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Valná hromada Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací ČR 2018
Jednání valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., se konalo 18. dubna 2018 v Kongresovém
a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích u Prahy. Valnou hromadu svolalo představenstvo Sdružení oboru vodo-
vodů a kanalizací ČR, z. s., (dále jen SOVAK ČR) podle § 15 schválených stanov.

Jednání zahájil ředitel SOVAK ČR a člen představenstva
Ing. Oldřich Vlasák a přivítal všechny přítomné. Následně kon-
statoval, že valná hromada je dle stanov spolku usnášeníschop-
ná. Dále valná hromada pokračovala jednomyslným odsouhla-
sením programu a schválila jednací a hlasovací řád. Řízení se
ujal nově zvolený předseda valné hromady Ing. Miloslav Vostrý.
Ten vyzval předsedu volební a mandátové komise Ing. Michala
Korabíka k přednesení zprávy. Následně byl dán prostor pozva-
ným hostům. Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení sekce vod-
ního hospodářství Ministerstva zemědělství, zmínil důležitost
osvěty vodárenského oboru. Vyzval také členy SOVAK ČR k za-
sílání připomínek ke Zprávě z benchmarkingu za rok 2016, zve-
řejněné na stránkách ministerstva. Materiálem je aktuálně po-
kryto zhruba 95 procent trhu, z pohledu množství dodávané
pitné vody a jejího odkanalizování. Ing. Jan Kříž, náměstek pro
řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů
 Ministerstva životního prostředí připomněl dotace za zhruba
10 miliard korun, které se podařilo v oblasti vodárenství aloko-

vat, konstatoval také, že projektová připravenost byla na vysoké
úrovni a budou se převádět další peníze z jiných zdrojů na uspo-
kojení potřeb tohoto oboru. Odkanalizování odpadních vod by
mělo být i nadále podle Ing. Jana Kříže předmětem dotačních ti-
tulů, neboť ekonomický nástroj, vodné a stočné není dostatečný
pro dlouhodobou udržitelnost, zvláště v menších sídlech. Fi-
nanční nástroje budou zapotřebí i z důvodu řešení aktuálních
fenoménů, jako je sucho, či klimatická změna. Petr Valdman, ře-
ditel Státního fondu životního prostředí ČR uvedl, že SFŽP ČR
bude překlenovat aktuální nedostatek evropských fondů v ob-
lasti vodovodů a kanalizací a v následujících třech letech poskyt-
ne 5 miliard korun. Nabízí také nízkoúročenou půjčku u projek-
tů, které jsou financovány z dotací OPŽP. Čerpáno je již zhruba
600 milionů korun a další peníze se na půjčky připravují. Petr
Valdman v závěru zdůraznil, že obor vodovodů a kanalizací si
dotační pozornost jistě zaslouží. Mgr. Jan Mraček, člen předsta-
venstva a předseda Sekce pro životní prostředí Hospodářské

komory ČR zmínil, že po vstupu SOVAK ČR do Hospodářské ko-
mory ČR byla zřízena speciální skupina, která bude řešit témata
z vodárenství. RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vlta-
vy, s. p., a předseda představenstva Svazu vodního hospodářství
ČR, z. s., navázal na témata nadnesená na předchozí valné hro-
madě, tedy otázku financování vodního hospodářství, jehož ře-
šení je připraveno, a čeká se na ustálení politické situace. SVH
se SOVAK ČR spolupracuje zejména na třech úkolech: osvětě,
programovém financování po roce 2020, kdy je třeba správně
nadefinovat potřeby, aby se prostředky daly úspěšně čerpat,
a také na návrzích legislativních úprav. Zde se objevuje snaha
výhledově vytvořit obdobnou legislativu, jako mají stavitelé
 silnic a dálnic, aby bylo možné vodohospodářské stavby, které
se týkají např. vodárenských soustav, propojování vodáren-
ských soustav, či liniových staveb, lépe realizovat. Zmínil i důle-
žitost komise VODA-SUCHO, jejichž jednání se účastní jak SVH,
tak SOVAK ČR.
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Zprávu představenstva o činnosti a hospodaření za rok
2017 přednesl předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Franti-
šek Barák. 

