
Zápis Valné hromady ČV ICIDu  
konané dne 5.5.2009 v zasedací místnosti MZe ČR 

 
Úvodní slovo místopředsedy J.Čermáka. Omluvil předsedkyni, M.Šťastnou, přivítal účastníky 
a řízení programu zasedání předal sekretáři, R.Muzikářovi. 
 
Program zasedání valné hromady: 

1. Zahájení  
2. Volba, pracovního předsednictva, zapisovatelů, mandátové komise, skrutátorů 

(volební komise), návrhové komise  
3. Přijetí nových členů  
4. Zpráva hospodáře o finančních záležitostech a aktuálním stavu členské základny  
5. Zpráva mandátové komise  
6. Zpráva o činnosti za rok 2008  
7. Zpráva RK  
8. Zpráva o plnění partnerství s AVK ČR a návrh na způsob a obsah spolupráce na 

období 2006/10  
9. Rekapitulace zájemců o činnost ve výboru a RK a přednesení návrhu stávajícího 

výboru na nové členy a funkcionáře  
10. Představení zájemců o práci a funkce ve výboru a RK  
11. Volba nového výboru, funkcionářů a RK  
12.  Odborná přednáška, zaměřená na možné pole dlouhodobého aktivního zájmu ČV 

ICID (nově se vyskytující škodlivé látky v povrchových vodách)  
13. Návrh aktivit 2009/10  
14. Diskuse  
15. Schválení navrženého programu, zápisu a usnesení  
16. Ukončení zasedání  

 
Schválení programu zasedání 
Souhlas: všichni přítomní (15 členů) 
 
K bodu 2) Volba pracovního předsednictva, zapisovatelů, mandátové komise, skrutátorů 
(volební komise), návrhové komise: 
- předsedá: R.Muzikář 
- zapisovatel: Z.Kulhavý 
- mandátová a volební komise: F.Doležal, V.Klokočník 
- návrhová komise: J.Čermák, Z.Kulhavý, R.Muzikář 
- ověřovatelé zápisu: J.Benda, R.Muzikář (oba ze stávající exekutivy), J.Zavadil, K.Štěpaník 

(ze členské základny) 
Schválení předsednictva a komisí: schváleno všemi hlasy 
 
K bodu 3) Přijetí nových členů 
Z.Kulhavý informoval o doručených přihláškách v období od posledního zasedání exekutivy: 
M.Nechvátal, V.Puklová, T.Pavlíček, P.Žlábek, V.Bystřický, M.Koupilová, J.Moravcová, 
P.Ondr, P.Lesný. Přečetl odbornou charakteristiku uchazečů z vyplněných přihlášek. Bylo 
upozorněno na duplicitu přihlášky P.Ondra, který již členem je, tato přihláška byla proto 
stornována. Přijmutí nových členů bylo plénem odsouhlaseno. 
 
K bodu 4) Zpráva hospodáře o finančních záležitostech a aktuálním stavu členské základny 
Z.Kulhavý podal informaci: 



Registrace u finančního úřadu proběhla 4.12.2006 (FÚ Praha 5), poté byla každoročně 
podávána daňová přiznání (za roky 2006, 07, 08) 

 
 1.1.2006 /* 1.1.2007 1.1.2008 1.1.2009 
Stav účtu 282 218,54 175 844,53 165 811,12 164 960,26 
V pokladně     1 576,00        544,00   10 398,50     7 804,00 
CELKEM 283 794,54 176 388,53 176 209,62 172 764,26 
 
/* V roce 2006 byly hrazeny do ústředí ICIDu příspěvky za roky 2003, 2004 a 2005 (2.345 

US$) 
 Od roku 2006 jsou příspěvky hrazeny MZe. ICID potvrdil přijetí příspěvku za rok 2006 

dopisem ze dne 6.12.2006 a za rok 2007 dopisem ze dne 7.3.2007. Byla potvrzena platba 
za rok 2008, pro rok 2009 je částka zvýšena na 2.490 US$ a projednána úhrada MZe (viz 
Odbor protokolu, 11170, Hana Smetanová) 

 
Ročně jsou uzavírány smlouvy o provedení práce (viz zápis exekutivy z 12/9/2006): 
- sekretářka 6 tis.Kč (vyřízení korespondence ČVICID včetně distribuce časopisu Irrigation 

and Drainage do knihoven a běžnou administrativu předsedy ČV), 
- pokladník 2 tis. Kč (vedením poklady ČVICIDu a ekonomické agendy). 
 
