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Valná hromada Sdružení oboru vodovodů
a kanalizací ČR, z. s., 2021
Jednání valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., se konalo dne 30. června 2021 v Kongresovém
a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích u Prahy. Valnou hromadu svolalo představenstvo SOVAK ČR podle §15
stanov.

Zleva: Ing. Jiří Fojtík, Ing. Miroslav Toman, CSc., Ing. Vilém Žák
a Ing. Miloslav Vostrý
Jednání valné hromady zahájil ředitel a člen představenstva
SOVAK ČR Ing. Vilém Žák, jenž přivítal přítomné členy a hosty.
Poprvé v 30leté historii spolku pozdravil přítomné ministr
zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. Ve svém projevu zdůraznil i poděkování členům SOVAK ČR za skvělou práci, za bezchybné zajištění zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod během celé pandemie. Jako druhý promluvil Ing. Jiří
Fojtík, náměstek pro financování řízení a audit, Ministerstva financí, který mimo jiné vyjádřil potěšení nad navázanou spoluprací se SOVAK ČR a připojil se také k poděkování za výborné
fungování vodárenských společností v době pandemie. Posledním vystupujícím v této části byl Mgr. Jiří Paul, MBA, místopředseda výboru Asociace pro vodu ČR z. s. (CzWA), který zejména
komentoval rozvíjející se spolupráci SOVAK ČR a CzWa.
Valná hromada pokračovala jednomyslným odsouhlasením
programu a schválila také jednací a hlasovací řád valné hromady. V souladu se zákonem a stanovami byla dalším bodem pro-

gramu volba orgánů valné hromady. Ředitel SOVAK ČR požádal
zvoleného předsedu valné hromady i další zvolené osoby, aby se
ujaly svých funkcí. Předseda valné hromady Ing. Miloslav Vostrý poděkoval přítomným za účast na valné hromadě, v krátkosti
komentoval dění v SOVAK ČR v uplynulém období, práci představenstva i fungování SOVAK ČR a poděkoval členům spolku za
příkladnou práci a zvládnutí bezprecedentní krizové situace. Následně vyzval předsedu volební a mandátové komise, Ing. Anatola Pšeničku, aby přednesl zprávu o konečném stavu přítomných členů na valné hromadě. Předseda volební a mandátové
komise po přezkumu prezenčních listin seznámil přítomné se
zprávou o konečném stavu přítomných řádných a přidružených
členů na valné hromadě – přítomných bylo 46 řádných a 9 přidružených členů. Ke dni konání valné hromady bylo registrováno 112 řádných členů SOVAK ČR. Podle platných stanov spolku
je valná hromada usnášeníschopná, je-li přítomno 30 % řádných
členů SOVAK ČR, tedy valná hromada byla proto usnášeníschopná.

Ing. Vilém Žák
Ing. Vostrý požádal o přednesení zprávy o činnosti spolku za
uplynulé období ředitele Ing. Žáka. Ten ve zprávě nejdříve vzpomenul zesnulého šéfredaktora časopisu Sovak Mgr. Jiřího Hrušku, dále se věnoval práci SOVAK ČR v pandemickém roce.

Uvádíme podstatný výtah ze zprávy

Pohled do pléna

Představenstvo se v daném období sešlo 7× a z toho 5× distančně s důrazem na dodržování nařízených epidemiologických
opatření. Dvakrát představenstvo rozhodovalo mimo zasedání
formou tzv. per rollam, kdy svým rozhodnutím nejprve zrušilo
přípravu a pořádání pravidelné každoroční vodohospodářské
konference Provoz vodovodů a kanalizací 2020 a následně také
22. mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY–KANALIZACE, která měla proběhnout v letošním roce.
Mezi hlavní úkoly našeho spolku vyplývající přímo ze stanov
patří informační a poradenská činnost. Zdánlivě nepříznivé pod-
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mínky k pořádání seminářů a odborných konferencí jsme proměnili rychlou změnou formátu směrem do virtuálního prostředí ve výhodu. Poptávku po pořádání akcí bezkontaktním způsobem jsme začali naplňovat již 23. září loňského roku. SOVAK ČR
za sledované období připravil a zrealizoval celkem 12 seminářů
a webinářů. Za samostatnou zmínku stojí listopadová webkonference Provoz vodovodů a kanalizací, kterou jsme se co nejvíce
snažili nahradit výše zmíněnou zrušenou tradiční konferenci.
Formát, kdy jsme během tří dnů odvysílali osm hodin živého
přenosu s možností online pokládat přednášejícím dotazy, sklidil úspěch, který dokumentuje také anketa spokojenosti účastníků probíhající bezprostředně po skončení posledního přenosu. Webkonferenci jsme považovali za důležitou mimo jiné také
proto, abychom alespoň částečně vytvořili našim přidruženým

