
Zápis 

z informační schůzky Svazku měst a obcí VKM 
MěÚ Kralupy nad Vltavou, 4. 11. 2021 od 15.00 hod. 

Přítomni: dle prezenční listiny (pouze v listinné podobě) 

Program: 

1. Informace o stavu infrastruktury ve vlastnictví VKM, a.s. a o postupu investic 
2. Možné zdroje pitné vody a stav prověřování vytipovaných lokalit 
3. Úloha VKM při zabezpečování rozvoje území zásobovaného vodárenskou soustavou KSKM 
4. Návrh vodného a stočného pro rok 2022 
5. Zpráva předsednictva, příprava návrhu rozpočtu na rok 2022 
6. Informace o výsledku dílčí kontroly hospodaření 
7. Nákup akcií (poslední možnost byla 15. 10.) 
8. Nové informační kanály VKM 
9. Diskuse 

10.  Závěr 

 

Přítomné zástupce členských obcí Svazku měst a obcí VKM (dále jen Svazek) a zástupce organizací VKM, 

a.s., Středočeské vodárny, a.s. a SOVAK, z. s. přivítal pan Mgr. M. Kupka. Přítomné informoval o volbě 

zástupců Svazku do orgánů VKM, a.s. Svazkem nominované Mgr. J. Poláková a Ing. J. Štyksová byly 

Valnou hromadou VKM, a.s. zvoleny do představenstva společnosti a Svazkem nominovaná Mgr. L. 

Mrzílková byla zvolena do dozorčí rady společnosti. 

Dále vystoupili zástupci Středočeských vodáren, a.s., generální ředitel  Ing. J. Hanzl a technický ředitel 

Ing. Bohdan Soukup s informacemi o vodohospodářské infrastruktuře VKM (viz prezentace SVAS - VH 

Svazku obcí 2021). Jejich vystoupení doplnil P. Hájek ze společnosti pHmedia, který představil 

KLADNo.1 TV jako možný nový informační kanál VKM (viz prezentace KLADNo.1 

TV_představení_SVAZEK) 

Na vystoupení zástupců SVAS navázal ředitel Vodáren Kladno – Mělník, a.s. Ing. J.  Živnůstek 

s informacemi o investičním plánu VKM, úloze VKM, a.s. při zabezpečení rozvoje infrastruktury a řešení 

podružných vodovodních řadů (viz stejnojmenné prezentace). 

M. Kupka následně zahájil diskuzi o navýšení cen vodného a stočného pro rok 2022. Do diskuze se 

zapojila J. Poláková, J. Živnůstek, P. Končel. Orientační hlasování přítomných zástupců obcí ukázalo, že 

většina starostů se nebude bránit navýšení cen vodného a stočného o cca 9 %. 

K otázce navrhovaného 9 % navýšení ceny vodného a stočného vystoupila s reakcí na přednes zástupců 

společnosti VKM a.s. za obec Zdiby starostka obce JUDr. Eva Slavíková.  

Uvedla, že ačkoliv rozumí návrhu na navýšení cen vodného a stočného z ekonomických důvodů, tj. 

z důvodu nárustu cen vstupů, je přesvědčena o tom, že takovýto nárůst cen za vodné nebude v obci 

Zdiby přijímán pozitivně, a to z následujících důvodů: 

Společnost VKM a.s. dlouhodobě užívá vodovodní infrastrukturu, která není ve vlastnictví VKM a.s., 

nýbrž ve vlastnictví obce Zdiby, bez jakéhokoliv finančního protiplnění. Jedná se přitom o vodovody 

v celkové hodnotě cca 40 mil. Kč. Obec Zdiby v této souvislosti opakovaně žádala VKM a.s. o řešení této 

situace s tím, že sice odmítá variantu, odevzdání vodovodů do vlastnictví VKM za stanovených pro obec 

nevýhodných podmínek, ale je otevřena jakémukoliv jinému spravedlivému řešení, kdy budou 



narovnány vztahy mezi obcí Zdiby a VKM a.s., dojde k uzavření příslušných smluv a naplnění požadavků 

