
Úplné znění stanov

JIHOČESKÉHO VODÁRENSKÉHO SVAZU

dle novely zákona o obcích č.128/2000 Sb. a zákona č.250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

________________________________________________________
_                                                                             

 § 1
 Název a sídlo sdružení

1.1.
Název: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ
(zkráceně JVS)

1.2.
Sídlo: České Budějovice, ulice S.K.Neumanna 19, PSČ 370 01
1.3.
IČO: 490 21 117

§ 2
Právní forma a doba trvání JVS

2.1.
JVS je zájmovým sdružením právnických osob dle § 20 f) a násl. zákona č.509/91 Sb. 
k plnění  úkolů  plynoucích  z  §  50  zák.č.128/2000  Sb.  v oblasti  zásobování  vodou, 
odvádění a čištění odpadních vod.

JVS je právnickou osobou, která není založena za účelem podnikání. Veškeré  činnosti 
JVS  jsou financovány ze zisku o jehož dosažení  JVS soustavně usiluje.Vytvořený zisk 
se nerozděluje mezi členy JVS a slouží výlučně k naplnění účelu JVS.

2.2.
JVS je založen na dobu neurčitou.

 

§ 3
Účel JVS
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3.1.
JVS plní  povinnosti  a  vykonává zákonné  pravomoci  členských obcí  a  měst  plynoucí 
z jejich samostatné působnosti na úseku zásobování vodou,svádění a čištění odpadních 
vod  uvedené  v  §  50  zákona  č.128/2000  Sb.v  platném  znění  v  rozsahu  vymezeném 
charakterem a vodohospodářskou funkcí majetku ve vlastnictví JVS.

 § 4
 Předmět činnosti JVS
4.1.
K naplnění svého účelu má JVS v předmětu tyto činnosti:

a)
Koncipuje a prosazuje ve spolupráci s obcemi  a jinými subjekty samosprávy (vyššími 
územněsprávními celky),zájmovými sdruženími , orgány státní správy a jinými osobami, 
vodohospodářskou  strategii v oblasti své působnosti.

Vytváří  předpoklady pro poskytování odborné pomoci  svým členům v oblasti  plnění 
jejich  povinností  plynoucích  z   50  odst.1  písm.b)  zák.č.128/2000  Sb.  v platném znění 
(dále jen zákon o obcích),zejména metodickou pomoc při sjednávání provozovatelských 
smluv o provozování oddělitelného majetku, který přejde nebo již přešel do výlučného 
vlastnictví  členských  obcí   či  právnických  osob  (např.  regionálních  sdružení),  které 
členské obce pro nabytí a správu takového majetku vytvoří.

b)
JVS  vytváří  ekonomické  podmínky  a  zdroje  pro  podporu  investičních  akcí 
realizovaných  obcemi,které  jsou  členy  JVS,  zejména  vodohospodářských  staveb  a 
zařízení v majetku členských obcí, formou návratné finanční pomoci, poskytované dle 
podmínek stanovených těmito stanovami v § 8.

4.2.
JVS může svoji  činnost zajišťovat vlastními pracovníky nebo prostřednictvím jiných 
osob,  které  jsou  k tomu  podle  zvláštního  předpisu  oprávněny  a  mají  potřebnou 
odbornou způsobilost.
Ke své činnosti využívá expertních služeb z oborů souvisejících s činností JVS a úzce 
spolupracuje  s orgány  státní  správy  a  dalšími  institucemi  a  subjekty,  které  se  na 
optimálním řešení úkolů JVS mohou podílet.

4.3.
JVS může shora uvedené činnosti provádět jako placené služby pro obce či jiné osoby, 
které nejsou členy JVS, stanovení cen těchto služeb se řídí ekonomickými zájmy JVS.

§ 5
Majetek JVS

5.1.
Majetek JVS je tvořen:
a) majetkem převedeným z vlastnictví státu dle privatizačních projektů
b) majetkovými vklady členů JVS, převedenými jednotlivými členy do vlastnictví JVS
c) přírůstkem majetku JVS 
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Veškerým tímto majetkem, právy a povinnostmi s ním spojenými a příjmy a výnosy 
z něj plynoucími,  disponuje JVS způsobem uvedeným v těchto stanovách a v souladu 
s obecně  platnými  právními  předpisy  tak,  aby  majetek  a  výnosy  sloužily  výlučně 
k  naplňování účelu a poslání JVS.

JVS veškerý majetek přesně inventarizuje a vede jeho přesnou evidenci, tak, aby tato 
evidence umožňovala rozlišení majetku na majetek oddělitelný, dočasně neoddělitelný a 
neoddělitelný,  případně  ostatní,  dále  rozlišení  jednotlivých  souborů  oddělitelného 
majetku dle toho, ke kterým obcím se tento majetek váže, jaká jsou s ním spojena práva 
a povinnosti,  zejména finanční  závazky  a  jaké jsou s ním spojeny náklady a  příjmy 
z jeho provozování.

5.2.
Hmotný  a  nehmotný  investiční  majetek,  včetně  pozemků,  jakož  i  majetek  drobný 
hmotný a nehmotný (viz zák.č.586/92 Sb. v platném znění - § 24 a § 29) se pro účely 
těchto stanov, jakož i dispozici s ním, rozděluje na tyto 4 základní skupiny :

a) oddělitelný majetek
b) dočasně neoddělitelný
c) neoddělitelný

d) ostatní majetek JVS

5.3.
Oddělitelným majetkem je majetek, který svým funkčním a technickým uspořádáním 
slouží k zásobování vodou pro jednotlivou obec a je technicky oddělitelný od obdobného 
majetku sloužícího  k zásobování  vodou pro jiné  obce  tak,  aby v místě  oddělení  bylo 
technicky možné instalovat měřící zařízení pro zjištění množství odebrané vody a dále 
majetek  sloužící  k odvádění  a  čištění  odpadních  vod,  včetně  součástí  a  příslušenství 
takového majetku, zejména projektová a jiná dokumentace, včetně evidence odběratelů.
5.4.
Dočasně  neoddělitelný  majetek  je  majetek  včetně  součástí  a  příslušenství  takového 
majetku jako jsou např. projektová a jiná dokumentace včetně evidence odběratelů, 
který  vytváří  technicky  a  funkčně  samostatnou  vodárenskou  soustavu  zpravidla 
s vlastním  zdrojem  vody  a  slouží  k zásobování  vodou   nebo  k odvádění  a  čištění 
odpadních vod pro dvě či více obcí a nepatří do kategorie neoddělitelného majetku dle 
bodu 5.5.

5.5.
Neoddělitelný majetek je  tvořen  vodohospodářskými stavbami   a zařízeními, které 
jsou určeny v příloze stanov a s nimi souvisejícími pozemky. Tato příloha je nedílnou 
součástí těchto stanov.
Výčet  neoddělitelného  majetku  dle  této  přílohy  zároveň  určuje  místo  vzniku 
nákladových položek,  které  je  možné zahrnovat  do kalkulace  ceny  vody předané ve 
smyslu příslušného cenového výměru MF ČR.
Neoddělitelným majetkem je i majetek nově zbudovaný či získaný JVS, který na tuto 
soustavu funkčně navazuje, nespadá do kategorie majetku dle § 5 bod 5.3. nebo 5.4. a 
který technicky a funkčně slouží k zásobování vodou.

