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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
ze sedmnácti na devatenáct a zvolila

a doplňuje některá ustanovení. Zástupci

staronového předsedu Ing. Františka

SOVAK ČR se aktivně podíleli na pří-

Baráka.

představen-

pravě novely vodního zákona věnu-

stva se stali Ing. Lubomír Gloc, Ing.

jící se problematice zvládání sucha,

Anatol Pšenička a Ing. Michal Korabík.

na

Zároveň valná hromada v souladu

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-

s novými stanovami schválila, ve stej-

ného zdraví a na nové vyhlášce

ném složení, zřízení tříčlenné kontrolní

č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití

komise namísto dosavadní dozorčí rady.

upravených kalů na zemědělské půdě.

Novými

členy

připomínkování

novely

zákona

Schválila také novým orgánem spolku

Ing. František Barák

ředitele SOVAK ČR. Následné před-

SOVAK ČR se uplynulém roce rov-

stavenstvo zvolilo 1. místopředsedou

něž věnoval i zákonu o registru smluv,

Ing. Martina Bernarda a místopředse-

nastavení zjednodušeného ﬁnanční-

dy Ing. Ladislava Hašku a Ing. Jana

ho modelu pro projekty ﬁnancované

Sedláčka.

z Operačního programu Životní prostředí, či novele zákona o pozemních

Dovolte, abych Vás jménem předsta-

Představenstvo společnosti se v prů-

komunikacích, která odstranila před-

venstva Sdružení oboru vodovodů

běhu celého roku sešlo šestkrát včet-

chozí nevhodnou novelizaci znemož-

a kanalizací ČR, z.s., seznámil s celo-

ně výjezdního zasedání v Karlových

ňující ukládání inženýrských sítí. Řadu

roční činností a výsledky hospoda-

Varech.

připomínek a stanovisek k navrhova-

ření našeho spolku.

ným změnám jednotlivých zákonů, naříRok 2016 byl ve znamení místy vzru-

zení vlády, vyhlášek a dalších materiálů

Začátek roku nás již zastihl v nových kan-

šených debat a jednání k novele vod-

SOVAK ČR zpracoval ve spolupráci

celářských prostorech na Křižovnickém

ního zákona č. 254/2001 Sb., ve kte-

s ostatními oborovými a profesními

náměstí, kde ještě v průběhu ledna

rém Ministerstvo životního prostředí

organizacemi, především Svazem měst

probíhali některé dokončovací práce

navrhovalo výrazné zvýšení poplatků

a obcí ČR, Hospodářskou komorou ČR

a

za odběr podzemních vod, poplatků

a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

dovybavení

kanceláří

nábytkem

a výpočetní technikou.

za vypouštěné znečištění, jakož i dalších opatření s výrazným ekonomickým

V roce 2016 byla rovněž podepsána

Valná hromada v dubnu, v souladu

dopadem na obor vodovodů a kanali-

dohoda o spolupráci mezi SOVAK ČR

s novým občanským zákoníkem s účin-

zací. Tento návrh novely byl nakonec

a

ností ke dni 1. 6. 2016, změnila právní

předkladatelem stažen a v legislativním

dřevozpracujících

formu našeho zájmového sdružení na

procesu nadále pokračuje novela vod-

a vodního hospodářství v ČR a dále pak

spolek, přijala nové stanovy s roz-

ního zákona, která pouze implementuje

Memorandum o spolupráci se Svazem

šířením počtu členů představenstva

legislativu Evropské unie a zpřesňuje

měst a obcí ČR. V průběhu roku
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Odborovým

svazem

pracovníků

odvětví,

lesního

se naši zástupci aktivně účastnili neje-

vodovodů a kanalizací 41 vystavovatelů.

atraktivity akcí pořádaných SOVAK ČR

nom jednání s veřejnou správou, na odvět-

V průběhu společenského večera obdr-

se podařilo naplnit rozpočet na rok 2016

vových ministerstvech, úřadech, ale

žel profesor Dr. Ing. Miroslav Kyncl

s konečným kladným hospodářským

i mnoha konferencí, seminářů a kula-

ocenění

výsledkem.

tých stolů, převážně s tématem vodního

a JUDr. Ludmila Žaludová, in memori-

hospodářství.

am, ocenění Osobnost SOVAK ČR.

Co se týče zahraničních aktivit, naši

V roce 2016 uspořádal SOVAK ČR

zástupci se podíleli jak na práci naší

i kulatý stůl na téma možnosti využití

zastřešující evropské asociace EurEau,

termochemických procesů při zpraco-

kde se účastnili prací ve výborech

vání kalů v čistírenské praxi. Vzdělávací

i v předsednictvu, tak ve Výboru regionů

činnost byla zaměřena především na

EU, v komisi životního prostředí ENVE

vzdělávání, rozvoj a upevnění znalostí

a COTER. Zastoupeni jsme byli i na

členů formou seminářů zaměřených na

mezinárodním

technologií

Ing. František Barák

legislativní změny, které se týkají oboru

předseda představenstva

a služeb z oblasti životního prostře-

vodovodů a kanalizací, na problematiku

dí Pollutec 2016, který se konal ve

DPH, cenotvorbu, daňovou problema-

francouzském Lyonu a byl na návrh

tiku a problematiku bezpečnosti práce.

SOVAK ČR zařazen mezi České

Celkem osmi seminářů se zúčastnilo

oﬁciální účasti.

566 posluchačů, především z řad členů

Čestný

člen

SOVAK

ČR

Všem, kteří se o náš společný úspěch
zasloužili, patří upřímné poděkování

veletrhu

a uznání.

SOVAK ČR.
Náš spolek uspořádal dne 18. 2. 2016
v Roztokách u Prahy konferenci Vložky

I v roce 2016 pokračovala reorgani-

vytvrzované na místě – příprava, zadání

zace a personální posílení kancelá-

a kontrola. Velmi úspěšné akce, která se

ře SOVAK ČR. Od 18. 2. 2016 byla

věnovala bezvýkopovým technologiím,

do redakce časopisu Sovak přijata

se zúčastnila necelá stovka účastníků.

Ing. Ivana Weinzettlová Jungová, od

Vrcholem roku 2016 pak bezpochy-

1. 6. 2016 nastoupil na pozici odborné-

by byla konference Provoz vodovodů

ho asistenta Ing. Filip Wanner, Ph.D.

a kanalizací, která se konala ve dnech

I díky těmto změnám byly veškeré

25.–26. 10. 2016 v Hradci Králové

úkoly uložené předsednictvem SOVAK

v Kongresovém centru Aldis. Konference

ČR splněny.

se zúčastnilo přes 430 účastníků,
v předsálí konference pak prezento-

Aktivním

valo své exponáty a služby z oboru

a veřejné správě jako celku, včetně větší

přístupem

k

partnerům
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PROFIL SOVAK ČR
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (zkráceně

Valná hromada je nejvyšším orgánem, statutárním orgánem

SOVAK ČR) je dobrovolným, neziskovým zájmovým spolkem

je představenstvo, kontrolním orgánem je kontrolní komise,

v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

ředitel je orgánem individuálním.

Zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 23. listopadu 1989

SOVAK ČR sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž před-

v Kutné Hoře byl původně spolek založen jako zájmové

mětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvá-

sdružení právnických osob v oboru vodovodů a kanaliza-

dění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak

cí. Registrace proběhla u Obvodního úřadu v Praze 1 dne

z hlediska provozování a spravování, tak i z hlediska vlastnic-

12. 11. 1992 pod registračním číslem 25/92 dle § 20; odsta-

tví, rozvoje a výstavby.

vec 2 zákona č. 47/1992 Sb. S účinností ke dni 1. 6. 2016 se
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

K 31. 12. 2016 měl SOVAK ČR 116 řádných členů a 130 členů

změnila právní forma sdružení na spolek. SOVAK ČR je

přidružených.

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl L, vložka 65878.
Orgány SOVAK ČR jsou dle stanov valná hromada, představenstvo, kontrolní komise a ředitel.
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POSLÁNÍ SOVAK ČR
Posláním SOVAK ČR je:
■ zastupovat své členy při jednáních se státními orgány ve věcech, které jsou společným zájmem jeho členů,
týká se to především oblasti legislativy, technické normalizace a vytváření ekonomických pravidel,
■ zabezpečovat činnost a služby podle potřeb a zájmů svých členů, zejména informačního, metodického,
poradenského a vzdělávacího charakteru,
■ spolupracovat s obdobnými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí,
■ vydávat pro potřeby svých členů odborný časopis a zajišťovat chod webových stránek spolku,
■ pořádání oborové výstavy a konference,
■ pořádat odborná školení, kurzy a jiné vzdělávací akce.
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ORGÁNY SOVAK ČR
PŘEDSTAVENSTVO

Ing. František BARÁK, předseda
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

prof. Dr. Ing. Miroslav KYNCL,

Ing. Martin BERNARD, MBA,

Ing. Ladislav HAŠKA,

Ing. Jan SEDLÁČEK,

1. místopředseda

1. místopředseda

místopředseda

místopředseda

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.

Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s.

(od 1. 6. 2016)

(do 31. 5. 2016)

(od 16. 6. 2016)

Ing. Ondřej BENEŠ, Ph.D., MBA, LL.M.

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Ing. Josef FEDÁK

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. Lubomír GLOC (od 1. 6. 2016)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 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. Michal KORABÍK (od 1. 6. 2016)

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Ing. Milan KUCHAŘ

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Petr MRKOS

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Anatol PŠENIČKA (od 1. 6. 2016)

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Ing. Bronislav ŠPIČÁK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Lubomír TRACHTULEC

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Ing. Oldřich VLASÁK

SOVAK ČR

Ing. Miloslav VOSTRÝ

VODÁRNA PLZEŇ, a.s.
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KONTROLNÍ KOMISE (do 31. 5. 2016 Dozorčí rada)

Ing. Eva KROCOVÁ, předsedkyně
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Ing. Miroslava VACULÍKOVÁ, MBA, členka

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Ing. Zdeněk PROCHÁZKA, LL.M., člen

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

KANCELÁŘ SOVAK ČR

Ing. Oldřich VLASÁK, ředitel
tel.: 221 082 207, mobil: 603 769 589
e-mail: vlasak@sovak.cz

KONTAKTY
Adresa sídla a korespondenční adresa:

Kancelář:

Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Křižovnické náměstí 193/2, 110 00 Praha 1
tel: 221 082 207, www.sovak.cz

SEKRETARIÁT SOVAK ČR
Ing. Zuzana JONOVÁ, tajemník

Ing. Filip WANNER, Ph.D., odborný asistent (od 1. 6. 2016)

tel.: 221 082 207, mobil: 724 964 429

tel.: 221 082 662, mobil: 724 576 097

e-mail: jonova@sovak.cz

e-mail: wanner@sovak.cz

Ing. Barbora ŠKARKOVÁ, ekonomka

Veronika DOUDOVÁ, asistentka (od 1. 2. 2016)

tel.: 221 082 688, mobil: 601 374 721

tel.: 221 082 346, mobil: 727 915 325

e-mail: skarkova@sovak.cz

e-mail: doudova@sovak.cz

REDAKCE ČASOPISU SOVAK
Mgr. Jiří HRUŠKA, šéfredaktor

Ing. Ivana WEINZETTLOVÁ JUNGOVÁ, redaktorka (od 18. 2. 2016)

tel.: 221 082 628, mobil: 601 374 720

tel.: 221 082 661, mobil: 727 915 184

e-mail: redakce@sovak.cz

e-mail: jungova@sovak.cz
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ŘÁDNÍ ČLENOVÉ SOVAK ČR

stav k 31. 12. 2016

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

Svaz VKMO, s.r.o.

Brno

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

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Šumperk

Vodohospodářské sdružení Turnov

Turnov

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Hradec Kralové

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Chrudim

1. SčV, a.s. - provozovna Příbram

Příbram IX

ADAVAK, s.r.o.

Adamov

AQUA SERVIS, a.s.

Rychnov nad Kněžnou

AQUACONSULT, spol. s r.o.

Černošice u Prahy

AQUAstop, v.o.s.

Bruntál

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Nýrsko

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárky, 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 v Čechách

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

KALVODA SLUŽBY s.r.o.

Hradec Králové

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 Jaroměř, s.r.o.

Jaroměř

Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.

Skuteč

Městské vodovody a kanalizace Úpice

Úpice

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí

Vrchlabí
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ŘÁDNÍ ČLENOVÉ SOVAK ČR

stav k 31. 12. 2016

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 – Moravská Ostrava

Petr Kožený s.r.o.

Brandýsek

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Praha 10 – Hostivař

R E V O S Rokycany, s.r.o.

Rokycany

RAVOS, s.r.o.

Rakovník

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

STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Zápy

Středočeské vodárny, a.s.

Kladno

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Klatovy

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Šumperk

Technické služby Havířov a.s.

Havířov

Technické služby města Opočna, s.r.o.

Opočno

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

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

Litomyšl

Václav Vonásek - BRAVOS

Radnice

VaK - vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

Jeseník

VaK Bruntál a.s.

Bruntál

Velké Dářko s.r.o.

Žďář 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.

Jaroměř

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
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ŘÁDNÍ ČLENOVÉ SOVAK ČR

stav k 31. 12. 2016

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

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

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ SOVAK ČR

stav k 31. 12. 2016

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
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PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ SOVAK ČR

stav k 31. 12. 2016

AQUALIA GESTIN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.

