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Valná hromada Sdružení oboru vodovodů 
a kanalizací ČR 2017
Jednání valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR se konalo 11. dubna 2017 v Kongresovém a vzdě-
lávacím centru Floret v Průhonicích u Prahy. 
Valnou hromadu svolalo představenstvo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., (dále jen SOVAK ČR) podle
§15 schválených stanov.

Valnou hromadu zahájil ředitel SOVAK ČR a člen předsta-
venstva Ing. Oldřich Vlasák a přivítal všechny přítomné. 

Předseda zvolené mandátové komise Ing. Michal Korabík
oznámil, že valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada pokračovala jednomyslným odsouhlasením
programu a schválila jednací a hlasovací řád. Řízení valné hro-
mady se ujal její nově zvolený předseda Ing. Miloslav Vostrý.

Zprávu představenstva o činnosti a hospodaření Sdružení
oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., za rok 2016 přednesl
předseda představenstva SOVAK ČR Ing. František Barák.

Uvádíme podstatný výtah ze zprávy: 
Loňská valná hromada v dubnu, v souladu s novým občan-

ským zákoníkem s účinností ke dni 1. 6. 2016, změnila právní
formu zájmového sdružení na spolek, přijala nové stanovy s roz-
šířením počtu členů představenstva ze sedmnácti na devatenáct
a opětovně zvolila Ing. Baráka na další funkční období.

Novými členy představenstva se stali Ing. Lubomír Gloc,
Ing. Anatol Pšenička a Ing. Michal Korabík. Zároveň valná hro-
mada, v souladu s novými stanovami, schválila namísto dosa-
vadní dozorčí rady zřízení tříčlenné kontrolní komise, a to ve
stejném složení: Ing. eva Krocová (předsedkyně), Ing. Zdeněk
Procházka a Ing. Miroslava Vaculíková. Schválila také novým
orgánem spolku ředitele SOVAK ČR. Následné představenstvo
zvolilo 1. místopředsedou spolku Ing. Martina Bernarda a místo-
předsedy Ing. Ladislava Hašku a Ing. Jana Sedláčka.

Představenstvo SOVAK ČR se v průběhu celého roku sešlo
šestkrát včetně výjezdního zasedání v Karlových Varech. Slože-
ní odborných komisí zůstalo téměř stejné, došlo k přejmenování
komise pro vzdělávání na komisi pro rozvoj lidských zdrojů. 

Rok 2016 byl ve znamení místy vzrušených debat a jednání
k novele vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve kterém Minister-
stvo životního prostředí navrhovalo výrazné zvýšení poplatků
za odběr podzemních vod, poplatků za vypouštěné znečištění,
jakož i dalších opatření s výrazným ekonomickým dopadem na
obor vodovodů a kanalizací a výši plateb za vodné a stočné. I dí-
ky usilovnému jednání představitelů SOVAK ČR, kteří zpracovali
řadu odborných podkladů prokazující nejen nekoncepčnost
předložené novely, ale i nesprávně vyčíslené ekonomické dopa-
dy, byl původní návrh novely jeho předkladatelem v průběhu
roku 2016 stažen a v legislativním procesu nadále pokračuje
novela vodního zákona, která pouze implementuje legislativu
evropské unie a zpřesňuje a doplňuje některá ustanovení. 

Ministerstvo zemědělství zahájilo v roce 2016 práce na no-
vele vodního zákona věnující se problematice zvládání sucha.
Zástupci SOVAK ČR se aktivně podíleli na jednání pracovní sku-
piny v uplynulém roce a předložili řadu připomínek a návrhů
ohledně nastavení vypracování a aplikaci plánů pro zvládání su-
cha.

Zástupci SOVAK ČR se v roce 2016 podíleli i na připomín-
kování novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, která zavádí pravidla pro vypracování rizikové analýzy
dodávek pitné vody.

V samém závěru minulého roku byla vydána nová vyhláška
č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na ze-
mědělské půdě, kterou SOVAK ČR prostřednictvím svých zá-
stupců aktivně připomínkoval. I přes zpřísnění požadavků lze
novou vyhlášku považovat za rozumný kompromis, který do bu-
doucna přináší nové výzvy v oboru.

SOVAK ČR se v uplynulém roce rovněž věnoval i zákonu
o registru smluv, nastavení zjednodušeného finančního modelu
pro projekty financované z Operačního programu Životní pro-
středí, či novele zákona o pozemních komunikacích, která od-
stranila předchozí nevhodnou novelizaci znemožňující ukládání
inženýrských sítí.

V roce 2016 byla rovněž podepsána velmi důležitá dohoda
o spolupráci mezi SOVAK ČR a Odborovým svazem pracovníků
dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
a dále pak Memorandum o spolupráci se Svazem měst a obcí
ČR. Prostřednictvím těchto partnerů může teď spolek uplatňo-
vat své připomínky a návrhy k nové legislativě.

eva KrocováFrantišek Barák
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V rámci zahraničních aktivit se zástupci SOVAK ČR podíleli
jak na práci zastřešující evropské asociace eureau, kde se úča-
stnili prací ve výborech i v předsednictvu, tak ve Výboru regio -
nů eU, v komisi životního prostředí eNVe a cOTeR. Spolek byl
zastoupen i na mezinárodním veletrhu technologií a služeb
z oblasti životního prostředí Pollutec 2016, který se konal ve
francouzském Lyonu a byl na návrh SOVAK ČR zařazen mezi
České oficiální účasti.

