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Úvodní slovo
předsedy představenstva 

Tak jako každý rok Vám jménem 

představenstva Sdružení oboru 

vodovodů a kanalizací ČR před-

kládám výroční zprávu, která Vás 

seznamuje s celoroční činností 

a výsledky hospodaření našeho 

sdružení.

Minulý rok jsme v plné práci oslavili 25. výročí 

vzniku SOVAK ČR a hned následující rok nás vrhl 

do mnoha změn, a to nejenom legislativních.

V roce 2015 se plně otevřela debata a úporná 

jednání k novele zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

kde Ministerstvo životního prostředí poprvé ofi -

ciálně představilo návrh na razantní zvýšení po-

platku za odběr podzemních vod, v novele nařízení 

vlády č. 61/2003 Sb., prosazuje zpřísnění ukazatelů 

přípustného znečištění odpadních vod a nakonec 

v zákoně o odpadech č. 185/2001 Sb., zpřísňuje 

podmínky pro použití upravených kalů na zeměděl-

ské půdě. Veškeré tyto návrhy mohou mít obrovský, 

nejen ekonomický dopad na celý sektor vodního 

hospodářství a rozhodně pozmění kalkulace cen 

vodného a stočného. Proto byla většina pozornosti 

věnována právě tomuto tématu. 

Zákon o zadávání veřejných zakázek spolu se sledo-

váním podmínek pro čerpání evropských fondů byla 

mimo jiné také témata, kterým se SOVAK ČR věno-

val s patřičnou péčí a formuloval svá stanoviska.

Představitelé SOVAK ČR se aktivně účastnili kromě jednání na odvětvových 

ministerstvech i mnoha konferencí, seminářů a kulatých stolů. Konkrétně 

problematika sucha je tématem, na které jsme upozorňovali již několik let! 

Seminář Problematika sucha a pitné vody, který jsme spolupořádali v Senátu 

Parlamentu ČR, jistě přispěl ko zviditelnění tohoto, pro celou Českou republiku 

tak důležitého, tématu.

Zástupci SOVAK ČR se podílejí i na práci pracovní skupiny hlavního hygienika ČR 

pro řešení rizik při dodávkách pitné vody, kde připravují nastavení pravidel pro 

případy havárií včetně jejich vyhodnocování.

Naši zástupci se aktivně podíleli jak na práci naší zastřešující evropské asociace 

EurEau, kde se účastnili prací ve výborech i v předsednictvu, tak ve Výboru Evrop-

ské unie v komisi životního prostředí ENVE a COTER.

Příprava fundovaných stanovisek a účasti na mnoha jednáních vyžadovala 

od našich členů nadměrné úsilí. Velkou roli v tomto aktivním přístupu sehrály 

i naše odborné komise. Všem je třeba za tuto práci velice poděkovat.

Výrazně se zlepšila i zkvalitnila naše spolupráce se Svazem měst a obcí. Zvláště 

intenzivní výměna informací s komisí životního prostředí a konzultace stanovi-

sek nese ovoce.

Vyvrcholením roku 2015 byly dvě stěžejní akce. První s názvem VODOVODY 

A KANALIZACE 2015 se konala ve dnech 19.–21. 5. 2015 v Praze Letňanech. 

Po všech směrech se jednalo o velice úspěšnou výstavu, kdy se počet všech 

návštěvníků vyšplhal na 9123 a počet vystavujících fi rem atakoval dvoustovku 

(celkem 197).

Ing. František Barák
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Druhou naší významnou akcí byla konference s názvem Provoz vodovodů a ka-

nalizací, která se konala v konferenčním sále AQUAPALACE Hotel Praha v Čest-

licích u Prahy a na 28 přednáškových bloků přilákala 364 účastníků. Význam 

konference podtrhl svým vystoupením ministr životního prostředí Richard 

Brabec a známý klimatolog prof. Miroslav Trnka z brněnského Czech Globe, 

pracoviště Akademie věd. V průběhu společenského večera obdrželi Ing. Melou-

nová, Ing. Kos a Ing. Procházka ocenění Osobnost SOVAK ČR a Ing. Peroutka tra-

diční cenu Vodník roku.

V průběhu celého roku se představenstvo sdružení sešlo pětkrát. V dubnu pro-

běhla v Průhonicích v kongresovém centru Floret valná hromada, která schválila 

zprávu o činnosti a výsledky hospodaření za předešlý rok s pozitivním saldem 

186 tis. korun.

Odborná činnost byla zaměřena především na vzdělávání a rozvoj znalostí členů 

SOVAK ČR na seminářích se zaměřením na legislativní změny, dotýkající se 

oboru vodovodů a kanalizací, otázky cenotvorby, daňové problematiky a dotační 

politiky v oblasti budování vodohospodářské infrastruktury. Bylo realizováno 

11 odborných seminářů, kterých se zúčastnilo 820 posluchačů, především z řad 

členů SOVAK ČR.

Od poloviny roku pracuje sekretariát sdružení pod novým vedením, neboť 

Ing. Miloslavu Melounovou, která v souladu s dlouhodobým plánem odešla 

do důchodu, nahradil na základě výběrového řízení Ing. Oldřich Vlasák. K drob-

ným změnám došlo i v redakční radě časopisu SOVAK, kdy Ing. Miroslava Kose 

nahradil na postu předsedy Ing. Bohdan Soukup. V souladu se záměry před-

stavenstva nastoupila na nově zřízenou pracovní pozici tajemníka Ing. Zuzana 

Jonová.

Na podzim 2015 došlo také k rezignaci Ing. Bc. Vladimíra Procházky, MBA, 

z představenstva sdružení a na jeho místo byl říjnovým představenstvem 

kooptován Ing. Oldřich Vlasák.

Přes problémy způsobené dlouhodobou nemoc-

ností některých pracovníků sekretariátu byly 

veškeré úkoly navržené představenstvem splněny. 

Pozměněný aktivní přístup k partnerům a veřejné 

správě jako celku, včetně větší atraktivity akcí po-

řádaných SOVAK ČR, měl pozitivní dopad i na hos-

podářské výsledky. Rok 2015 skončil nad očekávání 

s vysokým kladným hospodářským výsledkem 

ve výši 1,3 mil. Kč po zdanění. Představenstvo 

dále rozhodlo o přestěhování kanceláří SOVAK ČR 

do nových reprezentativních prostor, jehož příprava 

započala již v prosinci 2015.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům před-

stavenstva a dozorčí rady za jejich aktivní práci. 

Uznání a poděkování patří též všem pracovníkům 

SOVAK ČR a redakční radě časopisu, bez jejichž 

přičinění a poctivé práce by nemohlo sdružení 

dosáhnout tak vynikajících výsledků.

Ing. František Barák
předseda představenstva 

a generální ředitel

Představitelé SOVAK ČR se aktivně účastnili 

kromě jednání na odvětvových ministerstvech 

i mnoha konferencí, seminářů a kulatých stolů.
Konkrétně problematika sucha je tématem, na které jsme upozorňovali již několik 

let! Seminář Problematika sucha a pitné vody, který jsme spolupořádali v Senátu 

Parlamentu ČR, jistě přispěl ke zviditelnění tohoto, pro celou Českou republiku 

tak důležitého, tématu.



Prezentační část

V prezentační části se seznámíte s profi lem, posláním a statutárními 

orgány Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR). Získáte 

rovněž přehled o řádných a mimořádných členech SOVAK k 31. 12. 2015, 

jichž je v současné době celkem dvě stě čtyřicet šest, či čestných členech 

a Osobnostech SOVAK ČR. Novými držiteli ocenění Osobnost SOVAK ČR 

se v loňském roce stali Ing. Miloslava Melounová, Ing. Miroslav Kos, CSc., 

a Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA. 
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Posláním SOVAK ČR je: 

•  zastupovat své členy při jednáních se státními orgány ve věcech, které jsou společ-

ným zájmem jeho členů, týká se to především oblasti legislativy, technické norma-

lizace a vytváření ekonomických pravidel,

•  zabezpečovat činnost a služby podle potřeb a zájmů svých členů, zejména infor-

mačního, metodického, poradenského a vzdělávacího charakteru,

• spolupracovat s obdobnými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí,

• vydávat pro potřeby svých členů odborný časopis,

• pořádat oborové výstavy,

• připravovat odborná školení, kurzy a jiné vzdělávací akce.

