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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA
na tuto novelu pak koncem roku vstoupila v účinnost novela
vyhlášky č. 428/2001 Sb., která kromě jiného zavádí povin‑
nost provádět záznamy o provedených opatřeních na zákla‑
dě výsledků posouzení rizik dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
či upravuje typy rozborů u odebírané surové vody.
V roce 2017 nebylo výrazně pokročeno v novelách vodního
zákona, a to jak v souvislosti s implementací Rámcové směr‑
nice o vodách a změně administrace poplatků za odběr pod‑
zemních vod či vypouštěných odpadních vod, tak i v řešení
problematiky sucha, zpracování plánů pro zvládání sucha
a vyhlašování stavu sucha.

Ing. František Barák,
předseda představenstva

SOVAK ČR se v roce 2017 věnoval i zákonu o registru smluv,
nastavení zjednodušeného finančního modelu pro projek‑
ty financované z Operačního programu Životní prostředí,
či novele zákona o kybernetické bezpečnosti.

Dovolte, abych Vás jménem představenstva Sdružení
oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., seznámil s činností a se stavem hospodaření našeho spolku za rok
2017.

Řadu připomínek a stanovisek k navrhovaným změnám jed‑
notlivých zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších materiálů
zpracoval SOVAK ČR ve spolupráci s ostatními oborovými
a profesními organizacemi, především Svazem měst a obcí
České republiky (SMO ČR), Hospodářskou komorou České
republiky (HK ČR) a Svazem průmyslu a dopravy České
republiky (SP ČR).

Po proběhlé změně právní formy SOVAK ČR na spolek,
po úpravách stanov dle požadavků nové legislativy a po vol‑
bách v roce 2016, pracovalo v roce 2017 představenstvo již
v počtu devatenácti členů.
V průběhu roku se představenstvo SOVAK ČR sešlo pětkrát,
včetně výjezdních zasedání v Hodoníně a v Ostravě.
V roce 2017 se našeho oboru dotkla celá řada legislativních
změn. Hned od prvního dne nového roku vstoupila v plat‑
nost vyhláška č. 437/2016 Sb., o aplikaci kalů na zeměděl‑
skou půdu, která zpřísňuje podmínky úpravy kalů před jejich
použitím v zemědělství, i podmínky skladování a aplikace
upravených kalů s požadavkem pro stávající zařízení (čistírny
odpadních vod), která produkují čistírenské kaly a předáva‑
jí je k aplikaci do zemědělství. V září pak nabyla účinnost
vyhláška č. 237/2017 Sb., o stanovení požadavků na hnoji‑
va, která přináší zpřísnění mikrobiologických parametrů ve
shodě s vyhláškou č. 437/2016 Sb., na organická hnojiva
a substráty, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistí‑
ren odpadních vod. Kalové hospodářství většiny ČOV tak
do budoucna bude muset projít výraznou proměnou.
V oblasti výroby a dodávky pitné vody je nutné zmínit v roce
2017 přijatou novelu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej‑
ného zdraví, která pro provozovatele vodovodů pro veřejnou
potřebu přinesla nové povinnosti. V rámci provozního řádu
pro výrobu pitné vody budou zpracovávány tzv. monitorovací
programy a posouzení rizik (Water Safety Plans). V návaznosti
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Vzhledem k nutnosti aktivně ovlivňovat připravovanou legis‑
lativu včetně změn a hájit práva a zájmy svých členů i celé‑
ho vodohospodářského sektoru bylo představenstvem roz‑
hodnuto o vstupu SOVAK ČR do Hospodářské komory ČR.
Náš spolek byl přijat k 20. září 2017 s tím, že bude založena
nová pracovní skupina „Vodárenství“, která jako povinné při‑
pomínkové místo pro tvorbu legislativy ČR bude formulovat
jednotlivá stanoviska, připomínky i výhrady za HK ČR včetně
iniciativních návrhů.
Naši zástupci se dále aktivně účastnili nejenom jedná‑
ní s veřejnou správou, schůzí pracovních skupin SMO ČR,
SP ČR, na jednotlivých ministerstvech, úřadech, ale i mnoha
konferencí, seminářů a kulatých stolů, převážně s tématem
vodního hospodářství.
Naše zahraniční aktivity se převážně odvíjely od prá‑
ce zástupců SOVAK ČR v zastřešující evropské asociaci
EurEau, v níž se účastnili práce ve výborech i v předsed‑
nictvu. Odborné informace získáváme i z Výboru regionů EU,
poradního orgánu Evropského parlamentu a Evropské komise,
v jehož výborech ENVE a COTER je členem ředitel SOVAK ČR.
Na pozvání slovenských kolegů se delegace SOVAK ČR
zúčastnila společného zasedání představenstva Asociácie
vodárenských spoľočností a představenstva SOVAK ČR
v Nitře ve dnech 6.–8. 9. 2017. Tématem byla mezinárod‑
ní spolupráce, národní legislativa a budoucí vývoj v oboru
vodovodů a kanalizací.
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Ve dnech 4.–6. 10. 2017 se ředitel SOVAK ČR zúčastnil v rám‑
ci oficiální účasti českých firem (za podpory Ministerstva prů‑
myslu a obchodu) obchodně odborné konference s dopro‑
vodnou výstavou v chorvatské Vodici. V rámci konference
došlo i k podepsání Memoranda o spolupráci mezi SOVAK ČR
a chorvatskou asociací vodovodů a kanalizací HGVIK.
Ve dnech 23.–25. května 2017 proběhl na výstaviš‑
ti v Letňanech v Praze dvacátý ročník nejvýznamnější
a největší vodohospodářské výstavy v České republice
VODOVODY‑KANALIZACE 2017. Pořadatelem jubilejního
ročníku výstavy bylo Sdružení oboru vodovodů a kanali‑
zací ČR, z.s., a záštitu poskytly Ministerstvo zemědělství
a Ministerstvo životního prostředí. Na stánku našeho spol‑
ku proběhlo například jednání zástupců ukrajinské asociace
UKRVODOKANALEKOLOGIA s představiteli SOVAK ČR a v prů‑
běhu výstavy se uskutečnilo i společné zasedání představi‑
telů Asociácie vodárenských spoľočností a Sdružení oboru
vodovodů a kanalizací ČR, z.s.
Náš spolek v roce 2017 uspořádal již 15. ročník tradiční
konference Provoz vodovodů a kanalizací, která se konala
ve dnech 7.–8. listopadu v Ostravě. Konference se zúčastnil
rekordní počet účastníků, partnerů a vystavovatelů.
V roce 2017 uspořádal SOVAK ČR kulatý stůl k problematice
měření nepitných vod se zástupci Úřadu pro technickou nor‑
malizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Českého metro‑
logického institutu a dále kulatý stůl se zástupci Ministerstva
financí na téma Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby
a výhled pro rok 2018.
Našich 14 odborných komisí se v průběhu roku sešlo celkem
čtyřicetkrát. Řídily se schváleným plánem práce, řešily úkoly
uložené představenstvem a připravovaly odborná stanoviska
a materiály pro jednání zástupců SOVAK ČR.
Vzdělávací činnost byla orientována především na zvyšová‑
ní, rozvoj a upevnění znalostí členů formou seminářů zamě‑
řených na legislativní změny, které se týkají oboru vodovodů
a kanalizací, na problematiku DPH, cenotvorbu, daňovou
problematiku a problematiku bezpečnosti práce. Celkem
deseti seminářů se zúčastnilo dohromady 580 posluchačů,
především z řad členů SOVAK ČR.