5.6.
Ostatní  majetek  tvoří  movité  a  nemovité  věci  či  nehmotné  statky,  které  jsou  ve 
vlastnictví  JVS,  funkčně  a  technicky  však  neslouží  přímo  k zásobování  vodou  či 
k odvádění a čištění  odpadních vod a nejsou proto z tohoto hlediska pro plnění úkolů a 
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poslání JVS strategicky nezbytné a nenahraditelné.

§ 6
Nakládání s     majetkem JVS  

6.1. 
Majetek JVS slouží k dosažení zisku nezbytného k naplňování účelu JVS ,financování 
činností uvedených v § 4 těchto stanov a dále k účelnému pořizování dalšího majetku do 
vlastnictví JVS. V zájmu toho zejména:

a) 
JVS majetek řádně spravuje a využívá tak,aby na něm byla  zajištěna výroba a dodávky 
pitné a užitkové vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele, případně odvádění a čištění 
či jiná likvidace odpadních vod, pokud v majetku JVS je  majetek funkčně zařazený do 
soustavy staveb a zařízení pro odkanalizování, čištění či jinou likvidaci odpadních vod.

b) Z pozice vlastníka vodohospodářských zařízení ovlivňuje v souladu s obecně platnými 
předpisy  tvorbu  vodného a  stočného.  Vodným a stočným se  rozumí cena  účtovaná 
koncovým uživatelům infrastrukturního majetku JVS za odběr vody a svádění a čištění 
odpadních vod.
Stanoví cenu vody  předané ze zařízení v majetku taxativně vyjmenovaného v § 5, bod 
5.5 těchto stanov  odběratelům - členům JVS tak, aby byla jednotná pro všechny členské 
obce JVS. JVS přitom nákladově sleduje všechny jednotlivé zdroje patřící do kategorie 
neoddělitelného majetku a dbá  na jejich řádné využívání tak, aby cena vody předané 
nebyla vyšší než je potřebné k naplňování zásad těchto stanov a k zajištění potřebných 
finančních zdrojů k plnění účelu a předmětu činnosti JVS.
Cenou vody předané se rozumí cena účtovaná buď členům JVS, kteří  jsou vlastníky 
majetku, který splňuje podmínky majetku oddělitelného nebo  dočasně neoddělitelného 
majetku  ve smyslu § 5, bod 5.3 a bod 5.4  těchto  stanov nebo cena  sloužící pro výpočet  
vnitropodnikových nákladů JVS ve vztahu k hospodaření  s majetkem JVS,  který též 
splňuje  podmínky majetku oddělitelného nebo  dočasně neoddělitelného majetku  ve 
smyslu § 5, bod 5.3 a bod 5.4  těchto  stanov,  který  však nebyl převeden z vlastnictví 
JVS v důsledku marného uplynutí lhůt  dle těchto stanov.

6.2.
Jednotlivé členské obce  JVS mají  vůči  JVS,  ode dne přijetí  těchto stanov,  nárok na 
úplné převedení a předání oddělitelného majetku, který jim přísluší ve smyslu čl.V. bod 
5.3. těchto stanov do jejich vlastnictví.

Právo  na  převedení  oddělitelného  majetku  příslušné  obci  uplatňuje  konkrétní  obec 
doručením písemného prohlášení vůči  JVS,  že  předmětný majetek příslušná obec do 
svého  vlastnictví  žádá  převést  a  zavazuje  se  jej  převzít  způsobem  a  za  podmínek 
uvedených v těchto stanovách.

Shora  uvedené  prohlášení  musí  být  doručeno  představenstvu  JVS  nejpozději  do 
30.6.1996. Marným uplynutím této lhůty možnost uplatnit toto právo členské obce na 
převedení oddělitelného majetku k ní příslušejícího způsobem a za podmínek uvedených 
v těchto stanovách zaniká na dobu 15ti let. Právo JVS  v době trvání výše  uvedené lhůty 
15ti let s tímto majetkem vlastnicky nakládat není dotčeno.
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Na místo členské obce nebo více členských obcí může učinit prohlášení uvedené shora i 
právnická osoba, kterou členská obec či obce pro nabytí a správu oddělitelného majetku 
příslušejícího  k takové  obci  nebo  obcím  ve  smyslu  těchto  stanov  založí.  Účinky 
prohlášení učiněného takovou právnickou osobou jsou stejné, jako účinky prohlášení 
učiněného členskou obcí a na jeho podkladě bude převeden dotčený oddělitelný majetek 
do vlastnictví právnické osoby, která prohlášení učinila. Pro toto prohlášení a lhůty jeho 
doručení platí stejný režim jako u prohlášení učiněného členskou obcí.

Včas učiněným prohlášením vzniká dotčené obci nebo právnické osobě členskou obcí 
nebo  obcemi  pro  nabytí  a  správu  oddělitelného  majetku  založenou,  povinnost 
předmětný  oddělitelný  majetek  formou  uzavření  řádné  smlouvy  o  převodu  tohoto 
majetku  s JVS  jako  druhou  smluvní  stranou,  s dodržením  podmínek  převodu 
plynoucích  z těchto  stanov,  s obsahovými  a  formálními  náležitostmi  nezbytnými  pro 
právně účinný převod vlastnických práv k tomuto majetku, do vlastnictví převzít.

Oddělitelný majetek, pokud je ke dni přijetí těchto stanov ve vlastnictví JVS nebo jej po 
přijetí  těchto stanov nabude JVS do vlastnictví na podkladě realizace privatizačního 
projektu JIVAK s.p.a nevztahuje se na jeho převod jiný smluvní režim či nestanoví-li 
tyto stanovy jinak,  převádí se  bezplatně,  společně s právy a povinnostmi vážícími se 
k tomuto majetku, do výlučného vlastnictví obce, jíž tento majetek přísluší ve smyslu § 
5, bod 5.3., nebo do vlastnictví právnické osoby, kterou konkrétní členská obec nebo více 
obcí,  pro nabytí  a  správu takového majetku vytvoří,  pokud taková právnická osoba 
vznikne a nabude právní subjektivitu do 15.11.1996. 
Výjimku  z bezplatnosti  převodu  oddělitelného  majetku  tvoří  převod  oddělitelného 
majetku nebo jeho části, u kterého došlo k financování investičních nákladů na pořízení 
příslušného majetku ze  strany JVS v období od 1.  1.  1996 do jeho úplného předání 
zhotovitelem do vlastnictví JVS nebo do jeho převedení do vlastnictví příslušné členské 
obce a to podle toho, která z těchto právních událostí nastane dříve a způsobí současně 
přechod  všech  dalších  platebních  povinností  spojených  s pořízením  předmětného 
majetku na obec, která nabývá k předmětnému majetku vlastnická práva.

