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1. Úvodem 
Po odkladu valné hromady z jarního termínu v důsledku vládních opatření a následně vzhledem 
k současnému vývoji pandemie Covid-19 v ČR schválil výbor společnosti dne 18. 9. 2020 změny ve 
způsobu organizace Valné hromady společnosti připravené na 30. září. Tento postup vychází z 
ustanovení zákona 191/2020 Sb., která po dobu mimořádných opatření při epidemii Covid-19 umož-
ňují orgánům právnických osob rozhodovat písemnou formou – Valná hromada společnosti bude 
uspořádána jako korespondenční. 
Korespondenční Valné hromady se zúčastnilo celkem 11 individuálních či čestných členů, 12 pově-
řených zástupců kolektivních členů a 3 členové výboru jako hosté. Prostřednictvím elektronické poš-
ty obdržel každý zprávu o činnosti v období září 2019–září 2020, tabelární přehled o hospodaření 
v roce 2019 včetně návrhu rozpočtu na rok 2020, přehled fiskálních výsledků v období 2014–2019, 
komentář k hospodářské zprávě a návrhu rozpočtu, zprávu kontrolní komise a návrh usnesení. Čle-
nové a pověření zástupci kolektivních členů dostali také hlasovací list s návodem na provedení hla-
sování formou per rollam. 
Vzhledem ke korespondenční podobě valné hromady byli výborem určeni jako předseda mandátové 
komise Ing. Miroslav Tesař, CSc. a jako předseda návrhové komise Ing. Jiří Poláček. Z hlediska 
mandátu uvedení účastníci disponovali 88 ze 158 možných hlasů, takže valná hromada byla plně 
usnášeníschopná. 

2. Prezence 
Seznam účastníků korespondenční valné hromady je řazen podle abecedy a jsou uvedena jejich 
jména bez titulů: Libor Ansorge, Václav Bečvář, Vojtěch Broža, Jindřich Břečka, Josef Bucek, Jan 
Daňhelka, Růžena Divecká, David Draský, Pavel Fošumpaur, Tomáš Kendík, Petr Kuba, Jan Kubát, 
Marek Maťa, Bohumil Müller, Jan Plechatý, Jiří Poláček, Martin Poláček, Pavel Punčochář, Jiří Skal-
ník, Miroslav Tesař, Antonín Tůma, Tomáš Urban, Petr Vít. 
Hosté – členové výboru ČVTVHS bez pověření zastupovat kolektivního člena: Michal Krátký, Mark 
Rieder, Petr Tušil. 

3. Zpráva o činnosti ČVTVHS, z.s. v období od září 2019 do září 2020 
Zprávu připravil předseda společnosti Mgr. Mark Rieder. Informoval v ní o činnosti výboru 
v uvedeném období a o plnění jednotlivých bodů usnesení loňské valné hromady. Bylo uspořádáno 
8 odborných akcí, ale pouze jediná patřící do roku 2020. V důsledku koronavirové epidemie bylo 5 
dalších akcí připravovaných na jaře zrušeno a stejně tak dalších 5 akcí, které byly plánovány na ří-
jen–prosinec tohoto roku. Dále pozitivně zhodnotil spolupráci s většinou našich přidružených členů, 
prospěšné kontakty s ministerstvy zemědělství a životního prostředí i s Českým svazem vědecko-
technických společností, z.s., Svazem vodního hospodářství ČR, z.s., se SOVAK ČR i s Českým 
přehradním výborem. Zdůraznil jejich podporu a spolupráci jako výraz ocenění našeho působení 
v oboru i jako pochopení snah o to, aby se vodní hospodářství neztratilo v proměnách současnosti, 
Podpory i spolupráce si vážíme a budeme se o ni opírat i v dalších letech. Zpráva obsahuje i zmínku 
o styku se Slovenskou vodohospodářskou společností, o problémech se zařazováním vybraných ak-
cí do vzdělávacího Programu Ministerstva vnitra pro úředníky a ujištění, že chceme pokračovat v 
tradici oceňovat významné práce a přínosy v oboru udělením Diplomu akademika T. Ježdíka. Závě-
rem je konstatováno, že výbor Společnosti, kontrolní komise, odborné skupiny i tajemník si počínali 
po celé období zodpovědně a je uvedeno poděkování za zvládání nelehké situace v roce 2020. 