Praha 1

AQUATIS a.s.

Brno

AQUECON a.s.

Teplice

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, Předměstí

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Chrudim III

BOCR Trading s.r.o.

Horažďovice

Brenntag CR s.r.o.

Praha 9

Brochier s.r.o.

Praha 10 – Vršovice

CSlab spol. s r.o.

Praha 5

Česká voda - Czech Water, a.s.

Praha 10

ČKV Praha s.r.o.

Praha 10

Danisco Czech Republic, a.s.

Smiřice

DHI a.s.

Praha 10

DORG trubní systémy, spol. s r.o.

Jeseník

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Praha 8

Duktus litinové systémy s.r.o.

Rudná

DYTRON EUROPE s.r.o.

Praha 9 – Kbely

Energie - stavební a báňská a.s.

Praha 5 – Motol

ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.

Praha 2

ENERGON Dobříš, s.r.o.

Dobříš

ENVI-PUR, s.r.o.

Soběslav

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

GASCO spol. s r.o.

Pardubice – Nemošice

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 – Josefov

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Olomouc
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PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ SOVAK ČR

stav k 31. 12. 2016

HAWLE ARMATURY, 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, s.r.o.

Brno

HUTIRA - BRNO, s.r.o.

Popůvky u Brna

IGEA s.r.o.

Ostrava

Ing. Jan Šinták

Kolová

Ing. Veronika Kašparová

Zašová

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

Lichtneger Vratislav

Praha 6

LK Pumpservice, s.r.o.

Praha 9 – Vysočany

MC - Bauchemie s.r.o.

Žebrák

MEBIKAN spol. s.r.o.

Litoměřice

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

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

PUMPA, a.s.

Brno
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PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ SOVAK ČR

stav k 31. 12. 2016

Redrock Construction s.r.o.

Praha 1

ROLIOL spol. s r.o.

Kokory

SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

Praha 10

SANTECH alfa s.r.o.

Praha 1

Sensus Česká republika spol. s r.o.

Praha 3 – Žižkov

SEWACO s.r.o.

Brno

SEZAKO Prostějov s.r.o.

Prostějov

SMP CZ, a.s.

Praha 8

Solenis Czech Republic s.r.o.

Praha 5 – Smíchov

Steinzeug Keramo, s.r.o.

České Budějovice

SUEZ Water CZ, s.r.o.

Praha 2

Sweco Hydroprojekt a.s.

Praha 4

TITAN - METALPLAST s.r.o.

Jablonec nad Nisou

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 4 – Podolí

VA TECH WABAG Brno spol. s r.o.

Brno

VAE CONTROLS, s.r.o.

Ostrava 10

VAK STAVBY, spol. s r.o.

Hradec Králové

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Praha 1

VIS - Vodohospodářsko-inženýské služby, spol. s r.o.

Hradec Králové

VODING HRANICE, spol. s r.o.

Hranice

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Chrudim III

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

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

WAGO-Elektro spol. s r.o.

Praha 4

WATERA Czech (dříve Culligan Czech) spol. s r.o.

Praha 6

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
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ČESTNÍ ČLENOVÉ A OSOBNOSTI SOVAK ČR

stav k 31. 12. 2016

ČESTNÍ ČLENOVÉ SOVAK ČR
Ing. Jaroslav BARTÁK (2006)

Petr HUDLER (2005)

Ing. Zdeněk KOUBA (2006)

Ing. Josef KUTIL (1998)

Ing. Josef KYLIÁN (1998)

Ing. Josef NOVÁK (2002)

Ing. Jiří PIVRNEC (2006)

Ing. Vladimír PYTL (2003, † 2015)

Ing. Miroslav RIEGL (1996)

Ing. Jiří ROSICKÝ (2002)

Ing. Zdeněk SEDLÁČEK (2002, † 2011)

Ing. Josef ŠVERMA (2007)

Ing. Jaroslav VRBĚCKÝ (2002)

RNDr. Miroslav VYKYDAL (2002)

prof. Dr. Ing. Miroslav KYNCL (2016)

OSOBNOSTI SOVAK ČR
Ing. Pavel BINKA (2010)

Ing. Miroslav KOS, CSc., MBA (2015)

Ing. Antonín LÁZNIČKA (2011)

Ing. Ota MELCHER (2010)

Ing. Miloslava MELOUNOVÁ (2015)

JUDr. Josef NEPOVÍM (2009)

Ing. Miroslav NOVÁČEK (2011)

Ing. Vladimír PROCHÁZKA, MBA (2015)

Ing. Bohdan SOUKUP, Ph.D., MBA (2013)

JUDr. Ludmila ŽALUDOVÁ (2016, † 2015)
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ROZSAH ODBORNÉ ČINNOSTI V ROCE 2016
ODBORNÉ KOMISE SOVAK ČR
Těžiště odborné činnosti SOVAK ČR spočívá v práci odborných sekcí, komisí a odborných aktivů, v nichž je více než 235 odborníků, kteří připravují odborné podklady pro představenstvo, anebo zpracovávají odborná stanoviska pro ústřední orgány či návrhy
pokynů. V roce 2016 pracovaly:
■

právní komise
předsedkyně Mgr. Radka NĚMCOVÁ, Severočeské 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, 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 Mgr. Ivan BAYER, 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 pro rozvoj lidských zdrojů (do 9. 6. 2016 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, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

■

komise provozu kanalizací
předsedkyně Ing. Jana ŠENKAPOULOVÁ, Ph.D., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
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EDIČNÍ ČINNOST
ODBORNÉ PUBLIKACE A MATERIÁLY
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., vydalo a pořídilo pro své členy tyto odborné publikace, normy a tisky:
■ TNV 75 0230 Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody.
■ Aktualizace CD (ver. 04/2015) Sborník vybraných předpisů BOZP.
■ Sborník vybraných předpisů BOZP, část Údržba zeleně – dotisk s novým přebalem.
■ Publikace Seth M. Siegela Budiž voda – Izraelská inspirace pro svět ohrožený nedostatkem vody.
■ Výroční zpráva SOVAK 2015.
■ Ročenka SOVAK 2016 – informace o členech, odborných komisích, statistické údaje.
■ Časopis Sovak 1–12/2016.
■ CD se závěrečnou zprávou Rozsah poskytnuté odborné činnosti v roce 2016.
■ Kalendář stolní 2017 – katalog výrobků a služeb pro obor vodovodů a kanalizací.
■ Kalendář nástěnný AQUA 2017.