Finanční uzávěrka mezinárodního workshopu „Hydrologická bilance a tvorba odtoku a jakosti 
vody v zemědělských povodích odvodněných trubkovou drenáží“, pořádaného ve dnech 4. - 
6. 9. 2007 v Brně, jehož spolupořadatelem byl také ČV ICID. Workshop byl z finančního 
pohledu skončil přebytkem 14 tis. Kč. pro ČV ICID. 
 
Návrh rozpočtu ČV ICID na rok 2009: 
Příjmy (odhad): 
- za placení členských příspěvků: 30x 200+200 resp. 100Kč ....   9 tis. Kč 
- úroky z běžného účtu  ....   1 tis. Kč 
  CELKEM  .... 10 tis. Kč 
Vydání (odhad): 
- platby za vedení účtu  …. 1,2 tis. Kč 
- dohody (6 tis. + 2 tis.) ….    8 tis. Kč 
- poštovné  ….    1 tis. Kč 
   CELKEM  …. 10,2 tis. Kč 
Je navržen vyrovnaný rozpočet. 
O rozpočtu bylo hlasováno, návrh byl schválen (15 pro, 0 proti). 
 
K bodu 5) Zpráva mandátové komise 
Přítomno je 6 členů stávající exekutivy, 3 členové revizní komise. 
Volební komise zahájila činnost, je připravena volba do orgánů ČV ICID. 
 
K bodu 6) Zpráva o činnosti za rok 2008 
Zprávu přednesl J.Čermák, jsou k dispozici roční zprávy, předávané na MZe. 
Kriticky se vyjádřil k činnosti za uplynulé 3 roky. 
Správci WEBu bylo uloženo roční zprávy zpřístupnit na Internetu. 
 
R.Muzikář informoval o korespondenci přicházející z ústředí ICIDu a o její další distribuci 
exekutivě a členům (využití databáze elektronických adres). 



F.Doležal informoval o rámci činnosti v ERWG, kde je členem redakční rady časopisu. 
Upozornil, že podmínkou je pravidelná účast na zasedáních, což je komplikované 
v souvislosti s pokrýváním cestovních nákladů, které si musí hradit každý účastník z vlastních 
zdrojů. 
J.Benda informoval o problematice závlah v ČR na základě zkušeností provozovatele 
závlahových systémů (cena závl. vody se pohybuje kolem 2.19 Kč/m3, cena energie kolem 
2.20 Kč/kWh). Vysoké jsou náklady na provoz s ohledem ke stáří systémů. Letos bude 
uveden nový dotační titul na hlavní závl.zařízení – připravován MZe. Dosud byly dotační 
tituly pouze na závlahový detail. Chybí evidence využívání závlah. Zájem o závlahy se 
zvyšuje. 
 
Dotaz (K.Štěpaník): kde lze zapůjčit časopis Irrigation and Drainage. Odpověď (R.Muzikář): 
13 výtisků časopisu je distribuováno do knihoven dle seznamu – viz zpráva o činnosti za rok 
2008. 
 
Stav členské základny. 
V roce 2007 byla provedena aktualizace evidence členů: 
- k 4.5.2009: evidováno 96 členů 
- z toho provedlo regulérní registraci: 40 členů (tj. vyplnění dotazníku /**  + 6 odhlášek) 
- z 96 nebylo dosud 8 členů schváleno přijetí (nezasedala exekutiva ani valná hromada) 
- z 96 platilo příspěvky/*** : 24 – za rok 2007; 26 – za rok 2008 (za rok 2006 odpuštěny/**** ) 
- z 96 členů disponujeme na 67 členů e-mailovými adresami, na 24 členů adresami 

poštovními, na 5 členů kontakt schází 
 
Poznámky: 
/**  dotazník by rozesílán 12.04.2007 (obsahoval mj. formulář: dotazník člena; formulář: 

odhlášení členství), resp. je zasílán novým členům 
/***  částka: 200,- Kč pro člena – fyzickou osobu 

