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Valná hromada Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací ČR, z. s., 2020
Jednání valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., se konalo dne 17. června 2020 v Kongresovém
a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích u Prahy. Valnou hromadu svolalo představenstvo SOVAK ČR podle §15
schválených stanov.
no 111 řádných členů SOVAK ČR. Podle platných stanov spolku
je valná hromada usnášeníschopná, je-li přítomno 30 % řádných
členů SOVAK ČR, tedy valná hromada byla usnášeníschopná.
Následovaly příspěvky hostů. Z videozáznamu přítomné pozdravil náměstek ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík. Jako
druhý z videozáznamu promluvil RNDr. Petr Kubala, předseda
představenstva Svazu vodního hospodářství ČR, z. s., a generální
ředitel Povodí Vltavy, s. p. Ing. Žák ještě tlumočil písemný pozdrav Ing. Lukáše Teklého, zástupce Ministerstva financí. Posledním hostem valné hromady byl Mgr. Jiří Paul, MBA, místopředseda výboru Asociace pro vodu ČR z. s. (CzWA). Ing. Vostrý
požádal o přednesení zprávy o činnosti spolku bývalého ředitele
Ing. Oldřicha Vlasáka. Ten ve zprávě připomenul mezníky uplynulého období a konstatoval, že rok skončil kladným hospodářským výsledkem a úkoly byly splněny.

Uvádíme podstatný výtah ze zprávy

Jednání valné hromady zahájil ředitel a člen představenstva
SOVAK ČR Ing. Vilém Žák, jenž přivítal přítomné členy a hosty.
Valná hromada pokračovala jednomyslným odsouhlasením
programu a schválila také jednací a hlasovací řád valné hromady. V souladu se zákonem a stanovami byla dalším bodem programu volba orgánů valné hromady. Ředitel SOVAK ČR požádal
zvoleného předsedu valné hromady i další zvolené osoby, aby se
ujaly svých funkcí. Řízení valné hromady se ujal předseda valné
hromady Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK
ČR. Poděkoval přítomným za vysokou účast na valné hromadě
a za bezchybnou a nedoceněnou práci, kterou vodárenské společnosti odvedly v době koronavirové pandemie. Následně vyzval předsedu volební a mandátové komise Ing. Anatola Pšeničku, aby přednesl zprávu o konečném stavu přítomných členů na
valné hromadě. Předseda volební mandátové komise po přezkumu prezenčních listin seznámil přítomné se zprávou o konečném stavu přítomných řádných členů a přidružených členů na
valné hromadě – přítomných bylo 46 řádných členů a 10 přidružených členů. Ke dni konání valné hromady bylo registrová-

V loňském roce pracovalo představenstvo v počtu devatenácti členů. V průběhu roku se představenstvo spolku sešlo 6×
včetně zasedání 17. 4. po valné hromadě v Průhonicích a 4. 11.
v Plzni, den před konferencí Provoz vodovodů a kanalizací.
V roce 2019 bylo ze strany SOVAK ČR zapotřebí reagovat na
ustanovení zákona č. 113/2018 Sb., kterým se změnil zákon
o vodách. SOVAK ČR byl rovněž konzultantem pro Státní fond
životního prostředí ČR při přípravě metodiky pro výpočet poplatků za vypouštěné znečištění. SOVAK ČR taktéž připomínkoval novelu vodního zákona, která reaguje na pokračující období
sucha. Tato novela ustanovuje komise pro zvládání sucha. Našemu spolku se přes spolupracující organizace podařilo prosadit
větší zapojení provozovatelů vodovodů a kanalizací do těchto
orgánů.
Po aktualizacích příruček Provozovatel stokové sítě a Provozovatel čistírny odpadních vod, které vyšly v roce 2018, byly
v roce 2019 zahájeny přípravy aktualizace příručky Biologická
kontrola ČOV. SOVAK ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí
ČR připravil zvláště pro malé obce a města Desatero správného
provozovatele či vlastníka vodohospodářské infrastruktury.
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K prosazování svých zájmů a zájmů oboru se SOVAK ČR postupně stal členem mnoha vrcholových výborů, komisí a pracovních skupin. Pracovní skupina vodárenství při Hospodářské
komoře ČR prosazovala mimo jiné větší zapojení vodohospodářského majetku pro kalkulaci přiměřeného zisku provozovatele,
zvýšení podílu fixní částky při výpočtu dvousložkové ceny vodného a stočného, důslednější plnění plánů obnovy, systémové
řešení odlehčovacích komor s delším přechodným obdobím
apod. Další vrcholovou mezirezortní skupinou, kde je
SOVAK ČR aktivně zastoupen je Komise VODA-SUCHO, která se
sešla loni 2×. Dále se zástupci spolku aktivně účastnili nejenom
jednání s veřejnou správou, schůzí pracovních skupin Svazu
měst a obcí ČR, Svazu průmyslu ČR, schůzek na jednotlivých ministerstvech, úřadech, ale i mnoha konferencí, seminářů a kulatých stolů, převážně s tématem vodního hospodářství.

