Praha, 18. 10. 2021

Pozvánka na odborný seminář a valnou hromadu České asociace
hydrogeologů, z.s., 22. 11. 2021 v Praze
Srdečně zveme všechny členy České asociace hydrogeologů, z.s. na řádnou valnou hromadu ČAH, z.s.,
spojenou s odborným seminářem, která se bude konat v Praze v pondělí dne 22. listopadu 2021 ve
13.00 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha
6, v zasedací místnosti prof. Smetany, budova C, 1. patro.
Před vlastní valnou hromadou se ve 13.00 uskuteční odborný seminář s následujícím programem:
 Zkušenosti z vrtání, pažení, cementace a vystrojování středně hlubokých monitorovacích vrtů
v lokalitě Brusov (Ing. Zdeněk Hradil, CSc.)
 Důležité informace pro hydrogeologickou praxi vyplývající z nových právních předpisů a jejich
výkladů za uplynulé dva roky (RNDr. Svatopluk Šeda)
Program valné hromady je volební, hlavními body programu jsou zprávy o činnosti, hospodaření,
členstvu, činnosti UGA, a návrh rozpočtu na rok 2022. Dalším bodem programu budou volby nové
výkonné rady ČAH, protože podle stanov je nutné volby provádět po 5 letech. Protože řada stávajících
členů výkonné rady plánuje z důvodu věku do několika let postupně ukončit své působení ve vedení
ČAH, budeme navrhovat valné hromadě, aby se výkonná rada dočasně rozšířila o nové zájemce, na cca
15 členů, aby v následujícím volebním období vznikl prostor pro postupné předávání agendy a činností,
a byla tak zajištěna potřebná kontinuita fungování asociace.
Navržený program jednání:
1. Odborný seminář – (Zdeněk Hradil, Svatopluk Šeda)
2. Valná hromada (s možným odročením na 14.00, pokud se nesejde nadpoloviční většina)
a. Úvod, zahájení, jmenování zapisovatele a skrutátorů
b. Volba návrhové a volební komise
c. Zprávy o činnosti, hospodaření, stavu členstva a činnosti UGA
d. Rozpočet ČAH na rok 2022
e. Volby nové výkonné rady
f. Diskuse, různé, vyhlášení výsledků voleb
g. Závěr
Další body na program valné hromady má právo navrhovat kterýkoliv člen ČAH. Obdržené návrhy
budou předloženy valné hromadě k zařazení do programu.
Podle článku 4.5 Stanov ČAH, pokud se nesejde v určenou dobu (13.00) nadpoloviční většina členů,
valná hromada se odročí o jednu hodinu (na 14.00) a pak se prohlásí za usnášeníschopnou při
jakémkoliv počtu členů. Předpoklad ukončení jednání je mezi 16-17.00, v závislosti na délce diskuse.
Bezprostředně po valné hromadě se sejde nově zvolená výkonná rada, aby zvolila předsedu,
místopředsedy, zástupce ČAH v UGA, tajemníka a předsedu etické komise.
Těšíme se na shledanou s vámi v co nejhojnějším počtu. Občerstvení bude zajištěno. V případě
jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte.
Jménem výkonné rady ČAH Josef V. Datel jvdatel@gmail.com, mobil 604 381 243, Tomáš Charvát
TomCharvat@seznam.cz, mobil 602 343 204
Situace COVID: S ohledem na současný nepříznivý vývoj covidové situace prosím sledujte aktuální informace.
Platná opatření v době valné hromady budou vyžadována po všech účastnících. Z dnešního pohledu se jeví jako
minimální opatření mít ochranu dýchacích cest, a doložení očkování, testu nebo prodělání nemoci. Desinfekce
rukou bude na místě zajištěna. Pokud bychom museli valnou hromadu zrušit nebo odložit, všichni členové budou
včas informováni.

Spojení veřejnou dopravou: z centra Prahy: metrem A na Dejvickou (výstup Vítězné náměstí „Kulaťák“), a poté
některým z autobusů 107, 147, 116, 160 tři zastávky do zastávky Výzkumný ústav vodohospodářský (zastávka na
znamení). Případně na konečnou tramvaje 8 a 18 (Nádraží Podbaba) a výše uvedenými autobusy jednu stanici
směrem ven z centra, nebo pěšky cca 10 minut podél Vltavy.

Kandidáti do nové výkonné rady ČAH navrhovaní stávající výkonnou radou
(seřazeni abecedně):
















Daniil Belokopytov (DIAMO, s.p.)
Jiří Čížek (OPV, s.r.o.)
Josef Vojtěch Datel (VÚV TGM, v.v.i.)
Tomáš Charvát (OSVČ)
Renáta Kadlecová (ČGS)
Jiří Kubricht (DEKONTA a.s.)
Zdeněk Pištora (VODNÍ ZDROJE, a.s.)
Jakub Průša (SčVK, a.s.)
Radim Ptáček (GEOOFFICE, s.r.o.)
Naďa Rapantová (VŠB TU)
Svatopluk Šeda (FINGEO s.r.o.)
Eliška Škařupová (OSVČ)
Barbora Topinková (SGS s.r.o.)
Hana Tůmová (GEOMĚRKA s.r.o.)
Květoslav Vlk (MF ČR)

Každý člen ČAH má právo navrhovat další kandidáty (s jejich souhlasem) nebo kandidovat sám. Na
začátku valné hromady bude mít každý možnost veřejně oznámit své návrhy. Vyzýváme proto všechny
členy ČAH, aby další navržené kandidáty oznamovali na e-maily předsedy nebo tajemníka ČAH
jvdatel@gmail.com, TomCharvat@seznam.cz, a to až do doby zahájení valné hromady, kdy
předsedající naposledy vyzve k novým návrhům.
Výkonná rada navrhuje valné hromadě zvolit nově 15 členů (současná VR má 12 členů). Volba se
uskutečňuje kroužkováním a dopsáním nejvýše 15 jmen na volebním lístku. Lístek s více než 15
zakroužkovanými jmény je neplatný.

Anketa mezi členy ČAH
Výkonná rada na svém posledním zasedání 14. 10. 2021 diskutovala o úkolech a fungování ČAH
v současných změněných a měnících se podmínkách. Aby zajistila pro nově zvolenou výkonnou radu
nové podněty a informace, rozhodla se oslovit členy ČAH s následujícími otázkami:




S jakými hlavními problémy a překážkami se setkáváte při vykonávání své profese?
Co vám nejvíce chybí v současné činnosti ČAH?
Čím a jak by mohl ČAH oslovit mladší a mladou generaci, včetně studentů?

Děkujeme za odpovědi, které do 15. 11. 2021 posílejte na e-maily jvdatel@gmail.com,
TomCharvat@seznam.cz. Rádi bychom s nimi seznámili valnou hromadu 22. 11. 2021 a předali je nově
zvolené výkonné radě.