 100,- Kč pro člena – fyzickou osobu; snížená částka pro důchodce a pro 
členy mladší 30-ti let 

 1.000,- Kč pro člena – právnickou osobu za prvního delegovaného zástupce, 
 200,- Kč pro člena – právnickou osobu za druhého a dalšího delegovaného 

zástupce. 
 
/****  Na valné hromadě ČV ICID dne 15.9.2005 bylo rozhodnuto upustit od vybírání 

členských příspěvků za roky předchozí, placení zahajuje rokem 2007 
 
Úkol: Hospodář osloví dopisem kolektivní členy a vyzve k dorovnání členských příspěvků. 
 
K bodu 7) Zpráva RK 
Zprávu přednesl V.Klokočník. ČV je zařazen do seznamu nevládních organizací v gesci MZe. 
Každoročně jsou předávány výroční zprávy o činnosti. 
Apeloval na zlepšení morálky při úhradě členských příspěvků. Je třeba doplatit chybějící 
částky do konce června 2009. J.Rožnovský navrhuje, aby v souladu se stanovami tuto 
záležitost do konce roku dořešila nová exekutiva. 
 
K bodu 8) Zpráva o plnění partnerství s AVK ČR a návrh na způsob a obsah spolupráce na 
období 2006/10 
J.Čermák přednesl koncepci propojení Asociace pro vodu v krajině ČR s ČV ICIDu a 
předložil návrh asociační smlouvy. Těžiště spolupráci v problematice kvality vod, využít obou 



vybudovaných struktur organizací a navázaných kontaktů, věnovat se propagaci činností a 
využít znalost prostředí dané problematiky v rámci ČR i zahraničí. 
V rámci akce Eurostat byla provedena dotazníková akce ČSÚ, osloveno bylo kolem 5 tis. 
zemědělců. 
V.Klokočník informoval o novém dotačním titulu MZe a o možnosti poskytovat poradenství. 
J.Benda zmínil zpoždění programu dotací vzhledem k tomu, že závlahová sezóna je již 
v běhu. Výše dotací bude do 40%, resp. +10% pro LFA a +10% pro mladé zemědělce. 
 
K bodu 9) Rekapitulace zájemců o činnost ve výboru a RK a přednesení návrhu stávajícího 
výboru na nové členy a funkcionáře 
F.Doležal a V.Klokočník seznámili s pravidly volby na základě citování příslušných odstavců 
Stanov ČV ICID. Proběhne tajné hlasování a po 15 min. přestávce budou výsledky 
zveřejněny. 
 
K bodu 10) Představení zájemců o práci a funkce ve výboru a RK 
Na základě předchozího jednání exekutivy ČV se členy a zájemci o práci v orgánech ČV 
navrhla stávající exekutiva jmenný seznam členů do volby. 
Do exekutivy je navrženo 13 osob (bude voleno 11 osob); do revizní komise navrženy 4 
osoby (budou zvoleny 3 osoby). 
 
V rámci bodu 11) proběhla volba nového výboru, funkcionářů a RK 
Po přestávce seznámila přítomné volební komise s výsledkem voleb. Naskenovaný zápis je 
přílohou tohoto zápisu zasedání valné hromady. 
Byli zvoleni následující členové exekutivy: J.Benda, J.Čermák, Z.Kulhavý, R.Muzikář, 
M.Nechvátal, P.Punčochář, J.Rožnovský, J.Skalický, K.Štěpaník, A.Tůma, J.Vráblíková 
Byli zvoleni členové revizní komise: J.Bedrna, Z.Bárta, M.Soukup 
 
K bodu 12) Odborná přednáška, zaměřená na možné pole dlouhodobého aktivního zájmu ČV 
ICID (nově se vyskytující škodlivé látky v povrchových vodách) 
Presentaci přednesl dr.P.Lesný z Ústavu experimentální medicíny AC ČR, v.v.i. 
 
