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1  Úvod 
 

 
 
Rok 2008 byl prvním uceleným rokem fungování ústavu v nových podmínkách po provedené 
a dokončené transformaci na veřejnou výzkumnou instituci. Od počátku roku zahájili svou 
činnost noví vedoucí odborů jmenovaní na základě předchozích konkurzů, a to včetně nově 
zřízeného odboru aplikované ekologie. Byl též jmenován nový hlavní řešitel výzkumného 
záměru MZP0002071101 „Výzkum a ochrana hydrosféry“. Optimalizované organizační 
uspořádání se osvědčilo a ústav z tohoto hlediska obstál. 

Úspěšný byl ústav v získávání nových výzkumných projektů a zakázek od různých 
grantových agentur a poskytovatelů a úspěšnost přijatých nabídek v oblasti hlavní, tedy 
výzkumné činnosti překročila 75 procent. V neposlední řadě se podařilo získat i celou řadu 
komerčních zakázek, které umožňují praktickou aplikaci výsledků řešení výzkumných 
projektů. 

Problematickou kapitolou byla oblast situačního a referenčního monitoringu. Ústav 
zabezpečil schválené programy situačního a referenčního monitoringu pro rok 2008 v plném 
rozsahu, a to i přes přetrvávající problémy s jejich financováním. Až na výjimky se podařilo 
provést veškeré analýzy vlastními silami a eliminovat míru subdodávek, a to především díky 
nově zaváděným metodám stanovení v návaznosti na pořizovanou moderní laboratorní 
techniku.  

V roce 2008 probíhaly intenzivní práce na zavádění systému jakosti ISO 9001:2000 
a v průběhu roku 2009 bude proveden certifikační audit. V tomto smyslu byly 
přepracovávány všechny interní předpisy a vytvořena celá řada nových. Pokračovala také 
intenzivní práce na vytvoření nové strategie instituce pro období 2009–2012, v nových 
podmínkách fungování ústavu. 

Z pohledu hospodaření byl rok 2008 úspěšný. Nejenže byly bez významnějších problémů 
zavedeny všechny zákonné povinnosti z pohledu účetnictví a DPH, ale bylo také zajištěno 
plynulé financování veškerých činností ústavu, včetně investičních akcí. Za nejpodstatnější 
považuji výrazný růst dlouhodobě podhodnocené průměrné mzdy, samozřejmě 
diferencovaný na základě výsledků práce jednotlivců.  

Chtěl bych všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu činnosti ústavu v roce 2008, upřímně 
poděkovat. 
 
Mgr. Mark Rieder 
ředitel 
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2  Informace o složení orgánů instituce a jejich činnosti 
 

 
 
2.1  Složení orgánů instituce 

Orgány VÚV T.G.M., v.v.i., ve smyslu § 16 zákona č. 341/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

a) Ředitel: Mgr. Mark Rieder 

b) Rada Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.: 
Ing. Karel Drbal, Ph.D. (VÚV T.G.M., v.v.i., pobočka Brno) – předseda, Ing. Ladislav 
Kašpárek, CSc. (VÚV T.G.M., v.v.i., Praha) – místopředseda, Ing. Jaroslav Beneš (Povodí 
Vltavy, s. p., Praha), prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. (Ústav technologie vody a prostředí 
VŠCHT, Praha), Ing. Josef Reidinger (Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, 
Praha), prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc. (Fakulta životního prostředí ČZU, Praha), RNDr. Dana 
Baudišová, Ph.D. (VÚV T.G.M., v.v.i., Praha), Ing. Václav Bečvář, CSc. (VÚV T.G.M., v.v.i., 
Praha), Ing. Eduard Hanslík, CSc. (VÚV T.G.M., v.v.i., Praha), Ing. Tomáš Mičaník (VÚV 
T.G.M., v.v.i., pobočka Ostrava). 

c) Dozorčí rada: 
Ing. Karel Bláha, CSc. (MŽP, náměstek ministra) – předseda, doc. RNDr. Petr Vlasák, CSc. 
(VÚV T.G.M., v.v.i., výzkumný pracovník) – místopředseda, Ing. Libor Ansorge (MZe, 
vedoucí oddělení koncepcí a plánování v oblasti vod), Ing. Milan Blažek (MŽP, ředitel odboru 
rozpočtu), RNDr. Jakub Hruška, CSc. (ČGS, náměstek ředitele pro výzkum), Ing. Veronika 
Jáglová (MŽP, ředitelka odboru ochrany vod), Pavel Šremer, prom. biol. (MŽP, ředitel odboru 
politiky životního prostředí). 

 
 
2.2  Zpráva Rady VÚV T.G.M., v.v.i.  

Personální obsazení Rady Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i., 
se v roce 2008 nezměnilo. 

V roce 2008 proběhla čtyři zasedání Rady instituce s následujícími nejvýznamnějšími závěry: 

 Rada projednala a schválila návrh struktury Výroční zprávy 2007, a to v členění 
požadovaném zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění 
pozdějších předpisů, podle § 30, odst. (4), písm. a) až g).  

 V souladu s § 18, odst. (2), písm. e) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, ve znění pozdějších předpisů, Rada ústavu schválila text Výroční zprávy 2007. 
Byl rovněž projednán návrh obsahu Zprávy o činnosti instituce za rok 2007. Obě výše 
uvedené zprávy jsou umístěny na internetových stránkách ústavu na adrese 
http://www.vuv.cz. 

 V souladu s § 18, odst. (2), písm. c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, ve znění pozdějších předpisů, projednala a schválila Rada ústavu návrh rozpočtu, 
který byl sestaven jako vyrovnaný, a rovněž plán investic. 

 V roce 2008 Rada ústavu projednala návrh prodeje zařízení Babylon a doporučila řediteli 
ústavu prodej tohoto zařízení.  

 Byla schválena pravidla pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce (rezervní 
fond, fond reprodukce majetku, fond účelově určených prostředků a sociální fond). 
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 Byl projednán a schválen návrh novely Organizačního řádu ústavu s platností od 
1. 1. 2009. 

 Rada ústavu rovněž projednala a schválila návrh novely Vnitřního mzdového předpisu 
s platností od 1. 1. 2009. 

Z každého zasedání pořizuje podle jednacího řádu tajemník zápis, který je po deseti 
pracovních dnech schvalovacího řízení členy Rady VÚV T.G.M., v.v.i., a ředitelem ústavu 
k dispozici všem zaměstnancům ve vnitřní informační databázi ústavu. 