INTERNETOVÉ STRÁNKY
SOVAK ČR v rámci zkvalitňování svých

ničí, či o dění u tuzemských vodohos-

náct stanovisek SOVAK ČR, v nichž se

mediálních

revizi

podářských společností. Propagováno

jeho představitelé oﬁciálně vyjadřovali

a následnou aktualizaci webových strá-

bylo nové číslo časopisu Sovak vždy

k aktuálním tématům.

nek www.sovak.cz. Stránky byly v roce

ve chvíli, kdy vyšlo. V novinkách byly

2016 průběžně aktualizovány ve větší

zařazeny i odkazy na multimédia z akcí

Došlo také k rozšíření seznamu part-

míře, než tomu bylo dříve. Na úvodní

SOVAK ČR umístěných v kanále Naše

nerských organizací na úvodní stránce.

stranu bylo zařazováno více novinek,

voda na sociální síti YouTube. K dispozi-

K dosavadním odkazům na

a to nejenom stanovisek a zpráv z tisko-

ci byly také výstupy z odborných komisí

portály

vých konferencí SOVAK ČR, ale i průře-

a z představenstva SOVAK ČR. Na

Nase–voda.cz přibyly dva nové odkazy:

zově některé aktuality z oboru. Objevilo

úvodní stránku byla umístěna nová

Vakinfo.cz a SMO ČR.

se zde osmdesát sedm příspěvků,

podoba interaktivního kalendáře akcí,

reﬂektujících významné akce, tisko-

v němž byly barevně

vé konference ministerstev a institucí

SOVAK ČR. V roce 2016 bylo na

státní správy, krátké zprávy ze zahra-

stránkách zveřejněno celkem jede-

výstupů

provedl

EurEau.org,

webové

Vodarenstvi.cz,

odlišeny akce

19

ČASOPIS SOVAK
Pro potřeby svých členů, ale i pro celou vodohospodářskou veřejnost,

aktuálním problémům. Časopis Sovak

vydává SOVAK ČR měsíčně odborný časopis Sovak přinášející novin-

věnoval

ky z oboru, zejména z koncepce, teorie, plánování, investic a normo-

a právním aspektům, mimo jiné podrob-

tvorby, ale i poznatky z praxe, rozhovory s významnými osobnostmi

ně informoval o nařízení vlády, které

oblasti vodního hospodářství, zajímavosti z tuzemska i zahraničí a další

upravuje kvalitu vypouštěných odpad-

důležité informace. Časopis Sovak publikuje výsledky výzkumných úkolů

ních vod a o dopadech tohoto opatření

i jejich využití, na jeho stránkách probíhají diskuse pracovníků provo-

do praxe, přičemž text nařízení vlády

zu a odborných specialistů nad aktuálními problémy oboru vodovodů

č. 401/2015 Sb. přinesl jako „žlutou“

a kanalizací.

mimořádnou přílohu březnového čísla.

pozornost

i

legislativním

Ve snaze vyjít vstříc zájmu čtenářů
Časopis

v

roce

2016

informoval

o konferenci Provoz vodovodů a kana-

i o krátké a populárněji laděné články

o všech významných aktivitách Sdružení

lizací, pořádanou SOVAK ČR, a o dal-

a také rozšířit propagaci projektů a čin-

vodovodů a kanalizací ČR, z.s., mimo

ších významných akcích a seminářích.

nosti členů SOVAK ČR byla od letního

jiné přinesl obsáhlou zprávu o jednání

dvojčísla pravidelně zařazena rubrika

valné hromady, na které bylo zvole-

Na stránkách časopisu Sovak byly

no nové složení orgánů SOVAK ČR,

představeny vodohospodářské stavby

představenstvo,

komise

roku, řada příspěvků byla věnována

Prosincovým číslem roku 2016 završil

a dále byly schváleny nové stanovy

smart technologiím, snižování spotře-

časopis Sovak svůj jubilejní, 25. ročník.

po změně právní formy SOVAK ČR

by energie na čistírnách odpadních

na

oﬁ -

vod nebo zkušenostem z navrhování

ciální stanoviska spolku a názory

a z provozu stabilizace kalů na čis-

a komentáře jeho odborných komisí,

tírnách odpadních vod, problematice

zároveň informace ze zasedání organi-

investic a obnovy vodohospodářské

zace EurEau, jejímž je SOVAK ČR čle-

infrastruktury a s tím spojeným eko-

nem. Časopis Sovak referoval rovněž

nomickým aspektům a mnoha dalším
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spolek.

kontrolní

Časopis

přinášel

Z regionů.

REDAKČNÍ RADA ČASOPISU SOVAK

Ing. Bohdan SOUKUP, Ph.D., MBA, předseda RR
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

prof. Dr. Ing. Miroslav KYNCL, místopředseda RR

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Mgr. Jiří HRUŠKA, šéfredaktor

SOVAK ČR

Ing. Ladislav BARTOŠ, Ph.D.

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Ing. Josef BENEŠ
prof. Ing. Michal DOHÁNYOS, CSc.

VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí

Ing. Miroslav DUNDÁLEK

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Ing. Karel FRANK
Ing. Radka HUŠKOVÁ

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Miroslav KOS, CSc., MBA

SMP CZ, a.s.

Ing. Miloslava MELOUNOVÁ

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.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. Josef REIDINGER

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Jan SEDLÁČEK

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Ing. Petr ŠVÁB

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Ing. Bohdana TLÁSKALOVÁ

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

ROČENKA SOVAK ČR
Jako každoročně SOVAK ČR připra-

o zásobování vodou a odvádění

vil i v roce 2016 obsáhlou Ročenku

odpadních vod v České republice

s kompletními údaji o všech svých

(k 31. 12. 2015) včetně přehledu práv-

členech, včetně jejich nejdůležitějších

ních předpisů, technických norem

provozních ukazatelů. Ročenka záro-

a směrnic a řady dalších důležitých

veň obsahuje základní statistické údaje

odborných údajů.
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VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE O ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADNÍCH VODÁCH
A KANALIZACÍCH K 31. 12. 2015
VODA VYROBENÁ Z VODOVODŮ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
A VODA FAKTUROVANÁ (1989, 1994–2015)
mil.m3/rok

Voda vyrobená z vodovodů pro veřejnou potřebu
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OBYVATELÉ SKUTEČNĚ ZÁSOBOVANÍ VODOU Z VODOVODU
PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (1989, 1994–2015)
Obyvatelé (střední stav) (tis.)

Obyvatelé skutečně zásobovaní vodou z vodovodu (tis.)

Obyvatelé skutečně zásobovaní vodou z vodovodu (%)
tis. obyv.
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PŘIPOJENÍ OBYVATEL NA KANALIZACI PRO VEŘEJNOU
POTŘEBU (1989, 1994–2015)

Obyvatelé (střední stav) (tis.)

Obyvatelé bydlící v domech připojených na kanalizaci (tis.)

