
USNESENÍ 
 VALNÉ HROMADY ČVTVHS, z.s. 

USKUTEČNĚNÉ DNE 30. ZÁŘÍ 2020 KORESPONDENČNĚ 
  

Valná hromada akceptovala rozhodnutí výboru ČVTVHS, z.s. uskutečnit vzhledem k současnému 
vývoji pandemie Covid-19 v ČR valnou hromadu 2020 korespondenčně a prodloužit funkční období 
výboru a KK až o 3 měsíce po dni, kdy skončí platnost všech mimořádných opatření. Tento postup 
vychází z ustanovení zákona 191/2020 Sb., zejména jeho hlavy IV týkající se zvláštních opatření ke 
zmírnění epidemie ve vztahu k právnickým osobám, a umožňuje seznámit přihlášené účastníky valné 
hromady prostřednictvím elektronické či běžné korespondence se zprávami o činnosti, o hospodaření 
v roce 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020, se zprávou kontrolní komise a formou per rollam hlasovat 
o usnesení. 

Valná hromada schvaluje: 

• Zprávu o činnosti společnosti za období od poslední valné hromady (26. září 2019). 

• Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2019. 

• Návrh rozpočtu na rok 2020. 

• Zprávu kontrolní komise. 

Valná hromada bere na vědomí: 

• přihlášku na valnou hromadu 11 individuálních či čestných členů a 12 zástupců 
přidružených členů s celkovou vahou hlasů 88 ze 158 možných, a tedy schopnost valné 
hromady přijímat usnesení i formou per rollam. 

• počet registrovaných členů ČVTVHS, z.s. k datu 30. září 2020: 
- individuálních a čestných členů 64 
- přidružených členů 17 

• ovlivnění činnosti i hospodaření ČVTVHS, z.s. v důsledku pandemie Covid-19. 

• prodloužení funkčního období výboru společnosti a kontrolní komise až o 3 měsíce po dni, 
kdy skončí platnost mimořádných opatření při pandemii Covidu-19 v ČR. 

Valná hromada ukládá: 

Výboru společnosti: 

• Svolat v době do 3 měsíců po dni, kdy skončí platnost všech mimořádných opatření, řádnou 
nebo mimořádnou valnou hromadu, při které bude provedena volba nového výboru 
společnosti a nové kontrolní komise na základě nominací kandidátů navržených k termínu 
25.9.2020, popř. nově potvrzených či doplněných kandidátů. 

• Průběžně řídit hlavní i vedlejší činnosti Společnosti v duchu poslání a principů ČVTVHS, z.s. 
uvedených ve stanovách. 

• Nadále uplatňovat hospodárný přístup při organizování odborných akcí, osvětové i provozní 
činnosti. 

• Připravovat odborné podklady a informace pro větší popularizaci vodního hospodářství, 
významu vody a ochrany vodního prostředí v médiích, a to zejména prostřednictvím svých 
přidružených členů a spolupracujících institucí. 

• Udržovat kontakty s ministerstvy zemědělství a životního prostředí, a nabízet uspořádání 
odborných akcí k podpoře realizace vodohospodářské politiky ČR. 

• Přispívat v rámci svých možností k vytváření a šíření odborných poznatků o vzniku a průběhu 
hydrologických extrémů (povodní a sucha) a podporovat aktivity svých členů směřující k jejich 
zvládání. 

• Spolupracovat s Českým svazem vědeckotechnických společností, z.s. a s dalšími subjekty 
profesně orientovanými na vodohospodářskou problematiku a ochranu životního prostředí, 
zejména Svazem vodního hospodářství ČR, z.s., SOVAK ČR, z.s. a Českým přehradním 
výborem. 

• Využívat nejrůznější vodohospodářské časopisy, zejména VTEI a Vodní hospodářství 
k prezentaci informací o připravovaných i uskutečněných odborných akcích, případně jejich 
závěrů a doporučení. K tomuto účelu využívat i vlastních webových stránek. 



• Pokusit se obnovit kontakty a zlepšit spolupráci se Slovenskou vodohospodářskou 
společností. 

• Využívat i nadále možnosti udělení Diplomu akademika Ježdíka v případech doporučení na 
ocenění významných vodohospodářských počinů.  

Odborným skupinám: 

• Upravit své formální ustavení v intencích Pravidel pro správu ČVTVHS, z.s. 

• Uspořádat alespoň jednou za dva roky odbornou akci na aktuální téma s vložným (tj. 
konferenci nebo seminář), popř. každoročně diskusní setkání, kulatý stůl apod. Stručnou 
informaci o konání akce včetně zhodnocení vždy neprodleně publikovat ve 
vodohospodářských periodikách a na webových stránkách společnosti. 

• Dbát na kvalitní odbornou a organizační přípravu odborných akcí a na to, aby tyto akce byly 
v souladu s posláním a principy společnosti a se zásadami jejího hospodaření. 

Členům společnosti: 

• Uhradit členské příspěvky individuálních i přidružených členů do 30. 9. 2020, popř. při využití 
možnosti realizovat úhradu na základě smlouvy o podpoře některé odborné akce až do 31. 12. 
2020. 

• Využívat všechny možnosti k osvětě o vodním hospodářství na školách všech stupňů pro 
vyvolání zájmu nastupující generace o problematiku vodního hospodářství a ochrany životního 
prostředí tak, aby se voda a vodní hospodářství staly trvalým celospolečenským tématem. 

V Praze dne 30. září 2020 

 
Za správnost: 

Ing. Jiří Poláček, předseda návrhové komise 
Ing. Václav Bečvář, CSc., tajemník ČVTVHS, z.s. 