 

 
2.3  Zpráva Dozorčí rady VÚV T.G.M., v.v.i.  
 

V roce 2008 byl z funkce člena Dozorčí rady VÚV T.G.M., v.v.i., odvolán RNDr. Jan 
Hodovský a její novou členkou byla jmenována Ing. Veronika Jáglová. Tajemníkem Dozorčí 
rady byl Ing. Jan Rykl z VÚV T.G.M., v.v.i. 
 
V roce 2008 se ve dnech 18. 4. a 12. 12. uskutečnila dvě zasedání Dozorčí rady 
s následujícími nejvýznamnějšími závěry: 

Rada, po projednání, vzala na vědomí 

 návrh Výroční zprávy 2007 a doporučila její schválení v Radě VÚV T.G.M., v.v.i., 

 bez připomínek výsledky hospodaření VÚV T.G.M., v.v.i., v roce 2007 obsažené ve 
Výroční zprávě 2007, 

 návrh rozpočtu VÚV T.G.M., v.v.i., na rok 2008. 

Rada vydala předchozí písemný souhlas k těmto právním úkonům VÚV T.G.M., v.v.i. 

 uzavření tří nájemních smluv na pronájem nebytových prostor s dobou nájmu delší než tři 
měsíce, 

 zcizení objektu Babylon č. p. 49, k. ú. Babylon, 

 směna nemovitého majetku ve vlastnictví VÚV T.G.M., v.v.i. (pozemky, na kterých je 
zbudována veřejná komunikace v ulici Papírenská) za pozemek ve vlastnictví Magistrátu 
hl. m. Prahy, který sousedí s areálem VÚV T.G.M., v.v.i., s doplatkem. 

Na zasedáních se Dozorčí rada zabývala i řešením dalších aktuálních otázek týkajících se 
činnosti VÚV T.G.M., v.v.i., např. monitoringu povrchových vod a hospodaření VÚV T.G.M., 
v.v.i. 
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3 Profil instituce podle zřizovací listiny a informace 
o změnách 

 

 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, byl zapsán 
do Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeného MŠMT, dne 1. 1. 2007.  

Činnost instituce vychází ze zřizovací listiny veřejné výzkumné instituce dané Opatřením 
č. 12/06 Ministerstva životního prostředí ze dne 12. prosince 2006, ve znění Opatření č. 4/07 
Ministerstva životního prostředí o změně zřizovací listiny ze dne 2. srpna 2007. V roce 2008 
nedošlo k žádným změnám ve zřizovací listině. 

Základním posláním instituce je 

 výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině 
a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, 

 odborná podpora ochrany vod, protipovodňové prevence a hospodaření s odpady 
a obaly, založená na uvedeném výzkumu. 

Zabezpečení poslání ústavu se odehrává jak v oblasti hlavní, tak i další činnosti instituce 
podle zřizovací listiny (Opatření č. 12/06 MŽP), v níž byla v roce 2007 Opatřením č. 4/07 
MŽP provedena úprava názvu sídla instituce. 

Hlavní činnost zahrnuje 

 výzkum hydrologie, hydrogeologie a hydrauliky  výzkum vodních zdrojů, ochranu vod 
a ochranu povodí  výzkum chemie, toxikologie a radiologie vody  výzkum biologie 
a mikrobiologie vody  výzkum procesů znečišťování vod a odstraňování znečištění 
 výzkum stavu vod a vodních útvarů a ochrany vodních ekosystémů  výzkum metod 
zjišťování a hodnocení stavu vod  výzkum ekologických vazeb vody v krajině  výzkum 
metod pozorování, terénních měření a odběrů vzorků včetně přístrojové techniky  výzkum 
metod analytické chemie včetně přístrojové techniky  výzkum metod zpracování informací, 
tvorby a využití databází včetně geografických informačních systémů  ekonomický výzkum 
ve vztahu k vodě a jejímu užívání jako složky životního prostředí  výzkum revitalizace 
říčních systémů a hydrické revitalizace poškozené krajiny  výzkum výběru vodních biotopů 
vhodných k obnově nebo revitalizaci a databáze příslušných lokalit  výzkum ochrany před 
škodlivými účinky vod  výzkum plánování v oblasti vod, vodní bilance a užívání vod 
 výzkum nakládání s odpady, jejich složení a vlastností, včetně nebezpečných odpadů 
a jejich vlivu na vodní prostředí  výzkum rizikovosti skládek a starých zátěží pro vodní 
prostředí  výzkum nakládání s obaly a odpady z obalů  výzkum, vývoj, aplikace 
a hodnocení technologických metod pro nakládání s odpady, včetně hodnocení produkce 
odpadů a nakládání s nimi  zajišťování infrastruktury výzkumu. 
 