V případě úplatného převodu, kdy nabyvatelem bude členská obec JVS, která po nabytí 
majetku  bude  odebírat  vodu  z neoddělitelného  majetku  JVS,  se  převede  předmětný 
majetek  za  cenu  ve  výši  70  % investičních  nákladů  vynaložených  JVS  na  pořízení 
předmětného majetku, jak plynou z účetnictví JVS od 1.1. 1996 do jeho úplného předání 
zhotovitelem do vlastnictví JVS nebo do jeho převedení do vlastnictví příslušné členské 
obce a to podle toho, která z těchto právních událostí nastane dříve a způsobí současně 
přechod  všech  dalších  platebních  povinností  spojených  s pořízením  předmětného 
majetku na obec, která nabývá k předmětnému majetku vlastnická práva. U ostatních 
obcí bude činit cena 100 % výše uvedených investičních nákladů.

Splatnost takto stanovené ceny bude sjednána lhůtou deseti let od uzavření smlouvy o 
převodu,  v pravidelných  ročních  splátkách  ve  výši  jedné  desetiny  celkové  ceny, 
splatných tak, že první splátka bude uhrazena do 31.12. kalendářního roku, v němž byla 
smlouva o převodu uzavřena a další splátky vždy do 30.6. následujících kalendářních 
let, pod ztrátou výhody splátek. Odložené platby se neúročí.

Podmínky pro uzavření  smluv o převodu tohoto majetku a rozsahu převodu práv a 
povinností spojených s tímto majetkem, které jsou upraveny v těchto stanovách, budou 
tvořit nedílnou součást budoucích smluv o převodu vlastnictví k tomuto majetku, které 
přijetím těchto  stanov  jsou jednotlivé  obce-členové  JVS a  JVS,  jako  druhá smluvní 
strana, navzájem oprávněni a povinni bez zbytečného odkladu uzavřít.
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V případech,  kdy  převedení  oddělitelného  majetku  z vlastnictví  JVS  do  vlastnictví 
příslušné členské obce či právnické osoby k nabytí a správy založené, by při striktním 
dodržení konkrétního rozsahu převáděného majetku dle jeho vymezení v čl. V. bod 5.3. 
těchto  stanov  neumožnilo  vytvoření  relativně  samostatného  a  vodohospodářsky 
funkčního  celku  bez  vynaložení  nepřiměřených  nákladů  či  negativních  důsledků  na 
funkční  vlastnosti  tohoto  majetku  či  možnost  jednotné  správy  takového  majetku, 
(  zejména  s ohledem  na  konkrétní  vodohospodářské  a  technické  souvislosti  tohoto 
majetku s ostatním majetkem JVS) , může představenstvo JVS současně se smlouvou o 
převodu majetku oddělitelného, převést za stejných podmínek, jaké platí podle těchto 
stanov  pro  převod  oddělitelného  majetku  do  vlastnictví  příslušné  obce  i  část  jiného 
majetku JVS, která je nezbytná pro zachování vodohospodářského smyslu a vytvoření 
podmínek jednotné správy převáděného oddělitelného majetku. 

Pokud se ve stanovách stanoví podmínky pro převod oddělitelného majetku jednotlivé 
členské obci,  platí  tyto  podmínky obdobně i  pro právnickou  osobu zřízenou  obcemi 
oprávněnými k převzetí oddělitelného majetku.

Dočasně neoddělitelný majetek JVS, pokud je ke dni přijetí těchto stanov ve vlastnictví 
JVS nebo jej po přijetí těchto stanov nabude JVS do vlastnictví postupem dle § 4 bod 4.1 
písm. a) a nevztahuje se na jeho převod jiný smluvní režim či nestanoví-li tyto stanovy 
jinak,  převede  se  na  podkladě  písemného  prohlášení  obcí,  které  z důvodu  jejich 
začlenění  do konkrétní  vodohospodářské soustavy,  která je  tvořena tímto majetkem, 
takový majetek provozně užívají  pro zásobování  jejich  obyvatelstva  vodou,  se  všemi 
právy  a  povinnostmi,  do  podílového  spoluvlastnictví  těchto  obcí  a  to  v ideálních 
podílech, na kterých se dotčené obce písemně dohodnou, nebo do vlastnictví jimi zřízené  
právnické osoby

Dočasně neoddělitelný majetek se převede zásadně bezplatně.

Výjimku  z bezplatnosti  převodu  oddělitelného  majetku  tvoří  převod  oddělitelného 
majetku nebo jeho části, u kterého došlo k financování investičních nákladů na pořízení 
příslušného majetku ze  strany JVS v období od 1.  1.  1996 do jeho úplného předání 
zhotovitelem  do  vlastnictví  JVS  nebo  do  jeho  převedení  do  vlastnictví  příslušných 
členských obcí nebo subjektu jimi založeného a to podle toho, která z těchto právních 
událostí nastane dříve a způsobí současně přechod všech dalších platebních povinností 
spojených s pořízením předmětného majetku na obce či  jimi založené subjekty, které 
nabývají k předmětnému majetku vlastnická práva.

V případě úplatného převodu se převede předmětný dočasně neoddělitelný majetek za 
cenu ve výši 100 % investičních nákladů vynaložených JVS na pořízení předmětného 
majetku, jak plynou z účetnictví JVS od 1.1. 1996 do jeho úplného předání zhotovitelem 
do vlastnictví JVS nebo do jeho převedení do vlastnictví příslušných členských obcí či  
subjektu jimi založeného a to podle toho, která z těchto právních událostí nastane dříve 
a způsobí současně přechod všech dalších platebních povinností spojených s pořízením 
předmětného majetku na obce či subjekty jimi založené ,které nabývají k předmětnému 
majetku vlastnická práva.

Splatnost takto stanovené ceny bude sjednána lhůtou deseti let od uzavření smlouvy o 
převodu,  v pravidelných  ročních  splátkách  ve  výši  jedné  desetiny  celkové  ceny, 
splatných tak, že první splátka bude uhrazena do 31.12. kalendářního roku, v němž byla 
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smlouva o převodu uzavřena a další splátky vždy do 30.6. následujících kalendářních 
let, pod ztrátou výhody splátek. Odložené platby se neúročí.
Za  úhradu  celé  ceny  budou  dotčené  obce  odpovídat  solidárně  a  v případě,  že 
nabyvatelem předmětného majetku bude dotčenými obcemi založený právní subjekt, 
učiní v převodní smlouvě dotčené obce prohlášení o převzetí ručení za úhradu celé ceny.
Povinnost JVS uzavřít s dotčenými obcemi či právním subjektem jimi zřízeným řádnou 
smlouvu  o  převodu  dočasně  neoddělitelného  majetku  a  práv  a  povinností  s ním 
souvisejících,  s obsahovými a formálními náležitostmi nezbytnými pro právně účinný 
převod vlastnických práv k tomuto majetku, vzniká teprve po splnění těchto podmínek:

a)
Právo  na  převedení  dočasně  neoddělitelného  majetku  příslušné  obce  uplatňují 
doručením písemného prohlášení vůči  JVS,  že  předmětný majetek příslušné obce do 
svého  vlastnictví  žádají  převést  a  zavazují  se  jej  převzít  způsobem  a  za  podmínek 
uvedených v těchto stanovách.
Prohlášení musí být potvrzeno úředně ověřenými podpisy statutárních zástupců všech 
obcí, které z důvodu jejich začlenění do konkrétní vodohospodářské soustavy, která je 
tvořena  tímto  majetkem,  takový  majetek  provozně  užívají  pro  zásobování  jejich 
obyvatelstva vodou.