Obyvatelé bydlící v domech připojených na kanalizaci (%)
tis. obyv.
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SPECIFICKÉ MNOŽSTVÍ VODY FAKTUROVANÉ PRO DOMÁCNOST
A FAKTUROVANÉ CELKEM (1989, 1994–2015)
Speciﬁcké množství vody fakturované celkem

Speciﬁcké množství vody fakturované pro domácnost

litr na osobu a den
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VÝVOJ CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ (1994–2015)
Vodné vč. DPH

Stočné vč. DPH

Kč za m3
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Ústecký

48,88
46,00

Liberecký

45,77
46,46

Středočeský

44,16
34,73

Karlovarský

41,52
36,69

Hl. město Praha

44,39
32,89

Královéhradecký

37,49
37,49

Pardubický

35,65
39,22

Jihomoravský

37,38
37,26

Jihočeský

41,17
32,43

Zlínský

39,91
33,47

Moravskoslezský

37,26
34,62

Olomoucký

36,57
33,70

Vysočina

39,91
29,44

Plzeňský

38,18
28,29

Česká republika

42,95
37,65

Stočné vč. DPH
Vodné vč. DPH

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

V této oblasti byla činnost SOVAK ČR soustředěna především na vzdělávání,

podání daňových přiznání a kontrolních

rozvoj a upevnění znalostí členů formou seminářů zaměřených na legislativní

hlášení v roce 2016. Probírána byla

změny, které se týkají oboru vodovodů a kanalizací, na problematiku DPH, ceno-

také metodika zpracování kontrolních

tvorbu, daňovou problematiku a problematiku bezpečnosti práce. Seminářů se

hlášení od 1. 1. 2016.

zúčastnilo 566 posluchačů, především z řad členů SOVAK ČR.

23. 5. 2016
Harmonizace právních předpisů
a technických norem v oblasti
metrologie
Vodoměry a zákon o vodovodech
a kanalizacích, vodoměry a zákon
č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění, inteligentní vodoměry jako
základní prvek smart meteringu a smart
water networks – to byla hlavní a nosná
témata tohoto semináře.

22. 6. 2016
Aktuální otázky BOZP v roce
2016
Obsahem semináře bylo seznámení se
změnami právních předpisů vztahují-

29. 3. 2016
Zákon o registru smluv

cích se k BOZP, zejména zákoníku prá-

Účastníci semináře byli seznámeni

16. 5. 2016
Aktuální otázky uplatňování DPH
v roce 2016

s obsahem zákona č. 340/2015 Sb.,

Seminář

praktic-

byla připomenuta vyhláška č. 34/2016

o

účinnosti

ké dopady změn zákona o DPH od

o čištění, kontrole a revizi spalinové

některých smluv, uveřejňování těch-

1. 1. 2016 a další problémové oblas-

cesty, dokumentace BOZP a povin-

to smluv a o registru smluv. Lektor se

ti uplatňování DPH ke květnu 2016.

nosti zaměstnavatele vést a ukládat

zabýval

uveřejňovanými

Dotknul se také aktuálních problémů při

dokumentaci BOZP, zajištění BOZP

dokumenty, výjimkami z povinností

vystavování daňových dokladů a vazby

v

uveřejnění, vlastním registrem smluv,

na kontrolní hlášení a na elektronickou

popsány nejčastější závady zjišťované

způsobem uveřejňování a zmínil i pro-

evidenci tržeb. Posluchači byli sezná-

Státním

mítnutí dopadů zákona na provozní

meni s informacemi o elektronickém

v roce 2015.

zvláštních

podmínkách

především

byl

zaměřen

na

ce, novelizace zákona č. 309/2006 Sb.,
a jeho prováděcího předpisu. Dále

chlorovém

hospodářství

úřadem

inspekce

a

byly
práce

a vlastnické společnosti.

26. 4. 2016
Nový zákon o zadávání veřejných
zakázek
Seminář byl věnován nové právní
úpravě v oblasti zadávání veřejných
zakázek a koncesí ve vazbě na oblast
vodárenství. Seminář také řešil změny
v zadávání zakázek z hlediska subjektů působících ve vodním hospodářství,
zejména souběh veřejného a sektorového zadavatele. Důležitým tématem byly změny při podávání námitek
a v řízení před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže.
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27. 9. 2016
Vybrané právní okruhy
v provozování VaK

i pravidla pro postup při mimosoudním
řešení spotřebitelských sporů.

19. 12. 2016
Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence

lizací. Jednotliví přednášející představili

14. 11. 2016
Aktuální otázky ekonomiky
a cenotvorby v oboru VaK

témata – první zkušenosti se zákonem

Na semináři se účastníci dozvěděli

vé a provozní evidence podle vyhlášky

o registru smluv, dopad zákona o veřej-

o současném stavu regulace cen pro

č. 428/2001 Sb. Přednášející rozebrali

ných zakázkách na obor, změna zákona

vodné a stočné. Byla popsána výcho-

i ekonomické ukazatele ve vybraných

o vodovodech a kanalizacích v souvis-

diska změn cenové regulace v České

údajích provozní evidence a příklady

losti se změnou zákona o přestupcích

republice v mezinárodním kontextu, byl

využití předaných dat, vazby na jiné sys-

a insolvenční řízení ve vztahu k odbě-

představen zjednodušený ﬁnanční model

témy, využití funkcí ve stávajícím softwa-

ratelským smlouvám. Byla připomenuta

ZFM 02 a řešily se otázky cenotvorby.

ru a možnosti vývoje celého systému.

Účast pracovníků SOVAK ČR na
odborné akci v zahraničí:

Česká republika byla zastoupena v podo-

Zástupcem SOVAK ČR na veletrhu byl

bě České oﬁciální účasti (ČOÚ), kterou při-

Ing. Filip Wanner, Ph.D., odborný asistent.

Ve dnech 29. 11. až 2. 12. 2016 se ve fran-

pravilo a zaštiťovalo Ministerstvo průmyslu

couzském Lyonu konal 27. ročník mezi-

a obchodu. Veletrh byl mezi ČOÚ zařa-

národního veletrhu technologií a služeb

zen na návrh Sdružení oboru vodovodů

z oblasti životního prostředí Pollutec 2016.

a kanalizací ČR, z.s.