V rámci další činnosti ústav zabezpečuje 

 vypracovávání posudků, stanovisek, expertiz a analýz v oblasti předmětu hlavní činnosti 
 provádění pozorování, terénních měření, rozborů vzorků, chemických analýz v oblasti 
předmětu hlavní činnosti  mezinárodní spolupráci, činnosti v rámci relevantních 
a tematických strategií v oblasti předmětu hlavní činnosti  spolupráci s vysokými školami, 
ústavy Akademie věd a jinými výzkumnými ústavy v oblasti předmětu hlavní činnosti 
 publikační a informační činnost v oblasti předmětu hlavní činnosti  navrhování ukazatelů 
dobrého ekologického stavu vod  navrhování programů na snížení znečištění povrchových 
vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami  
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 posuzování citlivých a zranitelných oblastí, jakož i povrchových vod vhodných pro život 
a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, chráněných oblastí přirozené 
akumulace vod a povrchových vod využívaných ke koupání  navrhování a sledování 
oblastí přirozené akumulace vod v rozsahu předmětu hlavní činnosti  navrhování ochrany 
vodních zdrojů  evidenci vodních toků a vodních nádrží, ochranných pásem vodárenských 
nádrží a vodárenských zdrojů podzemních vod  vedení tematické vodohospodářské 
kartografie  posuzování a hodnocení režimu oběhu povrchových a podzemních vod, 
s vazbou na stav využití vodních zdrojů  stanovování minimálních zůstatkových průtoků 
a minimálních hladin podzemních vod  odbornou podporu přípravy plánů oblastí povodí  
 provoz referenčních laboratoří pro všechny složky životního prostředí  posuzování 
odborné způsobilosti hydroanalytických laboratoří pro chemické, biologické, mikrobiologické, 
toxikologické a radiochemické zkušební metody a organizování mezilaboratorního 
porovnávání zkoušek v oblasti životního prostředí  metodické vedení hydroanalytických 
laboratoří a sjednocování jejich pracovních postupů  odbornou podporu prevence 
závažných havárií způsobených chemickými látkami a přípravky  účast v rámci zajišťování 
stálé a pohotovostní složky celostátní radiační monitorovací sítě  vytváření a provozování 
hodnoticího systému stavu a potenciálu vod a referenčních podmínek vodních útvarů  
 zřizování a provozování monitorovací sítě pro sledování povrchových a podzemních vod, 
vyjma jejich kvantity  věcné a organizační zajišťování činností pro zjišťování a hodnocení 
stavu povrchových a podzemních vod  vedení a aktualizaci evidencí informačního systému 
veřejné správy VODA  posuzování návrhů a vyhodnocení provozu technologických 
zařízení ve vodárenství a čistírenství  hodnocení efektivity revitalizace říčních systémů  
 odbornou podporu mezinárodní spolupráce České republiky v oblasti vod v rámci 
bilaterálních a multilaterálních smluv a dohod  zabezpečování podkladů potřebných 
k plnění úkolů vyplývajících ze vztahu k Evropským společenstvím a podkladů zahrnutých 
do zpráv o plnění směrnic v oblasti ochrany vod a odpadů, podle požadavků Evropských 
společenství  hodnocení jednotlivých způsobů nakládání s odpady  provozování 
informačního systému odpadového hospodářství a vedení evidence produkce a nakládání 
s odpady a obaly  hodnocení analytických metod a vlastností odpadů, hodnocení účinnosti 
úprav odpadů, hodnocení složení a vlastností odpadů včetně nebezpečných odpadů 
 výkon funkce Národního inspekčního orgánu správné laboratorní praxe  odbornou 
podporu aktualizace a hodnocení plánů odpadového hospodářství  poskytování informací 
o stavu životního prostředí v oblasti odpadů  výkon funkce odborného subjektu k odborným 
a registračním činnostem  provoz kalibračního střediska hydraulických měření  výkon 
funkce střediska pro posuzování způsobilosti ke kalibraci pracovních měřidel průtoku vody 
o volné hladině  výkon funkce cejchovny pracovních měřidel průtoku vody o volné hladině 
 činnost zkušební laboratoře vodohospodářských zařízení. 

Vedle uvedených funkcí vykonává ústav i jinou činnost vyplývající z Opatření MŽP č. 12/06 
a danou příslušnými živnostenskými listy.  
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4  Činnost Výzkumného ústavu vodohospodářského 
T. G. Masaryka, v.v.i., v roce 2008 

 

 
 
 

Výzkumná práce VÚV T.G.M., v.v.i., se odehrává především v oblasti hlavní činnosti ústavu, 
ale nezanedbatelná je i odborná práce prováděná v oblasti další a jiné činnosti podle 
zřizovací listiny.  

Hlavní – výzkumná činnost zahrnuje především problematiku týkající se výzkumu a ochrany 
hydrosféry s důrazem na hodnocení vybraných jevů a procesů v životním prostředí, 
jednotlivých antropogenních tlaků a priorit jejich závažnosti a nebezpečnosti a také na 
přípravu systémů nápravných a ochranných opatření, včetně návrhů mechanismů pro cílení 
legislativních nástrojů. Další obsáhlou činností je výzkum pro hospodaření s odpady, který se 
zaměřuje především na mezinárodní spolupráci a implementaci legislativy EU, rozvoj 
integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR, spolupráci na vývoji metod pro zjišťování 
vlastností a hodnocení kvality odpadů a hodnocení skládek a starých zátěží. 

Neméně důležité jsou i projekty zabývající se hodnocením jakosti vody, jejího prostředí 
a užívání a vytvářením komplexních návrhů opatření pro zlepšení kvality vod i funkce 
ekosystémů v povodích Labe, Moravy a Odry. Odborné úlohy jsou řešeny i v rámci projektů 
VaV a dalších úkolů. Přehled nejvýznamnějších projektů je uveden v tabulce 1. 
 
Tabulka 1. Významné řešené projekty a jejich výsledky v roce 2008 
 

Zadavatel a název projektu Dosažené výsledky 

I. MŽP – výzkumné záměry 
MZP0002071101 Výzkum 
a ochrana hydrosféry  

Výzkumný záměr se orientuje na výzkum vztahů a procesů ve 
vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv 
antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně 
legislativních nástrojů. Člení se do sedmi tematických oddílů 
a 28 subprojektů. 

Široce koncipovaný projekt přinesl v roce 2008 řadu hodnotných 
výsledků, které jsou shrnuty v podrobné závěrečné zprávě a také 
v rámci řady jiných výstupů jako např.: 

– podání patentové přihlášky v rámci principu odměřování hladiny 
podle PV 2006-629,  
– testování prototypu funkčního vícekanálového měřicího zařízení 
snímače výšky hladiny kapalin, 
– vydání ČSN 75 7701 Jakost vod – Metodika odběru 
a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod metodou 
PERLA, 
– vývoj matematického modelu pro odvození vztahu mezi 
velikostí plochy obsazené jedincem a gradientem říčního 
prostředí, 
– sledování antropogenních vlivů na vodní ekosystémy v oblastech, 
které jsou lidskou činností ovlivňovány nejvíce, přičemž byla 
prokázána přetrvávající kontaminace ve všech sledovaných 
matricích, akumulace škodlivin a narušení struktury a funkce 
společenstev v nejvíce postižených úsecích zájmových toků,  
– vypracování normy TNV 75 7231 pro standardizaci hodnocení 
ekotoxických účinků škodlivin, 
– dokončení dvou legislativních výstupů prací z let 2005–2007: 
vyhlášky č. 93/2008 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky 
Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných 
podmínek, a Nařízení Správy Národního parku a chráněné 

 8



krajinné oblasti Šumava č. 1/2008 – Návštěvní řád Národního 
parku Šumava, 
– vydání souhrnné monografie o povodí s výskytem kriticky 
ohrožené perlorodky říční na česko-bavorsko-saském trojmezí, 
– prezentace výsledků výzkumu vlivu zemědělsky 
obhospodařovaných povodí na kvalitu odtékající vody, interakce 
povrchových a podzemních vod se zaměřením vlivu stavu 
podzemních vod na ekologický a chemický stav útvarů 
podzemních vod či studia extenzivních způsobů čištění vod 
v řadě příspěvků na národních i mezinárodních konferencích 
a formou příspěvků do impaktovaných odborných periodik, 
– dopracování metodických postupů a nástrojů týkajících se 
zpracování vodohospodářské bilance současného a výhledového 
stavu množství povrchových a podzemních vod, včetně vývoje 
simulačního modelu zásobní funkce vodohospodářské soustavy, 
– zaměření výzkumu v oblasti kartografie na technologii tvorby 
klasického kartografického výstupu Základní vodohospodářské 
mapy v měřítku 1 : 50 000 (ZVM50) a její ověření v praxi aj. 

