
Znalosti, zkušenosti a kontakty ve službách ochrany životního prostředí 

CzWA je zapsaná ve Spolkovém 
rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl L, vložka č. 2869  

Tel.: +420 737 508 640 
e-mail: czwa@czwa.cz

www.czwa.cz

Bankovní spojení 
Fio Banka a.s. 

2400906230/2010 

IČ: 44994397 
DIČ: CZ44994397 

Nejsme plátci DPH 

Asociace pro vodu ČR z.s. 
Traťová 574/1, 619 00 BRNO 

Národní člen IWA a EWA 
Brno, 11. 1. 2021 

Komentář Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA) k petici Voda je život. 

CzWA vydala k petici společné stanovisko se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. 

(SOVAK), které vyjadřuje konsenzuální odborný názor na jednotlivé body petice. Stanovisko 
zároveň naznačuje, že vodárenství a čistírenství v ČR trpí daleko více jinými problémy, než jaké 

jsou v petici zmiňovány. Vzhledem k omezenému času, který je při projednání pro pozvané k 
dispozici, využíváme této příležitosti k předložení písemného materiálu, ve kterém se snažíme o 
přiblížení aktuálních problémů vodárenství a čistírenství v ČR. 

Řadu z těchto problémů přední čeští odborníci, z nichž někteří jsou i členy naší asociace, představili 

v Senátu PČR dne 15. 10. 2019 na semináři „Voda pro 3. tisíciletí“. V příloze tohoto komentáře 
přikládáme dokument Závěry ze semináře „Voda pro 3. tisíciletí“, jehož autorem je tehdejší 

předseda Stálé komise Senátu Voda – Sucho Ing. Jiří Burian. 

Přednášející na tomto semináři se v zásadě shodli na tom, že naše vodní hospodářství rozhodně není 
v krizi. Máme velký odborný potenciál, díky kterému se v tomto oboru řadíme mezi vyspělé země. 
Máme však i některé nedostatky, se kterými se dnes sice dokážeme vyrovnat, ale v budoucnu mohou 

přerůst v těžko a draze řešitelné problémy. Jedná se např. o nedostatečné investice do obnovy 
infrastruktury a nebezpečí omezení dostupnosti kvalitní vody z důvodu znečišťování zdrojů a 

klimatických změn (delších a významnějších epizod sucha nebo povodní), velkou roztříštěnost 
oboru apod. Je proto potřeba všechna slabá místa co nejdříve pojmenovat a systematicky pracovat 

na jejich nápravě. 

Koncepční přístup 
Podobně jako petenti, i CzWA apeluje na to, aby byla tvořena skutečně funkční dlouhodobá 

koncepce hospodaření s vodou, ochrany vody, zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění 
odpadní vody. Naše asociace více než kdo jiný, díky svému zaměření a odbornému rozsahu, chápe 

veškerou vodu na našem území jako přírodní zdroj, který je potřeba chránit a uvážlivě s ním 
nakládat. Základem koncepce proto musí být ochrana nejcennější a nejkvalitnější vody, kterou je 

voda podzemní, ochrana zdrojů vody určených pro výrobu vody pitné, správné nakládání s 
dešťovou vodou, dostatečné čištění odpadních vod a stanovení podmínek pro opětovné využívání 

vody. 

S tím také souvisí důsledná kontrola a regulace nakládání s látkami, které mohou znečistit nebo 
ohrozit vodní prostředí, a důsledné vyžadování bezpečného hospodaření na zemědělské a lesní 
půdě. Recentní nálezy pesticidních látek v polovině z více jak 500 podzemních zdrojů dlouhodobě 

monitorovaných ČHMÚ jsou alarmující zprávou o stavu krajiny a naší nejcennější zásobárny pitné 
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vody, stejně jako několik závažných kontaminací povrchových vod v uplynulých dvou letech 
vypovídá o nedostatcích v nakládání s chemickými látkami. 

Státní koncepce se musí promítnout do koncepcí menších územních celků. Ty musí být zpracovány 

do dostatečně konkrétních detailů s přihlédnutím k naplnění koncepčních zásad udržitelnosti, 
nikoliv podle lokálních zájmů. Hledání udržitelných řešení hospodaření s vodou by mělo využívat 
multikriteriální analýzu, kde zvažovanými atributy musí být vedle celkového dopadu na životní 

prostředí (uhlíková stopa, dopravní zátěž, hydrologické a geologické podmínky apod.) i ekonomika, 
míra rizika aj.  