školou stavební a Střední školou stavební ve Vysokém
Mýtě (VOŠS a SŠS) a Institutem environmentálních služeb,
a. s. (IES) a je zakončeno státní maturitní zkouškou.
Rok 2017 byl pro náš spolek významný i navazováním spo‑
lupráce s různými odvětvovými, odbornými a vědeckými
organizacemi.
V září byl podepsán zájmový dopis s Univerzitou
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Institutem pro strukturální
politiku v oblasti veřejných služeb a adaptace na demogra‑
fické změny ve společnosti a s Výzkumným ústavem meli‑
orací a ochrany přírody, v. v. i., (VÚMOP) v oblasti aplikace
kalů z ČOV.
Dne 26. října bylo slavnostně podepsáno Memorandum
o spolupráci s Asociací pro vodu ČR z.s. (CzWA), které
významně posiluje spolupráci obou subjektů na poli vodní‑
ho hospodářství.
Rozpočet našeho spolku na rok 2017 byl schválen jako vyrov‑
naný s celkovými výnosy a náklady ve výši 13 276 tis. Kč.
Na straně výnosů se však podařilo díky velkému zájmu part‑
nerů a vystavovatelů posílit příjmovou část rozpočtu a hos‑
podaření SOVAK ČR tak skončilo s kladným hospodářským
výsledkem ve výši 1 440 tis. Kč po zdanění.
Závěrem mohu s radostí konstatovat, že vytyčených cílů na
rok 2017 bylo dosaženo. Poděkování za kladné výsledky
a dobré renomé SOVAK ČR patří všem, kteří se o společný
úspěch zasloužili, členům statutárních orgánů, pracovníkům
kanceláře včetně všech členů odborných komisí a spolupra‑
covníků.

Ing. František Barák,
předseda představenstva

S cílem přispět k dalšímu zvýšení kvalifikační úrovně pro‑
vozovatelů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pra‑
covníků veřejné správy otevřel náš spolek poprvé v loň‑
ském roce nový studijní program Provozovatel vodovodů
a kanalizací (od září 2017 do května 2018), který se setkal
s velkým zájmem. Program poskytuje ucelené odborné
vzdělání na středoškolské úrovni v oblasti provozování vodo‑
vodů a kanalizací. Absolventi tím splní kvalifikační požadavky
podle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
Studium je připraveno ve spolupráci s Vyšší odbornou
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PREZENTAČNÍ ČÁST
PROFIL SOVAK ČR
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s, (zkráceně
SOVAK ČR) je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdruže‑
ním v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
Zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 23. listopadu 1989
v Kutné Hoře byl původně spolek založen jako zájmové
sdružení právnických osob v oboru vodovodů a kanaliza‑
cí. Registrace proběhla u Obvodního úřadu v Praze 1 dne
12. 11. 1992 pod registračním číslem 25/92 dle § 20; odsta‑
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
změnila právní forma sdružení na spolek.
SOVAK ČR je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 65878.

Orgány SOVAK ČR jsou dle stanov valná hromada, předsta‑
venstvo, kontrolní komise a ředitel.
Valná hromada je nejvyšším orgánem, statutárním orgánem
je představenstvo, kontrolním orgánem je kontrolní komise,
ředitel je orgánem individuálním.
SOVAK ČR sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž před‑
mětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvá‑
dění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak
z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnic‑
tví, rozvoje a výstavby.
K 31. 12. 2017 měl SOVAK ČR 112 řádných členů a 127 členů
přidružených.

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

Ing. Martin BERNARD, MBA,
1. místopředseda

Ing. Jan SEDLÁČEK,
místopředseda

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Ing. Ondřej BENEŠ, Ph.D., MBA, LL.M.

Ing. Josef FEDÁK

Ing. Lubomír GLOC

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Ing. Jakub HANZL

Ing. Ladislav HAŠKA (do 22. 5. 2017)

Ing. Jiří HEŘMAN

Královéhradecká provozní, a. s.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

ČEVAK a. s.

Ing. Antonín JÁGL

Ing. Petr KONEČNÝ, MBA

Ing. Michal KORABÍK

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

Ing. Jakub KOŽNÁREK (kooptován od 22. 5. 2017)

Ing. Milan KUCHAŘ

Ing. Petr MRKOS

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s

Ing. Anatol PŠENIČKA

Ing. Bronislav ŠPIČÁK

Ing. Lubomír TRACHTULEC

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

Ing. Oldřich VLASÁK

Ing. Miloslav VOSTRÝ

SOVAK ČR

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

KONTROLNÍ KOMISE
Ing. Eva KROCOVÁ,
předsedkyně

Ing. Zdeněk PROCHÁZKA , LL.M.,
člen

Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

Ing. Miroslava VACULÍKOVÁ, MBA,
členka
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
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PREZENTAČNÍ ČÁST
KANCELÁŘ SOVAK ČR

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

SEKRETARIÁT

REDAKCE

Ing. Zuzana JONOVÁ,
tajemnice

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

Mgr. Jiří HRUŠKA ,
šéfredaktor

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

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

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

e‑mail: jonova@sovak.cz

e‑mail: wanner@sovak.cz

e‑mail: redakce@sovak.cz

Ing. Barbora ŠKARKOVÁ,
ekonomka

Veronika DOUDOVÁ,
asistentka

Ing. Ivana WEINZETTLOVÁ JUNGOVÁ
redaktorka

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

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

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

e‑mail: skarkova@sovak.cz

e‑mail: doudova@sovak.cz

e‑mail: jungova@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
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tel.: 221 082 207
sovak@sovak.cz, www.sovak.cz
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ŘÁDNÍ ČLENOVÉ SOVAK ČR (STAV K 31. 12. 2017)
Jihočeský vodárenský svaz
Pražská vodohospodářská společnost a. s.
Sdružení měst a obcí — Bukovská voda
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Svaz VKMO s. r. o.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí
Vodárenská a kanalizační a. s.
Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.
Vodárenská správa Písek s. r. o.
Vodárny Kladno — Mělník, a. s.
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
Vodohospodářské sdružení Turnov
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.

České Budějovice
Praha 1-Staré Město
Dolní Bukovsko
Teplice
Brno
Ivančice
Brno
Plzeň
Tábor
Písek
Kladno
Olomouc
Šumperk
Turnov
Hradec Kralové
Chrudim

1. SčV, a. s. — provozovna Příbram
AQUA SERVIS, a. s.
AQUACONSULT, spol. s r. o.
AQUAstop, v. o. s.
AQUAŠUMAVA s. r. o.
ARKO TECHNOLOGY, a. s.
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Českoskalické vodárny, s. r. o.
ČEVAK a. s.
EKOS Řevnice, spol. s r. o.
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
CHEVAK Cheb, a. s.
Chodské vodárny a kanalizace Domažlice, a. s.
INSTA CZ s. r. o.
Jaroslav Kubeša — CZO
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.
Královéhradecká provozní, a. s.
Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o
Lesy-voda, s. r. o.
Město Volyně, Technické služby Města Volyně, organizační složka
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.
Městské vodovody a kanalizace s. r. o. Jaroměř
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s. r. o.
Městské vodovody a kanalizace Úpice
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, příspěvková organizace města Vrchlabí
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Obec Štěpánkovice
Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s. r. o.
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Petr Kožený s. r. o.
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
RAVOS, s. r. o.
REVOS Rokycany, s. r. o.
RUSAVAK s. r. o.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Služby města Slušovice, příspěvková organizace
Služby obce Huslenky, s. r. o.
Stavební vodohospodářská, s. r. o.