MZP0002071102 Výzkum pro 
hospodaření s odpady 

Výzkumný záměr je členěn do 14 subprojektů. V roce 2008 se 
výzkum zaměřil především na sledování stavu a potřeb 
aktualizace právních předpisů a dalších norem v oblasti 
odpadového hospodářství. Byla provedena aktualizace 
Metodického pokynu pro vzorkování odpadů a příprava podkladů 
pro vydání aktualizovaného metodického pokynu k předúpravě 
vzorků pro hodnocení odpadů. 

V oblasti hodnocení výrobků z odpadů z hlediska ochrany zdraví 
a životního prostředí byly v souladu s novými rešeršními poznatky 
vytipovány další materiály vhodné jako náhrada suroviny 
a výrobky, kde byly odpady použity. Následně byly ověřeny 
vlastnosti vybraných výrobků. Probíhalo též zjišťování informací 
o nakládání s odpady s obsahem POPs v České republice, 
pokračovalo sledování obsahu nebezpečných látek v odpadech 
ze zpracování autovraků a elektroodpadů a zpřesnění základní 
centrální databáze kontaminovaných míst. Dalším směrem bylo 
ověřování nakládání s vybranými nebezpečnými druhy odpadů od 
jejich vzniku u původce po jejich konečné využití nebo odstranění 
a zhodnocení způsobu nakládání s nimi a mnohé další aktivity.  

II. MŽP – projekty VaV 

Antropogenní tlaky na stav půd, 
vodní zdroje a vodní 
ekosystémy v české části 
mezinárodního povodí Labe 

Projekt navazuje na předcházející projekty Labe koordinované 
VÚV T.G.M. Je zaměřen především na základní výzkum 
v otázkách transportu nutrientů v povodí, nejistot při modelování 
průtoků, využití stabilních izotopů pro popis hydrologického 
režimu v povodí. 

V rámci výzkumu společenstev ryb v povodí řeky Labe bylo 
v roce 2008 navrženo zprůchodnění tří pražských jezů. V oblasti 
výzkumu vlivu ekologických zátěží na tok Labe byl na lokalitě 
Lučebních závodů Draslovka Kolín zkoumán, modelován 
a vyhodnocen vliv transportu kontaminantů podzemní vodou. Byly 
též stanoveny pozaďové hodnoty vybraných kovů v podzemních 
vodách v jednotlivých litologických skupinách hornin pro celé 
území republiky. 

Byla získána data objemové aktivity tritia k popisu odtoku aktivity 
(bilance) tritia v profilech Vltava-Solenice, Vltava-Praha a Labe- 
-Hřensko v návaznosti na činnost JE Temelín. Dále bylo 
prováděno sledování pozadí tritia na nezatíženém území povodí 
Labe. Ve spolupráci s univerzitou v Lancasteru byla poprvé 
použita metoda GLUE v nové verzi, počítající s limity přijatelnosti 
simulací založenými na nejistotách pozorovaných hodnot pro 
frekvenční verzi TOPMODELu. 
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Zpřesnění dosavadních odhadů 
dopadů klimatické změny 
v sektorech vodního 
hospodářství, zemědělství 
a lesnictví a návrhy 
adaptačních opatření  

V roce 2008 byla pro posouzení vývoje hydrologické bilance 
použita metoda analýzy trendů chronologických řad měsíčních 
hodnot, doplněná posouzením průběhů klouzavých průměrů 
s různou délkou průměrování. Metodika byla aplikována na 
73 povodí (období 1980–2007). Pro zjištění dlouhodobějších 
vztahů byla dále na šesti povodích posuzována hydrologická 
bilance za delší období 1932–2007. Byly podrobně hodnoceny 
změny teplot vzduchu, srážkových úhrnů, relativní vlhkosti 
vzduchu, potenciální evapotranspirace, odtoku z povodí a rozdíl 
odtoku a srážek. Součástí projektu byla i studie o vlivu klimatické 
změny na poměry proudění podzemní vody v Budějovické pánvi. 

Zákonitosti interakce „voda- 
-hornina-krajina“ a její využití při 
ochraně podzemních vod 
v České republice 

V roce 2008 byla zpracována a aplikována podrobná metodika 
stanovení hodnot přirozeného pozadí vybraných pěti kovů v ČR. 
Vzhledem k velkému počtu měřených hodnot vybraných kovů, 
jejichž koncentrace v podzemních vodách se pohybovaly pod 
mezí stanovitelnosti, byla pro statistické vyhodnocení dat 
z monitoringu podzemních vod ČHMÚ vybrána modifikace 
metody Kaplan-Meier. Stanovení přirozeného pozadí jako 
hodnoty 75% kvartilu (95% kvartilu pro rtuť) hodnoceného 
souboru zjištěných koncentrací pro danou litologickou skupinu 
hornin lze považovat za vhodné řešení. 

Časová a plošná variabilita 
hydrologického sucha 
v podmínkách klimatické změny  
na území ČR 

V prvním roce řešení byla připravena zpráva s rešerší věnovanou 
mj. možným definicím, typům, příčinám a důsledkům sucha či 
možnostem jeho kvantitativního vyhodnocování, dále 
nejdůležitějším dokumentům a nástrojům Evropské unie pro 
eliminaci dopadů hydrologického sucha. Druhá část zprávy 
obsahuje návrh metodického postupu hodnocení hydrologického 
sucha. Návrh byl testován na souboru 20 vodoměrných stanic 
tak, aby mohl být v následujících letech použit pro hromadné 
zpracování dat.  

Negativní antropogenní vlivy 
v povodí Bíliny  

V prvním roce řešení projektu zaměřeného na vymezení hlavních 
zdrojů rizik v oblasti Bíliny, definování jejich vlivu na ekosystém 
toku, životní prostředí a lidskou populaci, posouzení současných 
nástrojů ochrany a návrhy na jejich úpravy se uskutečnil výběr 
profilů, matric a ukazatelů pro sledování kontaminace 
ekosystému. Proběhla též úvodní fáze biomonitoringu škodlivin, 
dále výběr vhodné metody pro ekohydromorfologické hodnocení 
povodí Bíliny, zpracování účelové databáze 277 objektů (vrtů), 
diskretizace prostoru a úvodní simulace pro vybrané 
hydrogeologické rajony. 

