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Jednání valné hromady zahájil ředitel
a člen představenstva SOVAK ČR Ing. Vi-
lém Žák, jenž přivítal přítomné členy
a hosty. V úvodu valné hromady pak ze
záznamu zazněla zdravice Ing. Zdeňka
Nekuly, ministra zemědělství, který mimo
jiné ocenil bezchybné fungování společ-
ností vodovodů a kanalizací během pan-
demie a popřál úspěšné jednání valné
hromady. 

Přítomné jako první pozdravil náměs-
tek ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík.
Konstatoval, že SOVAK ČR, z. s., se stal
pro ministerstvo důležitým partnerem,
který s sebou přináší vždy vysokou od-
bornost a profesionalitu. Za velký prob-
lém oboru označil atomizaci. Jako druhý
promluvil Ing. Jiří Fojtík, náměstek pro fi-
nancování, řízení a audit Ministerstva fi-
nancí, který za nejdůležitější společný
úkol ve spolupráci se SOVAK ČR označil
práci na cenovém výměru včetně zpětné vazby z aplikace tohoto
předpisu a přípravu případných úprav. Dále vystoupil RNDr. Pe-
tr Kubala, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství
ČR, z. s., (SVH ČR) který připomněl zejména problematiku sucha.
Doc. Ing. David Stránský, Ph.D., předseda výboru Asociace pro
vodu ČR z. s. (CzWA) zmínil shodné postoje k vývoji vodního hos-
podářství, formulované v Pozičním dokumentu vodního hospo-
dářství 2021–2030 SOVAK ČR a SVH ČR, a ve Vodním manifestu
CzWA. Uvedl, že za základní věc považuje komunikaci v rámci

oboru a následně společné prosazování vydiskutovaných cílů.
Posledním vystupujícím hostem byla Ing. Jana Krutáková, před-
sedkyně Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Zmínila mimo jiné i svou osobní 
vazbu na vodohospodářský obor, zdůraznila spolupráci na řeše-
ní problematiky či stírenských kalů a také poděkovala členům 
SOVAK ČR za odváděnou práci.

Valná hromada pokračovala jednomyslným odsouhlasením
programu a schválila také jednací a hlasovací řád valné hroma-

dy. V souladu se zákonem a stanovami
byla dalším bodem programu volba orgá-
nů valné hromady. Předseda valné hro-
mady Ing. Miloslav Vostrý požádal nově
zvolené, aby se ujali svých funkcí. Dále
vyzval nově zvoleného předsedu volební
a mandátové komise, Ing. Jakuba Kožnár-
ka, aby přednesl zprávu o konečném sta-
vu přítomných řádných a přidružených
členů na valné hromadě. Předseda voleb-
ní a mandátové komise konstatoval, že na
valné hromadě je přítomno 43 řádných
členů a 18 přidružených členů SOVAK
ČR. Ke dni konání valné hromady bylo
regi strováno 113 řádných členů. Podle
platných stanov spolku je valná hromada
usnášeníschopná, je-li přítomno 30 %
řádných členů SOVAK ČR, tedy valná hro-
mada byla proto usnášeníschopná. 

Ing. Vostrý následně ve svém vystou-
pení komentoval dění v SOVAK ČR v uply-

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů 
a kanalizací ČR, z. s., 2022
Jednání valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., se konalo dne 22. června 2022 v Kongresovém
a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích u Prahy. Valnou hromadu svolalo představenstvo SOVAK ČR podle § 15
schválených stanov. 
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nulém období. Zmínil pandemii covid-19, připomenul zahájení
válečného konfliktu na Ukrajině a zejména negativní vliv této si-
tuace na obor. Dotkl se i nárůstu cen energií, pohonných hmot
a chemikálií a s tím souvisejících dopadů na obor. Poté požádal
Ing. Viléma Žáka o přednesení zprávy o činnosti spolku za uply-
nulé období. 

Uvádíme podstatný výtah ze zprávy
Představenstvo SOVAK ČR se v druhém roce svého funkční-

ho období, jako nejvyšší orgán spolku mezi zasedáním valné
hromady, sešlo celkem 6krát. Z toho 4krát prezenčně, jednou
s ohledem na dodržování nařízených epidemiologických opatře-
ní distančně a jednou tzv. hybridně. Posledně jmenovaný způ-
sob, který je kombinací prezenční a distanční varianty, se uka-
zuje být z hlediska snahy o maximální variabilitu a umožnění
účasti na jednání představenstva jako nejefektivnější. 

