neplní své 
poslaní.  

Přes tuto kritiku se členská schůze rozhodla nadále plnit svou povinnost a pravidelně 
odevzdávat příspěvky RV. Alespoň uložila svým členům v RV trvat na odstranění nedostatků 
v činnosti RV a trvat na činnosti RV v souladu se stanovami Sdružení a usnesením valné 
hromady.  

Při psaní kritiky na špatnou činnost mám pochybnosti zda je dobré se snažit probrat sdružení 
„z umírání“ a raději jako jiní (byť nerad) zcela ukončit činnost ve sdruženi a netrápit se. 

Seznam právních předpisů pro vodohospodáře a podnikové ekology  

1. 9. 2007 – 5. 4. 2008 

Jan Lázňovský 

374/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů (1. leden 2008) 

372/2007 Sb. Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště 
velkých spalovacích zdrojů (1. leden 2008) 

364/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (1. leden 2008) 

362/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony (1. leden 2008) 

361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (1. leden 
2008) 

357/2007 Sb. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba 
základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena 
pohonných hmot (1. leden 2008) 

323/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných 
pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(1. leden 2008) 
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301/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se 
stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (1. prosince 2007) 

282/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při 
dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na 
vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti prováděné 
hornickým způsobem, a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů (1. ledna 2008) 

281/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 
Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb. (1. 
ledna 2008) 

267/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České 
republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č.j. 14.200/88-SÚOP ze dne 
29.listopadu 1988 (reg.v částce 49/1988 Sb.) (1. listopadu 2007) 

266/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České 
republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři 
palice, Králický Sněžník, Revíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení 
státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské 
skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění 
pozdějších předpisů (1. listopadu 2007) 

265/2007 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žebračka a stanoví 
její bližší ochranné podmínky (1. listopadu 2007) 

264/2007 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Javorina a stanoví 
její bližší ochranné podmínky (1. listopadu 2007) 

262/2007 Sb. Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České 
republiky (23. října 2007) 

239/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování 
zemědělské půdy (1. října 2007) 

2008 

108/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení 
zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin 
a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 
219/2007 Sb. (4. dubna 2008) 

99/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách 
provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství 
spočívajících v ochraně životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních 
opatření), ve znění pozdějších předpisů (31. března 2008) 

81 a 82/2008 Sb. Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, 
které byly zařazeny do evropského seznamu (5. března 2008) 

77/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných 
zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, 
pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o 
veřejných zakázkách v eurech na českou měnu (1. dubna 2008) 

76/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
zákona č. 110/2007 Sb. (15. března 2008) 

75/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
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a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 60/2008 Sb. Vyhláška o plánech péče, 
označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ohraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci 
chráněných území) (15. března 2008) 

44/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o 
vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě 
nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů (15. února 2008) 

40/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 
vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 
619/2004 Sb. (15. února 2008) 

37/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní 
rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
lihu), ve znění pozdějších předpisů (1. března 2008) 

34/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (12. února 2008) 

28/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
pozdějších předpisů (12. února 2008) 

25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně 
některých zákonů (12. února 2008) 

23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb (1. července 2008) 

1/2008 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (30. dubna 2008) 

Odborné informace - akce 

Klub vodohospodářů seniorů - 13. května 2008 - Na Krétě 14,00 hod. 

 

XXIII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře - Současnost a výhled legislativy životního 
prostředí - 28. - 29. května - společně s XIII. konferenci - Voda a pozemkové úpravy se 
sborníkem, s varhanním koncertem, výstavou firem a společnou exkurzi 

Garanti akce: Jan Lázňovský, odborný, tel.: 322 319 765, 737 752 522, j.laznovsky@quick.cz 

Ing. Miroslav Perný, prezentace firem, tel.: 327 511 871,603 826 563, e-mail: lab@unskh.cz 

Marie Vytlačilová, organizace, ubytování + koncert, tel.: 736 427 512, e-mail: 
vytlacilova@vhskh.cz 

Vložné pro členy oblasti Kutná Hora (bez sborníku) - zdarma 

XIII. Konference Voda a pozemkové úpravy - 28. - 29. května 2008 - společně s XXIII. 
Setkáním vodohospodářů se sborníkem, s varhanním koncertem, výstavou firem a exkurzi. 