Mapy rizik vyplývajících 
z povodňového nebezpečí  
v ČR 

V roce 2008 byla metoda směřující k vyjádření povodňového 
ohrožení na základě matice rizika aplikována na úsecích toků 
Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje. Doplněné postupy metody 
matice rizika byly použity v pilotním povodí Lužnice a Nežárky.  

Byly definovány a rozebrány ekonomické přístupy ke koncipování 
a formulování standardů míry ochrany před negativními účinky 
povodní v ČR. Projekt se také zabýval problematikou 
objektivizace vymezení diskontní míry pro hodnocení efektivnosti 
protipovodňových a environmentálních investic. Konkrétním 
výsledkem je návrh tří způsobů stanovení diskontní míry. 

Identifikace antropogenních 
tlaků na kvalitativní stav vod 
a vodních ekosystémů 
v oblastech povodí Moravy 
a Dyje  

Projekt navazuje na „Projekt Morava“ řešený ve čtyřech etapách 
v letech 1991–2006. Práce jsou zaměřeny na stanovování 
efektivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření, 
určení podílu plošných a difuzních zdrojů na celkovém znečištění 
vod, vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vod, eutrofizaci vod, 
identifikaci antropogenních tlaků a zjištění parametrů ovlivňujících 
profily vod ke koupání podle směrnice 2006/7/ES, antropogenní 
tlaky ze sídelních útvarů a z oblastí průmyslové činnosti a jejich 
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dopady na povrchové vody, vodní ekosystémy a na kvalitu 
vodních zdrojů. V roce 2008 byly provedeny rešeršní práce 
a zahájeny terénní a laboratorní práce. 

Identifikace antropogenních 
tlaků v české části 
mezinárodního povodí řeky 
Odry 

Multidisciplinární projekt je řešen ve spolupráci pěti vědeckých 
a výzkumných institucí s dlouholetou zkušeností v oborech 
výzkumné činnosti. Práce zahájené v průběhu roku 2008 lze 
rozdělit do pěti oblastí – bilance znečištění povrchových vod 
v povodí řeky Odry, průkaz a predikce antropogenních tlaků na 
biologické komponenty vodních ekosystémů, vliv intenzifikace 
chovu ryb na jakost vod, publikace výsledků řešení projektu 
a koordinace řešení a souhrnné hodnocení antropogenních tlaků 
v povodí.  

Výzkum v oblasti využití 
odpadů jako náhrady 
primárních surovinových zdrojů 

Projekt zaměřený na maximální využití odpadů (zejména 
čistírenských kalů) k výrobě tuhých alternativních paliv (TAP) 
zahrnuje výběr vhodných odpadů, popis technologických postupů 
a metod předúpravy, přípravy TAP z odpadů (receptury), kontrolu 
tuhých zbytků po spalování. Maximální snahou je těmito postupy 
minimalizovat případy použití nevhodných druhů odpadů při 
výrobě TAP a ověřit nové možné postupy jejich přípravy, včetně 
kontroly procesů nakládání s odpady s cílem identifikovat 
potenciálně nebezpečné vlastnosti vsázky i tuhých zbytků po 
spalování vzhledem k jejich dalšímu využití např. na povrchu 
terénu – rekultivace.  

Zjištění parametrů ovlivňujících 
profily vod ke koupání 
z hlediska životního prostředí   
 

Profily vod ke koupání budou sloužit jako pramen informací pro 
reporting EU a pro tvorbu návrhů opatření ke zlepšení jakosti vod 
ke koupání. V rámci projektu byl v roce 2008 připraven Obecný 
postup pro stanovení profilů vod ke koupání, sledují a hodnotí se 
modelové lokality, připravují se seznamy parametrů, kterými bude 
možné popisovat míru mikrobiálního znečištění a rizika rozvoje 
sinic v jednotlivých vodách ke koupání. 

III. MD – projekty VaV 

Kontrola jakosti dálničních 
splachů a hodnocení účinnosti 
jejich dočišťování při 
decentralizovaném systému 
odvodnění   

Projekt navazuje na dříve řešené téma, které se zabývalo 
dopadem provozu dálnic a rychlostních silnic na okolní recipienty. 
V roce 2008 byly na stanovených kontrolních profilech dálniční 
sítě v ČR sledovány v povrchovém odtoku koncentrace kadmia, 
chromu, mědi, rtuti, niklu, olova, zinku, vybraných zástupců 
polyaromatických uhlovodíků a chloridů. Pro zjištění souhrnného 
toxického účinku na vodní organismy byly prováděny testy akutní 
toxicity. Souběžně byly zahájeny přípravné práce pro výzkum, 
který se zabývá možnostmi záchytu polutantů vyskytujících se 
v silničním povrchovém splachu při jejich zasakování do půdního 
profilu. 

 
V rámci další a jiné činnosti tvoří podstatnou část náplně ústavu podpora výkonu státní 
správy a řešení úkolů v rámci kompetencí MŽP. Největší pozornost je zaměřena na 
odbornou podporu v rámci implementace a reportingu vybraných směrnic EU a mezinárodní 
spolupráce v oblasti vod, dále na informační a odbornou podporu MŽP jako ústředního 
vodoprávního úřadu, ale i na plánování a monitoring vod. Neopominutelná je i ediční činnost 
ústavu a podpora publikačních aktivit jeho zaměstnanců. 

Hodnocení výsledků řešení výzkumných záměrů a projektů VaV i ostatních projektů 
a zakázek za rok 2008 vychází zejména z uznatelných výzkumných výsledků v databázích 
RIV, ale i dalších významných výstupů odborné činnosti. 
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4.1  Hlavní činnost 
 
4.1.1  Publikace v periodikách  

V roce 2008 publikovali pracovníci ústavu 49 příspěvků v odborných časopisech, z nichž 
naprostá většina patřila mezi časopisy recenzované. Čtyři příspěvky byly publikovány 
v časopisech s impakt faktorem (Hydrobiologia, Journal of Applied Microbiology, Water 
Science and Technology a Cybium). Tyto příspěvky vznikly v rámci řešení výzkumného 
záměru Výzkum a ochrana hydrosféry – výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního 
prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně 
legislativních nástrojů.  
 