Zahraniční aktivity se převážně odvíjely od práce našich zástupců v zastřešující evropské asociaci EurEau, v níž se účastnili
prací ve výborech i v předsednictvu. Oborové informace získává
SOVAK ČR i z Výboru regionů EU, poradního orgánu Evropského parlamentu a Evropské komise, ve výboru ENVE a COTER.
V koordinaci se slovenskými kolegy se delegace SOVAK ČR
zúčastnila společného zasedání představenstva Asociácie vodárenských spoločností Slovenska a představenstva SOVAK ČR
v Hlohovci 24.–25. 4. 2019. Tématem byla spolupráce v EurEau, mezinárodní spolupráce, soutěž zručnosti vodohospodářských pracovníků, národní legislativa a budoucí vývoj v oboru
vodovodů a kanalizací. V průběhu března proběhly v Praze
a v Plzni, za aktivní účasti SOVAK ČR, Česko-dánské dny vody.
Ve spolupráci s Czech Trade se 5. 3. 2019 v chorvatském Záhřebu konal za účasti osmi českých firem odborný seminář se zaměřením na zkušenosti z vodohospodářského sektoru. Jako každý rok, v rámci oficiální účasti České republiky, se některé naše
firmy aktivně zúčastnily obchodně odborné konference s doprovodnou výstavou, tentokrát ve dnech 24.–25. 10. 2019 v Bolu
na ostrově Brač v Chorvatsku.
Ve dnech 21.–23. 5. 2019 se na výstavišti PVA EXPO v Praze-Letňanech konal 21. ročník nejvýznamnější a největší vodohospodářské výstavy v České republice VODOVODY–KANALIZACE 2019. Výstavu navštívilo poprvé přes 10 000 návštěvníků
z více než dvaceti zemí světa a prezentovalo se zde 371 firem.
Výrazně vzrostla mezinárodní prestiž výstavy. Nově byla výstava rozšířena o JOB-ku, informační centrum se zaměřením na nabídku pracovních příležitostí.
Ve dnech 25.–27. 9. 2019 uspořádala Asociácia vodárenských spoločností SR ve spolupráci s asociacemi zemí V4 nultý
ročník soutěže zručnosti vodárenských pracovníků, který se konal v Modre u Bratislavy s cílem podpořit spolupráci ve vodárenském sektoru v rámci zemí V4.
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Spolek v loňském roce uspořádal již 17. ročník tradiční konference Provoz vodovodů a kanalizací, která se konala ve dnech
5.–6. listopadu 2019 v Parkhotelu Congress Center v Plzni
a kde proběhly i oslavy třiceti let SOVAK ČR. K tomuto výročí
byla vydána souhrnná publikace 30 let SOVAK ČR, která obsahuje velké množství faktografických údajů a dokumentárních
fotografií. Konference se zúčastnilo více než 600 účastníků,
z celkového počtu 70 partnerů a vystavovatelů jich 49 prezentovalo své exponáty a služby z oboru vodovodů a kanalizací
v předsálí konference.
Čtrnáct odborných komisí pracovalo dle schváleného plánu
práce, řešily úkoly uložené představenstvem a připravovaly odborná stanoviska a materiály dle potřeb zástupců SOVAK ČR.
Vzdělávací činnost byla zaměřena především na vzdělávání, rozvoj a upevnění znalostí členů formou seminářů zaměřených na
legislativní změny, které se týkají oboru vodovodů a kanalizací,
na DPH, cenotvorbu, daňovou problematiku, lidské zdroje, kybernetickou bezpečnost a likvidaci kalů. Celkem se osmi seminářů a workshopů zúčastnilo 534 posluchačů, především z řad
členů spolku. Díky velkému zájmu a s cílem přispět k dalšímu
zvýšení kvalifikační úrovně provozovatelů vodovodů a kanalizací, otevřel spolek znovu v loňském roce studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací.
V médiích a na webu komunikoval v roce 2019 náš spolek
zejména následující témata: odlehčovací komory, kvalita pitné
vody, opatření proti suchu, vzdělávání a nedostatek pracovníků
ve vodárenství, ceny vody a nakládání s kaly apod. Po celý rok
se dařilo nastolit daleko více vodohospodářských témat, a to
nejen na oborových portálech, ale i v novinách, rozhlasu, televizi, či tištěných odborných periodikách. SOVAK ČR vydal 12 tiskových zpráv a osm stanovisek a proběhly celkem dvě tiskové
konference. Kromě tiskové konference v prostorách SOVAK ČR
se setkání s novináři uskutečnilo také v Parkhotelu Congress
Center v Plzni při příležitosti konference Provoz vodovodů a kanalizací 2019. Webové stránky SOVAK ČR byly průběžně rozvíjeny po obsahové i technické stránce. Byla zdokonalena grafická
podoba Měsíčního souhrnu informací pro řádné členy, k Fotogalerii, kde jsou k dispozici snímky z akcí spolku, přibyla i rubrika Foto a video nabízející odkaz na nový kanál SOVAK ČR na
YouTube.