Příbram IX
Rychnov nad Kněžnou
Černošice
Bruntál
Nýrsko
Brno
Pisárky, Brno
Česká Skalice
České Budějovice
Řevnice
Frýdlant v Čechách
Cheb
Domažlice
Olomouc‑Hodolany
Valašské Meziříčí
Starý Plzenec‑Sedlec
Hradec Králové
Krnov
Pilníkov
Volyně
Dvůr Králové n. Labem
Jaroměř
Skuteč
Úpice
Vrchlabí
Olomouc
Štěpánkovice
Česká Třebová
Ostrava
Brandýsek
Praha 10-Hostivař
Rakovník
Rokycany
Rusava
Teplice
Ostrava–Mariánské Hory
Uherské Hradiště
Slušovice
Huslenky
Moravská Třebová
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Stavoka Kosice, a. s.
STAVOKOMPLET spol. s r. o.
Středočeské vodárny, a. s.
Šumavské vodovody a kanalizace a. s.
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.
Technické služby Havířov a. s.
Technické služby Rudná a. s.
Technické služby Strakonice s. r. o.
Technické služby Třešť, spol. s r. o.
TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s. r. o.
Technické služby Žacléř, spol. s r. o.
TEPVOS, spol. s r. o.
VaK — Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
VaK Bruntál a. s.
Velké Dářko s. r. o.
VENCL — SERVIS Vodovody a kanalizace s. r. o.
VHOS, a. s.
VHS SITKA, s. r. o.
VODA CZ SERVICE s. r. o.
Voda Červený Kostelec, s. r. o.
VODAK Humpolec, s. r. o.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Vodárenská společnost Chrudim, a. s.
Vodárenská Svitavy s. r. o.
VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s.
Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o.
Vodohospodářská společnost ČERLINKA s. r. o.
Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r. o.
Vodohospodářská společnost Sokolov, s. r. o.
Vodohospodářská společnost Vrchlice — Maleč, a. s.
Vodohospodářské služby RT, s. r. o.
VODOS s. r. o.
VODOSPOL s. r. o.
Vodotechnické služby s. r. o.
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
Vodovody a kanalizace Hlučín, s. r. o.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.
Vodovody a kanalizace města Kdyně s. r. o.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
VODOVODY spol. s r. o.
Zásobování teplem Vsetín a. s.
Želivská provozní a. s.

8

Kosice
Zápy
Kladno
Klatovy II.
Šumperk
Havířov
Rudná
Strakonice
Třešť
Vrbno pod Pradědem
Žacléř
Ústí nad Orlicí
Jeseník
Bruntál
Žďář nad Sázavou
Žamberk
Moravská Třebová
Šternberk
Jaroměř
Červený Kostelec
Humpolec
Brno
Chrudim
Hradec nad Svitavou
Plzeň
Karlovy Vary‑Doubí
Jičín
Benešov
Litovel
Dobříš
Sokolov
Kutná Hora
Lánov
Kolín III
Klatovy IV
Počátky
Beroun 3
Břeclav
Havlíčkův Brod
Hlučín
Hodonín
Jablonné nad Orlicí
Kroměříž
Kdyně
Mladá Boleslav
Náchod
Nymburk
Pardubice‑Zelené předměstí
Přerov
Trutnov, Dolní Předměstí
Vsetín
Vysoké Mýto
Vyškov‑Město, Vyškov
Litomyšl
Vsetín
Praha 10-Hostivař
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PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ SOVAK ČR (STAV K 31. 12. 2017)
3M Česko, spol. s r. o.
ABB s. r. o.
AERZEN CZ s. r. o.
Alfa Laval spol. s r. o.
AMCON Europe s. r. o.
AQUA PROCON s. r. o.
AQUABOX spol. s r. o.
AQUATIS a. s.
AQUECON a. s.
ASIO, spol. s r. o.
Asociace dodavatelů plastových potrubí
ATJ special, s. r. o.
Atlas Copco s. r. o., divize LUTOS
AVK VOD-KA a. s.
B & BC a. s.
BIOANALYTIKA CZ, s. r. o.
BOCR Trading s. r. o.
Brenntag CR s. r. o.
Brochier s. r. o.
CSlab spol. s r. o.
Česká voda — Czech Water, a. s.
ČKV Praha s. r. o.
Danisco Czech Republic, a. s.
DHI a. s.
DISA, s. r. o.
DORG trubní systémy, spol. s r. o.
D‑PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s.
Duktus litinové systémy s. r. o.
ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o.
ENERGON Dobříš s. r. o.
ENVI‑PUR, s. r. o.
Ernst & Young, s. r. o.
EuroArmatúry s. r. o., organizační složka
EUROSEAL a. s.
EUTIT s. r. o.
EVT Stavby s. r. o.
Exponex s. r. o.
FABOK spol. s r. o.
FASTRA, s. r. o.
FCC Aqualia, S. A.
ForTest s. r. o.
Garnets Consulting a. s.
GASCO spol. s r. o.
GASCONTROL PLAST, a. s.
GEA Westfalia Separator CZ s. r. o.
GEREX Liberec, s. r. o.
GESS‑ CZ, s. r. o.
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s. r. o.
HAWLE ARMATURY, spol. s r. o.
HECKL s. r. o.
HENNLICH s. r. o.
HIC & Services, s. r. o.
HOCHTIEF CZ a. s.
HRDLIČKA spol. s r. o.
HSI com s. r. o.
HUBER CS spol. s r. o.
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Praha 4
Praha 4
Břeclav
Praha 8
Chrášťany
Brno
Praha 7
Brno
Teplice
Brno
Kostelec nad Labem
Ostrovačice
Praha 10
Litoměřice
Zbůch
Chrudim III.
Horažďovice
Praha 9
Praha 10-Vršovice
Praha 5
Praha 10
Praha 10-Dolní Měcholupy
Smiřice
Praha 10
Brno
Jeseník
Praha 8
Rudná
Praha 2
Dobříš
Soběslav
Praha 1-Nové Město
Vestec
Liberec 6
Mariánské Lázně
Svitavy
Brno
Mochov
Kolín
Praha 1
Studénka
Teplice
Pardubice‑Nemošice
Havířov‑Suchá
Praha 3, Strašnice
Liberec 7
Hranice
Olomouc
Jesenice u Prahy
Kralupy nad Vltavou
Litoměřice
Praha 10
Praha 5
Tetín
Plzeň
Brno
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HUTIRA — BRNO, s. r. o.
IGEA s. r. o.
Ing. Jan Šinták — I.P. R.E.
Jako, s. r. o.
JOKVA OLOMOUC, a. s.
K & K TECHNOLOGY a. s.
Kamstrup A/S — organizační složka
KASI, spol. s r. o.
Lichtneger Vratislav
LK Pumpservice, s. r. o.
MC — BAUCHEMIE s. r. o.
Medim, spol. s r. o.
Megger CZ s. r. o.
Melzer, spol. s r. o.
Merit Bau CZ a. s.
Město Dvůr Králové nad Labem
Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
Nicoll Česká republika, s. r. o.
NOVADUS, s. r. o.
Obec Osek
Pipelife Czech s. r. o.
Pittsburgh Corning CR, s. r. o.
Plzeňský Prazdroj, a. s.
POHL cz, a. s.
POKLOPSYSTEM s. r. o.
POLA Neratovice s. r. o.
Popron Systems s. r. o.
Porr a. s.
Prefa Brno a. s.
PROJEKTY VODAM s. r. o.
PUMPA, a. s.
Redrock Construction s. r. o.
ROLIOL spol. s r. o.
SAINT‑ GOBAIN PAM CZ s. r. o.
SANTECH alfa s. r. o.
Sensus Česká republika spol. s r. o.
SEWACO s. r. o.
SEZAKO Prostějov s. r. o.
Siemens, s. r. o.
SIMONA Plast‑Technik s. r. o.
SMP CZ, a. s.
Solenis Czech Republic s. r. o.
Steinzeug Keramo, s. r. o.
SUEZ Water CZ, s. r. o.
Sweco Hydroprojekt a. s.
TITAN — METALPLAST s. r. o.
TIZZI spol. s r. o.
Trade FIDES, a. s.
Tran — Sig — Ma spol. s r. o.
Úpravna vody Želivka, a. s.
UTILITIES SYSTEMS a. s.
VA TECH WABAG Brno spol. s r. o.
VAE CONTROLS, s. r. o.
VAG s. r. o.
VAK STAVBY, spol. s r. o.
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.
VIS — Vodohospodářsko‑inženýské služby, spol. s r. o.
VODING HRANICE, spol. s r. o.
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
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Popůvky u Brna
Ostrava
Kolová
Líbeznice
Náklo
Klatovy
Praha 4
Přelouč
Praha 6
Praha 9-Vysočany
Žebrák
Líbeznice
Praha 2
Prostějov
Pardubice
Dvůr Králové nad Labem
Praha 1
Vestec u Prahy
Příbram V‑Zdaboř
Osek u Rokycan
Otrokovice
Klášterec nad Ohří
Plzeň
Roztoky
Plzeň
Neratovice
Praha 1
Praha 10
Brno
Hranice
Brno
Praha 1
Kokory
Praha 10
Praha 5
Praha 3-Žižkov
Brno
Prostějov
Praha 13
Praha 9
Praha 8
Praha 5-Smíchov
České Budějovice
Praha 2
Praha 4
Jablonec nad Nisou
Kroměříž
Brno
Praha 7
Praha 10
Praha 4
Brno
Ostrava 10
Hodonín
Hradec Králové
Nové Město, Praha 1
Hradec Králové
Hranice
Chrudim
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VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o.
Vodohospodářské inženýrské služby, a. s.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
VTA Česká republika spol. s r. o.
Vulcascot s. r. o.
Výstavba sítí Kolín a. s.
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto
WAGO‑Elektro spol. s r. o.
WAVIN Ekoplastik s. r. o.
Zdroj pitné vody Káraný, a. s.
ZEPRIS s. r. o.