Profi l SOVAK ČR

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR – SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým 

sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Sdružení bylo založeno zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 23. listopadu 1989 v Kutné Hoře. Registrace proběhla u Obvodního 

úřadu v Praze 1 dne 12. 11. 1992 pod registračním číslem 25/92 dle § 20; odstavec 2 zákona č. 47/1992 Sb. SOVAK ČR je od 13. 3. 2014 zapsán 

ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58999. Řídicími orgány SOVAK ČR jsou valná hromada, před-

stavenstvo a dozorčí rada. Výkonným orgánem je sekretariát.

SOVAK ČR sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zne-

škodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. 

K 31. 12. 2015 měl SOVAK ČR 114 řádných členů a 132 členů mimořádných.
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Statutární orgány

Představenstvo

Ing. František BARÁK

předseda

Vodovody a kanalizace 

Hradec Králové, a. s.

prof. Dr. Ing. Miroslav KYNCL

1. místopředseda

Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a. s.

Ing. Ladislav HAŠKA

místopředseda 

Brněnské vodárny 

a kanalizace, a. s. 

Ing. Bc. Vladimír 

PROCHÁZKA, MBA, 

místopředseda
(do 23. 9. 2015)

Vodohospodářská společnost 

Olomouc, a. s.

Ing. Ondřej BENEŠ, Ph.D., MBA, LL.M. VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Ing. Martin BERNARD, MBA MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Ing. Josef FEDÁK Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Ing. Jakub HANZL Královéhradecká provozní, a. s.

Ing. Jiří HEŘMAN ČEVAK a. s.

Ing. Antonín JÁGL Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Ing. Petr KONEČNÝ, MBA Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Ing. Milan KUCHAŘ Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Ing. Petr MRKOS Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Ing. Jan SEDLÁČEK Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Ing. Bronislav ŠPIČÁK Severočeská vodárenská společnost a. s.

Ing. Lubomír TRACHTULEC Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Ing. Oldřich VLASÁK SOVAK ČR (od 2. 11. 2015)

Ing. Miloslav VOSTRÝ VODÁRNA PLZEŇ, a. s.
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Dozorčí rada

Sekretariát SOVAK ČR

Ing. Eva KROCOVÁ

předsedkyně  

Vodovody a kanalizace 

Beroun, a. s.

Ing. Miloslava MELOUNOVÁ

ředitelka
(do 30. 4. 2015)

tel.: 221 082 207, 

e-mail: sovak@sovak.cz 

Ing. Zdeněk Procházka, 

LL.M., člen  

 
Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a. s.

Ing. Oldřich VLASÁK

ředitel

(od 1. 5. 2015)

tel.: 221 082 207, 

e-mail: vlasak@sovak.cz 

Ing. Zuzana JONOVÁ

tajemník

(od 15. 6. 2015)

tel.: 221 082 207, 

e-mail: jonova@sovak.cz

Ing. Barbora ŠKARKOVÁ, 

ekonomka

tel.: 221 082 688, 

e-mail: skarkova@sovak.cz

Mgr. Jiří HRUŠKA

šéfredaktor

tel.: 221 082 628, 

e-mail: redakce@sovak.cz

Aneta SUCHÁ,

asistentka
(do 31. 12 .2015)

tel.: 221 082 346, 

e-mail: sucha@sovak.cz

Ing. Miroslava VACULÍKOVÁ

MBA, členka

Vodovody a kanalizace 

Vsetín, a. s.
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Řádní členové SOVAK ČR 
stav k 31. 12. 2015

VLASTNÍCI

Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice

Pražská vodohospodářská společnost a. s. Praha 1 - Staré Město

Sdružení měst a obcí - Bukovská voda Dolní Bukovsko

Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Ivančice

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí Brno

Vodárenská a kanalizační a. s. Plzeň

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. Tábor

Vodárny Kladno - Mělník, a. s. Kladno 4

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. Olomouc

Vodohospodářské sdružení Turnov Turnov

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Hradec Králové

Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. Chrudim

PROVOZOVATELÉ

1. SČV, a. s. Příbram IX

ADAVAK, s. r. o. Adamov

AQUA SERVIS, a. s. Rychnov nad Kněžnou

AQUACONSULT, spol. s r. o. Černošice

AQUAstop, v. o. s. Bruntál

AQUAŠUMAVA s. r. o. Nýrsko

ARKO TECHNOLOGY, a. s. Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Brno

Českoskalické vodárny, s. r. o. Česká Skalice

ČEVAK a. s. České Budějovice

EKOS Řevnice, spol. s r. o. Řevnice

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. Frýdlant

CHEVAK Cheb, a. s. Cheb

Chodské vodárny a kanalizace Domažlice, a. s. Domažlice

INSTA CZ s. r. o. Olomouc - Hodolany

Jaroslav Kubeša - CZO Valašské Meziříčí

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s. Starý Plzenec

Královéhradecká provozní, a. s. Hradec Králové

Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o. Krnov

Lesy-voda, s. r. o. Pilníkov 

Město Volyně, Technické služby Města Volyně, organizační složka Volyně

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. Dvůr Králové nad Labem

Městské vodovody a kanalizace s. r. o. Jaroměř Jaroměř

Městské vodovody a kanalizace Skuteč s. r. o. Skuteč

Městské vodovody a kanalizace Úpice Úpice

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí Vrchlabí

Montáže inženýrských sítí spol. s r. o. Protivanov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Olomouc

Obec Štěpánkovice Štěpánkovice

Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s. r. o. Česká Třebová

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Ostrava

Petr Kožený s. r. o. Brandýsek

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Praha 10 - Hostivař

RAVOS, s. r. o. Rakovník

REVOS Rokycany, s. r. o. Rokycany

RUSAVAK s. r. o. Bystřice pod Hostýnem

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. Ostrava - Mariánské Hory

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. Uherské Hradiště

Služby města Slušovice, příspěvková organizace Slušovice

Služby obce Huslenky, s. r. o. Huslenky

Stavební vodohospodářská, s. r. o. Moravská Třebová

Stavoka Kosice, a. s. Chlumec nad Cidlinou
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STAVOKOMPLET spol. s r. o. Zápy

Středočeské vodárny, a. s. Kladno 

Šumavské vodovody a kanalizace a. s. Klatovy I

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. Šumperk

Technické služby Havířov a. s. Havířov

Technické služby města Opočna, s. r. o. Opočno pod Orlickými horami

Technické služby Rudná a. s. Rudná

Technické služby Strakonice s. r. o. Strakonice

Technické služby Třešť, spol. s r. o. Třešť

Technické služby Žacléř, spol. s r. o. Žacléř

TEPVOS, spol. s r. o. Ústí nad Orlicí

Václav Vonásek - BRAVOS Radnice

VaK - vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Jeseník

VaK Bruntál a. s. Bruntál

VAK svazku obcí Plumlov-Vícov Plumlov

Velké Dářko s. r. o. Žďár nad Sázavou

VENCL - SERVIS Vodovody a kanalizace s. r. o. Žamberk

VHOS, a. s. Moravská Třebová

VHS SITKA, s. r. o. Šternberk

VODA CZ SERVICE s. r. o. Hradec Králové

Voda Červený Kostelec, s. r. o. Červený Kostelec

VODAK Humpolec, s. r. o. Humpolec

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. Brno

Vodárenská společnost Chrudim, a. s. Chrudim

Vodárenská správa Písek s. r. o. Písek

Vodárenská Svitavy s. r. o. Hradec nad Svitavou

VODÁRNA PLZEŇ, a. s. Plzeň

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. Karlovy Vary - Doubí

Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. Jičín

Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. Benešov

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s. r. o. Litovel

Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r. o. Dobříš

Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o. Sokolov

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. Kutná Hora

Vodohospodářské služby RT, s. r. o. Lánov

VODOS s. r. o. Kolín III

VODOSPOL s. r. o. Klatovy IV

Vodotechnické služby s. r. o. Počátky

V O D O V O D Y spol. s r. o. Litomyšl

Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Beroun 3

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. Břeclav

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. Havlíčkův Brod

Vodovody a kanalizace Hlučín, s. r. o. Hlučín

Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. Hodonín

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Jablonné nad Orlicí

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Kroměříž

Vodovody a kanalizace města Kdyně s. r. o. Kdyně

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Mladá Boleslav

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. Náchod

Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. Nymburk

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. Pardubice

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. Přerov

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Trutnov

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. Vsetín

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. Vysoké Mýto

Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Vyškov

Zásobování teplem Vsetín a. s. Vsetín

Želivská provozní a. s. Praha 10 - Hostivař
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Mimořádní členové SOVAK ČR
stav k 31. 12. 2015

3M Česko, spol. s r. o. Praha 4

ACO Stavební prvky spol. s r. o. Jihlava

AERZEN CZ s. r. o. Břeclav

Alfa Laval spol. s r. o. Praha 8

AMCON Europe s. r. o. Chrášťany

AQUA PROCON s. r. o. Brno

AQUABOX spol. s r. o. Praha 7

aqualia gestión integral del agua, S. A. Praha 1

AQUATIS a. s. Brno

AQUECON a. s. Ústí nad Labem

ASIO, spol. s r.o. Brno

Asociace dodavatelů plastových potrubí Kostelec nad Labem

ATJ special, s. r. o. Ostrovačice

Atlas Copco, s. r. o., divize LUTOS Praha 10

AVK VOD-KA a. s. Litoměřice

BIOANALYTIKA CZ, s r. o. Chrudim III.

