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VODA FÓRUM 2012
Jiří Hruška
V prostorách kongresového hotelu Clarion v Praze ve dnech 29. a 30. května uspořádalo Sdružení
oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) 1. ročník mezinárodní bienální konference VODA FÓRUM 2012. Záštitu nad ní převzali ministři
zemědělství, životního prostředí a pro místní rozvoj a rovněž předsedové Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR.
Konference využila tradičního květnového termínu, v němž SOVAK
ČR až do loňského roku každoročně pořádal mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY–KANALIZACE. Ten se letos uvolnil, protože výstava VODOVODY–KANALIZACE přešla na dvouletou periodicitu
a nadále se bude konat každým lichým rokem. V sudých letech ji tak bude střídat konference VODA FÓRUM.

Na závěr prvního dne programu konference VODA FÓRUM 2012
proběhl společenský večer, v jehož rámci byly rovněž slavnostně předány ceny vítězným stavbám soutěže „Vodohospodářská stavba roku
2011“, kterou vyhlásily Svaz vodního hospodářství ČR spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR na konci minulého roku. (Bližší informace v samostatném článku na straně 40.)

Na konferenci zaznělo více než 30 odborných přednášek.
První den byly příspěvky soustředěny do dvou bloků: dopolední Vodní hospodářství v ČR a EU – výzvy v roce 2012 a odpolední Zásadní
právní a finanční problémy oboru.
Druhý den probíhaly souběžně dvě plenární sekce: Vodní toky a pitná voda – interakce a rizika a Odpadní voda a odpady – výzvy pro nové
tisíciletí.
Vybrané nejzajímavější příspěvky uveřejňujeme v tomto a v příštím
čísle časopisu SOVAK, některá další témata autoři zpracují do samostatných článků, s nimiž se rovněž setkáte na stránkách SOVAK.
Přednášky navštívilo celkem 380 registrovaných účastníků z řad zástupců
vodního hospodářství i veřejné sféry
a médií.
V přilehlých prostorách přednáškových sálů prezentovalo po oba dny svoje
výrobky a služby 54 firem z oboru, které
tak podpořily konání konference.

Účastníci konference měli možnost využít odborné exkurze na
Ústřední čistírnu odpadních vod v Praze nebo navštívit Vodárenské muzeum a úpravnu vody v Praze-Podolí.
Součástí konference VODA FÓRUM 2012 byla rovněž tisková konference na téma Podlehne ČR tlaku Evropské komise na zavedení další
regulační instituce? Její účastníci byli informováni o požadavku představitelů DG Regio pro dotační politiku z Evropské komise na zřízení nezávislé regulační instituce v ČR, kterým podmiňují získání evropských dotací pro české vodárenství v novém programovacím období 2014–2020.
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Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK ČR, vyjádřil obavu, že pokud podlehneme tlaku EK a zavedeme novou regulační instituci, musíme se připravit na celou armádu úředníků a poradců, kteří by
museli vždy v závěru roku prověřovat kalkulace cen vodného a stočného u všech vlastníků vodárenské infrastruktury, kterých je v České republice více než 5 300.
EU nemá ve vodohospodářském oboru dosud žádný standard. Analýzy ve většině případů vycházejí z dosavadních zkušeností např. z Velké Británie, kde je ovšem regulace uplatňována na významně menší počet subjektů a za zcela jiných podmínek. (Pro srovnání: vodárenský
regulační úřad ve Velké Británii reguluje pouze 25 vodárenských společností, ale přitom zaměstnává 40 zaměstnanců a řadu konzultantů.)
Z předpisů EU navíc nevyplývá jednoznačný závazek pro členské státy
ustavit „nezávislý“ regulační orgán mimo stávající regulační úřady.

Ministerstvo životního prostředí navrhuje situaci řešit přesunem
kompetencí v oblasti kontroly cen vody z municipalit na Energetický regulační úřad. Zásadním problémem navrhovaného řešení však je, že regulační instituce by měla převzít stávající kompetence měst a významně
tak omezit jejich možnost rozhodování nejen o výši, ale i o struktuře cen
vodného a stočného.
Závěrem tiskové konference bylo konstatováno, že Česká republika
by měla pečlivě zvážit, kterou cestou se vydá.
Letošní 1. ročník mezinárodní bienální konference VODA FÓRUM
2012 ukázal, že o takovou formu setkávání mají vodohospodáři zájem,
proto se můžeme těšit na druhý ročník konference v roce 2014.
V příštím roce SOVAK ČR opět uspořádá tradiční mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY–KANALIZACE (již 18. ročník),
a to v termínu 21.–23. 5. 2013 na pražském výstavišti v Letňanech.
Více informací o konferenci na www.voda-forum.cz

Mgr. Jiří Hruška
šéfredaktor časopisu SOVAK
e-mail: redakce@sovak.cz

strana 27/239