Uvádíme podstatný výtah ze zprávy:
Po proběhlé změně v právní formě našeho sdružení na spo-

lek, po úpravách stanov daných požadavky nové legislativy a po
proběhlých volbách v předloňském roce 2016, pracovalo nově
zvolené představenstvo již v počtu devatenácti členů. V průbě-
hu roku se představenstvo spolku sešlo pětkrát včetně výjezd-
ních zasedání v Hodoníně a v Ostravě.

Také v roce 2017 se oboru dotkla celá řada legislativních
změn, ať již to byly vyhláška č. 437/2016 Sb., o aplikaci kalů na
zemědělskou půdu, nebo vyhláška č. 237/2017 Sb., o stanovení
požadavků na hnojiva, či přijatá novela zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, která pro provozovatele vodovodů
pro veřejnou potřebu přináší nové povinnosti. V rámci provoz -
ního řádu pro výrobu pitné vody budou zpracovávány tzv. mo-
nitorovací programy a posouzení rizik (water safety plans).
V návaznosti na novelu pak koncem roku vstoupila v účinnost
novela vyhlášky č. 428/2001 Sb., která kromě jiného zavádí po-
vinnost provádět záznamy o provedených opatřeních na zákla-
dě výsledků posouzení rizik dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., či
upravuje typy rozborů u odebírané surové vody. V návaznosti
na přijaté změny byla v loňském roce připravena i novela vyhlá-
šky č. 252/2004 Sb., která upravuje nové požadavky na moni-
torovací program a posouzení rizik, zavádí nové ukazatele kva-
lity vody, či zpřísňuje stávající. Návrh novely vyhlášky ale nebyl
v roce 2017 vypořádán a její přijetí se dá očekávat až v průběhu
roku 2018 (pozn. redakce: novela vyhlášky byla zveřejněna ve
Sbírce dne 27. 4. jako vyhláška č. 70/2018). V roce 2017 ne -
bylo výrazně pokročeno v novelách vodního zákona, a to jak

v souvislosti s implementací Rámcové směrnice o vodách
a změně administrace poplatků za odběr podzemních vod či vy-
pouštěných odpadních vod, tak i řešení problematiky sucha,
zpracování plánů pro zvládání sucha a vyhlašování stavu sucha.
SOVAK ČR se rovněž věnoval i zákonu o registru smluv, nasta-
vení zjednodušeného finančního modelu pro projekty finan -
cované z OPŽP, či novele zákona o kybernetické bezpečnosti.
Řadu připomínek a stanovisek k navrhovaným změnám jed -
notlivých zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších materiálů
zpracoval SOVAK ČR ve spolupráci s ostatními oborovými a pro-
fesními organizacemi, především Svazem měst a obcí ČR, Hos-
podářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Vzhledem k nutnosti aktivně ovlivňovat připravovanou le-
gislativu včetně změn, hájit práva a zájmy svých členů z celého
vodohospodářského sektoru, bylo představenstvem rozhodnuto
o vstupu SOVAK ČR jako společenstva do Hospodářské komory.
Spolek byl přijat k 20. 9. 2017 s tím, že bude založena nová pra-
covní skupina „vodárenství“, která jako povinné připomínkové
místo pro tvorbu legislativy ČR bude formulovat jednotlivá sta-
noviska, připomínky i výhrady za Hospodářskou komoru ČR
včetně iniciativních návrhů. Dále se zástupci SOVAK ČR aktivně
účastnili nejenom jednání s veřejnou správou, schůzí pracov-
ních skupin SMO ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, na jednot-
livých ministerstvech, úřadech, ale i mnoha konferencí, seminá-
řů a kulatých stolů, převážně s tématem vodního hospodářství. 