Chomutov
Praha 5
Praha 5
Zlín
České Budějovice
Brno
Polepy
Vysoké Mýto
Praha 4
Kostelec nad Labem
Praha 1
Praha 4

ČESTNÍ ČLENOVÉ A OSOBNOSTI SOVAK ČR (STAV K 31. 12. 2017)
ČESTNÍ ČLENOVÉ SOVAK ČR
Ing. Jaroslav BARTÁK (2006)
Petr HUDLER (2005)
Ing. Zdeněk KOUBA (2006)
Ing. Eva KROCOVÁ (2017)
Ing. Josef KUTIL (1998)
Ing. Josef KYLIÁN (1998)
prof. Dr. Ing. Miroslav KYNCL (2016)
Ing. Josef NOVÁK (2002)
Ing. Jiří PIVRNEC (2006)
Ing. Vladimír PYTL (2003, † 2015)
Ing. Miroslav RIEGL (1996)
Ing. Jiří ROSICKÝ (2002)
Ing. Josef ŠVERMA (2007)
Ing. Zdeněk SEDLÁČEK (2002, † 2011)
Ing. Jaroslav VRBĚCKÝ (2002)
RNDr. Miroslav VYKYDAL (2002)
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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ODBORNÁ ČÁST
ROZSAH ODBORNÉ ČINNOSTI V ROCE 2017
ODBORNÉ KOMISE SOVAK ČR
Základ odborné činnosti SOVAK ČR je tvořen prací odborných sekcí, komisí a odborných aktivů, v nichž je více než 240 odbor‑
níků, kteří připravují odborné podklady pro představenstvo, anebo zpracovávají odborná stanoviska pro ústřední orgány,
či návrhy pokynů.
V roce 2017 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. (do 19. 9. 2017)
předseda: Ing. Václav HOŠEK, Královéhradecká provozní, a. s. Hradec Králové (od 19. 9. 2017)
komise pro rozvoj lidských zdrojů
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
V roce 2017 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., vydalo a pořídilo pro své členy tyto odborné publikace, normy
a tisky:

Překlad normy EN 15975‑1 + A1 Zabezpečení dodávky
pitné vody – Pravidla pro rizikový a krizový manage‑
ment – část 1: Krizový management.

Časopis Sovak 1–12/2017.

Překlad normy CEN/TS 16800 Návod pro validaci
fyzikálně ‑chemických analytických metod.

CD se závěrečnou zprávou Rozsah poskytnuté odbor‑
né činnosti v roce 2017.

Sborník vybraných předpisů BOZP: část Vodárenství –
aktualizace.

Kalendář stolní 2018 – katalog výrobků a služeb
pro obor vodovodů a kanalizací.

Výroční zpráva SOVAK ČR 2016.

Kalendář nástěnný SOVAK ČR 2018.

Ročenka SOVAK ČR 2017 – informace o členech,
odborných komisích, statistické údaje.

Zpracování bezpečnostních listů pro Chlordioxid,
Ozon a Kalový plyn.

Dodatek Ročenky SOVAK ČR 2017 – v anglické verzi.

Příručka k problematice ochrany osobních údajů.

Voda ve všech podobách
2018

vil a nabízí publikace, které jsou nezbytnou pomůckou a návodem
ždého, kdo se zabývá danou problematikou
Zásady pro využití
bezvýkopových technologií
v oboru vodovodů
a kanalizací

Příručka provozovatele
čistírny odpadních vod

Příručka provozovatele
vodovodní sítě

Příručka provozovatele
stokové sítě

Příručka provozovatele úpravny
pitné vody

Sborník vybraných předpisů
bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v oboru VaK

Hygienické minimum
pro pracovníky ve vodárenství

Tvorba suspenze při úpravě
vody - Teorie a praxe

VYPRODÁNO!

Připravujeme
aktualizované vydání.

VYPRODÁNO!

Připravujeme
aktualizované vydání.

Převod infrastrukturního
majetku vodovodů nebo
kanalizací

Vodovodní přípojky

Monitoring v městském
odvodnění
Část I. - Dešťové srážky

Čerpadla
[vodárenství a kanalizace]

Právní prostředí
vodárenských společností
po 1. 1. 2013

Pracuj správně
Těžká práce pro anděla
aneb Riziko povolání
Těžká práce pro anděla III.

w.sovak.cz

Publikace lze objednat on-line na www.sovak.cz,
e-mailem na doudova@sovak.cz, případně písemně na adrese:
SOVAK ČR, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
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Vodárenství

2017

Vítězslav Částek – Pramen Úpy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

13

ODBORNÁ ČÁST
INTERNETOVÉ STRÁNKY
Na svých webových stránkách SOVAK ČR i v roce 2017 při‑
nášel na úvodní straně zpravodajství z vodohospodářského
oboru, zveřejnil 16 tiskových zpráv a 11 stanovisek. Tiskové
zprávy byly přehledně soustředěné v samostatné rubri‑
ce Ke stažení – Tiskové zprávy. Mezi novinkami se objevily
i pozvánky na oborové veletrhy, pravidelné upoutávky na
každé nové číslo časopisu Sovak (včetně odkazů na vybrané
články), uživatelé si mohli přečíst také upozornění na zajíma‑
vé ohlasy v médiích. SOVAK ČR přinesl zvýšený informační
servis také ke svým stěžejním akcím: výstavě VODOVODY‑
‑KANALIZACE 2017 (vedle tiskových zpráv byly zveřejněny
prezentace z doprovodného programu, fotogalerie z předání
ocenění pro vítězné exponáty a expozice, či anketa k foto‑
soutěži VODA 2017) a konferenci Provoz vodovodů a kanali‑
zací (včetně výběru fotografií v rubrice Ke stažení). Pravidelně

byl aktualizován Kalendář akcí. Novou podrubrikou v rubrice
Oborové informace se staly Oborové zpravodaje s přehle‑
dem odkazů na zpravodaje vodárenských společností.

ČASOPIS SOVAK
Pro potřeby svých členů i pro celou vodohospodářskou
veřejnost vydává SOVAK ČR měsíčně odborný časopis
Sovak přinášející novinky z oboru, zejména z koncepce, teo‑
rie, plánování, investic a normotvorby, ale i poznatky z praxe,
rozhovory s významnými osobnostmi oblasti vodního hos‑
podářství, zajímavosti z tuzemska i zahraničí a další důležité
informace. Časopis Sovak publikuje výsledky výzkumných
úkolů i jejich využití, na jeho stránkách probíhají diskuse
pracovníků provozu a odborných specialistů nad aktuálními
problémy oboru vodovodů a kanalizací. Časopis Sovak je
zařazen v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.
Časopis v roce 2017 informoval o všech významných akti‑
vitách Sdružení vodovodů a kanalizací ČR, z. s., mimo jiné
o podpisu memoranda o spolupráci s CzWA nebo partnerství
s Hospodářskou komorou České republiky, přinesl podrob‑
nou zprávu o jednání valné hromady SOVAK ČR, dále ofi‑
ciální stanoviska spolku a názory a komentáře jeho odbor‑
ných komisí a také informace ze zasedání organizace EurEau,
jejímž je SOVAK ČR členem. Zveřejnil rovněž obsáhlou zprá‑
vu o konání 20. ročníku mezinárodní vodohospodářské

výstavy VODOVODY‑KANALIZACE 2017 včetně všech jejích
doprovodných akcí a soutěží. Časopis Sovak referoval také
o konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, pořádanou
SOVAK ČR, a o dalších seminářích a významných akcích
(např. o centrálních i regionálních oslavách Světového dne
vody).
Stránky časopisu Sovak odrážely aktuální dění a problema‑
tiku v oboru vodovodů a kanalizací, reagovaly na legislativní
vývoj v oboru, či nové požadavky v oblasti kvality kalů a jejich
likvidace a použití, prezentovaly nové technologie a pracovní
postupy v oblasti pitných i odpadních vod.
Časopis Sovak byl oficiálním mediálním partnerem centrál‑
ních oslav Světového dne vody 2017, mezinárodní vodohos‑
podářské výstavy VODOVODY‑KANALIZACE 2017 a konfe‑
rence Provoz vodovodů a kanalizací.
Od počátku roku 2017 časopis Sovak vycházel v nové gra‑
fické podobě a prosincovým číslem završil již svůj 26. ročník.
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Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Mgr. Jiří HRUŠKA
šéfredaktor
SOVAK ČR