Informovaná veřejnost 

Ve společném stanovisku se SOVAK již zmiňujeme, že považujeme informovanou veřejnost za 
zcela zásadního partnera v diskuzi o směřování oboru. Veřejnost je uživatelem služeb souvisejících 

s dodávkami vody a čištěním odpadních vod. Veřejnost nese často náklady, které svou činností 
vyvolal někdo jiný. Může to být náklad na speciální technologii odstraňující pesticidní nebo jiné 

závadné látky při úpravě na pitnou vodu, náklady na obnovu zanedbané infrastruktury, náklady na 
ztráty vody zaviněné neprofesionálním provozováním atp. Veřejnost má (nebo by měla) kontrolovat 
samosprávu, která zajišťuje správu infrastruktury a rozhoduje o způsobu provozování. Proto musí 

být veřejnost vzdělávána v oboru vodního hospodářství. Na druhou stranu vlastníci a provozovatelé 
vodovodů a kanalizací musí mít povinnost poskytovat pravdivé a dostatečné informace o své práci 

a nakládání s vodou a penězi z vodného a stočného, jak už to řada odborně vedených vlastníků a 
provozovatelů činí dnes. 

Dovolte, abychom se stručně vyjádřili k několika závažným tématům, které naše asociace považuje  

za aktuální a dosud nedostatečně řešené. 

Sdružování vlastníků 

Z pravidelného benchmarkingu vlastníků a provozovatelů, který provádí ministerstvo zemědělství, 
vyplývá jednoznačný závěr, že nejmenší vlastníci a provozovatelé neplní často základní ohlašovací 

povinnosti, nevykazují řádně technické a ekonomické ukazatele, nezajišťují dostatečnou obnovu 
majetku nebo tvorbu finančních rezerv na obnovu. Z dat Státního zdravotního ústavu pak vyplývá, 

že vodovody zásobující méně než 5 000 obyvatel vykazují signifikantně vyšší procento závadných 
vzorků pitné vody. Malé vodárenské systémy (do 500 obyvatel) nejsou schopny zajistit 

samofinancování vodovodů a kanalizací z důvodu nedostatečné tvorby prostředků na obnovu z 
vodného a stočného. 

Možným řešením tohoto nevhodného stavu je tvorba větších vlastnických celků s jednotnou 
(solidární) cenou vodného a stočného. Vůle k takovému sdružování je nízká, protože vlastníci 

(obce) dnes samostatně rozhodují o cenách vodného a stočného a větší provozní celky nechtějí 
sdružením s menšími dotovat společnou cenu na úkor svých voličů. Zde vidíme roli státu při 

poskytování úvěrů, pobídek nebo např. daňových výhod, aby v případech sdružování kompenzoval 
alespoň po nějaký čas znevýhodnění těch, kteří se uvolí chovat solidárně.  

Větší majetkové celky pak umožní i kvalitnější rozhodování při správě majetku, protože větší obrat 

umožní i pokrytí kvalitních služeb a/nebo zaměstnání odborníků. 

Zvyšování kvalifikace 

Předchozí bod úzce souvisí i se zvyšováním kvalifikace. Velká část systémů je obhospodařována 
správci a provozovateli bez dostatečné kvalifikace. V ČR je přes 7000 vlastníků a 3000 

provozovatelů; naše republika nedisponuje tolika zkušenými a vzdělanými profesionály, aby při 
správě a provozování byly pokryta odbornost v celé šíři. Není myšlena jen technická (provozování 
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sítí) a technologická (zajištění vodárenských a čistírenských procesů a kvality vody), ale i 
ekonomická (kalkulace, obnova), právní, zákaznická a personální odbornost.  

Aktuální znění zákona o vodovodech a kanalizacích a zavedená praxe povolování provozování 

nejsou dostatečnou zárukou odbornosti. Nároky na odborné zástupce, kteří mají být nositeli 

veškerého provozovatelského know-how, jsou nižší než na projektanty, není ani požadováno další 

profesní vzdělávání. I z toho důvodu si řada obcí provozuje svůj vlastní majetek sama, protože 

nedostatečné znalosti z oboru jim neumožňují uvědomit si, co všechno při provozování zanedbávají. 

Obor není v současnosti příliš atraktivní pro absolventy, ubývají i celkové počty studentů klasických 

vodařských oborů. Přispívá k tomu mimo jiné i neustálý tlak na cenu vody a nelichotivý mediální 

obraz oboru, a tak se z dříve ceněných a vážených vodařských profesí stalo v očích široké veřejnosti 

podceňované, málo placené a nevýznamné „zaměstnání“.  

Minimální požadavky na provozování 

Stanovení minimálních požadavků na úroveň provozování (provozovatelský standard, benchmark) 

je jednou z možností, jak zaručit dostatečnou úroveň poskytovaných služeb spojených s dodávkou 

pitné vody a odvádění vod odpadních a řízeně ji zvyšovat. Splnění vhodně nastavených kritérií by 

vyžadovalo odpovídající kvalifikaci personálu a podporovalo by zároveň výše zmíněné sdružování 

do větších vlastnických a provozovatelských celků. 