Shora  uvedené  prohlášení  musí  být  doručeno  představenstvu  JVS  nejpozději  do 
31.12.1996. Marným uplynutím této lhůty možnost uplatnit toto právo členských obcí 
na  převedení  dočasně  neoddělitelného  majetku  k nim  příslušejícího  způsobem  a  za 
podmínek uvedených v těchto stanovách zaniká na dobu 15ti  let.  Právo JVS  v době 
trvání výše  uvedené lhůty 15ti let s tímto majetkem vlastnicky nakládat není dotčeno.

Na místo členských obcí může učinit prohlášení uvedené shora i právnická osoba, kterou 
členské  obce  pro  nabytí  a  správu  dočasně  neoddělitelného  majetku  příslušejícího 
k takovým obcím ve smyslu těchto stanov, založí. Účinky prohlášení učiněného takovou 
právnickou osobou jsou stejné, jako účinky prohlášení učiněného členskými obcemi. Pro 
toto prohlášení a lhůty jeho doručení platí stejný režim jako u prohlášení učiněného 
členskými obcemi, jak je uvedeno shora.
Včas učiněným prohlášením vzniká dotčeným obcím nebo právnické osobě členskými 
obcemi  pro  nabytí  a  správu  dočasně  neoddělitelného  majetku  založenou,  povinnost 
předmětný  majetek  formou  uzavření  řádné  smlouvy  s JVS  jako  druhou  smluvní 
stranou, o převodu tohoto majetku a práv a povinností s ním souvisejících, s obsahovými 
a  formálními  náležitostmi  nezbytnými  pro  právně  účinný  převod  vlastnických  práv 
k tomuto majetku, do vlastnictví převzít.

b)
prohlášení bude obsahovat údaj o výši vlastnických podílů,  v jakých má být předmětný 
majetek do podílového spoluvlastnictví dotčených obcí převeden a výslovné prohlášení 
dotčených obcí, že s takovým rozdělením ideálních podílů souhlasí. To neplatí v případě, 
že  majetek  má  být  převeden  jako  celek  do  vlastnictví  jednoho  právního  subjektu 
zřízeného k tomu účelu všemi dotčenými obcemi,  v tomto případě je  však nezbytnou 
podmínkou předložení dokladu o vzniku takového právního subjektu a o tom, že jeho 
členy jsou všechny dotčené obce,

c)
prohlášení bude obsahovat alespoň zásadní vymezení majetku, který má být převeden a 
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to  tak,  aby  příslušná  vodohospodářská  soustava  mohla  být  převedena  jako  funkční 
celek,
d)
dotčené  obce  poskytnou  potřebnou  součinnost  k úplnému  uzavření  a  provedení 
potřebných smluv v příslušných operátech katastru nemovitostí.
Podmínky pro uzavření  smluv o převodu tohoto majetku a rozsahu převodu práv a 
povinností spojených s tímto majetkem, které jsou upraveny v těchto stanovách, budou 
tvořit nedílnou součást budoucích smluv o převodu vlastnictví k tomuto majetku.

Zásada jednotnosti ceny vody předávané z neoddělitelného majetku JVS do oddělených 
vodohospodářských soustav členů JVS s vlastním zdrojem vody  stanovená v § 6 bod 6.1. 
písm.b) těchto stanov se v případě oddělení dočasně neoddělitelného majetku z JVS, ve 
vztahu k předávání vody do soustavy tvořené tímto majetkem, neuplatní a podmínky 
dodávky vody budou řešeny smluvně.

V případech,  kdy  převedení  dočasně  neoddělitelného  majetku  z vlastnictví  JVS  do 
vlastnictví příslušných členských obcí či právnické osoby k nabytí a správy založené, by 
při striktním dodržení  konkrétního rozsahu převáděného majetku dle jeho vymezení 
v čl.  V.  bod  5.4.  těchto  stanov  neumožnilo  vytvoření  relativně  samostatného  a 
vodohospodářsky funkčního celku bez vynaložení nepřiměřených nákladů či negativních 
důsledků na funkční vlastnosti  tohoto majetku či  možnost jednotné správy takového 
majetku,  (  zejména s ohledem na konkrétní  vodohospodářské a  technické souvislosti 
tohoto  majetku  s ostatním  majetkem  JVS)  ,  může  představenstvo  JVS  současně  se 
smlouvou o převodu tohoto majetku, převést za stejných podmínek, jaké platí  podle 
těchto stanov pro převod dočasně neoddělitelného majetku do vlastnictví  příslušných 
obcí i část jiného majetku JVS,  která je nezbytná pro zachování vodohospodářského 
smyslu  a  vytvoření  podmínek jednotné správy převáděného dočasně neoddělitelného 
majetku. 

6.3.
Neoddělitelným  majetkem  disponuje  JVS  způsobem  uvedeným v těchto  stanovách  a 
v souladu s obecně platnými právními předpisy tak, aby majetek sloužil výlučně k plnění 
povinností obcí stanovených zejména zákonem o obcích.

Neoddělitelný majetek nelze převádět na jiné osoby, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

Omezení  převodu  neplatí  pro  věci  náležející  do  kategorie  neoddělitelného  majetku, 
jejich součásti či příslušenství, které pro svoji technickou či morální zastaralost nebo 
závady nemohou účelně sloužit  činnosti  JVS,  je vhodné a účelné je nahradit novými 
nebo je vyřadit z provozu za předpokladu, že tím nevznikne újma na plnění úkolů JVS. 
Převody v těchto případech se uskutečňují na základě rozhodnutí představenstva či jeho 
organizačních opatření.

§ 7
Hospodaření a financování sdružení

7.1.
Sdružení financuje svou činnost z vlastních zdrojů, které tvoří:
a) výnosy  z činnosti a z využití majetku sdružení
b) vstupní poplatek, o kterém rozhodne valná hromada
c) roční příspěvek, pokud o povinnosti jej uhradit a o výši této povinnosti rozhodne na 
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příslušný kalendářní rok valná hromada
d) dotace a subvence
e) dary a  jiné podpory.

JVS v zájmu svého rozvoje a zlepšování stavu vodohospodářských děl a zařízení v jeho 
majetku  či  výstavby  takových  staveb  a  zařízení,  vstupuje  s cílem  zajistit  potřebné 
financování  takových  investičních  akcí,  do  úvěrových  vztahů  s finančními  ústavy, 
nepostačí-li k optimální realizaci investičních akcí zdroje JVS uvedené shora pod body 
a)-e).

Představenstvo  JVS,  které  rozhoduje  o  úvěrových  vztazích,  dbá  při  rozhodování  o 
přijetí  úvěru  na  dodržení  reálné  možnosti  převzaté  finanční  závazky  včas  a  řádně 
uhradit.

7.2.
JVS  vytváří  povinně  Fond  podpory  vodohospodářských  investičních  akcí  svých 
členských obcí. Základní podmínky tvorby a užití tohoto Fondu jsou stanoveny v § 8 
těchto stanov.
7.3.
Nakládání  s prostředky  podléhá  obecně  platným  právním  předpisům  a  finanční  a 
hmotné prostředky JVS lze používat pouze k jeho činnosti a plnění úkolů a poslání JVS, 
jak plyne z těchto stanov.
JVS vede řádné účetnictví dle platných právních předpisů.
7.4.
Všechny výnosy plynoucí z činnosti JVS vkládá JVS do rozšíření nebo zkvalitnění své 
činnosti a realizace svého poslání. 