Garant akce: Ing. Petr Lázňovský, tel.: 327 536 026, e-mail: Petr.Laznovsky@mze.cz 

Vložné pro členy oblasti Kutná Hora (bez sborníku) - zdarma 

 

mailto:Petr.Laznovsky@mze.cz
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OBLASTNÍ SDRUŽENÍ VODOHOSPODÁŘŮ ČR SEVEROČESKÉHO KRAJE pořádá 17. - 
18. dubna 2008 44. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ŽP v hotelu Bellevue 
v Jetřichovicích, okr. Děčín a na podzim 2008 - 45. seminář. 

Informace: www.vodohospodari.cz, Dagmar Kabátníková 

 

ASIO, spol. s r.o. Brno - Výstava URBIS 2008 v Brně - 22. - 26. 4. 2008. Informace a 
přihlášky www.asio.cz - info@asio.cz. 

 

ČESKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a ODBORNÁ 
SKUPINA ODPADNÍ VODY A ČISTOTA VOD a VÝZKUMNÝ ÚSTAV 
VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA, V.V.I. 

Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství - 5. - 7. května 2008 

Informace tel.: 221 082 386 , fax: 222 222 155, muller@csvts.cz 

Přílohy 

Republikový Zpravodaj 3/2007 - obdrží pouze členové bez Internetu 

Obsah 

Spolková činnost 

Akce uskutečněné Kutnohorskou oblastí – Jan Lázňovský 

Akce připravované Kutnohorskou oblastí – převzato ze Zpravodaje OSVČR Kutná Hora  

Norské hory a fjordy - Veronika Lázňovská 

Podzimní studijní cesta s exkurzí do Horního Rakouska s VTS Pražské teplárenské, a.s. - 
Hana Kratochvílová 

Redakční zprávy 

Stalo se to před jednadevadesáti lety – Stanislav Srnský 

PF 2008 – Dana Lídlová 

Příloha 

Přehled akcí České společnosti krajinných inženýrů v roce 2008 – František Kulhavý 

Republikový Zpravodaj 1/2008 - obdrží pouze členové bez Internetu 

Spolková činnost 

O činnosti Oblastního výboru SVČR Prahu, střední a západní Čechy v roce 2007 – Věra 
Sigmundová 

Z činnosti oblasti Kutná Hora v roce 2007 – Jan Lázňovský 

Články 

Rok planety Země 2008 – Vok Malínský 

Filtry pro úpravu vody – Věra Sigmundová 

Hlávkův most, Hlávkova kolej… - Vok Malínský 

Česká pobočka Siemense – Vok Malínský 

Redakční zprávy 

Vodohospodáři zpět do zákona o vodách  – Jan Lázňovský  

Pozvánka na workshop „Zkušenosti praxe s Vodním zákonem“ – František Kulhavý 

 

http://www.vodohospodari.cz/
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Pozvánka na XXIII. setkání 

Pozvánka na XIII. konferenci Voda a pozemkové úpravy 

 

Tiráž  

Vydáno pro členy OSVČR Kutná Hora jako vnitřní informace – neprodejné 

Redakční rada: 

Jan Lázňovský, Štefánikova 1, 284 01 Kutná Hora, 322 319 765, 737 752 522 -  
j.laznovsky@quick.cz, Josef Kuřátko, 327 591193, 606 527327 - josef.kuratko@seznam.cz, 
Ing. Josef Mlynář, 321 723 525, 721 362 186 - josef.mlynar@seznam.cz, kandidátky: Ing. 
Eva Valterová, 494 667 571, evalterova@kr-kralovehradecky.cz, Věra Zachová, 499 456 
518, 737 133 737, vzachova@krnap.cz 

Foto – Jan Lázňovský 

Rozsah - celkem 2,00 AA  

mailto:josef.kuratko@seznam.cz
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