Nakládání s dešťovou vodou 

S dešťovou vodou v urbanizovaných územích neumíme nakládat. Naprostá většina dešťové vody 

je bez užitku co nejrychleji odváděna mimo zástavbu, kde navíc může způsobovat problémy ve 

vodních tocích. Voda ve spojení se zelení je přirozeným klimatizačním médiem, budoucnost měst 

je v modro zelených infrastrukturních řešeních. V ČR není dostatečná poptávka ze strany investorů 

ani správců veřejného prostoru, není dostatek vyškolených projektantů a prováděcích firem a 

zejména chybí dostatečná podpora státu, která umožní obcím tato řešení koncepčně a efektivně 

aplikovat. Ve větších sídlech s jednotnou kanalizací je dešťová voda odváděna společně s vodou 

odpadní a přebytky této směsi jsou tzv. odlehčovacími komorami vypouštěny do potoků a řek. Tím 

se do vodního prostředí dostávají organické látky, nežádoucí živiny a také specifické polutanty, 

jako jsou léčiva a látky osobní lidské spotřeby (domácí chemie, kosmetika apod.).  

Řadu let se odborníci včetně CzWA snaží přesvědčit zákonodárce o potřebě zrušení tzv. výjimek z 

plateb za srážkové vody. Ze zákona se totiž nemusí platit za odvádění dešťové vody z veřejných 

prostranství, silnic, drah a objektů k bydlení. Přitom se za tuto vodu, pokud je odváděna jednotnou 

kanalizací, nepřímo platí ve stočném, ve kterém jsou náklady na toto čištění zahrnuty. Jak ukázaly 

odborné studie, zpoplatnění všech dešťových vod  by znamenalo takové snížení ceny stočného za 
1 m3, že by domácnosti zaplatily stejně jako dosud, nebo by v případě využití dešťové vody, např. 

na závlahu, dokonce ušetřily. Pro ostatní by to byla silná motivace k hledání takových řešení, při 

kterých se dešťová voda nedostane do kanalizace a nebude se za ni muset platit. 

Místo toho přichází ministerstvo životního prostředí s návrhy na zpoplatňování vod přepadajících 

z dešťových odlehčovačů, což v konečném důsledku zvýší cenu všem, tedy i těm, kteří již dnes 

dešťovou vodu zadržují a zalévají s ní. 

Recyklace = opětovné užití vody 

Několik průkopnických projektů využití již jednou použité vody pro specifické účely (např. 

závlaha) vzniklo jen díky nadšení autorů a odvaze úředníků, kteří povolili způsob nakládání s 

vodou, který v české legislativě dosud není řádně ošetřen. Přitom opětovné využití vody může 

zejména v některých regionech znamenat náhradu pitné vody tam, kde není nezbytně nutná nejvyšší 

kvalita.  



4 

Úprava plateb za odběry vody 

Podzemní voda je přírodní bohatství, které se obnovuje i desítky a stovky let. Jeden metr krychlový 
podzemní vody v kvalitě vody pitné je při odběru pro pitné účely zpoplatněn dvěma korunami. Za 

stejné množství vody z řeky se při odběru platí tři a více korun, přitom takovou vodu je nutno vždy 
složitě a nákladně upravit na vodu pitnou. Snahy o zvýhodnění odběrů povrchové vody zvýšením 
platby za podzemní vodu prozatím ztroskotávají na neochotě politiků takové rozhodnutí učinit. Byl 

by to jasný stimul pro větší ochranu podzemních vod a využívání dostupné povrchové vody. Také 
by to znamenalo zrovnoprávnění odběratelů vody, protože voda vyrobená z vody povrchové je 

nákladnější. 

Asociace pro vodu ČR (CzWA) sdružuje na 350 odborníků z různých oborů vodního hospodářství 

a různých institucí, kteří pracují ve 13 odborných skupinách. Jejím cílem je přispívat k dosahování 
efektivního a udržitelného rozvoje v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. Je 

národním členem International Water Association a European Water Association. Profesní záběr 
asociace je od studia a ochrany přírodního vodního prostředí přes výrobu pitné vody, chemii a 
biologii vody, až po odvádění, čištění a recyklaci vody a zpracování čistírenských kalů, získávání 

energie a vodu v průmyslu.  V posledních letech se napříč odbornými skupinami a se zapojením 
odborníků i mimo asociaci intenzívně věnujeme těmto pěti nosným tématům: 

Udržitelné čistírenství,  

Dešťové vody ve městech,  
Specifické polutanty,  

Opětovné užívání vody a kalu, 
Venkov. 

Jsme připraveni prezentovat naše poznatky a výstupy našich odborných diskuzí. V případě zájmu 
také můžeme tento stručný komentář rozpracovat do většího detailu. Uvítáme, když námi 

předložený materiál povede k vyvolání diskuze nad skutečnými problémy vodního hospodářství v 
České republice. 

Mgr. Jiří Paul v.r. 

místopředseda výboru 

Kontakt: +420 602 674 837, czwa@czwa.cz

Příloha: Závěry ze semináře „Voda pro 3. tisíciletí“ 