4. Zpráva o hospodaření v roce 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 
Tabelární přehled hospodaření v roce 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 obdrželi účastníci kore-
spondenční valné hromady společně se stručným přehledem fiskálních výsledků za celé funkční ob-
dobí 2014–2019 a komentářem, které byly připraveny tajemníkem společnosti, Ing. Václavem Beč-
vářem, CSc.  
Náklady plánované na rok 2019 byly čerpány z 98,6 %. Celkově jsme předpokládali schodek ve výši 
163 tis. Kč, skutečnost byla sice lepší, nicméně se schodkem 31,8 tis. Kč. Jedinými a hlavními fi-
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nančními zdroji ČVTVHS jsou vedle členských příspěvků naše odborné akce. V rámci naší hlavní 
činnosti bylo v roce 2019 uspořádáno 9 konferencí či seminářů (včetně valné hromady), z toho 3 se 
zahraniční účastí. Na 3 dalších konferencích jsme se podíleli organizační, propagační a personální 
spoluprací tehdy, když jsme nebyli hlavním organizátorem. 
Návrh rozpočtu na rok 2020 zohledňuje dopad pandemie Covid – 19 na naše odborné akce, a tím i 
na rozhodující zdroj příjmů, který bude nulový. Zbývají pouze členské příspěvky a dar ČVTVHS, a 
tak je celkový výnos téměř přesně stanoven ve výši 235 tis. Kč. Nezanedbatelná část nákladů jsou 
pak náklady mandatorního charakteru – osobní náklady, nájem, úklid, energie, telefony, internet, 
služby účtárny. Náklady na odborné akce, schůze výboru a odborných skupin jsou v roce 2020 za-
nedbatelné. Odhad nákladů činí 702 tis. Kč a výsledkem hospodaření v roce 2020 by tedy měl být 
deficit, a to ve výši 467 tis. Kč. 
V poslední části finanční zprávy je celkový přehled finančních prostředků naší společnosti na konci 
roku 2019: s prostředky v KB průběžně hospodaříme, v RB je naše rezerva uložená především 
v cenných papírech. Celkový stav k 31.12. 2019 činil 1 767 518,08 Kč, což je o 16 976,59 Kč více 
než na konci roku 2018 a o 143 182, 74 Kč více než na konci roku 2014. 

5. Zpráva kontrolní komise 
Zprávu zpracovala předsedkyně komise Ing. Růžena Divecká. Zpráva rekapituluje činnost společ-
nosti v roce 2019 z pohledu kontrolního orgánu, přičemž upozorňuje na některé nedostatky (využí-
vání webu, málo osvěty, nedostatečná prezentace odborných akcí, málo aktivit odborných skupin 
nad rámec pořádaných seminářů a konferencí) a zejména kriticky pohlíží na nedostatečně aktuální 
formu odborných akcí a nulové využívání moderních technologií (on-line školení, e-learning) apod. 

6. Volby nového výboru a kontrolní komise ČVTVHS, z.s. 
Plánované volby do výboru společnosti a KK se nekonaly, protože korespondenčním způsobem nel-
ze garantovat tajnost volby. V souladu se zákonem 191/2020 Sb. lze prodloužit funkční období výbo-
ru a KK až o 3 měsíce po dni, kdy skončí platnost všech mimořádných opatření. Této možnosti bylo 
využito a volby se uskuteční na řádné nebo mimořádné valné hromadě, která bude svolána, až to 
bude možné. 

7. Připomínky a návrhy 
V rámci korespondenčního uspořádání valné hromady byl v rámci hlasovacích listů ke schválení 
usnesené vytvořen prostor k uplatnění připomínek, návrhů či doplňků. Tuto možnost využilo 7 účast-
níků z celkem 23 hlasujících. Přepis těchto připomínek je přílohou tohoto zápisu. 

8. Návrh a schválení usnesení 
Návrh usnesení byl zaslán přihlášeným členům korespondenční valné hromady a byl jednomyslně 
schválen všemi hlasy, tj. hlasy s celkovou vahou 88. Usnesení je také přílohou tohoto zápisu. 

9. Závěr 
Zápis s oběma přílohami bude rozeslán všem členům ČVTVHS, z.s. Výsledkem valné hromady, 
zejména zprávou kontrolní komise a dodanými připomínkami a návrhy účastníků korespondenční VH 
se bude zabývat výbor při svých dalších jednáních. 
Vzhledem k odložení voleb výboru a kontrolní komise není k zápisu přikládán seznam členů, odbor-
ných skupin, výboru a kontrolní komise. Veškeré tyto informace jsou v aktuální podobě k dispozici na 
webu www.cvtvhs.cz.  

V Praze dne 30. září 2020 

Napsal: Ing. Václav Bečvář, CSc., tajemník ČVTVHS, z.s. 
Schválil: Mgr. Mark Rieder, předseda ČVTVHS, z.s. 

http://www.cvtvhs.cz/