4.1.2  Odborné publikace  

Byly vydány dvě monografie v angličtině – Effects of environmental factors on the 
freshwater pearl mussel population in the national nature monument Lužní potok 
(Zinnbach) a Effect of polluted sediments settled in flood plains on environment and 
ground water a dále sedm publikací v češtině – Atlas zařízení pro nakládání s odpady 
– 2. díl, Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství, ochrany vod 
a životního prostředí (CD ROM), Klimatická změna a vodní zdroje v povodí Vltavy, 
Projekt Morava IV, Projekt Odra III, Obecný postup pro stanovení profilů vod ke 
koupání a druhé, rozšířené vydání publikace Hydraulický výzkum vodního díla Děčín. 

Ve spolupráci s organizací UNESCO byl také vydán sborník Modelling floods and droughts – 
Uncertainty estimates for water resources management, v němž byly obsaženy čtyři 
příspěvky pracovníků ústavu. 
 
4.1.3  Nové technologie, prototypy  

V této oblasti byl v roce 2008 postaven funkční vzorek měřicího zařízení pro záznam úrovně 
hladiny v osmi profilech zároveň. Dále byla podána přihláška k registraci užitného vzoru, a to 
na kontinuální vzorkovač umožňující odebírat zakoncentrované vzorky plavenin z drobných 
toků. 
 
4.1.4  Specializované mapy a software 

V rámci činnosti jednotlivých odborů bylo v roce 2008 připraveno devět specializovaných 
map s odborným obsahem a vytvořeno sedm autorizovaných softwarových programů jednak 
pro analýzy a hodnocení různých vodohospodářských dat, jednak pro simulaci hydrologické 
bilance v denním kroku. 
 
4.1.5  Mezinárodní spolupráce ve výzkumu 

Odborníci VÚV T.G.M., v.v.i., se podíleli na řešení čtyř mezinárodních projektů, a to 
NEWATER, WATCH EU, Společný průzkum Dunaje 2 a Česko-rakouského bilaterálního 
projektu Dyje–Thaya. 

Cílem projektu NEWATER (New Approaches to Adaptive Water Management under 
Uncertainty) je přizpůsobit koncepty integrovaného systému řízení vodního hospodářství 
aktuálním podmínkám. V rámci projektu je za spoluúčasti VÚV T.G.M., v.v.i., řešena 
i případová studie Labe, kde je v dílčích povodích prováděno hydroekologické modelování 
pomocí programu SWIM.  

Mezinárodní projekt WATCH si klade za cíl popsat současný oběh vody, analyzovat predikce 
pro 21. století, nalézt vztahy mezi hybnými silami a globální změnou, poskytnout podrobný 
odhad rizik spojených s klimatem a hydrologií, vyvinout nový konzistentní modelový rámec 
pro hodnocení vodních zdrojů a vztahu hydrologie a klimatu. 
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Společný průzkum Dunaje 2 navázal na první průzkum tohoto charakteru realizovaný v roce 
2001, který významným způsobem rozšiřuje a prohlubuje poznatky zejména v oblasti 
biologických ukazatelů. Laboratoře VÚV T.G.M., v.v.i., se na projektu podílely analýzami 
vybraných nebezpečných látek ve vzorcích povrchové vody, plavenin a bioty, včetně 
vyhodnocení získaných výsledků, jež bylo následně použito jako součást závěrečné zprávy. 

V rámci Česko-rakouského bilaterálního projektu Dyje–Thaya je posuzován ekologický stav 
a připravovány návrhy opatření pro ochranu nebo zlepšení ekologického stavu vod 
v souvislosti s implementací směrnice 2000/60/ES v oblasti hraničního toku Dyje v rámci 
programu INTERREG IIIA. Dále probíhala mezinárodní spolupráce také v rámci projektu 
EURO FRIEND a rovněž spolupráce na několika tématech s Lancaster University a BfG 
Koblenz. 
 
4.1.6  Prezentace na mezinárodních setkáních odborníků 

Zaměstnanci ústavu se zapojili i do výměny zkušeností na mezinárodním poli a přednesli na 
39 mezinárodních konferencích 68 příspěvků formou přednášek či plakátových sdělení. Mezi 
nejvýznamnější konference patřil především 13. Magdeburský seminář o ochraně vod, kde 
pracovníci ústavu prezentovali 20 sdělení. Dále šlo např. o mezinárodní konference Water 
resource systems management under extreme conditions v Moskvě, XIIIth World water 
congress v Montpellieru, Hydrological Changes and management from headwater to the 
Ocean v Kjótu, Radioecology and Environmental Radioactivity v Bergenu, 5th International 
meeting on plant litter processing in freshwaters v portugalské Coimbře, Sequencing batch 
reactor conference v Římě, Natural hazards in Europe: assessment and management, 
impact of climate change v Bruselu, Průmyslová toxikologie v Tatranské Štrbě,  
1st International conference: hazardous waste management v řecké Chanie a mnohé další.   
 
4.1.7  Významná tuzemská setkání odborníků 

Pracovníci ústavu připravili nebo se podíleli na uspořádání osmi seminářů, konferencí či 
workshopů, které se konaly v ČR, ve čtyřech případech však šlo o konference mezinárodní, 
např. Modelling floods and droughts – Uncertainty estimates for water resources 
management (ve spolupráci s UNESCO) či 10. kongres IMWA aj. Na půdě VÚV T.G.M., 
v.v.i., proběhlo v roce 2008 také devět seminářů věnovaných seznámení veřejnosti 
s problematikou řešenou v ústavu. Na 46 tuzemských konferencích a seminářích 
prezentovali pracovníci VÚV T.G.M., v.v.i., 64 příspěvků.  
 
 
4.2  Další a jiná činnost 
 
4.2.1  Metodiky a výsledky promítnuté do norem a právních předpisů 

Významná byla činnost pracovníků ústavu i v oblasti přípravy metodických pokynů 
a normalizace. Byly vydány ČSN 75 7610 Jakost vod – Stanovení celkové objemové aktivity 
alfa srážecí metodou a ČSN 75 7701 Jakost vod – Metodika odběru a zpracování vzorků 
makrozoobentosu tekoucích vod metodou Perla. Dále byly připraveny podklady pro normy 
Stanovení radia 226 bez koncentrování srážením, Stanovení termotolerantních koliformních 
bakterií a Escherichia coli, Technické podmínky Ministerstva dopravy Monitorování 
srážkoodtokových poměrů dálnic a rychlostních silnic a návrh normy Jakost vod – Metoda 
stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod. 

