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Valná hromada Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací ČR, z. s., 2019
Jednání valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., (SOVAK ČR) se konalo 17. dubna 2019 v Kon-
gresovém a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích u Prahy. Valnou hromadu svolalo představenstvo SOVAK ČR
podle §15 schválených stanov. 

Jednání valné hromady zahájil ředitel SOVAK ČR a člen
představenstva Ing. Oldřich Vlasák a přivítal všechny přítomné
včetně hostů Ing. Marie Janečkové z Ministerstva financí
a RNDr. Petra Kubaly, předsedy představenstva Svazu vodního
hospodářství ČR, z. s., a generálního ředitele Povodí Vltavy, s. p.,
Zároveň uvedl, že valná hromada je usnášeníschopná. Valná
hromada dále pokračovala jednomyslným odsouhlasením pro-
gramu a schválila také jednací a hlasovací řád valné hromady.
Řízení valné hromady se ujal nově zvolený předseda valné hro-
mady Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva. Ten vyzval
předsedu volební a mandátové komise Ing. Anatola Pšeničku
k přednesení zprávy. Následně Ing. Vostrý přednesl Zprávu před-
stavenstva o činnosti a hospodaření SOVAK ČR za rok 2018.

Uvádíme podstatný výtah ze zprávy
Představenstvo SOVAK ČR se sešlo za rok 2018 celkem 5×.

Proběhla řada legislativních změn, které se dotkly oboru, pozor-
nost byla tak zaměřena zejména na novelu vodního zákona,
především oblasti řešící problematiku sucha, zpracování plánů
pro zvládání sucha a vyhlašování stavu sucha. SOVAK ČR se
 dále v uplynulém roce věnoval i zákonu o registru smluv, nasta-
vení zjednodušeného modelu pro projekty financované z Ope-
račního programu Životní prostředí, či novele zákona o kyber-

netické bezpečnosti. K výše uvedeným a dalším navrhovaným
změnám zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších materiálů
zpracovával SOVAK ČR připomínky a stanoviska, a to ve spolu-
práci s ostatními oborovými a profesními organizacemi, přede-
vším se Svazem měst a obcí ČR, CzWA, SVH ČR, Hospodářskou
komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. 

V rámci řádného členství v Hospodářské komoře ČR byla
založena pracovní skupina Vodárenství (dále jen PS), která za-

čala aktivně pracovat a připravovat stanoviska a podklady pro
jednání vrcholového orgánu pro obor – Výboru pro koordinaci
regulace oboru vodovodů a kanalizací. PS se sešla v roce 2018
celkem 3× a zabývala se především cenovou regulací oboru,
benchmarkingem, zacílením dotací apod. Veškerá stanoviska PS
byla následně prosazována na Výboru pro koordinaci regulace

VaK, který zasedal v průběhu minulého roku 4×. Za výrazný
úspěch v předešlých odstavcích zmíněné práce lze považovat
dosažení schvalování cenových výměrů minimálně s ročním
předstihem a navýšení pohyblivé složky vodného a stočného
u vody předané z 15 na 30 %. 

Zahraniční aktivity SOVAK ČR se odvíjely hlavně od práce
našich zástupců v zastřešující evropské asociaci EurEau, v níž se
účastnili prací ve výborech a v předsednictvu. Velmi aktivně se
zapojili i do práce Výboru regionů EU, poradního orgánu Evrop-
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ského parlamentu a Evropské komise. Vypracovali stanovisko
k znovuvyužívání vyčištěné vody, které bylo následně schváleno
i Evropským parlamentem. Delegace SOVAK ČR se zúčastnila
společného jednání představenstva Aso ciácie vodárenských
spoločností Slovenska (AVS) a představenstva SOVAK ČR v Rá-
jeckých Teplicích při příležitosti konání Soutěže zručnosti. Kro-
mě diskuse o budoucnosti národních soutěží zručnosti byly nej-
důležitějšími tématy i mezinárodní spolupráce a specifika
národních legislativ. V rámci oficiální účasti deseti českých fi-
rem v chorvatské Pule se ředitel SOVAK ČR spolu s velvyslan-
cem ČR v Chorvatsku RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., aktiv-
ně zú častnili obchodně odborné konference s doprovodnou
výstavou, která se uskutečnila ve dnech 10.–14. 10. 2018, a to
za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Účast navázala
na úspěšnou misi z minulého roku. 