BOCR Trading s. r. o. Planá nad Lužnicí

Brenntag CR s. r. o. Praha 9

CSlab spol. s r. o. Praha 5

Česká voda - Czech Water, a. s. Praha 10

ČKV Praha s. r. o. Praha 10

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. Praha 8

Danisco Czech Republic, a. s. Smiřice

DHI a. s. Praha 10

DORG trubní systémy, spol. s r. o. Jeseník

Duktus litinové systémy s. r. o. Rudná

DYTRON EUROPE s. r. o. Praha 9 - Kbely

Eco-Chem Water Systems a. s. Praha 10 - Strašnice

Energie - stavební a báňská a. s. Kladno

ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o. Praha 2

ENERGON Dobříš s. r. o. Dobříš

ENVI-PUR, s. r. o. Praha 6

Ernst & Young, s. r. o. Praha 1

EuroArmatúry, s. r. o., organizační složka Vestec

EUROSEAL a. s. Liberec 6

EUTIT s. r. o. Mariánské Lázně

EVT Stavby s. r. o. Svitavy

Exponex s. r. o. Brno

FABOK spol. s r. o. Mochov

FASTRA, s. r. o. Kolín

ForTest s. r. o. Studénka

Garnets Consulting a. s. Teplice - Trnovany

GASCO spol. s r. o. Pardubice

GASCONTROL PLAST, a. s. Havířov-Suchá

GEA Westfalia Separator CZ s. r. o. Říčany

GEREX LIBEREC, s. r. o. Liberec 7

GESS-CZ, s. r. o. Hranice

Grant Thornton Advisory s. r. o. Praha 1

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s. r. o. Olomouc

HAWLE ARMATURY, spol. s r. o. Jesenice u Prahy

HECKL s. r. o. Kralupy nad Vltavou

HENNLICH s. r. o. Litoměřice

HIC & Services, s. r. o. Praha 10

HOCHTIEF CZ a. s. Praha 5

HRDLIČKA spol. s r. o. Tetín

HSI com s. r. o. Plzeň

HUBER CS spol. s r. o. Brno

HUTIRA – BRNO, s. r. o. Popůvky u Brna
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IGEA s. r. o. Ostrava

IKP Consulting Engineers, s. r. o. Praha 7

Jako, s. r. o. Líbeznice

Jihomoravská armaturka spol. s r. o. Hodonín

JOKVA OLOMOUC, a. s. Náklo

K & K TECHNOLOGY a. s. Klatovy I

Kamstrup A/S - organizační složka Praha 4

KASI spol. s r. o. Přelouč

Ing. Veronika Kašparová Zašová

Lichtneger Vratislav Praha 6

LK Pumpservice, s. r. o. Praha 9 

MC – Bauchemie s. r. o. Žebrák

MEBIKAN spol. s r. o. Ústí nad Labem

Medim, spol. s r. o. Líbeznice

Megger CZ s. r. o. Praha 2

Melzer, spol. s r. o. Prostějov

Merit Bau CZ a. s. Pardubice

Město Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s. Praha 4

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. Praha 1

Nicoll Česká republika, s. r. o. Vestec u Prahy

NOVADUS, s. r. o. Příbram V - Zdaboř

Obec Osek Osek

ONDEO Services CZ, s. r. o. Praha 2

Pipelife Czech s. r. o. Otrokovice

Plzeňský Prazdroj, a. s. Plzeň

POHL cz, a. s. Roztoky

POKLOPSYSTEM s. r. o. Plzeň

POLA Neratovice s. r. o. Neratovice

Popron Systems s. r. o. Praha 1

Porr, a. s. Praha 10

Prefa Brno a. s. Brno

PROJEKTY VODAM s. r. o. Hranice

PROMINECON CZ a. s. Praha 1

PUMPA, a. s. Brno

Redrock Construction s. r. o. Praha 1

ROLIOL spol. s r. o. Kokory

SAINT-GOBAIN PAM CZ s. r. o. Králův Dvůr

SANTECH alfa s. r. o. Praha 1

Sensus Česká republika spol. s r. o. Praha 3 

SEWACO s. r. o. Brno

SEZAKO Prostějov s. r. o. Prostějov

Skanska a. s. divize pozemní stavitelství Praha 4 

SMP CZ, a. s. Praha 8

Solenis Czech Republic s. r. o. Praha 8

Steinzeug Keramo, s. r. o. České Budějovice

Svaz VKMO s. r. o. Brno

Sweco Hydroprojekt a. s. Praha 4

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. Kolová

TITAN - METALPLAST s. r. o. Tanvald

TIZZI spol. s r. o. Kroměříž

Trade FIDES, a. s. Brno

Tran - Sig - Ma spol. s r. o. Praha 7

Úpravna vody Želivka, a. s. Praha 10

UTILITIES SYSTEMS a. s. Praha 1

VA TECH WABAG Brno spol. s r. o. Brno

VAE CONTROLS, s. r. o. Ostrava 10

VAK STAVBY, spol. s r. o. Hradec Králové 
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Čestní členové a Osobnosti 
SOVAK ČR

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s. Praha 1

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o. Hradec Králové

VODING HRANICE, spol. s r. o. Hranice

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Chrudim

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o. Chomutov

Vodohospodářské inženýrské služby, a. s. Praha 5

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. Praha 5

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Zlín

VTA Česká republika spol. s r. o. České Budějovice

Vulcascot s. r. o. Brno

Výstavba sítí Kolín a. s. Polepy

WAGO-Elektro spol. s r. o. Praha 4

WAVIN Ekoplastik s. r. o. Kostelec nad Labem

WILO CS, s. r. o. Čestlice

Zdroj pitné vody Káraný, a. s. Praha 1

ZEPRIS s. r. o. Praha 4

Ing. Jaroslav BARTÁK Ing. Josef NOVÁK

Ing. Pavel BINKA Ing. Miroslav NOVÁČEK

Petr HUDLER Ing. Jiří PIVRNEC

Ing. Miroslav KOS, CSc., MBA (od 23. 9. 2015) Ing. Vladimír PROCHÁZKA, MBA (od 23. 9. 2015)

Ing. Zdeněk KOUBA Ing. Vladimír PYTL († prosinec 2015)

Ing. Josef KUTIL Ing. Miroslav RIEGL

Ing. Josef KYLIÁN Ing. Jiří ROSICKÝ

Ing. Antonín LÁZNIČKA Ing. Bohdan SOUKUP, Ph.D., MBA 

Ing. Ota MELCHER Ing. Josef ŠVERMA

Ing. Miloslava MELOUNOVÁ (od 23. 9. 2015) Ing. Jaroslav VRBĚCKÝ

JUDr. Josef NEPOVÍM RNDr. Miroslav VYKYDAL

Vývoj počtu členů SOVAK ČR 2003–2015 
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Odborná část

Odborná část představuje rozsáhlou vzdělávací činnost SOVAK. Stěžejní 

náplní aktivit byla kromě publikační činnosti práce v komisích, kdy ve čtrnácti 

komisích zasedalo dvě stě padesát expertů, ale i pořádání seminářů, jichž se 

zúčastnilo osm set dvacet zájemců. Proběhla rovněž jedna z nejvýznamnějších 

konferencí v oboru Provoz vodovodů a kanalizací pod záštitou Ministerstva 

zemědělství a Ministerstva životního prostředí. 

