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OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Vodu ke svému životu nezbytně potřebují lidé, zvířata i rostliny a je rovněž nepostradatelným
zdrojem pro hospodářství. Ochrana vody a hospodaření s vodou překračují státní hranice.
Právní předpisy EU v oblasti vodohospodářské politiky se podstatně změnily v roce
2000 přijetím rámcové směrnice o vodě, která vytvořila celkový rámec pro hospodaření
s povrchovou a podzemní vodou a pro její ochranu na základě jednotlivých povodí. Tuto
rámcovou směrnici doplňují mezinárodní dohody a právní předpisy týkající se znečištění
vody, její jakosti a množství.

OVĚŘOVÁNÍ PRÁVNÍHO ZÁKLADU

Články 191 až 193 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

A. Rámcová směrnice o vodě
Po přijetí rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) prošla evropská vodohospodářská
politika procesem restrukturalizace. Rámcová směrnice o vodě vymezuje rámec pro
ochranu vnitrozemských povrchových, brakických, pobřežních a podzemních vod za účelem
předcházení a snižování znečištění, podpory udržitelného využívání vody, ochrany vodního
prostředí, zlepšení stavu vodních ekosystémů a zmírňování dopadu povodní a sucha. Dobrého
ekologického stavu všech vod vyjma těch, pro které platí zvláštní výjimky, má být dosaženo
prostřednictvím plánů povodí. Ze čtyř zpráv o provádění, které byly dosud uveřejněny
(COM(2007)0128, COM(2009)0156 a COM(2012)0670) a COM(2015)0120, vyplývá, že u
velkého počtu vodních útvarů bylo dosaženo značného pokroku při plnění tohoto cíle, že však
jeho výsledný úspěch bude záviset na ambicích členských států a řádném uplatňování jejich
plánů z roku 2015 způsobem, který bude měřitelný. Roku 2007 Komise zavedla nástroj WISE
(Evropský systém informací o vodě) určený ke shromažďování a k výměně údajů a informací
na úrovni EU a monitorování znečišťujících látek, jež jsou vypouštěny do povrchových vod
nebo ve vodním prostředí.
Nicméně lepší ochraně vodních zdrojů v Evropě dosud stojí v cestě překážky. Jsou popsány
ve sdělení Komise ze dne 18. července 2007 s názvem „Řešení problému nedostatku vody a
sucha v EU“ (COM(2007)0414). V roce 2012 zahájila Komise plán na ochranu vodních zdrojů
Evropy (COM(2012)0673), jehož cílem je zajistit dostupnost dostatečného množství kvalitní
vody pro veškeré oprávněné použití díky lepšímu provádění nynější vodní politiky EU, zařazení
cílů vodní politiky do jiných politických oblastí a odstranění nedostatků současného rámce.
Pokud jde o tyto nedostatky, plán na ochranu vodních zdrojů předpokládá, že členské státy
zavedou vodní účetnictví a cíle pro racionální využívání vody a rovněž že budou vytvořeny
normy EU pro opětovné využití vody.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/;jsessionid=589WT7TXG16gLrjW1tqrG1G7JkvspnWyxc4sv4GvyXr1g18dTQf2!741916706?uri=CELEX%3A32000L0060
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0128
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0156
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0670:CS:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0120
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0673:FIN:CS:PDF
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1. Podzemní voda. Podzemní voda je zdrojem 75 % pitné vody EU, a znečištění způsobované
průmyslem, ukládáním odpadů a zemědělskou činností představuje proto závažné
zdravotní riziko. Rámcová směrnice o vodě přispívá k ochraně podzemních vod před
všemi způsoby kontaminace a stanoví vytvoření monitorovacích sítí pro podzemní vody.
Směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod zavádí specifická kritéria pro hodnocení
dobrého chemického stavu podzemních vod a kritérií pro zjišťování významného a
trvalého vzestupného trendu a pro definování počátku změny trendu. Všechny mezní
hodnoty koncentrací znečišťujících látek však určují členské státy, s výjimkou dusičnanů
a pesticidů, jejichž mezní hodnoty jsou stanoveny zvláštními právními předpisy EU.