Tradiční konference Provoz vodovodů a kanalizací se usku-
tečnila 6.–7. 11. v Brně a byla velmi úspěšná odborně i eko -
nomicky. V rámci SOVAK ČR pracovalo čtrnáct odborných ko-
misí. Řešily úkoly uložené představenstvem, plánem práce
a připravovaly odborná stanoviska a materiály. Na stránkách
www.sovak.cz bylo zveřejněno šest stanovisek a čtyři tiskové
zprávy. V listopadu 2018 byla zprovozněna nová moderní po-
doba webových stránek. Vzdělávací činnost byla zaměřena na
rozvoj a upevnění znalostí našich členů, a to především formou
seminářů, kterých se uskutečnilo deset. Pokračoval i studijní
program Provozovatel vodovodů a kanalizací, který je připra-
ven ve spolupráci s VOŠS a SŠS ve Vysokém Mýtě a Institutem
environmentálních služeb, a. s. Byly uvedeny i výsledky hospo-
daření za rok 2018. Předseda představenstva SOVAK ČR závě-
rem konstatoval, že cílů vytyčených pro rok 2018 bylo dosaže-
no.

Ing. Procházka, LL.M., předseda kontrolní komise, přednesl
zprávu kontrolní komise o své činnosti, o stavu hospodaření
spolku a o řádné uzávěrce za rok 2018. Jednání valné hromady
pokračovalo vystoupením Ing. Vlasáka, který rozebral výsledky
hospodaření a komentoval jednotlivé body závěrky včetně cel-
kového hospodářského výsledku. Valná hromada většinou hla-
sů schválila zprávu kontrolní komise o její činnosti a o stavu
hospodaření, účetní závěrku spolku za rok 2018 a způsob nalo-
žení s hospodářským výsledkem za rok 2018. 

Ing. Vlasák připomenul nejdůležitější témata činnosti
 SOVAK ČR pro příští rok, a to aktivně se spolupodílet na přípra-
vě procesu regulace oboru vodovodů a kanalizací včetně práce
ve Výboru pro koordinaci regulace VaK a pracovní skupině Vo-
dárenství při Hospodářské komoře ČR, pokračovat ve spoluprá-
ci na realizaci Koncepce ochrany před následky sucha pro úze-
mí České republiky, aktivně hájit naše zájmy v rámci komise

VODA-SUCHO, aktualizovat Komunikační strategii SOVAK ČR
ve spolupráci s odbornými komisemi SOVAK ČR, nadále prohlu-
bovat spolupráci s veřejnou správou, Svazem měst a obcí ČR,
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, les-
ního a vodního hospodářství v České republice a Hospodářskou
komorou ČR, zvláště v oblasti připomínkování legislativy a ko-
ordinaci jednotlivých činností včetně osvěty. 

Spolek by měl aktivně pokračovat ve spolupráci s odvětvo-
vými organizacemi jako jsou SVH ČR, CzWA, ČVTVHS a dalšími,
včetně výzkumných ústavů a vysokých škol, koordinovat s nimi
pořádání odborných seminářů a konferencí, spolupracovat
s SVH ČR při příležitosti Světového dne vody, rozšiřovat odbě-
ratelskou základnu časopisu Sovak zejména v oblasti obcí
a měst, aktuálně informovat o nových výrobcích, technologiích

a úspěších v oboru, zveřejňovat řešené projekty výzkumu ve vo-
dohospodářském oboru a pokračovat v osvětové činnosti, zaji -
šťovat pro členy spolku odborné semináře na vybraná témata
a vytvářet vhodné platformy pro výměny zkušeností a odbor-
nou diskusi o nové legislativě, na základě požadavků odborných
komisí, dle aktuálních potřeb a podmínek a po koordinaci s Čes -
kou agenturou pro standardizaci zajišťovat technickou normali-
zaci oboru. 