 § 8
 Fond podpory investičních akcí

8.1.
JVS povinně vytváří ve smyslu § 7 bod 7.2. těchto stanov Fond podpory investičních akcí 
realizovaných nákladem členských obcí JVS , které převzaly oddělitelný nebo dočasně 
neoddělitelný majetek do svého vlastnictví postupem dle těchto stanov  (dále jen Fond 
podpory investic). Fond podpory investic není fondem vytvářeným ze zisku.
8.2.
Jako  zdroj  Fondu  podpory  investic  slouží  zejména  roční  povinný  příděl  do  Fondu. 
Každoročně  činí  hodnota  povinného  přídělu   3  % z tržeb  za  nájem neoddělitelného 
majetku  JVS zjištěný dle příslušné řádné roční účetní závěrky.

Dále je objem poskytnutých půjček povinně zvýšen o souhrn veškerých splátek návratné 
finanční pomoci uhrazené v příslušném roce na účet JVS členskými obcemi, kterým byla 
z Fondu podpory investic tato pomoc poskytnuta.

8.3.
Prostředky z Fondu podpory investic se poskytují členským obcím na podkladě písemné 
žádosti  členské obce  a to  formou uzavření  smlouvy o bezúročné  půjčce  mezi  JVS a 
dotčenou členskou obcí.
Náležitosti  žádosti  o  poskytnutí  finanční  pomoci  stanoví  představenstvo  JVS 
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vypracováním  jednotného  metodického  opatření  s obdobnými  podmínkami,  jak  jsou 
vyžadovány  v případech  žádostí  o  poskytnutí  návratných  finančních  dotací  pro 
investiční vodohospodářské akce ze státního rozpočtu.
8.4.
O  poskytnutí  prostředků  z Fondu  podpory  investic  a  jejich  výši  rozhoduje 
představenstvo JVS. Představenstvo bere při rozhodování v úvahu zejména naléhavost 
potřeby realizovat konkrétní investiční akci, ekonomické možnosti dotčené obce, opatřit 
prostředky  z jiných  zdrojů,  míru  prostředků,  které  byly  již  konkrétní  obci  z Fondu 
podpory investic dříve poskytnuty.
Představenstvo informuje o takových rozhodnutích dozorčí radu. 
8.5.
Představenstvo sjedná splatnost poskytnuté pomoci v pravidelných ročních splátkách, 
maximálně na deset  let  od  skutečného čerpání  této  pomoci.  Bude-li  dohodnut  kratší 
termín  splatnosti  než  deset  let  od  skutečného  čerpání  této  pomoci,  dohodne 
představenstvo prominutí části povinnosti vrátit zapůjčené prostředky tak, že za každý 
celý rok zkrácení lhůty uvedené shora budou prominuta 2 % z celkové výše půjčky, při 
splnění  podmínky, že  poskytnutá pomoc bude v řádných termínech,  tedy bez vzniku 
prodlení se splácením, dotčenou obcí vrácena.
8.6.
Z možnosti  žádat a čerpat prostředky z Fondu podpory investic jsou vyloučeny obce, 
které jsou sídly okresních úřadů, tj. v době přijetí těchto stanov jmenovitě:
Město  České  Budějovice,  Písek,  Český  Krumlov,  Tábor,  Strakonice,  Prachatice, 
Jindřichův Hradec.
Dále  jsou z možnosti  žádat  a  čerpat  prostředky  z Fondu podpory investic  vyloučeny 
obce,  které  jsou v prodlení  s plněním svých příspěvkových povinností  vůči  JVS a  ty 
obce,  které  jsou  v prodlení  se  splácením  jim  poskytnuté  finanční  pomoci  z Fondu 
podpory  investic  nebo  jsou  v prodlení  se  splácením  ceny  úplatného  převodu 
oddělitelného majetku dle čl. 6.1. těchto stanov a to po dobu, po kterou toto prodlení 
trvá.

 § 9
 Vznik a zánik členství v     JVS  

9.1.
Členem JVS mohou být  samosprávné obce a města ve smyslu zákona o obcích a další 
právnické osoby ztotožňující se s cílem JVS a jeho platnými stanovami, které splní další 
podmínky pro vznik členství v JVS a jeho zachování, těmito stanovami upravené.
9.2.
Členství v JVS vzniká : 
a/ při založení sdružení
b/ přijetím do sdružení po jeho založení

9.3.
Členství  dle  bodu  a)  vzniká  potvrzením  zakládací  listiny  sdružení  se  seznamem 
zakládajících  členů,  kterým  zakládající  člen   prostřednictvím  svého  statutárního 
zástupce projevuje vůli stát se členem JVS a stvrzuje plné přistoupení ke stanovám JVS 
a přijetí závazku uhradit na účet JVS vstupní poplatek určený v zakladatelské smlouvě.

9.4.
Členství dle bodu b) vzniká na základě přihlášky podané žadatelem o členství, pokud o 
přijetí rozhodne kladně valná hromada.
Podmínkou  vzniku  členství  je  složení  vstupního  poplatku   a  ročního  příspěvku 
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stanovenému pro období v němž má členství vzniknout, na účet JVS,pokud o povinnosti 
uhradit  tyto  příspěvky  rozhodne  valná  hromada.U právnických osob,kterým z titulu 
členství v JVS náleží právo vystupovat s hlasem poradním dle čl. 10.5. se tato podmínka 
vzniku členství neuplatní.

Dále je podmínkou vzniku členství písemné prohlášení uchazeče o členství o tom že se 
plně připojuje k platným stanovám JVS a přebírá a zavazuje se plnit  veškerá z toho 
plynoucí práva a veškeré povinnosti.
Členství vzniká teprve dnem úplného splnění všech podmínek pro členství stanovených.
Bližší náležitosti přihlášky a určení lhůt ke splnění podmínek pro vznik členství stanoví 
představenstvo JVS.