SOVAK ČR pokračoval v zavedené praxi informační a pora-
denské činnosti, k 31. 5. 2022 bylo zrealizováno devět seminá-
řů a webinářů. Nedílnou součástí vzdělávacích akcí spolku je
tradiční podzimní konference Provoz vodovodů a kanalizací,
která proběhla prostřednictvím digitálních technologií. V mobil-
ním televizním studiu byl s moderátorem přítomen i jeden či ví-
ce přednášejících naráz, což průběh činilo atraktivnějším. 

Představenstvo SOVAK ČR neustále usiluje o spolupráci me-
zi vodohospodářskými organizacemi napříč oborem. Výsledkem
této spolupráce se mimo jiné stal Poziční dokument vodní hos-
podářství ČR pro roky 2021–2030 zpracovaný společně Sdru-
žením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., a Svazem vodního
hospodářství ČR, z. s. K dokumentu se  záhy přihlásila také Aso-
ciace pro vodu ČR z. s. – CzWA. Dokument byl po zveřejnění ofi-
ciálně předán na ministerstva zemědělství a životního prostředí
jako podklad pro zpracování příslušných národních strategic-
kých dokumentů.

Spolek organizuje žádaný studijní program Provozovatel vo-
dovodů a kanalizací I. Ve školním roce 2021/2022 se ho účastní
25 studentů. K jednooborovému maturitnímu programu přibyl
nástavbový dvousemestrový program Provozovatel vodovodů
a kanalizací II, zaměřený na prohlubování a rozšiřování znalostí
ve vodárenském oboru. Ve školním roce 2022/2023, který je
již zahájen, se programu Provozovatel vodovodů a kanali za -
cí I účastní 34 studentů a v programu Provozovatel vodovodů
a kanalizací II 14 studentů. SOVAK ČR také pokračuje ve vývoji
a podpoře e-learnigového portálu eSOVAK. Portál eSOVAK prů-
běžně nabízí všem členům jako nejefektivnější a cenově velmi
dostupný nástroj pro periodická školení zaměstnanců. 

Spolek průběžně sleduje veškeré zákonodárné aktivity, které
by mohly potenciálně ovlivnit, nebo zcela změnit podmínky pro
fungování vodárenských společností. Za období od poslední valné
hromady spolek připomínkoval 69 právních předpisů. Mezi nejvý-
znamnější právní předpisy, ke kterým se úspěšně vyjadřoval, jed-
noznačně patří cenový výměr a novela vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Za zcela nový prvek v legislativní činnosti spolku je možno ozna-
čit probíhající interní diskusi nad zákonem č. 274/2001 Sb., o vo-
dovodech a kanalizacích. Od jednotlivých členů SOVAK ČR se
stále častěji ozývaly podněty a připomínky ke stávající podobě
uvedeného zákona. Proto spolek v únoru letošního roku započal
na bázi představenstva a odborných komisí proces, který by měl
vyústit v návrh novely uvedeného zákona. Ten bude následně
předložen Ministerstvu zemědělství s žádostí o posouzení a zahá-
jení legislativního procesu. V současné době se SOVAK ČR spolu

s dalšími zainteresovanými subjekty pokouší zvrátit některá
usta novení vyhlášky č. 273/2021 Sb., která s účinností od 1. ledna
2023 požaduje provádět hygienizaci kalů z ČOV. Obligátní činnos-
tí SOVAK ČR je oblast normotvorby. V roce 2021 jsme zajistili
novelizaci tří norem – revize TNV 25 9305 Měřicí systémy pro -
teklého objemu vody v profilech s volnou hladinou, dále revize
TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí a ještě revize TNV
75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení. 

SOVAK ČR průběžně připravuje stanoviska k různým aktuál-
ním otázkám a pro blémům, s kterými se členská základna potý-
ká. Za období od poslední valné hromady bylo těchto stanovisek
za součinnosti příslušné odborné komise zpracováno 17.