Mgr. Jiří Paul, MBA

Ing. Jiří Fojtík

v domácích podmínkách, tak prostřednictvím členství v EurEau
také na evropské úrovni. Mezi nejvýznamnější právní předpisy
schválené v období od konání poslední valné hromady, ke kterým se náš spolek úspěšně vyjadřoval, lze jednoznačně zařadit
zákon o vodách. Ve schváleném znění se podařilo odstranit některá problematická ustanovení, která se do zákona dostala
s poslední novelou. O významu provedených změn svědčí mimo
jiné fakt, že vodní zákon byl nominován jako jeden z pěti zákonů
do ankety Zákon roku, kterou již řadu let organizuje firma Deloitte. Dalšími pro náš obor klíčovými předpisy byly vyhláška
č. 428/2001 Sb. a cenový výměr na roky 2022–2026. Prací na
přípravě zmiňovaných právních norem se po celou dobu účastnili členové pracovních skupin jmenovaných představenstvem.
Obligátní činností SOVAK ČR je oblast normotvorby. V roce
2020 jsme zajistili novelizaci dvou norem, a to TNV 75 6925 –
Obsluha a údržba stokových systémů a TNV 75 6930 – Obsluha
a údržba čistíren odpadních vod. SOVAK ČR průběžně připravuje stanoviska k různým aktuálním otázkám, se kterými se členská základna potýká. Jedním z takových je například Stanovisko
k cenovým kontrolám, které pro SOVAK ČR zpracovala firma
Deloitte v lednu 2021.

RNDr. Petr Kubala
členům a ostatním partnerům prostor pro prezentaci jejich výrobků, služeb a technologií pro vodárenství, které za daných
okolností nemohli dostatečně prezentovat jiným způsobem. Velmi úspěšný je také spolkem organizovaný studijní program Provozovatel vodovodů a kanalizací, kterého se ve školním roce
2020/2021 zúčastnilo 34 studentů. Zaměřili jsme se také na
přípravu a realizaci periodických e-learningových odborných
školení. Výsledkem je e-learningový vzdělávací portál eSOVAK,
umožňující uživatelům provádět periodická školení zaměstnanců online, aniž by musel do příslušné firmy přicházet externí
školitel.
Jednou z hlavních činností SOVAK ČR je působení v legislativní oblasti. Spolek pravidelně sleduje veškeré zákonodárné aktivity, které by mohly potenciálně ovlivnit, nebo zcela změnit
podmínky pro fungování vodárenských společností, a to jak

Ing. Zdeněk Procházka
V legislativní činnosti velmi dobře funguje spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky (HK ČR), a to nejen prostřednictvím pracovní skupiny Vodárenství, které předsedá ředitel SOVAK ČR. Pravidelné informace o činnosti obou komor
Parlamentu, přehled legislativní činnosti, možnost připomínkovat jednotlivé právní předpisy, ale také soustavný přehled o hospodářské situaci nebo koronavirový servis, to je jen částečný seznam informací a služeb, které nám HK ČR v rámci našeho
členství poskytuje. Vše probíhá elektronicky, v reálném čase,
a tudíž s velkou přidanou hodnotou. Na úrovni EurEau se naši
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Poděkování za práci pro SOVAK ČR a pro časopis Sovak Ing. Miroslavu Dundálkovi, řediteli Vodovodů a kanalizací Přerov, a. s.

Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M.

zástupci v jednotlivých sekcích pravidelně účastnili všech jednání, ze kterých vždy obratem zpracovali přehledné články. Nejvýznamnější z tohoto pohledu byly všechny informace se vztahem
ke zvládání pandemické situace covid-19, ale také dopady nově
přijatých nebo připravovaných předpisů – Rámcové směrnice
o pitné vodě, či návrh revidované Směrnice pro kybernetickou
bezpečnost.
Představenstvo schválilo nový Jednací řád komisí, který reflektoval řadu praktických zkušeností z jejich fungování. Předsedové komisí díky jednacímu řádu získali větší rozhodovací pravomoci směrem k jednotlivým členům komisí. Kancelář SOVAK
ČR pro zvýšení efektivity práce komisí vytvořila digitální virtuální prostor pro sdílení a připomínkování nejrůznějších dokumentů.
Určitý dluh cítíme v propagaci našeho oboru směrem k veřejnosti. V mediálním prostoru stále převládají nepřesné informace o výši vodného a stočného, nebo jednostranné, tendenční
a zcela zavádějící názory o potřebě přenastavení vlastnických
poměrů ve vodárenství, které mají často základ v elementární
neznalosti, nebo v úmyslné manipulaci. Z tohoto důvodu začal
SOVAK ČR cíleně pracovat na přípravě a realizaci komunikační
strategie. Na ní se nepřímo podílí i většina našich členů, které
jsme v průběhu roku několikrát oslovili dotazníkovým šetřením,
ať už to bylo k problematice klimatického vývoje a sucha, nebo
k dopadu koronavirové krize na jejich firmy. Získané informace
tohoto typu nám pomáhají při jednáních s dotčenými orgány
státní správy, které vytvářejí regulatorní podmínky pro náš
obor. Když nebudou mít přesné informace, nemohou dobře nastavit regulaci.
V souvislosti s chybami a nedostatky českého vodárenství
je často oprávněně zmiňována vlastnická i provozní atomizace.
V protikladu s tím SOVAK ČR ve spolupráci s další vodárenskou
organizací CzWA připravil společné stanovisko k petici Voda je
život, projednávanou Senátem ČR. Podobným způsobem jsme
přistoupili také k letošním oslavám Světového dne vody. V tomto případě se podařilo ve společném vystoupení propojit Svaz
vodního hospodářství, CzWA, SOVAK ČR a co považujeme za
nejdůležitější, také Ministerstvo zemědělství. Tímto způsobem
jsme tak začali naplňovat již zmíněnou aktualizovanou komunikační strategii.
Nyní více než kdy jindy platí, že informace mají cenu zlata.
Z tohoto pohledu se snažíme pro své členy i pro odbornou veřejnost připravovat a provozovat co nejkvalitnější a uživatelsky
příjemné webové stránky. Jejich potenciál je obrovský a z naší
strany není ještě zdaleka využitý. Řadu změn jsme již provedli,