SOVAK ČR uspořádal v uplynulém roce dvě konference.
Dne 18. 2. 2016 v Roztokách u Prahy to byla konference Vložky
vytvrzované na místě – příprava, zadání a kontrola, která se vě-
novala bezvýkopovým technologiím. Ve dnech 25.–26. 10. pro-
běhla v Hradci Králové konference Provoz vodovodů a kanaliza-
cí, které se zúčastnilo přes 430 posluchačů a v přilehlých
prostorách hlavního přednáškového sálu prezentovalo ve stán-
cích své exponáty a služby z oboru vodovodů a kanalizací 
41 vystavovatelů. 

V září 2016 uspořádal SOVAK ČR kulatý stůl na téma mož-
nosti využití termochemických procesů při zpracování kalů
v čistírenské praxi a i nadále se této problematice, která nabývá
na významu, věnuje.

Vzdělávací činnost spolku byla zaměřena především na
vzdělávání, rozvoj a upevnění znalostí členů formou seminářů
zaměřených na legislativní změny, které se týkají oboru vodovo-
dů a kanalizací, na problematiku DPH, cenotvorbu, daňovou

problematiku a problematiku bezpečnosti práce. celkem osmi
seminářů se zúčastnilo 566 posluchačů, především z řad členů
SOVAK ČR.

Díky dobrým vazbám na Asociáciu vodárenských spoloč-
ností se v loňském roce podařilo podstatně rozšířit distribuci
časopisu Sovak na Slovensko. Od ledna 2017 vychází časopis
Sovak v nové, moderní grafické úpravě. K dílčím vylepšením
a úpravám došlo i na webových stránkách spolku.

V rámci mediálních aktivit SOVAK ČR vydal v průběhu ro-
ku 10 tiskových zpráv a uspořádal pět tiskových konferencí,
z toho dvě výjezdní – první na přehradě v Josefově Dole
a úpravně vody Bedřichov a druhou na historické čerpací stani-
ci ve chválkovicích a úpravně vody Černovír v Olomouci. 

Závěrem zprávy Ing. František Barák konstatoval, že veške-
ré úkoly uložené předsednictvem SOVAK ČR byly splněny a po-
děkoval všem, kteří se o společný úspěch zasloužili. 

Zprávu kontrolní komise o její činnosti a o stavu hospoda-
ření spolku za rok 2016 přednesla předsedkyně kontrolní ko-
mise Ing. eva Krocová. Mimo jiné zpráva obsahovala doporuče-
ní kontrolní komise o schválení účetní závěrky za rok 2016 bez
výhrad.

Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, poté přednesl návrh
programu činnosti SOVAK ČR na následující období a návazně
návrh rozpočtu – oba materiály byly v písemné podobě předány
při prezenci. Ing. Vlasák rámcově připomenul nejdůležitější bo-
dy programu činnosti na příští rok – zaměření se na přípravu
a diskusi k cenovému výměru 2018, rozpracování komunikační
strategie SOVAK ČR, užší spolupráci s partnery, rozšíření odbě-
ru časopisu Sovak, realizaci vzdělávacího programu Provozova-
tel vodovodů a kanalizací a na prohloubení vazby představen-
stva s prací odborných komisí. 

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

Podle podkladů z jednání valné hromady zpracoval 
Mgr. Jiří Hruška.

Valná hromada:

1. Volí:
• orgány valné hromady:

předseda valné hromady: Ing. Miloslav Vostrý,
zapisovatel: Ing. Ondřej Beneš,
mandátová komise: Ing. Michal Korabík (předseda),

Ing. Barbora Škarková,
Veronika Doudová,

ověřovatel zápisu: Mgr. Radka Němcová.

2. Bere na vědomí:
• zprávu představenstva o činnosti a hospodaření SOVAK ČR

za rok 2016.

3. Schvaluje:
a) program valné hromady,
b) jednací a hlasovací řád,
c) zprávu mandátové komise,

d) zprávu kontrolní komise o její činnosti a o stavu hospodaření
spolku za rok 2016,

e) účetní závěrku SOVAK ČR za rok 2016,
f) způsob naložení s hospodářským výsledkem za rok 2016 –

převod do základního jmění spolku,
g) program činnosti SOVAK ČR na následující období,
h) návrh rozpočtu na rok 2017.

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

ze schváleného programu činnosti SOVAK ČR na následující
období.

5. Pověřuje:
• předsedkyni právní komise Mgr. Radku Němcovou, která

byla zvolena ověřovatelem zápisu z této valné hromady, ově-
řením zápisu z této valné hromady.

V Průhonicích 11. 4. 2017

Usnesení valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s.,
konané dne 11. dubna 2017 v 10.00 hod.

v Kongresovém a vzdělávacím centru FLORET v Průhonicích u Prahy
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