Ing. Ladislav BARTOŠ, Ph.D.

Ing. Josef BENEŠ

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Ing. Miroslav DUNDÁLEK

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

Ing. Karel FRANK

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

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

Ing. Miroslav KOS, CSc., MBA

Ing. Miloslava MELOUNOVÁ

SMP CZ, a. s.

Česká společnost vodohospodářská ČSSI, z.s.

JUDr. Josef NEPOVÍM

Ing. Jiří NOVÁK

Ing. Jan PLECHATÝ

RNDr. Pavel PUNČOCHÁŘ, CSc.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Ministerstvo zemědělství

Ing. Josef REIDINGER

Ing. Jan SEDLÁČEK

Ing. Petr ŠVÁB

Ministerstvo životního prostředí

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Severomoravské vodovody a kanalizace a. s.

Ing. Bohdana TLÁSKALOVÁ
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

ROČENKA SOVAK ČR
Jako každoročně SOVAK ČR připravil i v roce 2017 obsáhlou
Ročenku s kompletními údaji o všech svých členech, včetně
jejich nejdůležitějších provozních ukazatelů. Ročenka záro‑
veň obsahuje základní statistické údaje o zásobování vodou
a odvádění odpadních vod v České republice (k 31. 12. 2016)
včetně přehledu právních předpisů, technických norem
a směrnic a řady dalších důležitých odborných údajů.
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VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE O ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADNÍCH VODÁCH A KANALIZACÍCH K 31. 12. 2016
GRAF Č. 1: VODA VYROBENÁ Z VODOVODŮ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A VODA FAKTUROVANÁ (1989, 1994–2016)
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GRAF Č. 2: OBYVATELÉ SKUTEČNĚ ZÁSOBOVANÍ VODOU Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (1989, 1994–2016)
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GRAF Č. 3: PŘIPOJENÍ OBYVATEL NA KANALIZACI PRO VEŘEJNOU POTŘEBU (1989, 1994–2016)
Obyvatelé (střední stav) (tis.)
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GRAF Č. 4: SPECIFICKÉ MNOŽSTVÍ VODY FAKTUROVANÉ PRO DOMÁCNOST A FAKTUROVANÉ CELKEM (1989, 1994–2016)
litr na osobu a den
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GRAF Č. 5: VÝVOJ CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ (1994–2016)
Vodné vč. DPH
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GRAF Č. 6: VODNÉ/STOČNÉ, ROZDĚLENÍ ČR DLE KRAJŮ ZA ROK 2016
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ODBORNÁ ČÁST
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
SEMINÁŘE A KULATÉ STOLY
Činnost SOVAK ČR ve vzdělávací oblasti byla zaměřena na
podporu a rozvoj znalostí a vzdělávání formou seminářů.
Byly zacíleny na znalost legislativy a na představení legis‑
lativních změn, které se dotýkají oboru vodovodů a kanali‑
zací, např. otázky uplatňování DPH, daňové problematiky,
cenotvorby a problematiku nakládání s kaly. Seminářů se
zúčastnilo 580 posluchačů především z řad členů SOVAK ČR.

s požadavky občanského zákoníku na smlouvy a dohody,
dále souběh funkcí, pravomoc statutárního orgánu a také
zaměstnávání manželů. Přínosná byla pasáž o práci z domo‑
va, kdy se hovořilo především o rozvrhu pracovní doby,
překážkách v práci, posuzování úrazů a náhradě škody.
Posluchači byli poučeni o otázkách využívání internetu
a telefonu k soukromým účelům.

18. 1. 2017 Hygienické minimum ve vodárenství

19. 4. 2017 Metodiky k novému zadávání veřejných zakázek

Seminář se zabýval legislativním rámcem zásobování pit‑
nou vodou v ČR, zdravotními riziky z pitné vody. Dotkl
se požadavků na kvalitu pitné vody, dále odpověděl na
otázky, proč patří zásobování pitnou vodou mezi činnosti
epidemiologicky závažné a co z toho vyplývá. Řešil proble‑
matiku kvality pitné vody v ČR. Zabýval se zdroji znečiště‑
ní pitné vody a zásadami hygienicky nezávadného provozu
vodárenských zařízení. Na programu byly i připravované
změny v hygienické legislativě pitné vody.

Obsahem semináře byl výklad o nové systematice a kon‑
cepčních změnách zákona o zadávání veřejných zakázek
a představení jednotlivých metodik, a to procesních k zadá‑
vacímu řízení a metodik speciálních. Přednášející se dotkli
i metodik sociálních, obecných formálních, ekologických
a ostatních.

10. 2. 2017 Aktuální problémy uplatňování DPH v roce 2017
Účastníci semináře byli informováni zejména o změnách
zákona o DPH pro rok 2017. Lektor se dále věnoval základ‑
ním informacím o aktuálním stavu národní a evropské legis‑
lativy v oblasti DPH, zrušení zvláštního režimu správy DPH
pro společnost, praktickým problémům při vystavování
daňových dokladů a vazbě na zpracování kontrolního hláše‑
ní a elektronickou evidenci tržeb a aktuálním problémům při
stanovení sazeb daně a změny ve vazbě na elektronickou
evidenci tržeb. Zajímavé byly praktické zkušenosti s podává‑
ním kontrolních hlášení.
1. 3. 2017 Udržitelné nakládání s čistírenskými kaly
ve světle nové odpadové legislativy
Na semináři byla představena vyhláška č. 437/2016 Sb., včet‑
ně legislativního procesu. Dále se účastnící semináře dozvě‑
děli, co je nutné udělat v souvislosti s požadavky vyhlášky.
Byli seznámeni s metodikou a praxí odběru a analýzy čistí‑
renských kalů a vyslechli si praktické zkušenosti z nasazení
vápnění čistírenských kalů na vybraných ČOV a zkušenosti
s technologickým řešením úpravy kalů.

21. 6. 2017 Čerpadla pro obor vodního hospodářství
Seminář se týkal hydrodynamických čerpadel, optimaliza‑
ce provozu, regulace výkonu, efektivnosti provozu, měření
a diagnostiky. Součástí semináře bylo i bližší představe‑
ní odborné publikace Čerpadla (vodárenství a kanalizace),
kterou vydal SOVAK ČR v roce 2015.
19. 9. 2017 Ochrana osobních údajů podle GDPR
v oblasti vodárenství
Účastníci semináře získali přehled o novinkách, které přináší
GDPR do oblasti osobních údajů. Byli seznámeni s principy
zpracování osobních údajů dle GDPR a s povinnostmi správ‑
ců a zpracovatelů osobních údajů. Posluchači se také dozvě‑
děli o úpravě práv subjektů osobních údajů, a to především
právu na přístup, opravu a výmaz osobních údajů. V před‑
nášce nescházely ani informace o tom, kterých subjektů se
týká ustanovení tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.
Dále se řešily požadavky na zabezpečení zpracovávaných
osobních údajů. Nakonec nechyběly ani informace o sank‑
cích v případě porušení povinností. Zájem vzbudila proble‑
matika a způsob přípravy podniků vodovodů a kanalizací
na novou právní úpravu spojenou s GDPR.