Seminář řešil právní problematiku, která
se úzce dotýká oboru vodovodů a kana-

Náplní semináře byly přednášky o způsobu předávání dat VÚME a VÚPE za
rok 2016, dále vybrané údaje z majetko-

Zahraniční odborné akce
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KONFERENCE SOVAK ČR
KONFERENCE VLOŽKY VYTVRZOVANÉ NA MÍSTĚ – PŘÍPRAVA, ZADÁNÍ
A KONTROLA
Dne 18. února 2016 v Roztokách

Region Stuttgart. Zdůraznil skuteč-

Dipl. Ing. Dietera Homanna, vedoucí-

u Prahy uspořádalo Sdružení obo-

nost, že „co nebylo smluvně dohodnuté,

ho zkušebny IKT pro stavební produk-

ru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., za

nelze požadovat“. Účastník soutěže by

ty. Přiblížil práci při testování vzorků

podpory odborných partnerů konferenci

také měl získat od zadavatele komplet-

a zdůraznil důležitost testování vzorků

Vložky vytvrzované na místě – příprava,

ní informace včetně fotodokumentace,

ze stavby při prokazování kvality díla.

zadání a kontrola. Akce se zaměřila na

aby mohl nabídku zpracovat. V dalším

Domácí zkušenosti nabídli Ing. Václav

bezvýkopové technologie. Dlouholetou

Šmíd, vedoucí investičního odděle-

zkušenost s jejich využíváním má

ní společnosti CHEVAK Cheb, a.s.

zejména Německo a pohled odborníků

a Ing. Ivo Hána, technik investiční

z této země byl stěžejní součástí pro-

výstavby společnosti Slovácké vodárny

gramu konference. Účastníkům akce

a kanalizace, a.s. Uvedli, že bezvýkopo-

představila české a evropské technické

vá technologie byla s úspěchem využita

normy pro bezvýkopové technologie

při opravě stoky pod tratí Českých drah

Ing.

Sweco

v Mariánských Lázních již v roce 1997

Hydroprojekt, a.s. Uvedla přitom, že

a o rok později vložku vytvrzenou na

české technické normy nejsou obecně

místě zvolili i v Uherském Hradišti.

Lenka

Fremrová,

závazné, obdobně je tomu v Německu.
Musí být tedy dohodnuty ve smlouvě.

příspěvku potom zdůraznil důležitost

Přípravě smluv a kompletnímu zadání

statických

veřejných zakázek se obšírně věnoval

bou životnost vložek a objasnil jejich

ve svém příspěvku Dipl. Ing. Roland

základní principy. Zajímavým osvě-

Wacker, akreditovaný odborník IHK

žením byl pohled z laboratorní praxe

výpočtů

pro

dlouhodo-
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KONFERENCE PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
SOVAK ČR již počtrnácté uspořádal
konferenci Provoz vodovodů a kanalizací. Tato tradiční dvoudenní konference
proběhla ve dnech 25.–26. října 2016
v Hradci Králové v Kongresovém centru
Aldis, pod záštitou místopředsedy vlády
MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA,
ministra

zemědělství

Ing.

Mariana

Jurečky, hejtmana Královéhradeckého
kraje Bc. Lubomíra France a primátora
města Hradce Králové MUDr. Zdeňka
Finka. Zúčastnilo se jí více než čtyři
stovky účastníků. V předsálí konference prezentovalo exponáty a služby

dne se uskutečnilo zasedání ekonomic-

výrobu vody pitné, dokáží čelit kli-

z oboru vodovodů a kanalizací čtyřicet

ké komise SOVAK ČR. Proběhla rov-

matickým změnám. Vymezil se proti

jedna vystavovatelů. Na úvod odborné-

něž tisková konference na téma inves-

pokračující atomizaci oboru vodovodů

ho programu konference vystoupil zná-

tic do vodohospodářské infrastruktury

a kanalizací. Ministerstvo zemědělství

mý egyptolog prof. Mgr. Miroslav Bárta,

a

infor-

podporuje rozvoj vodovodů a kanali-

Dr., s přednáškou s názvem Voda jako

mace na uvedená témata přednes-

zací, ale i výstavbu malých vodních

základ civilizace a úspěchu člověka

li

nádrží přispívajících k zadržení vody

ﬁnancování,
náměstek

kde

aktuální

ministra

zemědělství

v krajině příslušnými dotačními tituly. Pro ministerstvo je jednou z priorit
příprava novely vodního zákona, která by měla „zarámovat sucho“, které
zatím legislativně není podchyceno.
Ing. Oldřich Vlasák uvedl nutnost obnovy
a rozvoje vodárenské infrastruktury,
kde za posledních pět let vodárenské společnosti investovaly do obnovy
a oprav více než 40 mld. korun.
SOVAK ČR vítá zákonnou povinnost
sestavování Plánů ﬁnancování obnovy
(Bond a tekuté zlato). Účastníci konference měli možnost si vyslechnout
přes čtyřicet odborných přednášek,

Ing. Aleš Kendík, předseda představen-

a také chystaný benchmarking spo-

stva SOVAK ČR Ing. František Barák

lečností, jelikož tyto nástroje garantují

které se mimo jiné věnovaly problema-

a ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák.

zajištění udržitelnosti oboru vodovodů

Ing. František Barák zmínil mimo jiné

a kanalizací i do budoucna. Společenský

vodami, ﬁnancování projektů vodohos-

výstavbu nových přehrad, nádrží a především nutnost lepšího hospodaření

večer proběhl v Novém Adalbertinu,

podářské infrastruktury, zkušenostem

s dešťovou vodou. Připomněl také, že

z využití geoprostorových dat při sprá-

ní Čestný člen SOVAK ČR profesoru

dnes jednotlivé vodohospodářské spo-

vě sítí, nasazení odečítacích zařízení

Dr. Ing. Miroslavu Kynclovi, bývalému

lečnosti díky odvádění dešťových vod

na chytrých telefonech, či zavádění

předsedovi představenstva SOVAK ČR

kanalizací čistí a vypouštějí zhruba

smart technologie při dálkovém ode-

a dlouholetému generálnímu ředi-

dvojnásobné množství odpadních vod,

čtu

konferen-

teli

než kolik činí výroba vody pitné, což

ce se také seznámili s podrobnostmi

a kanalizací Ostrava a.s a ocenění

není z pohledu jak samotného čištění

o aktuálních změnách legislativy: zákonu

Osobnost SOVAK ČR JUDr. Ludmile

odpadních vod, tak především hospo-

o registru smluv, zákonu o odpadech

Žaludové, in memoriam, dlouholeté

daření s dešťovou vodou optimální.

předsedkyni právní komise SOVAK ČR

a vyhlášce o podmínkách použití kalů

Náměstek Ing. Aleš Kendík zdůraznil,

na zemědělské půdě, či zákonu o zadá-

že jedině velké vodárenské systémy,

a zaměstnankyni Pražských vodovodů
a kanalizací, a.s.

vání veřejných zakázek. Během prvního

spravující více zdrojů surové vody pro

tice sucha, nakládání se srážkovými
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vodoměrů.

