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Jednání zahájil prezident EurEau Bruno Tisserand, který
upozornil na své končící funkční období a předal slovo Claudii
Castell-Exner, zástupkyni německé asociace v představenstvu.
Claudia se poté věnovala představení německého vodohospodář-
ského sektoru – mezi základní údaje patří zejména 5,1 mld. m3

dodané pitné vody a cca 10 mld. m3 vyčištěných odpadních vod
více než 6 000 vodohospodářskými společnostmi, které jsou
v 60 % vlastněny městy a obcemi a ve 40 % to jsou privátní spo-
lečnosti. Principy cenotvorby, zakotvené v německém vodním
zákoně, jasně určují povinnost promítání veškerých nákladů do
cen pro vodné a stočné a povinnost zajištění generování dosta-
tečných zdrojů pro udržitelnost infrastrukturního majetku.
Z pohledu zdrojů pro výrobu pitné vody má prim podzemní vo-
da se 70 % s tím, že dalších 15 % pochází z podzemních zdrojů
s umělou infiltrací či jejím řízeným doplňováním. Sedm miliard €
je každým rokem investováno do infrastruktury VaK a obor za-
městnává přímo více než 60 000 zaměstnanců. 99,6 % obyvatel
je připojeno k veřejnému vodovodu a 97 % obyvatel má k dis-
pozici veřejný systém odkanalizování a čištění odpadních vod.
Následovala krátká prezentace asociace DVGW a zejména nor-
motvorné činnosti.

Návazně byli představeni noví členové představenstva – Rui
Marreiros, který nahradil dlouholetého člena představenstva za
Portugalsko Rui Godhina, Arne Haar, který zastupuje norskou
vodohospodářskou asociaci a Georges Kraus, který nově zastu-
puje Lucembursko.

Generální sekretář EurEau Olivier Loebel v následujícím blo-
ku jednání informoval o přípravě na volby do Evropského par-
lamentu. Předal slovo legislativní manažerce Carle Chiaretti,
která zmínila praktické zastavení legislativních aktivit Evrop-
ského parlamentu z tohoto důvodu. Evropská komise však
 pokračovala ve své práci i pravidelných setkáních se zástupci
EurEau.

Clara Chiaretti dále informovala o postupu při přípravě no-
vely směrnice o pitných vodách (dále jen směrnice). Aktuálně
jsou k dispozici dvě různé verze směrnice (Evropského parla-

mentu a Rady EU) a hledá se kompromisní
text. Jako pozitivní je možné vnímat do-
plnění úprav článku 7 či doplnění výjimek
v čl. 12 do obou verzí návrhů. Obdobně
EurEau vítá zakotvení principů cenové do-
stupnosti služby dodávky pitné vody a od-
vádění odpadních vod i povinné komuni-
kace o kvalitě dodávané pitné vody. Dne
7. 6. 2019 proběhla diskuse nad kompro-
misním textem směrnice ve výboru pro 
životní prostředí (ENVI) nově složeného
Evropského parlamentu (EP) a schvá -
lení navrženého textu. Určitý problém pro
konečné dosa ž e ní kompromisu společně s
Radou EU představuje odchod zkušeného

poslance EP Michela Dantina z Evropské lidové strany (nahra-
zen poslancem EP Christophe Hansenem z Lucemburska). Rada
EU schválila vlastní text 26. 6. 2019 (https://www.consilium.
europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/26/water-reuse-
for-agricultural-irrigation-council-adopts-general-approach/). 
Předpoklad vydání novely směrnice zůstává na duben 2020 
a transpozice návrhu do národní legislativy bude dva roky od
zveřejnění. 

J. P. Silvan za komisi EU2 informoval o aktivitách na úrovni
EU v oblasti odpadních vod. Na rozdíl od návrhu nařízení k opě-
tovnému využívání vody (water reuse) a novely směrnice o pit-
ných vodách Evropská komise pouze zvažuje revizi textu směr-
nice o čištění městských odpadních vod a neuvolnila zatím
finální text novelizovaného návrhu. Přesto jsou již zveřejněny
části nového textu směrnice o čištění městských odpadních vod
(UWWTD), které byly diskutovány a validovány expertní skupi-
nou pro UWWTD Evropské komise, která se setkala naposledy
15. 5. 2019. Finanční náročnost nových požadavků na odlehčo-
vací komory, snižování energetické náročnosti, nová pravidla
pro individuální systémy odkanalizování a čištění, regulace tzv.
emerging pollutants (nebezpečné látky) a další nové položky
představují dle předběžné studie OECD více než 110 € čistých
investičních nákladů na osobu v ČR. Komise EU2 nyní připravu-
je souhrnné stanovisko, založené na spojení výstupů z interního
dotazníku, rozeslaného mezi zástupce členských zemí. Co-chair
komise EU2 Greet De Gueldre upozornila na problematiku mi-
kropolutantů, kde jakékoliv regulaci musí předcházet doložení
zdravotních či jiných dopadů a zároveň musí existovat labora-
torní metodika. Klara Ramm za komisi EU3 informovala o klíčo-
vých tématech, které komise zpracovává. Následovalo předsta-
vení činnosti pracovní skupiny pro Emerging pollutants, která
zveřejnila a zároveň s Evropskou komisí prodiskutovala sta -
novisko vymezující nutné požadavky na producenty nových ty-
pů znečištění, potřebné analytické metody i rámec požadavků
na redukci těchto látek v kanalizaci a ČOV. Pracovní skupina
k rámcové směrnici o vodách (WFD) představila aktuální infor-
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mace o plánování v oblasti povodí (je zveřejněna WFD, 2. zprá-
va o plánech povodí – report on river basin management plans)
i výstupy studie Evropské komise k dalšímu provádění WFD 
(EC BLUE2 study). Andres Finnson prezentoval závěry a stano-
viska, která připravila pracovní skupina k rámcové vodní směr-
nici. Bertrand Vallet informoval o probíhajícím průzkumu mezi
členy EurEau k prioritám výzkumu v oblasti vodního hospodář-
ství, které si vyžádala na EurEau Evropská komise.