22. 3. 2017 Novela zákoníku práce a pracovní právo 2017
Lektor semináře upozornil posluchače na období před vznikem
pracovního poměru, dotkl se např. problematiky neexistence
vstupní prohlídky, rozkryl platný nebo neplatný pracovní
poměr, zabýval se informační povinností zaměstnavate‑
le a seznámením s bezpečnostními předpisy. Poukázal na
uplatnění nového občanského zákoníku zejména v oblas‑
tech příslibu zaměstnání, předpokladu průměrné rozumo‑
vé vyspělosti, nepravdivých údajů zaměstnance o svých
schopnostech. Řešil se také vznik pracovního poměru spolu
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27. 9. 2017 Změny v daních z příjmů 2017/2018
Seminář přinesl přehled změn daní z příjmů fyzických i práv‑
nických osob pro roky 2017 a 2018. Byl připomenut také
zákon č. 170/2017 Sb. (tzv. daňový balíček) se zaměřením
na změny v daních z příjmů a v zákoně o rezervách (jednalo
se o 204 bodů změn a 22 bodů přechodných ustanovení).
Na závěr proběhla diskuse a byly řešeny dotazy a příklady.

při požadavku osazování měřidel na zdroje jiných vod, než je
voda pitná, které jsou návazně odkanalizovány, je doporuče‑
ní všech stran směrem k výrobcům takové, aby v maximální
míře technicky spolupracovali při procesu posouzení funkční
způsobilosti vodoměru, jehož metrologická návaznost bude
zatím jen dokladována formou kalibrace. Obecně pak pla‑
tí, že i tyto vodoměry podléhají metrologické kontrole podle
zvláštního právního předpisu.

4. 10. 2017 Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby
v oboru VAK

7. 12. 2017 Kulatý stůl na téma Aktuální otázky
ekonomiky a cenotvorby pro rok 2018

Novinky v regulaci ze strany Ministerstva financí a novin‑
ky v regulaci Ministerstva zemědělství byly základem uve‑
deného semináře. Účastníci měli možnost seznámit se
se zjednodušeným finančním modelem. Program semináře
byl doplněn o aktuality z legislativy a dotační politiky, ovliv‑
ňující cenotvorbu. Bylo také představeno využití benchmar‑
kingu ve vodárenské praxi.

Byly představeny aktuální novinky v cenovém výměru
Ministerstva financí pro rok 2018 a další směřování cenové
regulace ze strany tohoto ministerstva. Dále byly uvedeny
hlavní změny, které přináší zjednodušený finanční model
Operačního programu Životní prostředí a další směřování
regulace oboru ze strany Ministerstva životního prostředí.

9. 10. 2017 Kulatý stůl k problematice měření
vod nepitných
Kulatý stůl metrologické komise SOVAK ČR se zástup‑
ci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví a Českého metrologického institutu se věno‑
val problematice měření vod nepitných. Z průběhu jednání
vyplynulo, že měření jiných typů vod, než jsou vody pitné,
pro účely stanovení stočného není možné kvůli připravo‑
vané tvorbě nové národní metrologické legislativy cca do
roku 2020 řešit plně v režimu stanovených měřidel. ÚNMZ
a ČMI budou podporovat zakotvení tématu do nové metro‑
logické legislativy. Zúčastněné strany konstatovaly zásadní
přínos trvalého dohledu nad vlastním měřením prostřed‑
nictvím smart meteringu, resp. on‑line dálkových odečtů,
a shodli se na podpoře zakotvení tohoto tématu do technic‑
kých a právních předpisů. Pro aktuálně realizovaná řešení

20. 12. 2017 Novela stavebního zákona a její dopad
		 na obor VaK
Na semináři zazněla stručná rekapitulace novely staveb‑
ního zákona. Dále byla novela stavebního zákona probírá‑
na se zaměřením na řešení problematiky inženýrských sítí.
Prostor byl věnován i kompetenci vodoprávních úřadů podle
stavebního zákona. Řešily se i otázky opravných prostředků
ve stavebním řízení a oprávněného investora a jeho postave‑
ní v územním plánování.

STUDIJNÍ PROGRAM PROVOZOVATEL VODOVODŮ A KANALIZACÍ
SOVAK ČR, ve spolupráci s Vyšší odbornou školou staveb‑
ní a Střední školou stavební ve Vysokém Mýtě a Institutem
environmentálních služeb, a. s., otevřel v roce 2017 studijní
program Provozovatel vodovodů a kanalizací.
Cílem programu je zvýšení kvalifikační úrovně provozova‑
telů vodovodů a kanalizací i zainteresovaných pracovníků
veřejné správy. Program poskytuje ucelené odborné vzdě‑
lání na středoškolské úrovni v oblasti provozování vodovo‑
dů a kanalizací. Absolventi tím splní kvalifikační požadavky
podle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
Studijní program je určen pracovníkům s ukončeným střed‑
ním vzděláním jiného než vodohospodářského zaměření
(maturita, výuční list z některého z technických oborů, aj.),
absolventům vodohospodářských škol, kteří si chtě‑
jí obnovit znalosti z oboru, pracovníkům veřejné správy,
event. projektantům a specialistům na inženýrskou činnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

v oboru vodovodů a kanalizací a dále provozovatelům vodo‑
vodů a kanalizací.
Program studia se skládá ze třinácti dvoudenních soustře‑
dění prezenční formy výuky v rozsahu 208 výukových hodin,
doplněných individuálním samostudiem formou e‑learnin‑
gu v rozsahu cca 80 výukových hodin. Studium probíhalo
v Praze na Institutu environmentálních služeb, a. s.
Studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací je zakon‑
čen státní maturitní zkouškou z předmětu Vodohospodářské
stavby. Jedná se o jednotlivou teoretickou zkoušku profilové
části maturitní zkoušky a úspěšní absolventi obdrží maturit‑
ní osvědčení o jednotlivé zkoušce v rámci maturitní zkoušky
z uvedeného předmětu. Závěrečná maturitní zkouška se koná
ve Vysokém Mýtě na VOŠS a SŠS v roce 2018.
Prvního semestru se účastnilo celkem 33 účastníků.
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ODBORNÁ ČÁST
MEZINÁRODNÍ VODOHOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA VODOVODY‑KANALIZACE 2017
20. ročník nejvýznamnější a nej‑
větší vodohospodářské výstavy
v České republice VODOVODY
‑KANALIZACE 2017 proběhl
23.–25. května 2017 na výsta‑
višti v Letňanech. Pořadatelem jubilejního ročníku výstavy
bylo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., záštitu
poskytly Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního
prostředí.
Mezi nejvýznamnější hosty slavnostního zahájení jubilejní‑
ho ročníku výstavy patřili ministr zemědělství Ing. Marian
Jurečka a ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec.
Po úvodních proslovech a přestřižení pásky si ministři v doprovodu předsedy SOVAK ČR Ing. Františka Baráka
a ředitele SOVAK ČR Ing. Oldřicha Vlasáka prohlédli i někte‑
ré stánky a nechali si od zástupců vystavujících firem před‑
vést zajímavosti a inovační technologie.