Provozovatelům vodovodů a kanalizací i vodohospodářům usnadňuje jejich 

každodenní práci časopis SOVAK, který nabízí mnoho odborných textů 

a příkladů dobré praxe. V loňském roce završil již 24. ročník vydávání. 

V roce 2015 se v květnu uskutečnila i úspěšná mezinárodní vodohospodářská 

výstava VODOVODY–KANALIZACE 2015 v Praze Letňanech. 
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Odborné komise

Těžiště odborné činnosti SOVAK ČR 

je v práci odborných sekcí, komisí 

a odborných aktivů, v nichž je 

více než 230 odborníků, kteří 

připravují odborné podklady pro 

představenstvo anebo zpracovávají 

odborná stanoviska pro ústřední 

orgány či návrhy pokynů. V roce 

2015 pracovaly:

právní komise
předsedkyně JUDr. Ludmila ŽALUDOVÁ 

(† prosinec 2015),

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

odborná komise bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany
předseda Ing. Zdeněk POLÁK, 

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

odborná komise pro technickou 
normalizaci
předsedkyně Ing. Lenka FREMROVÁ, 

Sweco Hydroprojekt a. s.

ekonomická komise
předseda Ing. Stanislav VÁŇA (od 5. 2. 2015), 

ČEVAK a. s. 

komise pro oblast energií
předseda Ing. Jiří KORANDA, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

komise pro úpravny vody
předseda Ing. Tomáš HLOUŠEK, Ph.D., Středočeské vodárny, a. s.

odborná komise pro GIS
předseda Ing. Ivan BAYER (od 5. 2. 2015), Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

odborná komise laboratoří 
předsedkyně Ing. Radka HUŠKOVÁ, Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

odborná komise pro čistírny odpadních vod 
předseda Vratislav PROPÍLEK, Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.

komise vzdělávání 
předsedkyně Mgr. Lenka ŠTÍBROVÁ, MBA, 

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

komise pro vlastníky infrastrukturního majetku 
předseda Ing. Milan MÍKA, Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.

komise metrologie
předseda Ing. Petr SÝKORA, Ph.D., Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

komise provozu vodovodů
předseda Ing. Ladislav HAŠKA, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

komise provozu kanalizací
předsedkyně Ing. Jana ŠENKAPOULOVÁ, Ph.D., 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
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Ediční 
činnost

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR vydalo a pořídilo 

pro své členy tyto odborné publikace, normy a tisky:

• TNV 75 5950 Provozní řád vodovodu

• ČSN 75 6560 Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti

• Publikace Čerpadla (vodárenství a kanalizace)

• Právní předpisy BOZP vztahující se k práci se Sborníkem 2015

• Zákon o vodovodech a kanalizacích s komentářem (Pavel Rubeš)

• Výroční zpráva SOVAK 2014 

•  Ročenka SOVAK 2015 – informace o členech, odborných komisích, statistické údaje

• Časopis SOVAK 1–12/2015

• CD se závěrečnou zprávou Rozsah poskytnuté odborné činnosti v roce 2015

• Informační leták o vydaných publikacích SOVAK ČR

• Informační leták o SOVAK ČR v Čj, Aj, Rj

• Kalendář stolní 2016 – katalog výrobků a služeb pro obor vodovodů a kanalizací

• Kalendář nástěnný 2016
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SOVAK ČR
řádný člen EUREAU

Vodárenská věž v Čes-
kých Budějovicích.
Provozovatel: ČEVAK
a. s.

Z OBSAHU:

ČEVAK otevírá 
veřejnosti areál pod
Vodárenskou věží

V nové laboratoři 
ročně zpracují šest tisíc
vzorků

Problematika osvobo-
zení od placení 
srážkových vod

Využití technologií 3D
a BIM při přípravě 
projektů čistíren
a úpraven vody

19. mezinárodní vodo-
hospodářská výstava
VODOVODY–KANALI-
ZACE 2015

Prioritní polutanty ve
vodách – jak dál?

Hydrologické sucho
v České republice

ČASOPIS OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Ročník 24 Srpen 2015, číslo 7–8

Časopis SOVAK

Nejen pro potřeby svých členů, 

ale i pro celou vodohospodářskou 

veřejnost vydává SOVAK ČR 

jednou měsíčně odborný časopis 

SOVAK přinášející novinky z oboru. 

Příspěvky se týkají, jak nových 

koncepcí, teorií, plánování, investic, 

tak i normotvorby. Část je věnována 

poznatkům z praxe, zajímavostem 

ze světa vodního hospodářství 

v tuzemsku i v zahraničí a dalším 

důležitým informacím. Časopis 

SOVAK publikuje výsledky 

výzkumných úkolů i jejich 

využití v praxi, na jeho stránkách 

probíhají diskuse pracovníků 

provozu a odborných specialistů 

nad aktuálními problémy oboru 

vodovodů a kanalizací.

Časopis SOVAK v roce 2015 informoval o všech významných aktivitách 

Sdružení vodovodů a kanalizací ČR, mimo jiné přinesl zprávu o jednání valné 

hromady SOVAK ČR či o konferenci Provoz vodovodů a kanalizací. Tradičně do-

stala na stránkách časopisu prostor soutěž Vodohospodářská stavba roku 2014 

a Světový den vody 2015, jehož mottem byla Voda a udržitelný rozvoj. 

Obšírně byla zdokumentována mezinárodní vodohospodářská výstava 

VODOVODY  – KANALIZACE 2015. I v loňském roce se mohli zájemci zúčastnit 

fotosoutěže Voda 2015, která byla vyhlášena na téma Vodní skvosty. V časopise 

nechyběly ani zahraniční zkušenosti a informace o aktivitách EurEau. Čtenáři 

si mohli přečíst například o izraelských vodohospodářských zkušenostech či si 

vytvořit obrázek o Světovém fóru o vodě v Korejské republice. 

Z legislativy se do obsahu čísel promítla například novela vyhlášky k zákonu 

o vodovodech a kanalizacích, novela vyhlášky pro pitnou vodu a technická 

novela zákona o veřejných zakázkách a připravovaný nový zákon o veřejných 

zakázkách, ale i předpis Evropské unie vytvořený za účelem ochrany vod před 

znečištěním dusičnany ze zemědělství. Diskutována byla i otázka benchmarkin-

gu, v souvislosti s koncepčním řešením regulace vodárenství. 

A jaká další témata rezonovala v roce 2015 v časopise SOVAK? Hydrologické 

sucho v České republice, osvobození od placení srážkových vod, termoche-

mické zpracování čistírenských kalů, metodika hodnocení technického stavu 

vodárenské infrastruktury, až po zajímavé využití informačních technologií, 

jako jsou hydrodynamický model potrubní sítě, projektování ve 3D, systém 

dispečer ského řízení vodohospodářských zařízení či moderní geografi cký 

informační systém (GIS). Zpestřením čísel byl také příspěvek o historických 

komínových vodojemech nebo zajímavé nově otevřené expozice vodárenství: 

ve věžovém vodojemu Kostelíček na Strážné hoře v Třebíči a ve vodárenské 

věži v Českých Budějovicích. 

Vydáním prosincového čísla završil v roce 2015 časopis SOVAK svůj 24. ročník.
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Redakční rada časopisu SOVAK:

Ing. Bohdan Soukup, 

Ph.D., MBA 

předseda 
(od 20. 5. 2015)

VEOLIA 

ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Ing. Miroslav KOS, CSc.  

předseda
(do 20. 5. 2015) 

Sweco Hydroprojekt a. s.

prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
místopředseda

(od 20. 5. 2015)

Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava a.s. 

Ing. Miloslava MELOUNOVÁ
místopředsedkyně

(do 20. 5. 2015) 

SOVAK ČR

Mgr. Jiří HRUŠKA
šéfredaktor

SOVAK ČR

Ing. Ladislav BARTOŠ
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Ing. Josef BENEŠ

Prof. Ing. Michal DOHÁNYOS, CSc.
VŠCHT, Fakulta technologie ochrany prostředí

Ing. Miroslav DUNDÁLEK
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

Ing. Karel FRANK
Vodohospodářský podnik, s. r. o.

Ing. Radka HUŠKOVÁ
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

JUDr. Josef NEPOVÍM

Ing. Jiří NOVÁK
Vodárenská akciová společnost, a. s.

Ing. Jan PLECHATÝ
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.