ale větší část nás teprve čeká. Informace hrají také důležitou roli
pro naše přidružené členy z pohledu možností uplatnit jejich
výrobky, služby a technologie na trhu. Proto jsme cílevědomě
vyhledávali příležitosti ke zprostředkování obchodních setkání
prostřednictvím B2B mezinárodních schůzek organizovaných
HK ČR, nebo proexportní podpory ze strany České rozvojové
agentury.
Na výzvu předsedy valné hromady potom Ing. Zdeněk Procházka, předseda kontrolní komise, přednesl zprávu o činnosti
kontrolní komise, o stavu hospodaření spolku a o řádné účetní
závěrce za rok 2020.
Ing. Žák, ředitel SOVAK ČR, přednesl návrh programu činnosti na rok 2021, a to pro představenstvo i jednotlivé komise.
Dále ještě seznámil přítomné s návrhem rozpočtu spolku na rok
2021.
Ing. Vostrý uvedl, že představenstvo na svém jednání dne
27. 5. 2021 schválilo úpravu stanov spolku, která zahrnuje
především nově vzniklé dokumenty Jednací řád odborných komisí představenstva SOVAK ČR a Etický kodex členů SOVAK ČR.
Nově je upravena možnost konání valné hromady distančně. Dále byly do navrhovaného textu stanov zapracovány další dílčí
změny praktického charakteru, jejichž potřeba vznikla v rámci
fungování SOVAK ČR.
Ing. Vostrý dále zmínil, že dle § 3 odst. 4 stanov schvaluje
valná hromada členství spolku v jiných organizacích. SOVAK ČR
je v současné době členem následujících – České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti z. s., Hospodářské komory
České republiky a EurEau.
V následné diskusi vystoupil RNDr. Petr Kubala, předseda
představenstva Svazu vodního hospodářství ČR, z. s., a generální
ředitel Povodí Vltavy, s. p., a dále RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Ing. Miloslav Vostrý, předseda valné hromady spolu s Ing. Žákem poděkovali Ing. Miroslavu Dundálkovi, řediteli Vodovodů
a kanalizací Přerov, a. s., – dlouholetému členu redakční rady časopisu Sovak – za práci pro pro SOVAK ČR a časopis Sovak.
Ing. Vostrý dále vyzval zapisovatele zápisu z valné hromady
k přednesení zprávy se souhrnem přijatých usnesení valné hromady. Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M., přečetl zprávu se
souhrnem přijatých usnesení valné hromady a 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
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USNESENÍ
valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s.,
konané dne 30. června 2021
v Kongresovém a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích u Prahy
Valná hromada SOVAK ČR:
1. Volí:
• orgány valné hromady:
- předseda valné hromady: Ing. Miloslav Vostrý,
- zapisovatel zápisu: Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M.,
- volební a mandátová komise: Ing. Anatol Pšenička (předseda), Ing. Barbora Škarková a Veronika Doudová,
- ověřovatel zápisu: 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 SOVAK ČR 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 2020 a převod
hospodářského výsledku na účet Vlastní jmění,

e) program činnosti SOVAK ČR na následující období a rozpočet spolku pro rok 2021 tak, jak jí byl předložen představenstvem,
f ) změnu stanov spolku formou nahrazení jejich textu novým
úplným zněním v podobě, v jaké jsou přílohou rozhodnutí
včetně Etického kodexu, tak jak jí byly předloženy představenstvem, a to s účinností ke dni 30. 6. 2021,
g) a tím potvrzuje již existující členství spolku v následujících
organizacích: Česká vědeckotechnická vodohospodářská
společnost z. s., Hospodářská komora České republiky a EurEau.
4. Ukládá:
• představenstvu a odborným komisím plnit úkoly ze schváleného programu činnosti SOVAK ČR na následující období.
5. Pověřuje:
• tajemnici SOVAK ČR Ing. Zuzana Jonovou, která byla zvolena ověřovatelem zápisu z této valné hromady, ověřením
zápisu z této valné hromady.
V Průhonicích dne 30. 6. 2020