Spolupráce s HK nefunguje jen v oblasti legislativní, ale je
mnohem širší. V hodnoceném období se opět scházela pracovní
skupina Vodárenství jíž svolává a předsedá jí ředitel SOVAK ČR.
Pracovní skupina zasedá většinou krátce před jednáním Výboru
pro koordinaci regulace vodovodů a kanalizací (Výbor), aby při-
jala stanoviska k jednotlivým projednávaným bodům, což ředi-
teli umožňuje získat zpětnou vazbu a mandát pro přenášení in-
formací na zasedání Výboru. Za zmiňované období pracovní
skupina zasedala celkem 4krát. 

V souvislosti s naší činností v EurEau je třeba ještě upozor-
nit na jednu důležitou aktivitu. SOVAK ČR se připravuje na če-
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ské předsednictví Evropské unie ve druhé polovině letošního ro-
ku. Během této doby se očekává mimo jiné projednávání nové
rámcové směrnice o čištění městských odpadních vod. To bude
vyžadovat řadu koordinačních jednání na úrovni Stálého zastou-
pení České republiky při Evropské unii, kterému SOVAK ČR na-
bídl své expertní kapacity. Zároveň očekáváme, že budeme
 informováni o všech důležitých rozhodnutích, která v této souvi-
slosti budou přijímána. Tímto způsobem se snažíme našim čle-
nům zajistit co nejaktuálnější informace a zároveň chceme uplat-
nit zkušenosti našich členů při formování nové komunitární
legislativy.

Při každodenní činnosti SOVAK ČR se ukazuje, jak velký vý-
znam pro naši činnost, ale také pro vnímání spolku „vnějším
světem“, mají odborné komise představenstva SOVAK ČR (komi-
se). Přesně a rychle formulovaná stanoviska prokazují naši od-
bornost i kompetenci. Tím si jako organizace získáváme respekt
nejen u partnerů z řad vodohospodářských organizací, ale také
u centrálních orgánů státní správy. Jako jednoznačně správné
rozhodnutí představenstva se ukázalo schválení nového jedna-
cího řádu pro fungování komisí. 

V minulé zprávě o činnosti představenstvo konstatovalo, že
je třeba pracovat na mediálním obrazu vodohospodářského obo-
ru směrem k veřejnosti. K naplňování cíle slouží zejména naše
webové stránky procházející kontinuálním vývojem, ve kterém
se snažíme reflektovat veškeré informace získané od uživatelů.
Zřídili jsme např. rubriku Data o vodě, kde postupně uvádíme
 jako tzv. nekonečný seriál informace o našem oboru. Z hlediska
statistických údajů o návštěvnosti webu jsme v lednu letošního
roku podle nezávislé metriky sice dosáhli rekordu v absolutním
počtu unikátních návštěvníků, ale zdaleka to není parametr, na
který cílíme. Více než o počet unikátních návštěv stojíme o pra-
videlné návštěvníky, kteří budou na stránkách trávit ve srovnání
s dosavadní praxí více času. K dosažení cíle potřebujeme web
dále zlepšovat, aby jeho ovládání bylo více intuitivní a uživatel
se rychleji dostal k hledaným informacím. 

Připravili jsme zcela novou konferenci VODA FÓRUM. For-
mát konference je odlišný od tradiční podzimní konference Pro-
voz vodovodů a kanalizací. Je určená pro prezentaci toho nejlep-
šího, co nabízejí a dodávají naši přidružení členové. Dále má
také posloužit vzájemné výměně zkušeností mezi pracovníky vo-
dárenských společností. Konferenci plánujeme pořádat jednou
za dva roky tak, aby vyplnila prostor mezi výstavami VOD-KA. 

Jestliže je nově připravená konference z velké části zaměře-
na na přidružené členy, pak stejným směrem cílí také další akti-
vita SOVAK ČR. Jedná se o zahájení spolupráce s Ministerstvem
zahraničních věcí při zajišťování mezinárodní rozvojové pomoci.
Česká republika v rámci mezinárodních dohod zajišťuje a financu-
je rozvojovou pomoc méně vyspělým zemím. V rámci této pomoci
je cílovými zeměmi často požadována součinnost ve vodárenství.
Do budoucna by se SOVAK ČR mohl stát odborným konzultan-
tem a garantem takové pomoci. 

Na výzvu předsedy valné hromady potom Ing. Zdeněk Pro-
cházka, předseda kontrolní komise, přednesl zprávu kontrolní
komise o její činnosti, o stavu hospodaření spolku a o řádné účet-
ní závěrce za rok 2021. Ing. Žák, ředitel SOVAK ČR, přednesl in-
formaci k programu činnosti na rok 2022. Dále ještě seznámil
přítomné s návrhem rozpočtu spolku na rok 2022.