RNDr. Pavel PUNČOCHÁŘ, CSc.
Ministerstvo zemědělství

Ing. Vladimír PYTL 

(† prosinec 2015)

Ing. Josef REIDINGER
Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jan SEDLÁČEK
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Ing. Petr ŠVÁB
Severomoravské vodovody a kanalizace, a. s.

Ing. Bohdana TLÁSKALOVÁ
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
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Ročenka SOVAK ČR
Jako každoročně SOVAK ČR připravil i v roce 2015 obsáhlou Ročenku s kompletními údaji o všech svých řádných i mimořádných členech 

včetně jejich nejdůležitějších provozních ukazatelů. Ročenka zároveň obsahuje základní statistické údaje o zásobování vodou a odvádě-

ní odpadních vod v ČR (k 31. 12. 2014) včetně přehledu právních předpisů, technických norem a směrnic a řady dalších důležitých odbor-

ných údajů.

Základní statistické údaje o zásobování vodou, 

odpadních vodách a kanalizacích k 31. 12. 2014

Specifi cké množství vody fakturované pro domácnost a fakturované celkem (vývoj 1989, 2000–2014)

Připojení obyvatel na kanalizaci pro veřejnou potřebu (vývoj 1989, 2000–2014)

Voda vyrobená z vodovodů pro veřejnou potřebu a fakturovaná (1989, 2000–2014)

Rok

1989 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Specifi cké množství 

vody fakturované 

pro domácnost
l /os.

den 171 107 104 103 103 102 98,9 97,5 98,5 94,2 92,5 89,5 88,6 87,9 87,2 87,3

Specifi cké množství 

vody fakturované 

celkem
l /os.

den 298 169 164 163 163 159 155 153 152,9 146,4 142 137,9 135,8 133,7 131,2 129,5

Rok

1989 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obyvatelé 

(střední stav)
mil.

obyv. 10,364 10,273 10,287 10,201 10,201 10,207 10,234 10,267 10,322 10,430 10,491 10,517 10,495 10,509 10,511 10,525

Obyvatelé bydlící 

v domech připojených 

na kanalizaci pro 

veřejnou potřebu

mil.

obyv. 7,501 7,685 7,706 7,899 7,928 8,038 8,099 8,214 8,344 8,459 8,530 8,613 8,672 8,674 8,705 8,828
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Vzdělávací činnost

Činnost se orientovala především 

na vzdělávání a rozvoj znalostí 

členů SOVAK ČR na seminářích se 

zaměřením na legislativní změny, 

dotýkající se oboru vodovodů 

a kanalizací, otázky cenotvorby, 

daňové problematiky, dotační 

politiky v oblasti budování 

vodohospodářské infrastruktury. 

Seminářů se zúčastnilo osm set 

dvacet posluchačů, především z řad 

členů SOVAK ČR.

28. 1. 2015 

Nakládání s kaly z ČOV 
Seminář byl zaměřen na zákon o odpadech a na ná-

vrh jeho změn, zabýval se i produkcí a způsoby 

nakládání s kaly, novelou normy TNV 758090 

a zpracováním dovážených odpadů na ČOV. 

4. 2. 2015 

Změny v zákoně o DPH pro rok 2015
Účastníci semináře získali přehled o změnách 

ve vymezení místa plnění, o fakturaci a vystavování 

daňových dokladů v roce 2015, o zavedení kontrol-

ních hlášení od 1. 1. 2016 a diskutovali o aktuálních 

problémech při uplatňování nároku na odpočet 

daně. 

25. 3. 2015 

Problémové ukazatele u pitné vody 
Na semináři se účastníci seznámili s přehledem změn provedených ve vyhlášce 

254/2004 Sb., v roce 2014 v souvislosti s novelou směrnice EU 98/83/ES, řešilo 

se monitorování pesticidních látek a jejich metabolitů a také se dozvěděli, jak 

správně přistupovat k hodnocení pachu a chuti vody.

1. 4. 2015 

Zákon o vodovodech a kanalizacích rok od účinnosti velké novely
Účastníci semináře vyslechli přednášku o aplikacích jednotlivých ustanovení 

zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., včetně rozboru kalkulace 

cen pro vodné a stočné a porovnání kalkulovaných cen pro vodné a stočné se 

skutečností.

23. 4. 2015 

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání po 1. 1. 2015
Seminář představil podrobný výčet povinností zaměstnavatele při pracovních 

úrazech a nemocech z povolání včetně odkazů na platnou legislativu, defi nici 

pojmů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, náhradu škody. Zúčastnění zís-

kali informace i o odškodňování pracovních úrazů po vydání nového občanského 

zákoníku a o zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu a nemoci z povolání. 

14. 5. 2015 a 27. 5. 2015 

Aktuální otázky cenotvorby v oboru VaK 
Regulace cen pro vodné a stočné, výklad cenových pravidel a ceny pro vodné 

a stočné z pohledu cenové kontroly byly nosnými tématy tohoto semináře, který 

byl pro velký zájem ještě opakován. 
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23. 6. 2015 

Aktuální stav právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí
Obsahem semináře byl výklad ustanovení zákonného opatření Senátu zejmé-

na se zaměřením na poplatníka daně, předmět daně, základ daně, osvobození 

od daně a správu daně. 

16. 9. 2015 

Operační program životní prostředí 2014–2020 Prioritní osa 1
Účastníkům semináře byly představeny podporované oblasti – zlepšování 

kvality vody a snižování rizika povodní, podporované projekty, otázky související 

s přípravou projektů a jejich administrací. 

18. 11. 2015 

Daňové a účetní souvislosti činnosti DSO působících v oboru 

vodovodů a kanalizací
Seminář upozornil na základní aspekty DPH pro činnost DSO v oblasti vodovo-

dů a kanalizací, základy v oblasti daně z příjmu a vybranými majetkoprávními 

transakcemi, například vkladem a prodejem a nájmem majetku DSO a pořizo-

váním majetku DSO s fi nancováním prostřednictvím dotací a členských vkladů 

obcí.

16. 12. 2015 

Majetková a provozní evidence (MPE)
Účastníci semináře získali informace o nově 

zřízeném odboru Ministerstva zemědělství – to 

jest odboru dozoru a regulace vodárenství, bylo jim 

představeno oddělení stížností kontroly a regu-

lace, seznámili se s výkonem dozoru Ministerstva 

zemědělství v oboru. Dále měli možnost získat 

podrobné informace k předávání dat VUME a VUPE 

za rok 2015 a seznámit se s dopadem změn na vypl-

ňování formulářů s vazbou na nový software.  

Zahraniční odborné akce
Vybraní členové SOVAK se zúčastnili odborné akce 

v zahraničí:

21. 10. 2015 – 25. 10. 2015

Aktuální problematika vodovodů 

a kanalizací 
Šibenik – Chorvatsko 

Problematika sucha a pitné vody
Seminář se uskutečnil 2. 11. 2015 v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy 

Senátu Ivo Bárka a senátora Jiřího Buriana. Odbornými garanty byly Sdružení oboru 

vodovodů a kanalizace ČR a Svaz měst a obcí ČR. Akce se zaměřila na legislativní, 

organizační a provozní, ale i ekonomická opatření, která by mohla být zavedena. 

Diskutovány byly změny v zákoně o vodách, změny poplatků za odběry podzemních 

vod, možnosti propojení vodárenských soustav v období sucha a nedostatku vody pro 

optimalizaci distribuce pitné vody či dostatečná kapacita pro náhradní zásobování 

pitnou vodou. Pozornost byla věnována i tomu, jak je možné motivovat k šetření vodou 

v období sucha a nedostatku vody, analýze reálných možností cenové politiky či analýze 

účinného omezení dlouhodobě nevyužívaných rezervovaných limitů pro odběr vody.
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Konference 
SOVAK ČR 
Provoz vodovodů a kanalizací

Sdružení vodovodů a kanalizací ČR 

(SOVAK ČR) uspořádalo již tradiční 

konferenci Provoz vodovodů a ka-

nalizací pod záštitou Ministerstva 

zemědělství a Ministerstva život-

ního prostředí. Setkání proběhlo 

v AQUAPALACE Hotel Prague 

ve dnech 3.–4. listopadu. Účastníci 

si mohli prohlédnout expozice cel-

kem šestnácti vystavovatelů a vy-

slechnout dvacet osm přednášek 

v podání třiceti přednášejících. 