Účastníci

během něhož byla udělena oceně-

Severomoravských

vodovodů
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AKTIVITY SOVAK ČR V EurEau

(Evropský svaz národních asociací dodavatelů vody a poskytovatelů odkanalizování a čištění odpadních vod)

Bruno TISSERAND,
předseda

Oliver LOEBEL,
generální sekretář

Od roku 2006 je SOVAK ČR řádným členem EurEau. SOVAK ČR byl k 31. 12. 2016 v představenstvu a odborných komisích
EurEau zastupován následovně:
Představenstvo a valná hromada:

Komise pro čištění odpadních vod (EU2):

Ing. Ondřej BENEŠ, Ph.D., MBA, LL.M.

Ing. Marcela ZRUBKOVÁ

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Komise pro pitnou vodu (EU1):

Komise pro ekonomiku a právo (EU3):

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

Ing. Petr KONEČNÝ, MBA

zástupce: Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

Úvod
Rok 2016 byl 44. rokem existence

s Greet de Gueldre. Díky tomu, že

eur. Ve vztahové oblasti zůstává EurEau

EurEau a došlo v něm k dlouho očeká-

v roce 2016 začala v EurEau zastupo-

i nadále hnacím motorem poslanecké

vané personální stabilizaci s nástupem

vat zájmy francouzské asociace FP2E

skupiny Evropského parlamentu Voda

nového generálního sekretáře Olivera

Diane D´Arras, významně se prohloubily

(EP Water). Významným způsobem

Loebela,

dočasného

vazby s IWA, kde Diane D´Arras působí

byla i díky osobním vazbám zástupců

(„interim“) sekretáře Neila Dhota z vodo-

v roli prezidentky. Z pohledu hospodaře-

maltské asociace zlepšena spolupráce

hospodářské asociace Water UK. Vedení

ní byl rok 2016 pro EurEau stabilizovaný

s DG Envi a konkrétně s komisařem

komisí bylo následující – EU1 Arjen Frenz,

a po záporném hospodářském výsled-

Karmenu Vellou.

EU3 Carl-Emil Larsen a v komisi EU2 se

ku z roku 2015 je rok 2016 již rokem

o předsednictví dělil Jean-Pierre Silan

ﬁnančně pozitivním s přebytkem 16 tis.

který

nahradil

PŘEDSTAVENSTVO A VALNÁ HROMADA EurEau
V roce 2016 se EurEau věnovala

nařízení. V oblasti oběhového hospo-

schvalováním přípravků a zvýšení poža-

především

tématům:

dářství EurEau podpořilo zavedení cílů

davků na standardy vypouštění odpad-

v oblasti používání chemických látek

a motivace pro zachycování fosforu

ních vod, zejména ze zdravotnických

EurEau trvá na maximální a preventivní

z odpadních vod a také pravidel pro

zařízení. Pro kanalizační systémy se

ochraně životního prostředí plnou recyk-

znovuvyužívání

odpad-

EurEau postavilo proti neověřenému

lací rtuti a kompletním zákazem využití

ních vod, a to včetně ﬁnanční moti-

prodeji a používání výrobků, označo-

v dentálních praxích. Směrem k plánova-

vace realizace nutných technických

vaných jako „ﬂushables“ a také nedo-

né revizi Nařízení o hnojivech asociace

zařízení. EurEau i nadále podporuje

poručilo

EurEau zargumentovala a trvá na tom,

tlak na omezení používání pesticidů

Evropské unie pro limitaci počtů přepadů

aby čistírenský kal nebyl při splnění kva-

a také glyfosátu. V oblasti léčiv EurEau

z jednotných kanalizačních systémů.

litativních parametrů vyloučen z pokrytí

trvá na preventivním přístupu před
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následujícím

vyčištěných

nastavení

jednotné

politiky

JEDNOTLIVÉ KOMISE EurEau PROJEDNÁVALY V ROCE 2016 TATO TÉMATA:
Komise pro pitnou vodu (EU1)

rutinně nacházejí v surové vodě

v květnu 2016 zpracováno stanovisko.

v celé Evropě.
■ Zrušení parametru CHSKCr a jeho

Detailně byl diskutován nově formulovaný politický rámec úprav směrnice pro pitnou vodu (DWD) na úrov-

■ Konečné stanovisko EurEau k povo-

nahrazení TOC, k tomuto návrhu bylo
zpracováno stanovisko.

lení používání glyfosátu.

ni Evropské unie:
■ Byl rozeslán dotazník, týkající se

■ Příprava stanoviska k připravované

■ Zahrnutí základního rozsahu sledo-

právního rámce ochrany vodních

revizi Rámcové směrnice vodní politiky.

vaných parametrů dle doporučení

zdrojů a jeho naplňování v jednotli-

Světové

vých státech Evropské unie – vysoká

zdravotnické

organizace

(WHO). Úprava kvalitativních limitů

odezva členských států Unie.

člověka.
■ Komplexní přístup posouzení rizik

ho předpisu na deﬁnici endokrinních
disruptorů v souladu s Nařízením

pro vybrané stěžejní parametry, které
představují vysoké riziko pro zdraví

■ Příprava stanoviska k návrhu právní-

■ Diskuse k revizi Nařízení EU o hnoji-

Evropského parlamentu a rady (EU)

vech a vazba na ochranu zdrojů vody.

č. 528/2012, o dodávání biocidních

Byly projednávány látky s endokrinní-

přípravků na trh a jejich používání

mi účinky, jejich deﬁnování, pesticidní

a Nařízením (ES) č. 1107/2009, uvá-

WHO.

látky a jak pojmout metabolity pestici-

dění přípravků na ochranu rostlin na

Sledované parametry stanovit na

dů – zatím není jednotný názor v rám-

trh Evropské unie.

základě posouzení rizik, včetně nově

ci Unie.

založený

na

principech

■ Stanovisko k omezení vnosu mikro-

zjištěných látek po posouzení jejich
možného vlivu na lidské zdraví.

■ Voda

a

oběhové

hospodářství

polutantů do vodního prostředí.

(Circular economy).
■ Strategický přístup ke znečišťování

■ Soﬁstikované informace o kvalitě pitné vody poskytovat všem obyvatelům

■ Revize Rámcové vodní směrnice.

vod farmaceutickými látkami.

Evropské unie.
■ Znovuvyužívání vody a příprava stan■ Spoluodpovědnost spotřebitelů za
pitnou vodu.

dardů pro opakovaně využívanou vodu

■ Stanovisko k omezení vstupu zubního amalgámu do odpadních vod.

zejména z hygienického hlediska.
■ Hodnocení

■ Odpovědnost provozovatelů vodovodů za pitnou vodu.
■ Přístup k bezpečné pitné vodě pro
všechny.