Ing. Vostrý přednesl informaci, že představenstvo na zase -
dání dne 7. 10. 2021 kooptovalo na místo Ing. Antonína Jágla
Ing. Zdeňka Frčku, MBA, za společnost Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a. s., a dne 17. 2. 2022 schválilo kooptaci Ing. Da-
vida Votavy na místo Ing. Milana Kuchaře za společnost Severo-
české vodovody a kanalizace, a. s. Valná hromada ve veřejném
hlasování potvrdila kooptované členy představenstva ve funkci
do konce řádného volebního období představenstva, tj. do 17. 6.
2024. Ing. Vostrý dále vyzval zapisovatele zápisu z valné hro-

mady Ing. Ondřeje Beneše, Ph.D., MBA, LL. M., k přednesení
zprávy se souhrnem přijatých usnesení valné hromady. Uvedl, že
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny zásadní body pro-
gramu, byla v tomto okamžiku jeho úloha předsedy valné hro-
mady završena. S přítomnými členy se rozloučil s přáním zdraví
a úspěchů v každodenní práci pro rozvoj oboru vodovodů a kana-
lizací. Ředitel SOVAK ČR, Ing. Vilém Žák, po závěrečném shrnutí
a poděkování hostům a přítomným valnou hromadu ukončil.

Neformální setkání účastníků valné hromady 
SOVAK ČR a SVH ČR

Účastníci valné hromady SOVAK ČR se letos v areálu Kon-
gresového a vzdělávacího centra Floret zdrželi i po ukončení
jednání. Spolu s členy SVH ČR, jehož valná hromada se uskuteč-
nila ve stejný den a na stejném místě, se potkali u občerstvení,
které pro ně bylo připraveno na nádvoří konferenčního objektu.
Řada z nich se v Průhonicích zdržela až do odpoledních hodin.

„Za sebe jsem měl možnost pohovořit si neformálně s lidmi,
se kterými bych se jinak nepotkal. Také kolega odpolední setká-
ní kvitoval, říkal, že tato možnost udělala letos z valné hromady
něco jiného než pouze formální událost,“ říká Mgr. Ivan Bayer ze
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Čas na setkání s lidmi, kteří vážili cestu do Průhonic, si po
ukončení valné hromady SOVAK ČR udělal také publicista Petr
Havel, který byl na akci pozván jako host. „Bylo to správné a uži-
tečné rozhodnutí, bylo vidět, že i členové SOVAK ČR oceňovali

příležitost si po dvou letech covidu, kdy byly možnosti omezené,
neformálně promluvit. Osobně se mi zdá, že když už se na val-
nou hromadu sjedou lidé z celé republiky, nemuseli by se hned
po ní zase rozjet, osobní komunikace je nenahraditelná,“ říká 
Petr Havel.

Ing. Zdeněk Procházka, předseda kontrolní komise SOVAK
ČR a ekonomický náměstek Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.,
by přivítal, kdyby času na setkání s kolegy z jiných společností
bylo ještě více. Témat k diskusi bylo opravdu hodně, včetně zvy-
šování cen vstupů a s tím spojené nutnosti zvýšit cenu vody.
„Bude těžké cenové nárůsty koncovým zákazníkům vysvětlovat.
Ekonomická komise odhaduje nárůst okolo 15 procent, navíc
zvýšení cen přijde až po opadnutí současné euforické vlny,“ po-
dotkl Zdeněk Procházka.

S tím, že právě cena bude pro příští období velké téma, sou-
hlasí i předseda představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslav Vostrý.
Zároveň v něm vidí velký prostor pro činnost spolku pro příští
měsíce. „SOVAK ČR může veřejnost, ale například i ministerstva
včas informovat, aby nikdo nebyl úpravou ceny zaskočen,“ po-
dotkl. Hlavní úkol pro SOVAK ČR v příštím roce ale vidí v připo-
mínkování legislativy, konkrétně v aktualizaci zákona o vo -
dovodech a kanalizacích. „Letos chceme svůj návrh připravit
a v příštím roce ho začneme prosazovat,“ dodává Miloslav Vostrý.
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Podle podkladů z jednání valné hromady zpracovaly Mgr. Radka Hrdinová a Ing. Ivana Weinzettlová Jungová

        gová

Od příštího roku chceme společně cestovat po
regionech, říká předseda představenstva SVH ČR
Petr Kubala