9.5.
Členství zaniká:
a/ zánikem právnické osoby, která je členem, bez přechodu jejích práv a povinností na 
právního nástupce
b/ vystoupením ,které je účinné dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení 
do sídla JVS
c/  vyloučením  člena  rozhodnutím  valné  hromady,  které  je  účinné  dnem  doručení 
rozhodnutí o vyloučení do sídla vyloučeného člena.
Vyloučení  je  možné  jen  z důvodu  neplnění  členských  povinností  člena  podle  těchto 
stanov,  přičemž  k vyloučení  je  možno  přistoupit  teprve  po  předchozím  písemném 
upozornění  dotčeného  člena  na  porušení  jeho  povinností,  s uvedením  konkrétní 
skutkové  podstaty  a  poskytnutím  přiměřené  lhůty  k nápravě  a  s výslovným 
upozorněním,  že  odmítnutím  či  nerealizováním  nápravy  ve  stanovené  lhůtě  se  člen 
vystavuje nebezpečí vyloučení z JVS.
V případě jednorázového porušení povinností člena, které nelze následně odstranit je 
možno  rozhodnout  o  vyloučení  člena  i  bez  předchozího  písemného  upozornění  na 
možnost  vyloučení  pokud  škoda  způsobená  takovým  porušením  povinnosti  člena 
dosáhne výše škody velkého rozsahu (§ 89 odst.14 zák.č. 140/61 Sb. v platném znění)
Výzvu k nápravě, uvedenou shora a návrh na vyloučení člena činí představenstvo JVS. 
O vyloučení rozhoduje valná hromada.
9.6.
Při  zániku  členství,  bez  ohledu na důvod zániku  členství,  nevzniká  členovi  ani  jeho 
právním  nástupcům,  nárok  na  vydání  majetku  či  vkladů,  které  do  sdružení  vnesl 
s výjimkou majetku v kategorii oddělitelný majetek dle § 5 bod 5.3. těchto stanov, který 
je JVS povinen bez zbytečného odkladu řádnou smlouvou  převést členovi při zániku 
jeho členství, kromě případu dle bodu 9.5.písm.a), do jeho vlastnictví a dotčený člen je 
povinen takovou smlouvu dle podmínek stanovených v § 6 bod 6.1 stanov uzavřít  a 
předmětný  majetek  převzít  s veškerými  právy  a  povinnostmi,  které  jsou  s tímto 
majetkem spojeny. To neplatí v případě, že takový oddělitelný majetek byl již dříve do 
vlastnictví člena převeden z jiných důvodů.
Lhůta k uzavření smlouvy o převodu předmětného majetku s prodlouží do dne  uplynutí 
lhůty 15ti let, jak je stanovena  v § 6, bod 6. 1 těchto stanov v  případě, že dotčený  člen 
nevyužil  svého  práva  k převzetí  oddělitelného  majetku  doručením  předepsaného 
prohlášení dle těchto stanov.
Členovi, při zániku jeho členství, bez ohledu na důvod zániku členství, nevzniká žádný 
nárok  na  vrácení  vstupních  čí  ročních  příspěvků  uhrazených  do  dne  zániku  jeho 
členství.
Zánikem  členství  není  dotčena  povinnost  člena  uhradit  na  účet  JVS  poplatkové 
povinnosti, jejichž splatnost nastala do dne zániku členství.
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 § 10
 Základní práva a povinnosti člena JVS

10.1.
Člen je povinen chránit zájmy JVS, podporovat činnost JVS, a aktivně se na ní podílet, 
dodržovat stanovy JVS a na jejich podkladě přijatá další opatření a rozhodnutí orgánů 
JVS.

10.2.
Člen  JVS  je  povinen  řádně  platit  stanovené  poplatkové  a  příspěvkové  povinnosti 
plynoucí z těchto stanov a rozhodnutí valné hromady.
Právnické  osoby,kterým  z titulu  členství  v JVS  náleží  právo  vystupovat  s hlasem 
poradním  dle  čl.10,bod  10.5.  stanov,jsou  osvobozeny  od  povinnosti  hradit  vstupní 
poplatek  a  roční  příspěvek  a  tato  povinnost  jim  nemůže  být  žádným orgánem JVS 
uložena.

10.3.
Člen  JVS,který  je  samosprávnou  obcí  či  městem  ve  smyslu  zákona  o  obcích,má 
povinnost  předkládat  písemně  představenstvu  JVS  vždy  do  30-ti  dnů  od  ukončení 
posledních  komunálních  voleb  v příslušné  obci,  údaje  o  posledním  počtu  obyvatel 
rozhodném dle § 12 bod 12.5. těchto stanov pro určení počtu hlasů příslušného člena 
JVS-samosprávné obce, opravňujících k hlasování na valné hromadě.

10.4.
Člen JVS má právo využívat služeb poskytovaných sdružením.

10.5.
Člen JVS,který je samosprávnou obcí či městem ve smyslu zákona o obcích, má právo 
zúčastnit  se všech zasedání valné hromady a má aktivní  i  pasivní volební právo pro 
volbu orgánů JVS.
Za členskou obec má právo volit a být volena fyzická osoba , která je jejich statutárním 
orgánem či jiná fyzická osoba, která byla statutárním orgánem obce k tomuto účelu 
písemně pověřena.

Ostatní členové JVS mají právo zúčastnit  se všech zasedání valné hromady s hlasem 
poradním.

10.6.
Člen JVS má právo vyžadovat od výkonných a kontrolních orgánů JVS informace o 
činnosti JVS.
10.7.
Člen JVS má právo navrhovat svolání valné hromady dle § 12.3. těchto stanov.

 § 11
 Orgány JVS

11.1.
Orgány JVS jsou :
a/ valná hromada
b/ představenstvo
c/ dozorčí rada
d/ ředitel JVS
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 § 12
 Valná hromada

12.1.
Valná hromada je nejvyšším orgánem JVS. Tvoří ji všichni členové JVS.
12.2.
Valná hromada rozhoduje o :
a) změně a doplňcích stanov
b) schválení jednacího řádu valné hromady
c) přijetí nových členů JVS a o případném vyloučení členů
d)  volbě  a  odvolání  členů  představenstva  a  dozorčí  rady  a  limitu  prostředků  JVS 

určených na odměny za výkon funkce v představenstvu a dozorčí radě.
e) o výši vstupních a ročních příspěvků
f) přijetí koncepce investiční výstavby JVS a její aktualizace
g)rozhodnutí  o  sloučení,  rozdělení  a  majetkové účasti  na  činnosti  jiných subjektů či 

v jiných subjektech
h) schválení výroční zprávy o činnosti a o výsledcích hospodaření JVS
ch) schválení roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku či úhradu ztráty
i)   o zrušení a likvidaci JVS
j)  o  dalších  otázkách  souvisejících  s činností  JVS,  které  si  valná  hromada  výslovně 
k rozhodování vyhradí.
12.3.
Valné  hromady svolává představenstvo alespoň 20 dnů před termínem konání valné 
hromady s uvedením jejího programu a to minimálně jednou v roce.
Představenstvo  může  svolat  valnou  hromadu  kdykoli  pokud  je  toho  třeba  v zájmu 
činnosti JVS.
Představenstvo  je  rovněž  povinno  svolat  valnou  hromadu  nejpozději  do  60  dnů  od 
doručení  podnětu  ke  svolání  valné  hromady  členy  majícími  alespoň  10  %  hlasů 
oprávněných  k hlasování,  za  podmínky,  že  tento  podnět  bude  obsahovat  uvedení 
konkrétního bodu programu, který má být na valné hromadě projednán.

12.4.
Valná hromada je usnášeníschopná jsou-li přítomni členové mající nadpoloviční počet 
hlasů oprávněných k hlasování.
Není-li  splněna  tato  podmínka,  koná  se  po  uplynutí  lhůty  třiceti  minut  od  termínu 
stanoveného v pozvánce na  valnou hromadu náhradní valná hromada,za podmínky, že 
tato skutečnost byla výslovně oznámena v pozvánce na řádnou valnou hromadu. Taková 
náhradní valná hromada je schopná se usnášet vždy, bez ohledu na počet přítomných 
účastníků a hlasů oprávněných k hlasování,může na ní však být jednáno a hlasováno 
pouze  v  mezích  programu  oznámeného  v  pozvánce  na   valnou  hromadu,  která  se 
nekonala z důvodu neschopnosti usnášení . Tato náhradní valná hromada  nesmí však 
jednat a rozhodovat o změně stanov JVS a zrušení a likvidaci JVS. 