■ Zabezpečení distribuce pitné vody

chemické

legislativy

REACH.

proti teroristickému útoku či jinému
znehodnocení (jak mají členské státy

■ Nesplachovatelné produkty – sdělení

Evropské unie řešeno) – velké téma

týkající se nesplachovatelných pro-

projednávané v Bruselu v souvislosti

duktů.

s migrací v Evropě.
■ Čištění odpadních vod v obcích pod

Hlavní témata projednávaná v roce
2016:

■ Materiály v kontaktu s pitnou vodou

2000 EO.

(sympozium proběhlo 12. 5. 2016).
■ Oběhové hospodářství – recyklace

■ Revize směrnice pro pitnou vodu
(DWD).
■ Ochrana vodních zdrojů a témata
s tím související: revize rozsahu
prioritních látek, identiﬁkace nových
potenciálních prioritních látek; proble-

■ Spolupráce se Světovou zdravotnic-

v členských státech, účinnější využívá-

kou organizací (WHO) na aktualizaci

ní zdrojů a minimalizace vzniku odpa-

standardů pro pitnou vodu.

dů, v oblasti vodního hospodářství

Komise pro čištění odpadních
vod (EU2)

ského kalu jako hnojiva, znovuvyužití
vyčištěné odpadní vody, redukce ztrát
ve vodovodní síti, využití tepla z odpad-

matika pesticidů, léčiv a metabolitů
těchto látek.

znovuvyužití fosforu, použití čistíren-

■ Dešťové

oddělovače

–

dokončen

ních vod, produkce bioplynu atd.

sběr informací o provozu, požadav■ Velká diskuse na téma glyfosát

cích, které uvedené objekty musí

■ Revize nařízení (ES) č. 2003/2003

a jeho metabolit AMPA, které se

splňovat v zemích Evropské unie,

o hnojivech – příprava stanoviska.
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■ Standardy pro znovuvyužití vyčiště-

■ Stanovisko k iniciativě Right 2 Water.

ných odpadních vod – požadavky na

OECD Water Governance Initiative

vyčištěnou odpadní vodu pro zavla-

– rozbor ukazatelů sledování výkon-

žování, doplnění zdrojů podzemních

nosti vodárenské správy.

vod zahrnující metodiku zaměřenou
na plánování v oblasti vod.

Komise pro ekonomiku
a právo (EU3)

projekt zřejmě zastaven z politických
důvodů.
■ Modely řízení vodárenského sektoru
– zpracován přehledový materiál, kte-

■ Diskuse k principu 3T – tarif, tax,

rý mapuje různé modely řízení vodá-

transfer, znamenající, že veškeré

renského sektoru v zemích Evropské

náklady na zajištění vodárenských

unie.

služeb by měly být hrazeny pomocí těchto tří komponent 3T: vodného

■ Udržitelnost při klimatických změ-

■ Cost recovery – stanovisko shrnují-

a stočného, daní a poplatků nebo

nách – přispění k vydání stanoviska

cí hlavní poselství ve věci zajištění

transferu peněz (např. ze státního

ve věci klimaticky odolné politiky říze-

dostatečného krytí investičních i pro-

nebo obecního rozpočtu).

ní a správy vodárenského sektoru.

vozních nákladů v ceně za poskytovanou službu.

■ Výstavba Evropské datové ekonomiky: projekt Evropské unie. Připraveno

■ Ekonomické výzvy v souvislosti

stanovisko, ze kterého vyplývá, jaká

s poklesem spotřeby – stanovisko

data (typově) by neměla být předmě-

shrnující výzvy snižující se spotře-

tem sdílení.

by vody a evokující otázku potřeby
změny tarifních struktur, kdy tyto ve

■ Smlouva o volném obchodu mezi

většině případů nezohledňují klesa-

Evropskou unií a USA (TTIP) –

jící spotřebu a konstantní, respek-

komentáře k průběhu jednání o této

tive rostoucí objem ﬁ xních nákladů

smlouvě v kontextu zájmu vodáren-

na provozování.

ského sektoru. V současné době je
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SOVAK ČR ZA ROK 2016
Spolek SOVAK ČR není založen za účelem podnikání, tedy účetnictví je zpracováváno v souladu se zákonem o účetnictví
č. 563/91 Sb. a vyhl. č. 504/02 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
SOVAK ČR je v souladu se zákonem oprávněn za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití svého majetku vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít
pro spolkovou činnost, včetně správy spolku. Vedlejší činností spolku je v souladu s živnostenským oprávněním živnost: Výroba,
obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo SOVAK ČR.
Kontrolou řádného vedení účetnictví je pověřena kontrolní komise.
Spolek nemá žádnou majetkovou či smluvní spoluúčast v jiných společnostech.

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH ÚDAJŮ SOVAK ČR ZA ROKY 2014–2016
(hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč)

2014

2015

2016

Výnosy celkem

11 450

13 484

12 524

Náklady celkem

11 176

11 883

12 226

Hospodářský výsledek před zdaněním

274

1 601

404

Hospodářský výsledek po zdanění

186

1 348

298

4 119

4 305

5 653

Pohledávky celkem k 31. 12. 2016

573

405

1 270

z toho po lhůtě splatnosti

122

42

314

1 000

2 856

2 357

0

0

0

11 450

13 484

12 524

Základní jmění k 31. 12. 2016

Závazky celkem k 31. 12. 2016
z toho po lhůtě splatnosti

ROČNÍ OBRAT
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KUMULATIVNÍ VÝVOJ ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ (V CELÝCH TIS. KČ)
Kumulovaný hospodářský výsledek

tis. Kč

6000

5 653

5000
4 119

3 963

4000
3 531

3000
2000
1000

642

1 048

2000

2001

1 726

1 884

2 147

2 291

2002

2003

2004

2005

2 478

2 513

2 907

2 835

2 743

2007

2008

2009

2010

4 305

3 364

0
2006

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROKY 2014, 2015 A 2016
ROZVAHA (BILANCE) V CELÝCH TIS. KČ
AKTIVA

Stav k 31. 12. 2014

Stav k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2016

397

0

0

0

0

0

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

497

0

0

A.III.

Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem

0

0

0

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

100

0

0

B.

Krátkodobý majetek celkem

5 001

8 690

8 391

B.I.

Zásoby celkem

0

0

0

B.II.

Pohledávky celkem

573

405

1 270

B.III.

Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem

3 705

7 499

6 509

B.IV.

Jiná aktiva celkem

723

786

612

5 398

8 690

8 391

AKTIVA CELKEM

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

4 305

5 653

5 951

A.I.

Jmění celkem

4 119

4 305

5 653

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

186

1 348

298

B.

Cizí zdroje celkem

1 093

3 037

2 440

B.I.

Rezervy celkem

0

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

0

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

1 000

2 856

2 357

B.IV.

Jiná pasiva celkem

93

181

83

5 398

8 690

8 391

PASIVA CELKEM
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O HOSPODAŘENÍ SOVAK ČR V ROCE 2016
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