Součástí konference Provoz vodovodů a kanalizací 

2015 byl již tradičně společenský večer obohacený 

o vystoupení profesionálních tanečníků a hudební 

produkci, tentokrát v podání Fantasy music, veče-

rem provázela moderátorka Iva Kubelková. Někteří 

z účastníků konference také využili jedné ze dvou 

možností exkurzí – první z nich byla návštěva 

Podolské vodárny, druhá pak exkurze do vodohos-

podářského zázemí AQUAPALACE Hotel Prague.

Podle předsedy představenstva SOVAK ČR Ing. Františka Baráka patřila letošní 

konference k nejúspěšnějším v historii. Po letech, kdy byla vodohospodářská 

problematika na okraji zájmu jak laické veřejnosti, tak politické reprezentace, 

začíná totiž důležitost oboru opět stoupat. Nepochybně k tomu přispěl vývoj 

počasí v posledních letech, kdy se k rizikům povodní a potřebě zvýšit protipo-

vodňovou prevenci na celém území naší země přidala rizika nadměrného sucha 

a jeho dopady na zásobování obyvatel vodou. 

Na společenském večeru byla také předána tři oce-

nění Osobnost SOVAK ČR – novými držiteli se stala 

Ing. Miloslava Melounová, Ing. Miroslav Kos, CSc., 

a Ing. Bc. Vladimír Procházka, MBA, ocenění Vodník 

roku pak převzal Ing. Pavel Peroutka. 



Ministr životního prostředí Richard Brabec se ve svém úvodním vystoupení 

věnoval budoucím rizikům dopadů klimatických změn a zejména sucha na zdroje 

vody v naší zemi. Upřesnil přitom podobu dotačních programů, kterými chce jeho 

resort k omezení těchto rizik přispět, a to dlouhodobé zvýhodněné půjčky pro 

obce a města ze Státního fondu životního prostředí a projekt Modrá úsporám, 

jehož cílem je podpora hospodárnějšího využití srážkových vod především v in-

travilánech obcí. Také náměstek ministra zemědělství pro vodní hospodářství 

Aleš Kendík seznámil účastníky konference se dvěma novými dotačními tituly. 

Na obnovu a rekonstrukci rybníků plánuje na příští čtyři roky ministerstvo vyčlenit 

zhruba dvě miliardy korun, další dvě miliardy korun hodlá vydat v průběhu příštích 

pěti let na údržbu malých vodních toků a vodních nádrží. V tomto případě budou 

příjemcem podpor správci vodních toků, tedy státní podniky Povodí a Lesy České 

republiky.

V úvodní sekci konference, věnované změnám klimatu a vodní bilanci v krajině, 

profesor Miroslav Trnka z Centra výzkumu globální změny Akademie věd Brno 

zevrubně probral důvody probíhajících změn klimatu a scénáře, které lze očekávat 

v průběhu 21. století ve světě, Evropě i v naší zemi. 

Do systémové prevence rizik sucha v České republice 

se musí, i podle vládního dokumentu přijatého v létě 

2015, zapojit i vodohospodáři. O konkrétních úkolech 

promluvil na konferenci vrchní rada sekce vodního 

hospodářství ministerstva zemědělství Pavel Pun-

čochář. Odpolední část prvního dne konference byla 

zasvěcena důvodům, důsledkům, průběhu a řešení 

havárií na vodohospodářských sítích, přičemž mode-

lovým příkladem se stala havárie v Praze – Dejvicích. 

Jedním z důležitých témat konference, týkající se zá-

sob vody pro potřebu obyvatel ČR, bylo i téma možné 

budoucí výstavby přehrad a role přehrad jako tako-

vých. Ačkoli se ve společnosti v předchozích letech 

vytvořil k přehradám zcela negativní vztah, v poslední 

době začíná být zřejmé, že tento postoj bude nutné 

přehodnotit a v praxi se tak již děje.

27
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19. mezinárodní 
vodohospodářská výstava 

VODOVODY
 – KANALIZACE 2015 

Ve dnech 19.–21. května v pražském 

výstavním areálu v Letňanech 

proběhl 19. ročník mezinárodní 

vodohospodářské výstavy 

VODOVODY – KANALIZACE 2015, 

jejímž pořadatelem a odborným 

garantem je Sdružení oboru 

vodovodů a kanalizací ČR 

(SOVAK ČR) a organizátorem 

Exponex, s.r.o. Letňanské výstaviště 

se na tři dny stalo přehlídkou 

novinek, technologických zlepšení 

a inovací a také centrem setkání 

výrobců, producentů a uživatelů 

veškeré vodárenské techniky 

a technologií. 

Záštitu poskytly Ministerstvo životního prostředí, 

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, Asociace krajů České republiky, Svaz 

měst a obcí České republiky a Svaz vodního hospo-

dářství ČR. Výstavu slavnostně zahájili náměstek 

ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík, náměstek 

ministra životního prostředí Ing. Jan Kříž, předseda 

představenstva Sdružení oboru vodovodů a kana-

lizací ČR Ing. František Barák, předseda Svazu vod-

ního hospodářství ČR RNDr. Petr Kubala a tehdejší 

předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. V jejich 

projevech zaznělo připomenutí, že rok 2015 přináší 

novou legislativu, nový systém regulace oboru 

vodovodů a kanalizací, další programové období pro 

evropské dotace i řadu technologických inovací. 

Pilířem doprovodného programu výstavy byly 

odborné semináře, na nichž přednášeli a diskutovali 

špičkoví odborníci, zástupci podniků VaK, ale i představitelé měst a obcí. Úlohu 

odborného garanta přednášek prvního dne přijalo Ministerstvo zemědělství. 

V celodenním bloku zazněly příspěvky o plánování v oblasti vod: Příprava ná-

rodních plánů povodí, Úprava regulování oboru vodovodů a kanalizací, Opatření 

pro zmírnění negativních dopadů sucha či Ochrana vodních zdrojů – opatření 

ke snížení používání pesticidů. Garantem druhého přednáškového dne bylo 

Ministerstvo životního prostředí. Mezi tématy vystoupení nechyběla Nová 

legislativa v oblasti nakládání s kaly z ČOV, Nakládání s kaly z ČOV pohledem 

ČIŽP či Opatření ke zvládání povodní. Odpolední blok byl věnován problematice 

Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Třetí den zaštiťovalo odbor-

né přednášky Ministerstvo průmyslu a obchodu. V jeho rámci byly prezentovány 

příspěvky: Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky, Řešení 

obcí do 2000 EO, centrální řešení, skupinové a individuální čistírny odpadních 

vod, vhodnost jednotlivých typů vzhledem k lokalitě, vegetační ČOV, provoz 

a monitoring jednotlivých ČOV i skupin čistíren, Využití membránových procesů 

při čištění odpadních vod, Energie z odpadních vod či Železo ve všech formách 

a nové možnosti jeho použití při čištění průmyslových vod a vod s obtížně rozlo-

žitelnými organickými látkami.

Součástí doprovodného programu výstavy VODOVODY – KANALIZACE 2015 byly 

tradiční soutěže: Vodárenská soutěž zručnosti a Soutěž učňů v oboru instala-

tér. Byla k vidění také výstava vítězných a vybraných fotografi í z fotosoutěže 

VODA 2015. Ve Vodárenské soutěži zručnosti měli soutěžící za úkol provedení 

kompletního zřízení a sestavení dvou 1“ domovních přípojek podle daného 

schématu a v druhém úkolu pak montáž tvarovek a instalaci odvzdušňovacího 

a zavzdušňovacího ventilu. Celkem se zúčastnilo osmnáct družstev z jedenácti 

vodárenských společností. Na prvním místě skončily Brněnské vodárny a kana-

lizace, a. s., na druhém ČEVAK a. s., a na třetím Severočeské vodovody a kana-

lizace, a. s. V Soutěži o nejlepší exponát ZLATÁ VOD-KA 2015 zvítězily Ponorný 

membránový ultrafi ltrační modul EP-UF 200 (výrobce: ENVI-PUR, s. r. o. , vysta-

vovatel: ENVI-PUR, s. r. o.), Mikrosítový fi ltr s UV desinfekcí MFO-UV-10 (výrob-

ce: FONTANA R, s. r. o. , vystavovatel: FONTANA R, s. r. o.) a DURA® Regulační 

ventil (výrobce: Jihomoravská armaturka spol. s r.o., vystavovatel: Jihomoravská 

armaturka spol. s r. o.). Při hodnocení byla zvolena kritéria: technické řešení, 

netradiční nápad, design, mimořádná kvalita za přijatelnou cenu, ekologická 

hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost a vztah 

k životnímu prostředí. Přihlášené exponáty hodnotila expertní hodnotitelská 

komise pod vedením Ing. Ondřeje Beneše, Ph.D., MBA, LL.M. 
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Statistika výstavy
Počet návštěvníků: 9 123 

Výstavní plocha: 6 242 m2

Celkem 340 prezentujících se fi rem, z toho:

 - 197 vystavujících fi rem z 8 zemí světa 

 - 143 zastoupených fi rem z 21 zemí světa

Přehled zúčastněných zemí:

Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Indie, Itálie, 

Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 

Slovenská republika, SRN, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 

Tchaj-wan, USA, Velká Británie.
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Od roku 2006 je SOVAK ČR řádným 

členem EurEau. SOVAK ČR byl 

k 31. 12. 2015 v představenstvu 

a odborných komisích EurEau 

zastupován následovně:

Představenstvo a valná hromada: 
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M. 

(VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.)

zástupce: Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl (Severomo-

ravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.)

Komise pro pitnou vodu (EU1):
Ing. Radka Hušková (Pražské vodovody 

a kanalizace, a. s.) 

zástupce: Ing. Bohdan Soukup, Ph.D. 

(VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.)

Komise pro čištění odpadních vod (EU2):
Ing. Marcela Zrubková (Severomoravské vodovody 

a kanalizace Ostrava, a. s.)

Komise pro legislativu a ekonomiku (EU3):
Ing. Petr Konečný, MBA (Ostravské vodárny 

a kanalizace a. s.)

Úvod 
Rok 2015 znamenal pro asociaci EurEau zásadní 

změnu z pohledu organizace vedení, neboť od 

13. 4. 2015 se stal generálním sekretářem Neil Dhot 

z anglické vodohospodářské asociace Water UK. 

Mezi jeho pracovní historii patří mimo jiné práce 

pro fi nančního regulátora FSA. Rok 2015 byl rokem 

volebním, a novým předsedou EurEau se tak stal 

Bruno Tisserand, místopředsedy Claudia Castell-

-Exner a Carl-Emil Larsen. Do výkonného výboru byli 

zvoleni Anna Linusson, Sarah Mukherjee, Mircea 

Macri, Klara Szatkiewicz a Roberto Zocchi. Před-

sedou komise EU1 se stal Arjen Frenz, předsedou 

komise EU2 Jean-Pierre Silan a konečně předsedou 

komise EU3 Carl-Emil Larsen.

Představenstvo a valná hromada
Zcela zásadní pro EurEau bylo schválení dlouhodobé strategie v roce 2015. 

Jedním z hlavních témat roku 2015 byla také revize Rámcové vodní směrnice, 

kde EurEau upozorňuje mimo jiné na nekoherenci plánovacích období s vlastní 

realizací opatření celého vodohospodářského sektoru, nedostatečnou vázanost 

největších znečišťovatelů vodního prostředí vodohospodářskou politikou, nedo-

statečnou kvalitu dat pro reporting a kontrolu zemědělství, absenci uplatňování 

principu nákladové návratnosti tarifů i to, že většina členských zemí Evropské 

unie nebude schopna dosáhnout požadavků na dosažení dobrého stavu vod ani 

do roku 2027. Dále pokračovalo připomínkování a diskuse k směrnici o pitných 

vodách, a to zejména čl. 7.2 a 7.3., a byl také diskutován judikát Evropského 

soudního dvora ke „zhoršení stavu vodního útvaru“ dle článku 4 Rámcové vodní 

směrnice. Pokračovala diskuse nad rolí mikropolutantů, farmaceutických pří-

pravků, veterinárních přípravků a znovuvyužití odpadních vod, kde se zvažuje či 

připravuje metodika regulace na úrovni Evropské komise a kde se EurEau aktiv-

ně účastnilo připomínkového řízení. Stranou nezůstalo ani téma vyhodnocování 

klimatických změn či stanovisko k řešení odlehčování z kanalizačních sítí nebo 

k benchmarkingu a transparentnosti vodohospodářských služeb v souvislosti 

s aktivitou Right2Water. Veškerá stanoviska a výstupy z jednání k jednotlivým 

problematikám jsou k dispozici pro členy SOVAK ČR na stránkách EurEau.

Jednotlivé komise EurEau projednávaly v roce 2015 tato témata:

Komise pro pitnou vodu EU1 

•  40. Výročí založení EurEau a úspěšnost konference konané k této příležitosti. 

Nosná témata byla: voda a potraviny; voda a energie; voda ve velkých městech 

a turistika.

•  Prezentování a připomenutí pravidel pro reprezentaci EurEau – dokument 

Code of Conduct.

•  Projednávány výstupy z expertní skupiny pro pitnou vodu, diskuse a lobbing 

za úpravu navržených novelizovaných příloh Směrnice pro pitnou vodu 98/83/EC.

•  Byly diskutovány výsledky Ankety k pitné vodě, která byla otevřena v roce 

2014, zejména jak s těmito výstupy pracovat v kontextu novely Směrnice pro 

pitnou vodu. Základní výstupy Ankety byly zveřejněny v časopise SOVAK.

•  V souvislosti s novelou Směrnice pro pitnou vodu byl diskutován různý přístup 

členských států EU k metabolitům pesticidních látek. Pojetí metabolitů pesti-

cidů v jednotlivých členských státech si vyžádala i Evropská komise. 

•  Diskuse a doporučení, aby zhodnocení a posouzení Směrnice pro pitnou vodu 

jako celku bylo zahrnuto v pracovním plánu všech EurEau komisí v dalším 

období. 

•  Byla projednávána transpozice Směrnice EURATOM 2013/51 do národních 

předpisů členských států Evropské unie.

Bruno Tisserand, předseda EurEau

Aktivity SOVAK ČR 
v EurEau* 
* Evropský svaz národních asociací dodavatelů vody 

a poskytovatelů odkanalizování a čištění odpadních vod
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•  V kontextu desinfekčních prostředků pro pitnou 

vodu bylo diskutováno Nařízení EU k biocidům 

a přístup členských států EU. EU1 zpracuje stano-

visko, které bude následně projednáváno.

•  Byla projednávána Směrnice INSPIRE týkající se 

geoinformačních technologií a rizika poskytování 

detailních informací o VH infrastruktuře.

•  Byla otevřena otázka novely Směrnice pro pod-

zemní vodu – zda novela celé směrnice nebo 

novela jen příloh této Směrnice – analogicky jako 

u Směrnice pro pitnou vodu.

•  Byl projednáván vliv zemědělství na jakost vod-

ních zdrojů.

•  Na téma znovuvyužití vody byla ustanovena sa-

mostatná pracovní skupina, výstupy jsou projed-

návány a připomínkovány členy EU1.

•  Diskutována byla těžba břidličného plynu a vliv 

této činnosti na vodní zdroje.

•  Na téma veterinární léčiva bylo projednáváno 

a aktualizováno stanovisko EU1.

•  K problematice skupiny látek s endokrinními účin-

ky probíhá veřejná konzultace, kde je EU1 aktivní; 

tato skupina látek není jednoznačně defi nována.

•  Byl vyhodnocen plán 2011–2015; všechny plánova-

né oblasti se podařilo naplnit.

•  Proběhla rozsáhlá diskuse k Rámcové vodní směr-

nici, jaké jsou hlavní obavy, čím bychom se měli 

dále zabývat. Diskuse byla přípravou na společný 

pracovní seminář za účasti všech tří komisí i před-

stavenstva EurEau.

Komise pro odpadní vodu EU2

•  Plnění směrnice 91/271/EHS o čištění odpadních 

vod (potřeba fi nancování v krátkém časovém 

intervalu, nereálné termíny).

•  Oběhové hospodářství – recyklace v členských 

státech, účinnější využívání zdrojů a minimalizace 

vzniku odpadů, v oblasti vodního hospodářství 

znovuvyužití fosforu, použití čistírenského kalu 

jako hnojiva, znovuvyužití vyčištěné odpadní 

vody, redukce ztrát ve vodovodní síti, využití tepla 

z odpadních vod, produkce bioplynu.

•  Revize nařízení o hnojivech – vytvoření trhu pro produkty vyráběné z druhot-

ných materiálů.