Ve stejném dni a na stejném místě se vedle valné hromady
SOVAK ČR sešli také zástupci SVH ČR. „Máme už takovou tradi-
ci, že valné hromady organizujeme společně,“ říká předseda
představenstva SVH ČR a generální ředitel státního podniku Po-
vodí Vltavy Petr Kubala. Tradiční je také místo těchto setkání –
Průhonice u Prahy. Pro příští rok ale obě organizace připravují
změnu, opět společně. 

Tradice společného setkávání je pro vás důležitá?
Samozřejmě. Každé profesní sdružení je sice zaměřeno na ji-

ný okruh členů, kteří se věnují specifickým oblastem vodoho-
spodářství, dohromady ale dávají celek. Naši členové pokrývají
vše od zajištění zdrojů v přírodním prostředí a akumulace vody
přes projekční práci a výzkum, tedy přípravu nových projektů,
po vodárenské společnosti, které zajišťují úpravu a distribuci vo-
dy i čistění a likvidaci odpadních vod. Aktivity těchto dvou sdru-
žení spolu souvisí.

Zmínil jste, že tady v Průhonicích se valné hromady mož-
ná konaly naposledy. Co máte v plánu pro příští roky?

Chceme cestovat po regionech, vybírat pro setkání budeme
regiony, které budou v daném období z vodohospodářského hle-
diska něčím zajímavé. Valná hromada pak bude spojená i s ex-

kurzemi nebo setkáními například s představiteli místních sa-
mospráv, aby se nám dařilo upozorňovat na vodohospodářské
zájmy. 

Co považujete pro komunikaci vodohospodářských témat
pro příští období za nejdůležitější? Je to i cena vody, respek-
tive energií?

Pro vodárenské a čistírenské provozy, které jsou energetic-
ky náročné, zcela jistě. Co se týká velké vody, my takové provo-
zy nemáme, zdražování energií na nás ale dopadá vzhledem 
ke zdražování veřejných zakázek. Důležité pro nás je, aby se
uskutečňovala opatření, která souvisí s retencí vody v krajině,
s eliminací znečišťujících látek v ochranných pásmech vodáren-
ských nádrží.

Takže tématem číslo jedna pro „velkou vodu“ stále zůstává
sucho?

Sucho i povodně, oba hydrologické extrémy. Musíme vždy
zajistit takové podmínky, aby vodárenské společnosti měly vodu
kde brát, a týká se to i zdrojů podzemní vody, jejichž problema-
tice byl věnován i letošní Světový den vody. Snažíme se vysvět-
lovat politikům i veřejnosti, že je prioritní, abychom zadržovali
vodu, která spadne v podobě srážek, a co nejlépe ji využili, než
odteče mimo naše území. A také abychom zdroje podzemních
vod nechávali všude, kde je to možné, jako zálohu pro budoucí
generace.

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. Jakub Kožnárek (před-

seda), Ing. Barbora Škarková a 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. 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 hos-

podaření za uplynulé období, 
d) zprávu kontrolní komise o její činnosti a o stavu hospoda-

ření spolku, účetní závěrku spolku za rok 2021 a převod
hospodářského výsledku na účet Vlastní jmění,

e) program činnosti SOVAK ČR na následující období a rozpo-
čet spolku pro rok 2022 tak, jak jí byl předložen předsta-
venstvem,

4. Potvrzuje:
• na návrh představenstva dle § 19 odst. 12 stanov a čl. 9

jednacího řádu valné hromady Ing. Zdeňka Frčku, MBA,
a Ing. Davida Votavu ve funkci člena představenstva SOVAK
ČR do konce řádného volebního období představenstva, tj.
do 17. 6. 2024.

5. Ukládá:
• představenstvu a odborným komisím plnit úkoly ze schvá-

leného programu činnosti SOVAK ČR na následující období.

6. Pověřuje:
• tajemnici SOVAK ČR Ing. Zuzana Jonovou, která byla zvo-

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

V Průhonicích dne 22. 6. 2022

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

konané dne 22. června 2022 
v Kongresovém a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích u Prahy
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