V oblasti právních a metodických dokumentů se pracovníci ústavu podíleli na přípravě osmi 
metodických pokynů a 9 vyhlášek či jiných legislativních úprav. 
 
4.2.2  Poradenská a expertní činnost, podpora státní správy 

Posudková a poradenská činnost je významnou formou přímého uplatnění výsledků 
výzkumu. V roce 2008 bylo připraveno 90 odborných posudků a vypracováno pět studií. 
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V oblasti podpory státní správy byla řešena řada úkolů především pro OOV a OODP MŽP, 
ale i pro ČIŽP, MZe, SÚJB aj. Pracovníci ústavu se podíleli na reportingu pro EU, Evropskou 
environmentální agenturu aj. a také na přípravě stanovisek a pokynů pro potřebu orgánů 
státní správy. 

Významná byla též činnost v mezinárodních komisích – Mezinárodní komisi pro ochranu 
Labe, Stálém výboru Sasko Česko-německé komise pro hraniční vody, Mezinárodní komisi 
pro ochranu Odry před znečištěním, Komisi pro hraniční vody s Polskou republikou 
a Mezinárodní komisi pro ochranu Dunaje.  
 
4.2.3  Ostatní 

Mezi nejvýznamnější činnosti VÚV T.G.M., v.v.i., v roce 2008 patřilo zajištění Programu 
situačního monitoringu chemického a ekologického stavu povrchových vod a Programu 
monitoringu referenčních podmínek. V rámci prací na zajištění programu situačního 
monitoringu bylo v roce 2008 odebráno 720 vzorků vod ze 60 profilů na tekoucích vodách. 
U těchto vzorků bylo provedeno cca 130 000 analytických stanovení. Rovněž bylo 
uskutečněno 26 000 analytických stanovení u 278 vzorků sedimentů a plavenin. V rámci 
sledování ekologického stavu bylo odebráno a zpracováno celkem 411 vzorků biologických 
matric z 51 profilů tekoucích vod. V roce 2008 bylo rovněž provedeno 12 000 chemických 
analýz z 66 vzorků vody odebraných na 11 údolních nádržích. 

Práce na realizaci Programu monitoringu referenčních podmínek představovaly především 
výběr 120 potenciálních referenčních lokalit, odběr 720 vzorků vody na těchto lokalitách, 
stanovení více než 30 000 chemických ukazatelů a biologický rozbor téměř 1000 vzorků. 

Laboratoře VÚV T.G.M., v.v.i., se zúčastnily mezilaboratorních porovnávání zkoušek 
Aquacheck a podílely se také na technickém zajištění MPZ pořádaných ASLAB.  

Pracovníci ústavu přednesli řadu přednášek v rámci školního i mimoškolního vzdělávání, 
školení pro pracovníky samosprávy, certifikačních kurzů apod. a uspořádali také kurzy 
vzorkování jak pro oblast vody, tak odpadů. Pro vlastní zaměstnance bylo uspořádáno 
školení se zaměřením na možnosti využití nástrojů GIS a geoprostorových dat.  
 
 
4.3  Ekonomika a finance  

Rok 2008 jakožto druhý rok existence veřejné výzkumné instituce navázal na rok 2007, a tím 
i na problémy, které rok předchozí provázely. I v roce 2008 bylo třeba hledat způsoby řešení 
zejména v oblastech financování, dořešení nejasností v oblasti daní a účetnictví vzniklých 
v důsledku legislativních mezer. 

Klíčovým problémem však bylo nedostatečně řešené financování monitoringu ze strany 
MŽP, což hospodaření ústavu výrazně negativně ovlivnilo. S ohledem na předběžná jednání 
s MŽP jsme pro zachování potřebné kontinuity prováděli práce na monitoringu v průběhu 
celého roku 2008, avšak finanční prostředky byly poskytnuty VÚV T.G.M., v.v.i., až v závěru 
roku a jen ve značně omezené výši.  

Složitá situace zůstala i v oblasti investičních zdrojů, a to v důsledku nedostatečného přídělu 
do fondu reprodukce majetku z důvodu „nepoužitelnosti“ účetních odpisů majetku 
pořízeného z dotací jak před datem vzniku nového typu organizace, tj. 1. 1. 2007, tak 
i později. 

Vzhledem k přetrvávajícím problémům ve financování se nepodařilo naplnit rezervní fond 
peněžními prostředky v plné výši, jak bylo naším záměrem, a tudíž ani uskutečnit plánovaný 
převod prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku, takže jsme dokázali 
pokrýt pouze část požadavků na investice. 

Z výše uvedených důvodů bylo také nutné v průběhu celého roku sledovat a návazně 
regulovat vydání, především v oblasti režie, což se podařilo beze zbytku. 
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Příznivou skutečností, která ovlivnila tvorbu kladného hospodářského výsledku, je zvýšení 
objemu smluvních zakázek v roce 2008, zejména ve vazbě na smlouvu s MŽP o podpoře 
státní správy. Byly dořešeny také některé majetkové záležitosti a připraveny podmínky pro 
prodej rekreačního střediska Babylon. 

Za pozitivní lze považovat i fakt, že se v roce 2008 konečně podařilo zvýšit průměrnou mzdu 
těsně nad celostátní průměr, a to díky zvýšení mezd a zejména v rámci odměňování 
špičkových výzkumných pracovníků a odborníků. 

Instituce pořídila a uvedla do provozu dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové 
pořizovací ceně 28 959 tis. Kč. Z evidence byl likvidací nebo prodejem vyřazen dlouhodobý 
hmotný a nehmotný majetek v celkové pořizovací ceně 18 663 tis. Kč. Tržby z prodeje 
majetku činily 5 673 tis. Kč. 

Pracovní náplň VÚV T.G.M., v.v.i., se odehrává v rámci činnosti hlavní, další a jiné, které 
jsou účetně odděleny. Hospodářský výsledek je sledován zvlášť za každou činnost (obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Struktura hospodářského  
výsledku podle činností 
 

Vzhledem k výzkumnému charakteru hlavní činnosti tvořily výnosy organizace především 
poskytnuté institucionální a účelové prostředky na podporu výzkumu a vývoje z veřejných 
zdrojů. Další výnosy se skládaly z tržeb za služby poskytované ústavem na základě 
smluvních vztahů v rámci další a jiné činnosti. Celková výše výnosů představuje 258 053 tis. 
Kč a struktura její skladby je patrná z obr. 2. Celkové náklady činily 256 467 tis. Kč, přičemž 
se nákladová část skládala jednak z nákladů bezprostředně souvisejících s prováděnými 
činnostmi a jednak z režijních nákladů (obr. 3).  
 