Zahraniční aktivity se převážně odvíjely od práce našich
zástupců v zastřešující evropské asociaci EurEau, v níž se účast -
nili prací ve výborech i v předsednictvu. Oborové informace zí-
skáváme i z Výboru regionů EU, poradního orgánu Evropského
parlamentu a Evropské komise, ve výboru ENVE a COTER. Na
pozvání slovenských kolegů se delegace SOVAK ČR zúčastnila
společného zasedání představenstva Asociácie vodárenských
spoločností Slovenska (AVS) a představenstva SOVAK ČR v Nitře
6.–8. 9. 2017. Tématem byla mezinárodní spolupráce, národní
legislativa a budoucí vývoj v oboru vodovodů a kanalizací.
V rámci oficiální účasti deseti českých firem v chorvatské Vodi-
ci se ředitel SOVAK ČR spolu s velvyslancem ČR v Chorvatsku
RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., aktivně zúčastnili obchodně
odborné konference s doprovodnou výstavou, která proběhla
ve dnech 4.–6. 10. 2017, a to za podpory Ministerstva průmys-
lu a obchodu ČR. Během konference došlo i k podepsání Memo-
randa o spolupráci mezi SOVAK ČR a chorvatskou asociací vo-
dovodů a kanalizací HGVIK.

Ve dnech 23.–25. května 2017 na výstavišti v Letňanech
v Praze SOVAK ČR pořádal již dvacátý ročník nejvýznamnější
a největší vodohospodářské výstavy v České republice VODO-
VODY–KANALIZACE 2017. Další významnou akcí organizova-
nou SOVAK ČR byl 15. ročník tradiční konference Provoz vo-
dovodů a kanalizací ve dnech 7.–8. listopadu 2017 v Clarion
Congress Hotelu v Ostravě. V průběhu společenského večera
obdržela Ing. Eva Krocová, dlouholetá předsedkyně dozorčí 
rady, nyní Kontrolní komise SOVAK ČR ocenění Čestný člen 
SOVAK ČR.

V roce 2017 uspořádal SOVAK ČR i kulatý stůl k problema-
tice měření nepitných vod se zástupci Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Českého metro-
logického institutu a dále kulatý stůl se zástupci Ministerstva fi-
nancí na téma Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby a vý-
hled pro rok 2018. Čtrnáct odborných komisí se v průběhu
roku sešlo celkem čtyřicetkrát. Řídily se schváleným plánem
práce, řešily úkoly uložené představenstvem a připravovaly od-
borná stanoviska a materiály pro jednání zástupců SOVAK ČR.
Vodítkem do budoucna jim bude i nově schválená Komunikační
strategie.

Vzdělávací činnost byla zaměřena především na vzdělá -
vání, rozvoj a upevnění znalostí členů formou seminářů zamě-
řených na legislativní změny, které se týkají oboru vodovodů

Sovak 0618  11.06.18  16:20  Stránka 6



strana 7/171časopis Sovak č. 6/2018

a kanalizací, na problematiku DPH, cenotvorbu, daňovou prob-
lematiku a problematiku bezpečnosti práce. Celkem deseti se-
minářů se zúčastnilo 580 posluchačů, především z řad členů
SOVAK ČR. S cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrov-
ně provozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pra-
covníků veřejné správy, otevřel spolek poprvé v loňském roce
nový studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací (od
září 2017 do května 2018), který se setkal s velkým zájmem. 

Rok 2017 byl pro spolek významný i navazováním spolu-
práce s různými odvětvovými, odbornými a vědeckými organi-
zacemi. V září byly podepsány Letter of Intent s Univerzitou
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Institutem pro strukturální po-
litiku v oblasti veřejných služeb a adaptace na demografické
změny ve společnosti a s Výzkumným ústavem meliorací
a ochrany přírody, v. v. i., (VÚMOP) v oblasti aplikace kalů z ČOV.
Dne 26. října bylo slavnostně podepsáno Memorandum o spo-
lupráci s Asociací pro vodu ČR z. s., (CzWA), které významně po-
siluje spolupráci obou subjektů na poli vodního hospodářství.

V médiích a na webu komunikoval v roce 2017 spolek ze-
jména následující témata: znovuvyužití odpadních vod, podporu
cirkulární ekonomiky, použití čistírenských kalů na zemědělské
půdě, použití biocidních látek ve vodohospodářské oblasti, cenu
vody včetně dvousložkové ceny, glyfosát, sucho a využití kalů
z ČOV jako hnojivo. SOVAK ČR vydal 16 tiskových zpráv 
a 11 stanovisek a proběhlo celkem 5 tiskových konferencí. 