SOVAK ČR bude pokračovat v pořádání studijního progra-
mu Provozovatel vodovodů a kanalizací ve spolupráci s Institu-
tem environmentálních služeb, a. s., a Vyšší odbornou školou
stavební a Střední školou stavební ve Vysokém Mýtě pro zvýše-
ní kvality obsluhy vodohospodářské infrastruktury, aktivně se
podílet na činnosti EurEau a Výboru regionů EU, spolupracovat
s českými zástupci v evropských orgánech a přenášet informa-
ce a know-how do ČR, posilovat pozitivní mediální obraz našeho
spolku a pokračovat ve spolupráci s mezinárodními oborovými
organizacemi a asociacemi zemí EU. Ing. Vlasák představil rov-
něž návrh rozpočtu na rok 2019. Valná hromada schválila pro-
gram činnosti SOVAK ČR a rozpočet spolku pro rok 2019.

Ing. Vostrý poté předal slovo hostu valné hromady
RNDr. Petru Kubalovi. Ten vyjádřil poděkování za spolupráci při
společných akcích a při přípravě společných stanovisek a mate-
riálů. S uspokojením také konstatoval, že společně zpracované
priority SOVAK ČR a SVH ČR se dle slov ministra zemědělství,
kterému byly předloženy, ztotožňují s programovými cíli Minis-
terstva zemědělství. V této souvislosti dle slov RNDr. Kubaly mi-
nistr dále přislíbil, že se zasadí o ještě větší zapojení obou spol-
ků do příprav a následně naplňování tohoto materiálu.
RNDr. Kubala zakončil svůj projev zásadní myšlenkou – „Bez vo-
dy to nepůjde.“

Předseda valné hromady vyzval přítomné k závěrečné di-
skusi. V té vystoupil Ing. Aleš Pohl, jednatel Exponex s. r. o., or-
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ganizátor výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019. O výstavu
projevily velký zájem i zahraniční subjekty – např. Rakousko,
Jižní Korea, Bělorusko, Uzbekistán apod. Ing. Pohl vyzvedl no-
vinku letošního ročníku JOB-ku, nový speciál výstavy koncipo-
vaný jako poradensko-konzultační centrum se zaměřením na
nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží, či trainee progra-
mů pro zájemce o zaměstnání v oboru. 

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., přednesl zprávu zapi-
sovatele včetně souhrnu přijatých usnesení. 

Poté bylo jednání valné hromady ukončeno.

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

Valná hromada SOVAK ČR:

1. Volí orgány valné hromady:
předseda valné hromady: Ing. Miloslav Vostrý
zapisovatel: Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
volební a mandátová komise:

Ing. Anatol Pšenička (předseda),
Ing. Barbora Škarková
Veronika Doudová

ověřovatel zápisu: Ing. Zuzana Jonová.

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

tomných členů a usnášeníschopnosti valné hromady.

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

za rok 2018,

d) zprávu kontrolní komise o její činnosti a o stavu hospodaření
spolku za rok 2018,

e) účetní závěrku SOVAK ČR za rok 2018,
f) způsob naložení s hospodářským výsledkem za rok 2018 –

převod do základního jmění spolku,
g) program činnosti SOVAK ČR na následující období,
h) návrh rozpočtu na rok 2019.

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

ze schváleného programu činnosti SOVAK ČR na následující
období.

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

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

V Průhonicích 17. 4. 2019

USNESENÍ
valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s.,

konané dne 17. dubna 2019 v 10.00 hod.
v Kongresovém a vzdělávacím centru FLORET v Průhonicích u Prahy
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