Na výzvu předsedy valné hromady Ing. Vostrého přednesl
zprávu kontrolní komise o její činnosti, o stavu hospodaření
spolku a o řádné účetní závěrce za rok 2019 Ing. Zdeněk Procházka, předseda kontrolní komise. Ing. Vostrý dále předal slovo
Ing. Oldřichu Vlasákovi, bývalému řediteli SOVAK ČR, aby seznámil valnou hromadu s výsledky hospodaření spolku a přednesl krátký příspěvek.
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Ing. Žák, ředitel SOVAK ČR, představil na žádost předsedy
valné hromady Aktivity SOVAK ČR pro řádné členy v době epidemie COVID 19. Následně přednesl návrh programu činnosti
na rok 2020, a to pro představenstvo i jednotlivé komise. Dále
seznámil přítomné s návrhem rozpočtu spolku na rok 2020.
Představenstvo předložilo osmnáctičlennou kandidátku volených členů představenstva a tříčlennou kandidátku kontrolní
komise na následující čtyřleté funkční období s účinností od
17. 6. 2020. Následně proběhla volba. Po sečtení hlasovacích
lístků Ing. Vostrý vyzval Ing. Pšeničku, předsedu volební a mandátové komise, aby přednesl zprávu volební a mandátové komise o výsledcích tajného hlasování. Ing. Pšenička konstatoval, že
bylo odevzdáno 48 hlasovacích lístků, z toho bylo 47 platných,
a seznámil přítomné s výsledky voleb. Ing. Vostrý shrnul, že volba proběhla úspěšně a členové orgánů byli platně zvoleni prostou většinou přítomných řádných členů.
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Ing. Vostrý pozval na pódium Ing. Oldřicha Vlasáka a jménem svým a představenstva SOVAK ČR poděkoval za pět let
úspěšné práce ve funkci ředitele SOVAK ČR a předal mu symbolický dárek. Ing. Vlasák krátce zavzpomínal na uplynulé období
a popřál spolku hodně úspěchů do budoucnosti.
Ing. Vostrý dále vyzval zapisovatele zápisu z valné hromady
Ing. Ondřeje Beneše, Ph. D., MBA, LL. M., k přednesení zprávy se
souhrnem přijatých usnesení valné hromady, a rozloučil se
s přítomnými členy s přáním klidného zbytku roku bez epidemií.
Ing. Ondřej Beneš následně předal slovo řediteli SOVAK ČR
Ing. Vilému Žákovi, který po závěrečném shrnutí valnou hromadu uzavřel. Poté bylo jednání ukončeno.

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

USNESENÍ
valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s.,
konané dne 17. června 2020
v Kongresovém a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích u Prahy
Valná hromada SOVAK ČR:
1. Volba orgánů valné hromady:
předsedou valné hromady byl zvolen: Ing. Miloslav Vostrý,
zapisovatelem zápisu byl zvolen: Ing. Ondřej Beneš, Ph. D.,
MBA, LL. M.,
členy volební a mandátové komise byli zvoleni: Ing. Anatol
Pšenička (předseda), Ing. Barbora Škarková, Veronika Doudová,
ověřovatelem zápisu byla zvolena: Ing. Zuzana Jonová.
2. Bere na vědomí:
zprávu volební a mandátové komise o konečném počtu přítomných členů a usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Valná hromada 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 o stavu hospodaření za
uplynulé období,
d) zprávu kontrolní komise o její činnosti a o stavu hospodaření
spolku, účetní závěrku spolku za rok 2019 a převod hospodářského výsledku do základního jmění spolku,
e) program činnosti SOVAK ČR na následující období a rozpočet
spolku pro rok 2020 tak, jak jí byl předložen představenstvem.
4. Volba členů orgánů SOVAK ČR
• Valná hromada volí s účinností od 17. 6. 2020 následující
členy představenstva:
Ing. Barák František, Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a. s.
Ing. Beneš Ondřej, Ph. D., MBA, LL. M., 1. SčV, a. s.
Ing. Bernard Martin, MBA, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.
Ing. Gloc Lubomír, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a. s.

Ing. Hanzl Jakub, Královéhradecká provozní, a. s.
Ing. Heřman Jiří, ČEVAK a. s.
Ing. Jágl Antonín, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Ing. Konečný Petr, MBA, Ostravské vodárny
a kanalizace a. s.
Ing. Kožnárek Jakub, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Ing. Kuchař Milan, Severočeská servisní a. s.
Ing. Mrkos Petr, Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Mgr. Paul Jiří, Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
Ing. Pšenička Anatol, Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a. s.
Ing. Stehlík Vladimír, Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a. s.
Ing. Špičák Bronislav, Severočeská vodárenská
společnost a. s.
Ing. Trachtulec Lubomír, Slovácké vodárny
a kanalizace, a. s.
Ing. Válek Pavel, MBA, Pražská vodohospodářská
společnost a. s.
Ing. Vostrý Miloslav, VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Ing. Žák Vilém – nevolený kandidát, ředitel SOVAK ČR.
• Dále valná hromada volí s účinností od 17. 6. 2020 následující členy kontrolní komise:
Ing. Procházka Zdeněk, LL. M., Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s.
Ing. Trepková Radka, Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Ing. Vaníček Martin, Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
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 dne 17. 6. 2020