Závěrem zprávy předseda František Barák konstatoval, že
vytyčených cílů na rok 2017 bylo dosaženo a poděkování za
kladné výsledky a dobré renomé spolku patří všem, kteří se

o společný úspěch zasloužili. Oznámil rovněž, že ve funkci před-
sedy představenstva SOVAK ČR v nejbližší době skončí. 

Zprávu kontrolní komise o její činnosti a o stavu hospoda-
ření SOVAK ČR za rok 2017 přednesla členka kontrolní komise
Ing. Miroslava Vaculíková. Jednání valné hromady pokračovalo
vystoupením Ing. Vlasáka, který podrobně rozebral výsledky
hospodaření a komentoval jednotlivé body závěrky včetně cel-
kového hospodářského výsledku. Ve druhé části svého vystou-
pení Ing. Vlasák představil návrh rozpočtu. Následně valná hro-
mada většinou hlasů schválila program činnosti SOVAK ČR na
následující období a návrh rozpočtu na rok 2018. Ing. Vostrý
přistoupil k dalšímu bodu programu, a to potvrzení ve funkci
člena představenstva volbou valné hromady kooptovaného
Ing. Jakuba Kožnárka z Brněnských vodáren a kanalizací, a. s.,
do konce řádného volebního období představenstva SOVAK ČR,
tj. do roku 2020. K tomuto bodu otevřel hlasování spolu
s hlaso váním o volbě nového člena kontrolní komise SOVAK ČR,
doporučeného představenstvem SOVAK ČR – Ing. Radky Trep-
kové, finanční ředitelky Ostravských vodáren a kanalizací a. s.
do konce řádného volebního období kontrolní komise SOVAK
ČR, tj. do roku 2020. Oba členové orgánů byli platně zvoleni.

Po ukončení diskuse a schválení usnesení valné hromady
bylo její jednání ukončeno. 

Podle podkladů z jednání valné hromady zpracovala Ing. Ivana
Weinzettlová Jungová. 

Valná hromada SOVAK ČR:

1. Volí:
a) orgány valné hromady:

předsedu valné hromady: Ing. Miloslav Vostrý
zapisovatele: Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
volební a mandátovou komisi:

Ing, Michal Korabík (předseda)
Ing. Barbora Škarková
Veronika Doudová

ověřovatele zápisu: Ing. Zuzana Jonová.

b) Ing. Jakuba Kožnárka, generálního ředitele Brněnských vo -
dáren a kanalizací, a. s., řádným členem představenstva
SOVAK ČR do konce řádného volebního období představen-
stva (r. 2020).

c) Ing. Radku Trepkovou, finanční ředitelku Ostravských vo-
dáren a kanalizací a. s. členem kontrolní komise SOVAK ČR
na návrh představenstva do konce řádného volebního ob-
dobí kontrolní komise (r. 2020).

2. Bere na vědomí:
• zprávu volební a mandátové komise o konečném počtu pří-

tomných členů a usnášeníschopnosti valné hromady. 

3. Schvaluje:
a) program valné hromady v podobě, v jaké jí byl předložen,
b) jednací a hlasovací řád v podobě, v jaké jí byl předložen,
c) zprávu představenstva o činnosti a hospodaření SOVAK ČR

za rok 2017,
d) zprávu kontrolní komise o její činnosti a o stavu hospoda-

ření spolku za rok 2017,
e) účetní závěrku SOVAK ČR za rok 2017,
f) způsob naložení s hospodářským výsledkem za rok 2017 –

převod do základního jmění spolku,
g) program činnosti SOVAK ČR na následující období,
h) návrh rozpočtu na rok 2018.

4. Ukládá:
• představenstvu a odborným komisím plnit úkoly vyplývající

ze schváleného programu činnosti SOVAK ČR na následující
období.

5. Pověřuje:
• tajemnici SOVAK ČR Ing. Zuzanu Jonovou, která byla zvo-

lena ověřovatelem zápisu z této valné hromady, ověřením
zápisu z této valné hromady.

V Průhonicích 18. 4. 2018

USNESENÍ
valné hromady 

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., 
konané dne 18. dubna 2018 v 10.00 hod. 

v Kongresovém a vzdělávacím centru FLORET v Průhonicích u Prahy
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