Jinak se pravidla pro průběh  a rozhodování  valné hromady  použijí i pro náhradní 
valné hromady. 12.5.Každá členská  obec JVS má pro hlasování na valné hromadě jeden 
základní  hlas  a  za  každé  celé  2  tisíce  občanů  oprávněných  v této  obci  dle  obecně 
platných právních předpisů k účasti na komunálních volbách získává další jeden hlas 
opravňující k hlasování na valné hromadě.
Za rozhodné komunální volby se považují poslední volby uskutečněné v příslušné obci 
před termínem konání valné hromady.

13



12.6.
Usnesení  valné  hromady  je  přijato,  pokud  pro  něj  hlasuje  nadpoloviční  většina 
přítomných hlasů, nestanoví-li tyto stanovy jinak.
Usnesení valné hromady ve věcech uvedených v bodě 12.2. pod písmenem a), c), f),  g), i) 
je přijato, pokud pro něj hlasuje alespoň 85 % přítomných hlasů.
12.7.
Valná hromada může přijímat usnesení i mimo svoje řádné zasedání a to tak , že návrh 
usnesení rozešle představenstvo všem členům s určením lhůty do níž se mají písemně 
vyjádřit zda s navrženým usnesením souhlasí či nikoliv.  Pokud se do stanovené lhůty 
člen oprávněný k hlasování nevyjádří má se za to, že s usnesením nesouhlasí.
Upozornění,  že  jde  o  návrh  usnesení  v intencích  tohoto  ustanovení  stanov  musí  být 
v písemném návrhu výslovně uvedeno.
12.8.
Valná  hromada probíhá  a  je  řízena  dle  jednacího  řádu,  který  na  podkladě  návrhu 
představenstva valná hromada schválí.
Až do zvolení  předsedajícího valné hromady plénem, řídí  valnou hromadu předseda 
představenstva nebo některý z místopředsedů představenstva.

Valná hromada se koná zpravidla v obci, kde je sídlo JVS.

Kterýkoliv  člen  JVS  se  může  nechat  na  jednání  valné  hromady  zastupovat  jiným 
členem, nebo jinou právnickou či fyzickou osobou. Zplnomocnění může být vydáno na 
dobu určitou nebo neurčitou  a  podpis  statutárního zástupce  na plné  moci  musí  být 
úředně ověřen.Jedna osoba může zastupovat libovolný počet členů.Zplnomocněný má 
všechna práva a povinnosti zastupovaného.

Člen  JVS  se  považuje  za  přítomného,  je-li  zapsán  přímo  nebo  prostřednictvím 
zplnomocněného zástupce v listině přítomných na valné hromadě, která se pořizuje při 
každé valné hromadě.
Zápisem do listiny přítomných na valné hromadě je provedena prezentace člena.

Prezentace  se  počíná  pořizovat  devadesát  minut  před  stanoveným  počátkem  valné 
hromady a dále se provádí po celou dobu konání valné hromady.

Člen JVS , který opustí jednání valné hromady, zaznamená tuto skutečnost do listiny 
přítomných. 

§ 13
Představenstvo
13. 1.
Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí JVS a jedná jeho jménem.

Představenstvo má 8 členů.
Jestliže  počet  členů  představenstva  klesne pod 6,  doplní  představenstvo počet  svých 
členů jmenováním na plný počet  8  členů.  Takto jmenovaní  členové  vykonávají  svou 
funkci do nejbližšího konání valné hromady.
13.2
Představenstvo zastupuje JVS v celém rozsahu vůči třetím osobám, před soudy a před 
jinými orgány .
13.3.
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Za JVS je podepisováno tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému názvu
Jihočeský vodárenský svaz, nebo zkráceně JVS, připojí svůj podpis:
• celé představenstvo nebo
• předseda a dva členové představenstva nebo
• místopředseda a dva členové představenstva nebo
• čtyři členové představenstva současně nebo
• jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen 
nebo
• další osoby zmocněné k tomu představenstvem.

13.4.
Členové  představenstva  jsou  voleni  valnou  hromadou.  Společný  návrh  na  členy 
představenstva předkládají valné hromadě zástupci okresních měst České Budějovice, 
Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. Návrh musí 
být  sestaven  tak,  aby  za  příslušný  okres  byl  navržen  za  člena  představenstva jeden 
kandidát a jako osmý člen představenstva společný kandidát navrhovatelů.
Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 
představenstvu . V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy představenstvo 
jeho  prohlášení  projednalo.  Pokud  člen  představenstva  zemře  nebo  se  vzdá  funkce, 
může  představenstvo,  za  předpokladu,  že  počet  členů  zvolených  valnou  hromadou 
neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy představenstva do nejbližšího zasedání 
valné hromady. Klesne-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod 
polovinu, je dozorčí rada povinna svolat neprodleně valnou hromadu. 
13. 5.
Členové  představenstva  jsou  voleni  na  5  let.  Člen  představenstva  může  být  volen 
opakovaně.
13.6.
Představenstvo  rozhoduje  o  všech  záležitostech  společnosti,  pokud nejsou  vyhrazeny 
těmito stanovami k rozhodnutí valné hromadě a pokud je svým rozhodnutím nedeleguje 
na ředitele JVS.
13.7.
Představenstvo  je  usnášeníschopné,  byla  -li  jeho  schůze  řádně  svolána  a  jednání  se 
účastní  alespoň  5  členů.  Usnesení  je  přijato,  jestliže  pro  něj  hlasovala  alespoň 
nadpoloviční většina přítomných členů představenstva.
Představenstvo může přijímat usnesení i mimo svoje řádné zasedání a to tak , že návrh 
usnesení rozešle předseda všem členům s určením lhůty do níž se mají písemně vyjádřit 
zda  s navrženým  usnesením  souhlasí  či  nikoliv.  Pokud  se  do  stanovené  lhůty  člen 
představenstva nevyjádří má se za to , že s usnesením nesouhlasí.

13. 8.
Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
13. 9.
Představenstvo  volí  a  odvolává  ředitele  JVS.  K platnosti  tohoto  usnesení  je  třeba 
souhlasu nejméně 5ti členů představenstva, hlas ředitele JVS nepočítaje.
13.10.
Schůze  představenstva  svolává  jeho  předseda  (v  nepřítomnosti  některý 
z místopředsedů ).
Podkladové  materiály  se  k pozvánce  připojují,  pokud  jsou  z povahy  věci  nutné 
k přípravě  kvalifikovaného  stanoviska.  Členové  představenstva,  kteří  se  nemohou 
schůze  zúčastnit,  se  mohou nechat  zastupovat  jiným členem představenstva v plném 
rozsahu práv. Zastupovaný člen představenstva se považuje za přítomného pro účely 
hlasování.  Zastupování musí být vyznačeno v prezenční  listině,  ke které se připojuje 
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písemné zmocnění. Zmocnění může být bez omezení nebo omezené na určitou záležitost.
13.11.
O jednáních představenstva se sepisuje zápis.
13.12.
Všichni členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí 
a zachovávat mlčenlivost ve všech věcech, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit  zájmy 
JVS nebo způsobit JVS škodu.
13.13.
Bližší  úpravu právních vztahů  mezi  JVS a  členem představenstva stanoví  mandátní 
smlouva. Představenstvo informuje o těchto uzavřených smlouvách dozorčí radu.