zákona, jakož i k odpovídajícímu finančnímu plnění, které obec musí ze zákona generovat na obnovu 

vodovodů v jejím vlastnictví. Aby došlo k vyřešení stávající územní roztříštěnosti vodovodů na území 

obce Zdiby, předložila obec společnosti VKM a.s. základní návrh na vzájemnou směnu částí vodovodů 

za účelem územního scelení vodovodů a následného dořešení chybějících smluvních 

dokumentů.  Návrh obce byl VKM a.s. z technických důvodů odmítnut, nicméně ačkoliv o to obec 

požádala, do dneška obec neobdržela žádný protinávrh, který by byl z pohledu VKM a.s., jako odborně 

způsobilého subjektu, realizovatelný. Závěrem starostka obce Zdiby uvedla, že využívá tohoto setkání 

k veřejnému sdělení tohoto problému a žádá zástupce VKM a.s. o řešení této situace.  

V reakci na to doporučil M. Kupka zapojení mediátora do hledání shody na řešení problému mezi obcí 

Zdiby a VKM, a.s. 

V programu pokračovali Ing. J. Bloudek, předseda dozorčí rady VKM, a.s. s prezentací Obnova 

vodárenské infrastruktury ve vlastnictví VKM, a.s. (viz prezentace Potřeba obnovy – schůzka 21) a 

zástupce řediteli VKM, a.s. Ing. O. Večeřa, s informacemi o výsledku prodeje akcií (viz prezentace 21 11 

04 VKM - obchodování s akciemi) 

Dále vystoupil Ing. V. Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (bez prezentace): 

• SOVAK (bez prezentace) SOVAK se snaží regulátory vodárenství (MŽP, MZe, MZd, MF) 

přesvědčit, že není lobbystickou organizací, ale zastupuje a hájí zájmy největších vodárenských 

subjektů v ČR a jednání s nimi probíhají na základě partnerství 

• v letošním roce schváleny dva nejdůležitější dokumenty: prováděcí vyhláška č. 428 k Zákonu o 

vodovodech a kanalizacích a cenový výměr (schválen již v červenci, dříve až v listopadu nebo 

prosinci a je schválen na 5 let, tj. na období 2021 – 2026) 

• podařilo se přesvědčit regulátory vodárenství, aby mezi s sebou více komunikovali (zástupci 

všech ministerstev a dalších subjektů ve Výboru pro regulaci vodovodů a kanalizací) 

• komentář k diskuzi ke zvýšení vodného a stočného: když to starostové neudělají teď a budou 

chybějící finanční prostředky „dohánět“ úvěrem, tak pouze odloží řešení a navíc to bude dražší, 

míra inflace se blíží k 5 %,  kalkulaci vodného a stočného nelze počítat ze sazby inflace roku 

2020; míra nárůstu cen vodného a stočného v intervalu 7 – 10 % je naprosto obhajitelná 

• ČR je ve evropském srovnání naprosto typická v nakládání s kaly, 60 % končí na zemědělské 

půdě, v současné době se provozovatelé ČOV potýkají s rušením povolení aplikace kalů na 

zemědělskou půdu, SOVAKu se podařilo, aby MZe do veřejné části LPISu (databáze půdních 

bloků, na kterých se hospodaří) přidalo další vrstvu, ve které je vidět, kde lze kaly na 

zemědělskou půdu aplikovat 

• EK schválila návrh nařízení, které snižuje limity pro použití kalů na zemědělské půdě tak, že 

bude velký problém kaly, ale i kompost na zemědělskou půdu aplikovat¨ 

L. Lesák, člen předsednictva Svazku seznámil přítomné s: 

• návrhem rozpočtu Svazku na rok 2022 (obcím bude zasláno ke zveřejnění na úřední desce) 

• návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2023 (obcím bude zasláno ke 

zveřejnění na úřední desce) 

• zprávou o dílčí kontrole hospodaření Svazku (nezveřejňuje se), která konstatovala pochybení 

v zaúčtování, bude napraveno do závěrečné kontroly hospodaření  

 

Zapsala:  I. Cucová, v.r. 

Schválil: M. Kupka, v.r. 