Velký zájem návštěvníků výstavy byl také o doprovodný pro‑
gram – proběhly téměř tři desítky přednášek pod garan‑
cí ministerstev zemědělství, životního prostředí a průmyslu
a obchodu, kde odborníci mimo jiné diskutovali o suchu,
nové legislativě, dotačních příležitostech či o udržitelném
hospodaření s vodou.
Vítaným zpestřením výstavy byly soutěže. Na volné ploše
před výstavní halou po dva dny probíhala Vodárenská soutěž zručnosti montérů vodohospodářských společností.
Vítězným družstvem se stal tým společnosti ČEVAK, a. s.,
druhé místo obsadily Severočeské vodovody a kanali‑
zace, a. s., a třetí nejlepší započtený čas získalo družstvo
Ostravských vodáren a kanalizací, a. s. Součástí doprovod‑
ného programu bylo také jedno z regionálních kol soutěže
žáků Středních odborných škol a Středních odborných uči‑
lišť, oboru Instalatér, probíhající pod patronací Ministerstva
průmyslu a obchodu, které ve spolupráci s pořadatelem
výstavy zorganizoval Cech instalatérů ČR, z.s. Návštěvníci
si mohli prohlédnout výstavu vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2017.
Na společenském večeru kromě vyhlášení výsledků soutě‑
ží proběhlo i slavnostní nakrojení dortu vytvořeného k jubi‑
lejnímu ročníku, jehož se zhostili předseda představenstva
SOVAK ČR Ing. František Barák spolu s předcházejícími
předsedy SOVAK ČR prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem
a Ing. Jiřím Rosickým. Novinkou výstavy byla i možnost pone‑
chat ve večerních hodinách otevřený svůj výstavní stánek, řada
firem toho využila a připravila vlastní speciální program.

Nejlepší exponáty získaly od pořadatele akce SOVAK ČR
ocenění Zlatá VOD‑KA 2017. K oceněným patřily Water advi‑
sor od společnosti DHI, a. s., nový turbidimetr od společ‑
nosti Hach‑Lange, s. r. o. a nová řada systému Enigma3m,
kterou dodává na českém trhu společnost Radeton, s. r. o.
V soutěži o nejlepší expozici uspěli vystavovatelé
CS‑BETON, s. r. o. v kategorii do 30 m2, Gebr. Ostendorf –
OSMA zpracování plastů, s. r. o. v kategorii 31–60 m2 a ENVI
‑PUR, s. r. o./CULLIGAN.CZ, s. r. o. v kategorii nad 60 m2.

Mezinárodní prestiž výstavy VODOVODY‑KANALIZACE
potvrdila účast zahraničních vystavovatelů z jedenácti zemí
světa. Partnerskou zemí se stalo Rakousko s oficiální účas‑
tí, výjezdní zasedání zde měly i další zahraniční delegace.
Na stánku SOVAK ČR proběhlo například jednání zástupců
ukrajinské asociace UKRVODOKANALEKOLOGIA (Ukrainian
Association of Enterprises of Water Supply and Sewerage
Services) s představiteli SOVAK ČR. Na výstavě se uskuteč‑
nilo i společné zasedání Asociácie vodárenských spoľoč‑
ností a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s.

Statistika výstavy VODOVODY‑KANALIZACE 2017
9 875 návštěvníků z 23 zemí světa
6 257 m2 výstavní plochy
355 prezentujících se firem, z toho:
198 vystavujících firem z 11 zemí světa
157 zastoupených firem z 14 zemí světa
Přehled zúčastněných zemí:
Česká republika, Německo, Rakousko, Slovensko, Francie,
Itálie, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Španělsko
Spojené státy americké, Švýcarsko, Velká Británie
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KONFERENCE PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
SOVAK ČR již popatnácté
uspořádal konferenci Provoz
vodovodů a kanalizací. Tato
tradiční dvoudenní konfe‑
rence proběhla ve dnech
7.–8. listopadu 2017 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě pod
záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, hejtma‑
na Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.,
a primátora statutárního města Ostravy Ing. Tomáše
Macury, MBA. Patnáctý ročník nabídl rekordnímu počtu více
jak 500 účastníků celkem 35 odborných přednášek.
Z celkového počtu 61 partnerů a vystavovatelů jich pak
37 prezentovalo své exponáty a služby z oboru vodovodů
a kanalizací v předsálí konference. Konference nabídla pro‑
stor k diskusím nad otázkami, které jsou nejvíce v popředí
zájmu odborné veřejnosti, jakými jsou například benchmar‑
king, jednotná koncepce odvětví, kybernetická bezpečnost,
ochrana osobních údajů, či lepší vsakování srážkové vody
v zemědělské půdě.

také nutnost řešení velké atomizace jak na straně vlastníků,
tak provozovatelů, která je podle něho největším neduhem
oboru. Ze zprávy benchmarkingu vychází, že zhruba 80–90
procent testovaných subjektů, především menší obce, nege‑
nerují prostředky na obnovu. Primátor statutárního města
Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA, zmínil ve svém projevu
úspěšný model spolupráce se společností Ostravské vodár‑
ny a kanalizace a. s., a uvedl, že je dalek názoru, že by vodu
za každou cenu měla vlastnit města a komunální podniky.
Dodal, že v Ostravě je jedna z nejlevnějších vod v rámci
České republiky a vodárenská společnost má jedny z nejniž‑
ších ztrát vody. A to i díky know‑how, které žádný komunální
podnik řízený politiky nemůže nikdy dosáhnout.
Při příležitosti konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017
uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.,
tiskovou konferenci ke Stavu vodárenství v ČR a očekáva‑
nému vývoji. Aktuální informace zprostředkovali zástupci
SOVAK ČR i dvou resortních ministerstev. Za Ministerstvo
zemědělství zde vystoupil náměstek Ing. Aleš Kendík,
za Ministerstvo životního prostředí náměstek Ing. Jan Kříž
a za SOVAK ČR předseda představenstva Ing. František
Barák a ředitel Ing. Oldřich Vlasák. Na tiskové konferenci
bylo řečníky obsáhle probíráno nastavení společné dlouho‑
dobé koncepce vodního hospodářství. Předseda SOVAK ČR
zdůraznil i nutnost hlubší spolupráce „velké vody“ a „malé
vody“. Koncepce by měla obsáhnout celé hospodářství,
včetně zemědělství, lesního hospodářství, hospodaření
s vodou v obcích, ale i výstavby retenčních nádrží, rybníků, či
přehradních nádrží. Zaznělo i téma atomizace oboru vodovodů
a kanalizací v České republice a s tím souvisejících problémů.

Na slavnostním zahájení náměstek ministra zemědělství
Ing. Aleš Kendík uvedl, že celkové množství finančních zdrojů
pro obnovu vodárenské infrastruktury, které by bylo potřeba
ročně generovat, aby nedocházelo ke zhoršení infrastruk‑
tury vodovodů a kanalizací, vykazuje sice deficit, ale niko‑
liv zásadní, jak bývá občas prezentováno. Podle náměstka
ministra životního prostředí Ing. Jana Kříže jsou důležitými
tématy pro další období adaptace infrastruktury na budoucí
klimatické extrémy, jako je především sucho, vnímání stavu
vodních toků, jejich klesající hladiny, přísnější čištění odpad‑
ních vod, či propojení vodárenské infrastruktury. Připomenul

Součástí konference byl i společenský večer. V rámci
jeho slavnostního zahájení předali předseda představen‑
stva Ing. František Barák společně s ředitelem SOVAK ČR
Ing. Oldřichem Vlasákem ocenění Čestný člen SOVAK ČR
Ing. Evě Krocové, dlouholeté předsedkyni dozorčí rady, nyní
Kontrolní komise SOVAK ČR.
Po skončení odborného programu druhého dne konference
byly pro zájemce připraveny tři exkurze, a to do Dolní oblas‑
ti Vítkovic, na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě
‑Přívoze a na Úpravnu vody v Podhradí.
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ODBORNÁ ČÁST
ZAHRANIČNÍ AKTIVITY SOVAK ČR
SOVAK ČR V EurEau

(EVROPSKÝ SVAZ NÁRODNÍCH ASOCIACÍ DODAVATELŮ VODY A POSKYTOVATELŮ ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD)

Již 12 let je SOVAK ČR řádným členem
evropské vodárenské asociace EurEau.
SOVAK ČR byl k 31. 12. 2017 v předsta‑
venstvu a odborných komisích EurEau
zastupován následovně:

Představenstvo a valná hromada:
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
(VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s., člen představenstva SOVAK ČR)

Komise pro pitnou vodu (EU1):
Ing. Radka Hušková
(Pražské vodovody a kanalizace, a. s.)

Komise pro čištění odpadních vod (EU2):
Ing. Marcela Zrubková, Ph.D.
(Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.)