§ 14
 Dozorčí rada

14.1.
Dozorčí  rada  dohlíží  na  výkon  působnosti  představenstva  a  uskutečňování  činnosti 
JVS.14.2.
Dozorčí rada má 5 až 21 členů. Zástupce okresního města na valné hromadě podává 
valné  hromadě  návrh až  na 3  členy  dozorčí  rady  tak,  aby  alespoň dva  tito  členové 
zastupovali v dozorčí radě zájmy obcí s počtem obyvatel do 5000.
14.3.
Členové dozorčí rady se volí na 4 roky.
První zasedání dozorčí rady svolává předseda představenstva tak, aby se konalo do 60ti 
dní po provedení volby.
Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
14.4.
Dozorčí rada je schopna usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí 
se přijímá na základě souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
14.5.
Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se 
činnosti JVS.
Kontrolují,  zda  jsou účetní  záznamy správně  vedeny  v souladu  se  skutečností  a  zda 
činnost JVS se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné 
hromady.
Dozorčí rada přezkoumává roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení hospodářského 
výsledku, k tomu předkládá své vyjádření valné hromadě.
K revizní  a  kontrolní  činnosti  může  použít  dozorčí  rada  jako  odbornou  pomoc 
v přiměřeném rozsahu služeb externích organizací.

Dozorčí rada schvaluje na podkladě návrhu představenstva : 
a) kapitálovou účast  JVS v jiných obchodních společnostech,  pokud hodnota vkladu 

JVS do jiné společnosti je v jednotlivém případě vyšší než 5.000.000,- Kč.
b) převzetí  ručení  za  závazky  jiných  osob,  pokud  v jednotlivém  případě  přesáhne 

závazek, kterého se ručení týká, hodnotu 1.000.000,- Kč. 
c) realizaci investičních projektů s finančním nákladem nad 5.000.000,-Kč
d) přijetí  či  poskytnutí  půjčky,  nebo  přijetí  bankovního  úvěru,  pokud  převyšují 

v jednotlivém případě 5.000.000,-Kč
e) auditora pověřeného ověřením účetní závěrky a smlouvou s tímto auditorem. 

14.6.
Dozorčí rada má právo svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a 
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na valné hromadě navrhnout potřebná opatření. Při svolávání valné hromady postupuje 
analogicky jako představenstvo.
14.7.
Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, nebo osobou oprávněnou 
podle zápisu v registru sdružení jednat jménem společnosti.
Bližší  úpravu  právních  vztahů  mezi  JVS  a  členem  dozorčí  rady  stanoví  mandátní 
smlouva.
14.8.
Člen dozorčí  rady  může ze  své  funkce odstoupit  písemným prohlášením doručeným 
dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy dozorčí rada jeho 
prohlášení  projednala.  Pokud  člen  dozorčí  rady  zemře  nebo  se  vzdá  funkce,  může 
dozorčí rada za předpokladu, že počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod 
polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do nejbližšího zasedání valné hromady. 
Klesne-li  počet  členů  dozorčí  rady  zvolených  valnou  hromadou  pod  polovinu,  je 
představenstvo povinno svolat neprodleně valnou hromadu. 

§ 15
Ředitel JVS

15.1.
Ředitel je jmenován a odvoláván představenstvem a představenstvu plně odpovídá za 
svojí činnost a o své činnosti mu podává veškeré informace a podklady.
15.2.
Ředitel  zajišťuje  běžné  obchodní  vedení  činnosti  JVS,  odpovídá  za  řádné  vedení 
účetnictví a evidenci majetku JVS a vykonává zaměstnavatelská práva.
15.3.
Při své činnosti se řídí ředitel pokyny představenstva a plní představenstvem uložené 
úkoly.
Pokud  jde  o  podpisová  práva  a  pravomoci  ředitele,  stanoví  míru  těchto  práv 
představenstvo  v souvislosti  s jmenováním  ředitele.  Tato  práva  může  představenstvo 
kdykoli rozšířit či omezit či jinak změnit.
Představenstvo může udělit řediteli práva prokuristy v rozsahu § 14 zák.č.513/91 Sb.
15.4.
Ředitel  uzavírá s JVS manažerskou smlouvu a na jejím podkladě vykonává pro JVS 
veškerou činnost.

§ 16
Zánik JVS, jeho likvidace a majetkové nároky členů při zrušení sdružení, vystoupení ze 
sdružení a vyloučení ze sdružení

16.1.
Při likvidaci JVS v případě jeho zrušení, či zániku bez právního nástupce, se přednostně 
musí  zajistit  všechny právní a majetkové požadavky a kroky zajišťující  kontinuálně 
dodržení  podmínek  pro  řádné  následné  zásobování  obyvatelstva  vodou,  případně 
nakládání  odpadních  vod,  pokud  JVS  bude  disponovat  stavbami  a  zařízeními  pro 
odkanalizování, čištění či jinou likvidaci odpadních vod.
Dále musí být uspokojeny pohledávky třetích osob a státu.
16.2.
Majetkové hodnoty zbylé po realizaci kroků dle bodu 16.1. (likvidační zůstatek), budou 
převedeny do podílového spoluvlastnictví  obcí,  které budou ke dni zániku JVS členy 
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JVS a to v ideálních podílech stanovených dle poměru počtu hlasů, kterými je dotčena 
obec oprávněna hlasovat na valné hromadě k celkovému množství hlasů oprávněných 
k hlasování na valné hromadě JVS ke dni rozhodnutí o zrušení JVS.
Shora  uvedené  platí,  nedojde-li  k jiné  písemné  dohodě  všech  členů  o  naložení 
s předmětným majetkem a nebude-li to v rozporu s právními předpisy obecně platnými 
v době likvidace.

§ 17
Platnost stanov

17.1.
Stanovy vstupují v platnost usnesením ustavující valné hromady.
V případě změn či doplňků stanov, nabývají tyto změny platnosti a účinnosti v den kdy 
byly přijaty valnou hromadou.
17.2.
Stanovy mohou být změněny pouze rozhodnutím valné hromady.

příloha  stanov JVS

Vymezení neoddělitelného majetku JVS

Neoddělitelný majetek vytváří vodárenskou soustavu  JVS  a je tvořen těmito  
vodohospodářskými  stavbami, zařízeními a s nimi souvisejícími pozemky:

• Úpravna vody Plav a příslušné dálkové řady
• skup. vodovod Týn - Bechyně - Hodušín - Milevsko vč. Nové Vsi
• skup. vodovod Veselí - Soběslav - Tábor - Milevsko
• skup. vodovod Pořešín
• skup. vodovod Milenovice
• úpravna vody Tábor - Rytíř a související zařízení
• úpravna vody J. Hradec a související zařízení
• úpravna vody Prachatice - Husinec a související zařízení
• skupinový vodovod Hamr
• úpravna vody Vidov
• dispečink  Č. Budějovice pro dálkové řady
• provozní budova JVS, ul. S. K. Neumanna
• provozní HIM JVS
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