•  Mikropolutanty – opatření k omezení vnosu mikropolutantů do vodního cyklu. 

(Implementace principů, jako například princip řešení znečištění u zdroje, zne-

čišťovatel platí, priorita ochrany zdrojů pitné vody před jinými zájmy, hodnoce-

ní dopadu na životní prostředí ve schvalovacím systému, nahrazování nebez-

pečných látek méně nebezpečnými a posílení principu předběžné opatrnosti 

prostřednictvím spolupráce s průmyslem, farmáři, prodejci a spotřebiteli.)

•  Prioritní látky – seznam sledovaných látek. 

•  Aktivity v oblasti kontroly znečištění u zdroje, systém REACH – kadmium, 

triclosan. 

•  Rámcová směrnice 2008/56/ES o strategii pro mořské prostředí – mikroplasty.

•  Dešťové oddělovače – evropské regulace vztahující se k dešťovým oddělova-

čům (znečištění z dešťových oddělovačů, dopad na vodní toky). 

•  Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 

o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektro-

nických komunikací – zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komuni-

kací do vodárenské infrastruktury. 

•  Endokrinní disruptory – defi nice. 

•  Projekt iDRIP – identifi kace a monitoring vybraných polutantů, možnost jejich 

odstranění v čistírnách odpadních vod. 

Komise pro ekonomiku a právo EU3

•  Pozice asociace ve věci iniciativy Right2Water (R2W). 

•  Circular economy – zpětné využití odpadní vody, energetické využívání kalů, 

extrakce P z kalu.

•  Možné dopady TTIP na vodárenský sektor. 

•  Pozice asociace ve věci celoevropského benchmarkingu vodárenství. 

•  Projednávání materiálu OECD zaměřeného na doporučení měřitelných ukaza-

telů pro řízení vodárenského sektoru. 

•  Rozsáhlý rozbor aspektů WFD a potřeby její úpravy. 

•  Seznámení s polským vodárenským sektorem. 

Účast SOVAK ČR na zasedáních představenstva a komisí EurEau:

Zasedání představenstva i jednotlivých komisí se konají vždy pod záštitou 

místní členské organizace. 

V roce 2015 se čeští zástupci účastnili jako řádní členové zasedání představen-

stva a komisí EurEau:

Ing. Ondřej Beneš – 7.–8. 5. 2015, představenstvo a valná hromada, Namur, Belgie

Ing. Ondřej Beneš – 5.–7. 10. 2015, představenstvo a valná hromada, Milán, Itálie

Ing. Radka Hušková – 19.–20. 2. 2015, komise EU1, Malta

Ing. Radka Hušková – 21.–22. 5. 2015, komise EU1, Antverpy, Belgie

Ing. Radka Hušková – 5.–6. 10. 2015, komise EU1, Miláno, Itálie a společné jednání 

EU1, EU2, EU3 

Ing. Marcela Zrubková – 5.–6. 2. 2015, komise EU2, Sofi e, Bulharsko 

Ing. Marcela Zrubková – 5.–6. 10. 2015, komise EU1, EU2, EU3 Milán, Itálie

Ing. Petr Konečný – 11.–12. 6. 2015, komise EU3 Krakow, Polsko, 

Ing. Petr Konečný – 5.–7. 10. 2015, komise EU3 Milán, Itálie 

Neil Dhot, generální sekretář

   – Výroční zpráva 2015



Ekonomická část

V ekonomické části se dozvíte informace o hospodaření Sdružení oboru 

vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) za rok 2015. Prezentovány jsou 

vybrané ekonomické údaje, ekonomické výsledky a plnění rozpočtu. 

Porovnat můžete vývoj vybraných ekonomických údajů i účetních výkazů 

za předcházející období.





Účetnictví je zpracováváno v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb., a vyhlášky 

č. 504/02 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, 

u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

 2013 2014 2015

Výnosy celkem 18 854 11 449 13 484

Náklady celkem 17 983 11 263 11 883

Hospodářský výsledek před zdaněním 871 274 1 601

Hospodářský výsledek po zdanění 755 186  1 348

Základní jmění k 31. 12. 2015 3 364 4 119 4 305

Pohledávky celkem k 31. 12 2015 582 573 405

z toho po lhůtě splatnosti 160 122 42

Závazky celkem k 31. 12. 2015 2 113 1 000 2 856

z toho po lhůtě splatnosti 0 0 0

Roční obrat 18 854 11 450 13 484

Porovnání vybraných ekonomických údajů SOVAK ČR za roky 2013–2015
(Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč.)

Ekonomické 
výsledky
SOVAK ČR za rok 2015

   – Výroční zpráva 201534

• Účetním obdobím je kalendářní rok.

• Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo SOVAK ČR. 

• Kontrolou řádného vedení účetnictví je pověřena dozorčí rada. 

• Sdružení nemá žádnou majetkovou či smluvní spoluúčast v jiných společnostech.
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 AKTIVA Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015

A. Dlouhodobý majetek celkem 0 397 0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 580 497

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 580 100

B. Krátkodobý majetek celkem 7 404 5 001 8 690

I. Zásoby celkem

II. Pohledávky celkem 582 573 405

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 6 205 3 705 7 499

IV. Jiná aktiva celkem 617 723 786

AKTIVA CELKEM 7 404 5 398 8 690

Rozvaha (bilance) v celých tis. Kč

PASIVA Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015

A. Vlastní zdroje celkem 4 119 4 305 5 653

I. Jmění celkem 3 364 4 119 4 305

II. Výsledek hospodaření celkem 755 186 1 348

B. Cizí zdroje celkem 3 285 1 093 3 037

I. Rezervy celkem

II. Dlouhodobé závazky celkem

III. Krátkodobé závazky celkem 2 113 1 000 2 856

IV. Jiná pasiva celkem 1 172 93 181

PASIVA CELKEM 7 404 5 398 8 690
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Zpráva dozorčí rady o hospodaření SOVAK Čn v roce 2015

DozorČÍ rada na svých zasedáních pravidelně kontrolovala prŮkaznost účetniďví,
vývoj pohledávek azávazkŮ, čerpání rozpočtu a stav cash-flow.

Za rok 2015 zpracovalo sdružení SOVAK ČR Výroční zprávu, jejíž součástí jsou roční
účetní výkazy, čerpání rozpočtu a vývoj vybraných ekonomických ukazatelŮ.

Z hlediska čerpání schváleného rozpočtu za rok 2015 překročily celkově dosažené
výnosy o 10,5olo výnosy rozpočtované. Příčinou byl především vyšší výnos z výstavy
Vodovody a kanalizace a z konference Provoz vodovodŮ a kanalizací.
Celkové náklady byly čerpány v podstatě v souladu s rozpočtovanými.
Podrobné vyhodnocení čerpání rozpočtu je uvedeno ve výroční zprávě.

Inventarizace aktiv a pasiv k rozhodnému dni 31. 12, 2015 nevykazuje nesrovnalosti
a byla provedena v souladu se zákonem o účetniďví č, 563/1991 v platném znění.
VeŠkeré zŮstatky uvedené v účetnictví byly řádně zdokladovány a neobsahují
neprůkazné položky.

Ve vztahu k orgánŮm státní správy (rÚ, ČSSz, ZP) nejsou vykazovány nedoplatky.
Kontrolní šetření těchto orgánŮ neshtedala nedostatky.

Čerpání odložené daně za rok 2014 ve výši 57 OOO,- Kč bylo přesunuto na rok 2OL6.

Celkový hospodářský výsledek SOVAK ČR za rok 2015 před zdaněním je zisk ve výši
1 600 280,45 Kč. Základ daně byl upraven dle zákona o dani z příjmu č.586/1992 Sb.
v platném znění. Výsledná daň je 252 7OO,- Kč. Po zaúčtování výsledné daňové
povinnosti je konečným hospodářským výsledkem po zdanění zisk ve výši
L 347 580,45 Kč.

Dozorčí rada konstatuje, že účetnictví je vedeno řádně a prŮkazně, věrně zobrazuje
výsledky hospodaření SOVAK ČR za rok 2015 a proto doporučuje vatné hromaáě
schválení účetní závérky za rok 2015 bez výhrad.

V Praze dne 15. 3. 2016

Ing. Eva Krocová, předsedkyně DR

Ing. Miroslava Vaculíková, MBA, členka DR

Ing. Zdeněk Procházka, LL. M., člen DR
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