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

Komise EU2

Z pohledu hospodaření byl rok 2017 pro EurEau stabilizovaný
a skončil s finančním přebytkem. Stejně tak v personálním
obsazení EurEau fungovalo již se zavedeným týmem pod
vedením generálního sekretáře Olivera Loebela. Ve vztaho‑
vé oblasti zůstává EurEau i nadále hnacím motorem posla‑
necké skupiny Evropského parlamentu Voda („EP Water“),
kdy témata jednání jsou vždy připravována právě na úrovni
EurEau. Pokračovala i výborná spolupráce s DG Envi a kon‑
krétně s komisařem Karmenu Vellou.

Komise EU1

společnosti v EU. Tato doporučení vznikla jako výstup výroč‑
ní konference EurEau, která se konala v Bilbau 19. 10. 2017.
Obdobně se zaměstnanci EurEau i zástupci členských aso‑
ciací zapojili i do přípravy procesu implementace balíčku
oběhového hospodářství v EU směrem k legislativním opat‑
řením s přesahem na vodní hospodářství. Dostupný výstup
je k dispozici s názvem „EurEau’s response on the circular
economy“. Významné téma z pohledu vodohospodářů je
i zemědělská politika EU, kde EurEau vytrvale podporuje
opatření směrem k Common Agriculture Policy (CAP), která
by měla zajistit provázanost dotačních titulů s dodržováním
hospodaření s minimálním dopadem do vodního prostředí.
Rezistence agrární lobby je ovšem silná, jak ukazuje i veřej‑
ný materiál EurEau „EurEau position paper on water and
agriculture“. Připomínky EurEau byly integrovány i do revi‑
ze Nařízení o hnojivech zejména s cílem zachovat součas‑
né využití odpadních látek z procesu čištění odpadních vod
v zemědělství. Za zmínku stojí i zvýšení externí komunikace
EurEau, např. vydání publikace „Water Matters“, která shrnu‑
je faktické příklady dobré vodohospodářské praxe členských
asociací.
Zápisy z jednání představenstva a valné hromady a výbo‑
rů EurEau byly pravidelně zveřejňovány v časopise Sovak
a na internetových stránkách SOVAK ČR.

Projednávaná témata
Rok 2017 se nesl v duchu téma udržitelného rozvoje –
17 hlavních cílů (SDGs) a 169 dílčích cílů, určených v rezo‑
luci OSN z 25. 9. 2015. Asociace EurEau se velmi aktivně
zapojila do procesu implementace cílů v rámci legislativní
činnosti Evropské komise a Evropského parlamentu včet‑
ně publikace doporučení pro jednotlivé vodohospodářské
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OSTATNÍ
Společné zasedání představitelů SOVAK ČR a AVS
Ve dnech 6.–8. září 2017 se při pří‑
ležitosti konání 34. ročníku Súťaže
zručnosti vodárenských pracovníkov
v Nitře sešli na pozvání slovenských
kolegů
zástupci
představenstva
Sdružení oboru vodovodů a kanali‑
zací ČR, z.s., s členy správní rady Asociácie vodárenských
spoľočností. Na pracovním jednání byla diskutována aktuální
problematika, která je společná pro vlastníky i provozova‑
tele veřejných vodovodů a kanalizací v České republice i na
Slovensku. Tématy byly mezinárodní spolupráce, připojení
obyvatel na veřejné sítě vodovodů a kanalizací, regulační
politika a cenotvorba v oblasti dodávky vody veřejným vodo‑
vodem a odvádění a čištění odpadních vod, plány obnovy
veřejných vodovodů a veřejných kanalizací, jejich plnění
v praxi, či odvádění povrchových vod v obcích s dělenou
kanalizací.

zásobování vodou, odvod odpadních vod, čištění odpadních
vod a ekonomicko-právní aspekty obchodování veřejných
dodavatelů vodních služeb a realizace projektů Evropské
unie ve vodohospodářství. V rámci oficiální účasti čes‑
kých firem se výstavy aktivně zúčastnil ředitel SOVAK ČR
Ing. Oldřich Vlasák, spolu s velvyslancem ČR v Chorvatsku
RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc. V rámci společné expo‑
zice se představilo i dalších sedm českých společností.

Představitelé obou zúčastněných stran si vyměnili názory
a zkušenosti při řešení uvedené problematiky a zavázali se ke
vzájemné podpoře a spolupráci při jejím řešení. Deklarovali
rovněž snahu o častější vzájemná setkání a zabezpečení
vzájemné informovanosti.
SOVAK ČR a účast českých firem na konferenci
v Chorvatsku
Již potřetí se prezentovaly české firmy na odborně obchodní
konferenci s doprovodnou výstavou Aktuální problematika
vodovodů a kanalizací 2017, tentokrát v chorvatské Vodici.
Českou oficiální účast na této mezinárodní vodohospodář‑
ské konferenci schválilo z podnětu SOVAK ČR Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Akce tak proběhla s podporou MPO
a SOVAK ČR ve dnech 4.–6 října. Konference představuje
platformu pro setkávání obchodních subjektů a odborné
veřejnosti z oblasti vodního hospodářství a dnes je beze‑
sporu nejvýznamnější akci v oboru v Chorvatsku a zemích
bývalé Jugoslávie. Její nespornou výhodou je přítomnost
všech významných osobností z vedení Hrvatských vod,
chorvatského Ministerstva životního prostředí a energetiky
a chorvatských firem. Hlavními tématy konference byly:
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Během konference došlo k podepsání Memoranda o spo‑
lupráci mezi SOVAK ČR a chorvatskou asociací vodovodů
a kanalizací HGVIK.
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EKONOMICKÁ ČÁST
EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SOVAK ČR ZA ROK 2017
Spolek SOVAK ČR není založen za účelem podnikání, tedy
účetnictví je zpracováváno v souladu se zákonem o účetnic‑
tví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se pro‑
vádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jed‑
notky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetním obdobím je kalendářní rok.

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 čin‑
nosti spolku lze použít pro spolkovou činnost, včetně správy
spolku. Vedlejší činností spolku je v souladu s živnosten‑
ským oprávněním živnost: Výroba, obchod a služby neuve‑
dené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Spolek nemá žádnou majetkovou či smluvní spoluúčast
v jiných společnostech.

Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo
SOVAK ČR. Kontrolou řádného vedení účetnictví je pověře‑
na kontrolní komise.

POROVNÁNÍ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH ÚDAJŮ SOVAK ČR ZA ROKY 2015—2017
(HODNOTOVÉ ÚDAJE JSOU VYKÁZÁNY V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

2015

2016

2017

Výnosy celkem

13 484

12 524

14 844

Náklady celkem

11 883

12 226

13 404

1 601

404

1 970

Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

1 348

298

1 440

Základní jmění k 31. 12. 2017

4 305

5 653

5 951

405

1 270

700

42

314

107

2 856

2 357

2 250

0

0

0

13 484

12 524

14 844

Pohledávky celkem k 31. 12 2017
z toho po lhůtě splatnosti
Závazky celkem k 31. 12. 2017
z toho po lhůtě splatnosti
ROČNÍ OBRAT

ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROKY 2015, 2016 A 2017
ROZVAHA (BILANCE) V CELÝCH TIS. KČ
AKTIVA

Stav k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2016

Stav k 31. 12. 2017

A.

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

0

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

0

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

0

0

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

0

A .IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

0

0

8 690

8 391

10 065

0

0

482

B.

Krátkodobý majetek celkem

B.I.

Zásoby celkem

B.II.

Pohledávky celkem

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B.IV.

24

405

1 270

700

7 499

6 509

8 752

Jiná aktiva celkem

786

612

131

AKTIVA CELKEM

8 690

8 391

10 065
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PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

5 653

5 951

A.I.

Jmění celkem

4 305

5 653

5 951

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

1 348

298

1 440

B.

Cizí zdroje celkem

3 037

2 440

2 674

B.I.

Rezervy celkem

0

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

0

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

2 856

2 357

2 250

B.IV.

Jiná pasiva celkem

181

83

424

PASIVA CELKEM

8 690

8 391

10 065
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Foto: archiv časopisu Sovak
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