                                                                                 Obr. 2 a 3. Struktura výnosů a nákladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lze konstatovat, že i přes všechny nástrahy, které nám uplynulý rok připravil, ukončil VÚV 
T.G.M., v.v.i., rok 2008 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 586 tis. Kč, což je 
důsledkem upevňování vnitřní struktury, pokračujícího nastavení vnitřních procesů 
a hospodárného chování organizace. 
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5  Další požadované informace 
 

 
 

5. 1  Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření a jejich plnění 

Žádná opatření k odstranění nedostatků v hospodaření nebyla uložena. 
 
5.2  Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné 
pro naplnění účelu instituce 

Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti významné pro naplnění účelu instituce.  
 
5.3  Aktivity v pracovně-právních vztazích 

V roce 2008 pracovalo ve VÚV 302,7 zaměstnanců v průměrném evidenčním přepočteném 
stavu. Z tohoto počtu tvořili výzkumní a odborní pracovníci 76,5 % a režijní a provozní 
pracovníci 23,5 %. Přehled o členění zaměstnanců podle vzdělání, věkového složení a délky 
pracovního poměru přinášejí tabulky 2–4. Průměrná hrubá měsíční mzda činila 25 317 Kč, tj. 
nárůst proti roku 2007 o 16,1 %. 

Od 1. ledna 2008 nabyl účinnosti nový vnitřní mzdový předpis, který zavedl mzdový systém 
jednotný pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci jsou zařazováni podle tabulky o osmi 
mzdových třídách s rozpětím.  
 
Tabulka 2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav ke dni 31. 12. 2008 
 

Věk Muži Ženy Celkem % 
 20 let 0 0 0 0,0 
21–30 let 27 32 59 17,8 
31–40 let 36 38 74 22,4 
41–50 let 16 28 44 13,3 
51–60 let 41 49 90 27,2 
61 let a více 32 32 64 19,3 
Celkem 152 179 331 100,0 
% 45,9 54,1 100,0  
 
Tabulka 3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav ke dni 31. 12. 2008 
 

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % 
Základní 1 5 6 1,8 

Vyučen 12 3 15 4,5 
Střední odborné 0 4 4 1,2 
Úplné střední a úplné 
střední odborné 32 68 100 30,3 

Vyšší odborné 4 7 11 3,3 
Vysokoškolské 103 92 195 58,9 
Celkem 152 179 331 100,0 
Vědeckou hodnost má 11, 5 % zaměstnanců 
 
Tabulka 4. Členění zaměstnanců podle délky pracovního poměru a pohlaví – stav ke 31. 12. 2008 
 

Doba trvání PPV Muži Ženy Celkem % 
 5 let 74 92 166 50,1 
5–10 let 31 37 68 20,5 
10–15 let 20 21 41 12,4 
15–20 let 18 13 31 9,4 
 20 let 9 16 25 7,6 
Celkem 152 179 331 100,0 
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5.4  Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí  

Předmět činnosti ústavu má úzký vztah k aktuálním otázkám životního prostředí. Zřizovatel 
ústavu – Ministerstvo životního prostředí – vymezil činnost ústavu tak, aby se problematika 
životního prostředí projevovala v celé šíři náplně instituce. Činnost ústavu je zaměřena 
především na výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině 
a souvisejících environmentálních rizik i na problematiku hospodaření s odpady a obaly. 
Všechny výzkumné odbory ústavu tak přispívají svými výsledky ke zlepšování životního 
prostředí.  

V rámci péče o životní prostředí a zachování trvale udržitelného rozvoje usiluje ústav 
o úspory energií, např. výměnou oken v části pražského areálu, důraz je kladen na tříděný 
sběr odpadových materiálů a další akce. 
 
5.5  Organizační složky v zahraničí 

Organizace nemá v zahraničí žádnou složku. 
 
5.6  Předpokládaný vývoj organizace v roce 2009 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., bude svou činnost nadále 
zaměřovat na úkoly vyplývající z jeho základního poslání, tj. především na 

 výzkum vodních ekosystémů a souvisejících environmentálních rizik a také na hospodaření 
s odpady a obaly, 

 odbornou podporu státní správy v oblasti hydrosféry a hospodaření s odpady a obaly, 
založenou na prováděném výzkumu. 

V roce 2009, ve kterém si ústav připomene 90. výročí svého založení, se zaměří především 
na plynulé pokračování řešení výzkumných projektů, grantů, komerčních zakázek 
a zabezpečení všech činností, které mají vliv na chod ústavu. Bude se též věnovat zavedení 
nového ekonomického softwaru, certifikaci ISO 9001:2000 a dalším aktivitám. Zásadní 
pozornost se soustředí na problematiku získávání projektů financovaných z prostředků EU, 
a to v rámci operačních programů v České republice, ale také 7. Rámcového programu 
výzkumu a vývoje EU a dalších finančních mechanismů podporujících výzkum a vývoj 
v oblasti vod a odpadů.  

Přes problémy, které se v souvislosti s celosvětovou recesí začaly na přelomu let 2008/2009 
projevovat, a omezení některých zakázek, lze předpokládat při uplatnění optimalizačních 
a racionálních úsporných opatření i v roce 2009 vyrovnané hospodaření. 
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7  Roční účetní závěrka 2008 
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8  Základní údaje 
 

 
 

Název     Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,  
     veřejná výzkumná instituce 

Sídlo       Podbabská 30/2582, Praha 6 

Identifikační číslo    00020711 

Daňové identifikační číslo  CZ00020711 

Právní forma    veřejná výzkumná instituce 

Den zápisu do Rejstříku v.v.i. 1. 1. 2007 

Bankovní spojení   KB Praha 6, č. ú. 32931-061/0100 

 

Zřizovatel     Ministerstvo životního prostředí 

Sídlo zřizovatele   Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

Identifikační číslo zřizovatele 00164801 
 
 
 
 
Kontakty 
 
Pracoviště Praha Podbabská 30/2582, 160 00 Praha 6  

tel.: 220 197 111, fax: 233 333 804, e-mail: info@vuv.cz, www.vuv.cz 
 
Pobočka Brno Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno-Královo Pole  

tel.: 541 126 311, fax: 541 211, 397, e-mail: info_brno@vuv.cz 
 
Pobočka Ostrava Macharova 5, 702 00 Ostrava,  

tel.: 596 134 181, fax: 596 134 180, e-mail: info_ostrava@vuv.cz 
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