K bodu 13) Návrh aktivit 2009/10 
J.Rožnovský formuloval koncepci aktivit na další období: 
- témata vody nejen jako problém extrémů: sucha i povodní, ale také její kvality 
- osobní iniciativa v ICIDu souvisí se zastupováním významných organizací v problematice 

voda/půda/krajina 
- aktivně přistupovat k oblasti vzdělávání – nabízet programy 
- netolerance pasivitě, využít týmovou spolupráci 
K.Štěpaník poukázal na znalostní zdroje nejen v oblasti závlah a odvodňování a potřeby jich 
využít. 
F.Doležal upozornil na aktivity mladších lidí, rozvíjející se v oblasti revitalizací DVT 
J.Čermák zmínil potřebu zabezpečení kvalitního procesu školení (včetně certifikace), projektů 
mezinárodních, nutnost utřídění současného stavu poznání v týkající se problematice 
J.Rožnovský doporučuje reflexi historie ČV a návrat prestiže v odborných kruzích. To lze 
naplnit programy aktivní činnosti. Web může podpořit diskusi k tématům. 
 
V rámci bodu 14) Diskuse 
R.Muzikář přednesl informaci o vzniku České asociace pro vodu (CzWA) prof.Wannera a 
vyjádřil nesouhlas s paušálním zastupováním ostatních asociací. Seznámil přítomné se 
stanoviskem dr.Punčocháře, presentované formou dopisu a informace ve VH. Tento bod byl 



podrobně diskutován i později, za přítomnosti P.Punčocháře. Bylo doporučeno připravit 
příspěvek za ČV a předat jej do VH k otištění. Exekutiva ČV souhlasí pouze s rovnocennou  
kooperací všech národních asociací, dotýkajících se problematiky vody. 
 
K bodu 15) Schválení zápisu a usnesení 
R.Muzikář přečetl zápis a usnesení (viz text níže). Proběhlo hlasování (13 pro, 0 proti, 1 se 
zdržel hlasování). 
F.Doležal předal parafovaný zápis volební komise (viz Příloha č.1). 
 

Text schváleného závazného usnesení 
Valná hromada schvaluje: 
- Zprávu o činnosti ČV ICID za období od poslední valné hromady  
- Zprávu o hospodaření za období od poslední valné hromady 
- Zprávu revizní komise 
- Rozpočet na období 2009-2012 bude udržován jako vyrovnaný, tj. bude hospodařit pouze 

s prostředky, které budou vytvořeny z příjmů. Pro rok 2009 jsou schváleny příjmy/výdaje ve 
výši 10 tis.Kč. Podrobněji viz bod 4. zápisu. 

 
Exekutivě se ukládá: 
- Spolupracovat s Českou asociaci pro vodu v krajině ČR (AVK ČR) 
- Do konce roku 2009 výběr nedoplatků za členské příspěvky  
- Podporovat vznik České asociace pro vodu za předpokladu, že asociace nebude řízena 

jedním ze zúčastněných subjektů 
 
Odborným skupinám závlahy a odvodnění se ukládá: 
- Zorganizovat evidenci současného stavu závlah a odvodnění. 
 
Členům se ukládá: 
- Zaplatit nedoplatky členských příspěvků: do 30.8.2009 
- Shrnout závěry a doporučení významných odborných akcí a výsledky zveřejnit 

prostřednictvím exekutivy na stránkách www ČV ICID. 
 
K bodu 16) Ukončení zasedání 
R.Muzikář ukončil zasedání a vyzval nově zvolenou exekutivu k neodkladnému svolání 
prvního zasedání. Na návrh stávajícího místopředsedy J.Čermáka se zasedání uskuteční po 
krátké přestávce bezprostředně po skončení valné hromady. 
 
 
Zapsal: Z.Kulhavý 
Text usnesení doplnil: R.Muzikář 
 
 
 
Zápis ověřili: J.Benda 
 
 R.Muzikář 
 
 J.Zavadil 
 
 K.Štěpaník