Oliver Loebel představil stanovisko EurEau k návrhu rozší-
řené odpovědnosti výrobců (EPR – extended producer respon-
sibility), kde společnost Deloitte pro EurEau připravila studii,
prezentovanou v květnu zástupcům Evropské komise. Bohužel
návrhy, diskutované s dotčenými stakeholders z průmyslu, jas-
ně indikují odpor vůči návrhům, které by umožnily efektivní
 implementaci omezení znečištění vodního prostředí přímo
u zdroje. Přesto Evropská komise podporuje nastavení nástrojů,
obdobných těm, které jsou aplikovány pro výrobce plastů, kdy
je uplatňována kolektivní odpovědnost a nastaven kolektivní
systém řešení/sběru.

Alan Gillis komentoval plnění rozpočtu EurEau za rok 2018.
Ten byl v oblasti příjmů i výdajů vyrovnaný při ročním obratu
760 000 €. Následovala zpráva auditora, která potvrdila správ-
nost účetní závěrky EurEau. Přítomní schválili jednomyslně
účetní závěrku i rozdělení hospodářského výsledku do rezervy.
Následovala diskuse nad členskými příspěvky, které byly na rok
2019 valorizovány o 2 %. Bruno Tisserand dále informoval
o spolupráci s WssTP, která bude udržována na formální úrovni
bez přímého členského zapojení EurEau ve WssTP. 

Poté začal blok prezentací zástupců členských organizací
v oblasti mezinárodní spolupráce a naplňování cíle č. 6 (drin-
king water&sanitation) ze 17 cílů udržitelného rozvoje OSN.
První byla prezentace Dutch Water Authorities ze strany Heina
Piepera – velmi zajímavé je zejména financování vodohospodář-
ských podniků v Nizozemí, které je tvořeno daněmi, představu-
jícími celkově 1,6 % z celkových daňových povinností právnic-
kých i fyzických osob. Představil též projekt Blue Deal, který
v období do roku 2030 nizozemský spolek UvW – Unie van Wa-
terschappen s podporou státních zdrojů a ostatních stakeholde-
rů (např. World Bank) financuje projekty v rozvojových zemích,
které mají za cíl hlavně zajistit dlouhodobou udržitelnost vodo-
hospodářských řešení. Velmi často se totiž stává, že v případě
přímé podpory v rozvojových zemích je infrastruktura po něko-
lika letech užívání zcela bez údržby a investic opuštěna. Ve
Francii je obdobný systém zaveden od roku 2005, kdy bylo zá-
konem umožněno vodohospodářským podnikům alokovat až
1 % z oprávněných nákladů mimo jiné i na mezinárodní projek-
ty zlepšování podmínek v oblasti dodávek pitné vody a odkana-
lizování. Prezentovány byly projekty finančně podpořené skupi-
nami VEOLIA a SUEZ ve frankofonních částech Afriky, kdy
kromě výstavby či obnovy infrastruktury VaK byl důraz kladen
na zřízení organizační struktury zajištění vodohospodářských
služeb.

Následovaly volby prezidenta EurEau a předsedů odbor-
ných komisí. Kandidátka na pozici prezidenta Claudia Castell-
Exner představila svůj volební program a poté valná hromada
v tajném hlasování plným počtem hlasů novou prezidentku
schválila. Zvoleni byli i členové ExCom: A. Gillis, O. Seppala,
N. Kerr, M. Macri, I. Rozman, M.B. Ozri a D. Bonvillan. Stejně tak
byli schváleni i navržení předsedové komisí EU1 Tom Leahy,
EU2 Sarah Gillman a Michaël Bentvelsen (spolupředsednictví)
a EU3 Bruno Tisserand. Schváleny byly i veškeré návrhy konání
valných hromad a představenstva EurEau, kam patří i zasedání
v květnu 2021 v České republice v Praze.

Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M.
člen představenstva EurEau a SOVAK ČR

Martin Kotas: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně
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