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Státní fond životního prostředí
a SOVAK ČR podepsaly 
memorandum
Radka Hrdinová

Vzájemnou spolupráci v oblasti řízení investic do životního prostředí 15. září podpisem memoranda stvrdili ředitel
Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) Petr Valdman a ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
(SOVAK ČR) Vilém Žák. V memorandu se obě instituce přihlásily k prohloubení dosavadní odborné spolupráce, která
spočívá mimo jiné i ve sdílení zkušeností při nastavování metodik a podmínek dotačních programů zaměřených na
vodní hospodářství a ochranu životního prostředí. „Nejde o formální deklaraci, již nyní tuto dohodu konkrétními
kroky naplňujeme,“ říká Vilém Žák.

Čím bude vzájemná spolupráce pro obě strany užitečná?
SFŽP jako platební agentura rozděluje prostřednictvím dotač-

ních titulů významné finanční prostředky, včetně prostředků ur-
čených pro vodohospodářství. Pro náš obor i pro SFŽP je přitom
samozřejmě důležité, aby financování bylo nasměrováno k pod-
poře toho, co je v oboru opravdu nejdůležitější. O tom SOVAK ČR,
respektive naši členové, kteří s vodou denně pracují, ví nejvíce.
Nejde přitom jen o co nejoptimálnější cílení toho, kam mají pe-
níze směřovat. Vodárenství je velmi progresivní a rychle se roz-
víjející obor z hlediska zavádění nových technologií a nových ma-
teriálů, ale například také z hlediska digitalizace. A my bychom
svými odbornými znalostmi chtěli přispět k tomu, aby SFŽP mo-
hl nastavit dotační tituly tak, aby nejnovější trendy co nejefek-
tivněji podpořil.

Kdy můžeme očekávat výsledky této intenzivnější spolu-
práce?

Memorandum je zahájení nové etapy. Momentálně napří-
klad připravujeme společný seminář k problematice fotovoltai -
ky a možnosti použití finanční podpory při jejím zavádění. Pra-
cujeme také na tom, aby do finančních modelů, jimiž se po
předem danou dobu musí při provozování vodárenské infra-
struktury řídit subjekty, které v minulosti čerpaly dotaci, bylo
možné promítat reálné ceny energií. Není třeba připomínat, že
míra inflace a ceny energií jsou dnes úplně jinde, než se dalo při
nastavování podmínek předpokládat. Diskuse o tom, jak by měly
být nastaveny algoritmy, které by umožňovaly provozovatelům
a vlastníkům vodárenské infrastruktury promítat ceny energií
a inflaci do nákladů, je tedy další důležitý výsledek spolupráce
mezi oběma organizacemi.

Stihli jste si už vyjasnit, jak bude spolupráce mezi SOVAK ČR
a SFŽP v praxi vypadat?

SFŽP používá pro nastavování parametrů dotačních titulů
standardní procedury, kterých je SOVAK ČR součástí. Nad rá-

mec těchto procedur jsme se domluvili také na neformálním se-
tkávání, které nám umožní vyměňovat si zkušenosti a informo-
vat se o tom, co SFŽP připravuje. Následně budeme tyto návrhy
připomínkovat a přispívat k tomu, aby to, co bude nakonec za-
vedeno do praxe, mělo z pohledu vodohospodářského oboru
potřebnou efektivitu. To je smyslem a cílem uzavřeného Memo-
randa.
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