Libor Ansorge:
1. Dne 29. dubna 2019 byl schválen Vládou ČR „Akční plán pro implementaci Národní strategie
otevřeného přístupu České repub-liky k vědeckým informacím na léta 2017–2020“. V souladu s
tímto vládním dokumentem mají vědecko-výzkumné instituce zajistit od 1.7.2020 otevřený
přístup k vědeckým informacím evidovaným v IS VaVaI především typu „J“ – článek v odborném
periodiku (Jimp, Jsc, Jost) a „D“ – článek ve sborníku. ČVTVHS by měla na tuto skutečnost
zareagovat a přímo deklarovat otevřený přístup k elektronickým verzím výstupů z akcí
pořádaných ČVTVHS (nejlépe s uvedením licence typu Creative Commons nebo podobné
licence)
2. S ohledem na výhled finančního hospodaření v roce 2020 vlivem pandemie koronaviru hledat
cesty k dalšímu zatraktivnění akcí pořádáných ČVTVHS. Doporučuji proto se do budoucna
soustředit 1. na uplatnitelnost výstupů z akcí ČVTVHS do IS VaVaI for-mou užší spolupráce s
odbornými periodiky jako je VTEI a Vodní hospodářství v podobě uplatnění příspěvků autorů
vystupujících na akcích ČVTVHS jako článků do těchto časopisů. 2. Využití nových kanálů pro
pořádání odborných akcí šíření znalostí o vodním hospodářství a ochraně životního prostředí
např. formou webinářů nebo on-line videokonferencí.
Růžena Divecká
Doporučuji zpracovat novou koncepci činnosti.

David Draský
Plně souhlasím s obsahem předložené Zprávy kontrolní komise.
Pokud by byl výborem společnosti vznesen požadavek, nabízím se provést přehlednou rešerši k
poskytovaným produktům (jako jsou např. bankovní poplatky, vedení účtů, atd.) u bankovních
domů v ČR.
Taktéž nabízím vypracování a předložení návrhu na možnou „virtualizaci“ našich aktivit. Ať už to
jsou schůze výboru, odborných skupin či pořádání on-line konferencí a přednášek a nebo i
kontakt mezi samotnými členy ČVTVHS.
Tímto bych tedy rád přiložil ruku k dílu pokud bude zájem.
Všem přeji mnoho zdraví.
Jan Plechatý
Kontrolní komise konstatuje, že „ve věci změny valné hromady na bezkontaktní včetně
hlasování per rollam je změna provedena sice s odkazem na ustanovení zákona č. 191/2020
Sb. v návaznosti na mimořádná opatření, přičemž ta se v současné chvíli na konání valné
hromady spolku přímo nevztahují.“
Jsem názoru, že zákon se v §19 odst. 1 na spolky vztahuje, neboť odkazuje na rozhodování
orgánů právnických osob (spolek je právnickou osobou).
„Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických
prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání ….“.
Spolek je obecně sdružení či skupina osob. V českém právu je od 1. ledna 2014 spolek zvláštní forma
právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem.
Právně upraven je v § 214–302 občanského zákoníku.
Též není pochyb o tom, že ve smyslu §1 odst. 2 písm. b) tohoto zákona, jedná se v současné době o
období Mimořádných opatření MZdr.
Jiří Poláček

Se všemi dokumenty souhlasím.
Jen v závěru usnesení se mi nezdá datum povinnosti uhradit členské příspěvky, které je shodné
s dnešním datem konání korespondenční VH.
Tomáš Urban
Není zřejmé jaký druh cenných papírů ČVTVHS drží a jaká je jejich rizikovost.
Stejně jako minulý rok, se nedomnívám, že je vhodné držet cenné papíry. Minulý rok to byla
nejistota ohledně stability eura (dluhopisy Řecko, Itálie, Španělsko), nyní je to Covid-19. nevelké
výnosy ve srovnání s rizikem nejsou motivační.
Petr Vít
Usnesení valné hromady je v mnoha bodech proklamativní a bez valného dopadu a tím i
smyslu. Líbí se mi tentokráte zpráva kontrolní komise a z ní by bylo vhodné čerpat inspiraci.
Celkově mi chybí podrobnější výklad, co bylo a nebylo u odborných akcí, především počty
účastníků a jejich ekonomický efekt (v roce 2019 ještě nebyl Covid). Také mi chybí ve zprávě
předsedy společnosti hodnocení celého volebního období. V žádné zprávě jsem neviděl vize do
budoucna, ale chápu že je to nyní obtížné.