2. Pitná voda. Základní normy jakosti vody určené k lidské spotřebě definuje směrnice Rady
98/83/ES. Tato směrnice členským státům ukládá, aby pravidelně sledovaly kvalitu vody
určené pro lidskou spotřebu za pomoci metody „míst vzorkování“. Členský stát může
zavést další požadavky platné pro jeho území, ale pouze pokud tak stanoví vyšší normy.
Směrnice rovněž vyžaduje poskytování pravidelných informací spotřebitelům. Kromě toho
musí Komise dostávat každé tři roky zprávu o kvalitě pitné vody. V roce 2013 byla přijata
směrnice Rady 2013/51/Euratom, která stanoví požadavky týkající se veřejného zdraví
ve vztahu k radioaktivním látkám ve vodě určené k lidské spotřebě, aby byla stávající
ustanovení uvedena do souladu se smlouvou o Euratomu.

3. Voda ke koupání. V únoru 2006 přijala Komise novou směrnici 2006/7/ES (směrnice
o vodě ke koupání), která si klade za cíl zlepšit veřejné zdraví a ochranu životního
prostředí stanovením pravidel pro monitorování a klasifikaci vody ke koupání (ve čtyřech
kategoriích) a je začleněna do rámcové směrnice o vodě. Stanoví rovněž rozsáhlé
informování veřejnosti, přičemž Komise proto roku 2011 přijala rozhodnutí, které zavádí
symbol pro informování veřejnosti o klasifikaci vod ke koupání a zákazu koupání
(2011/321/EU). Komise a Evropská agentura pro životní prostředí každoročně zveřejňují
souhrnnou zprávu o kvalitě vod ke koupání.

4. Čištění městských odpadních vod. Směrnice 91/271/EHS (ve znění směrnice 98/15/
ES) o čištění městských odpadních vod si klade za cíl chránit životní prostředí před
nepříznivými účinky vypouštění městských a průmyslových odpadních vod. Tato směrnice
stanoví minimální normy a harmonogramy pro odvádění, čištění a vypouštění městských
odpadních vod, zavádí kontroly likvidace kalů z čistíren odpadních vod a obsahuje
požadavek, aby byla postupně ukončena praxe vypouštění těchto kalů do moře. Osmá
zpráva o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod v roce 2016 dospěla
k závěru, že v EU-15 byla dosažena stanovená míra plnění požadavků. V případě zemí
EU-13 stále existují významné nedostatky, zejména pokud jde o čištění. Za účelem
dosažení plného souladu v rozumném časovém rámci jsou zapotřebí důraznější opatření
a investice. Sedmý akční program pro životní prostředí a plán na ochranu vodních zdrojů
Evropy zdůrazňují význam odvádění a čištění městských odpadních vod.

5. Strategie proti chemickému znečištění povrchových vod. Platnost právních předpisů
ze 70. a 80. let 20. století, které stanovují opatření proti chemickému znečišťování
povrchových vod, vypršela koncem roku 2012. Tyto předpisy byly nahrazeny ustanoveními
rámcové směrnice o  vodě, která především požadovala, aby byl na úrovni EU sestaven
seznam prioritních látek, které představují značné riziko pro vodní prostředí nebo
jeho prostřednictvím, společně s podskupinou prioritních nebezpečných látek. Směrnice
2008/105/ES (směrnice o normách environmentální kvality), jež nahrazuje rozhodnutí
Komise 2455/2001/ES, stanovila mezní hodnoty koncentrací pro 33 prioritních látek a
8 dalších znečišťujících látek v povrchových vodách. Pozměňující směrnice 2013/39/EU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.296.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:CS:PDF
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přidala na dosavadní seznam 12 nových látek a uložila Komisi povinnost vytvořit další
seznam látek, jež je třeba ve všech členských státech sledovat (seznam sledovaných látek)
pro účely podpory budoucích přezkumů seznamu prioritních látek.

6. Směrnice o dusičnanech. Ochranou vody před znečištěním dusičnany ze zemědělských
zdrojů se zabývá směrnice 91/676/EHS (směrnice o dusičnanech) a nařízení (ES) č.
1882/2003, jež ukládají členským státům povinnost, aby každé čtyři roky předložily
Komisi zprávu, která bude obsahovat informace o zásadách správné zemědělské praxe, o
vymezených oblastech ohrožených dusičnany, o výsledcích monitorování vody a souhrnné
informace o akčních programech. Cílem směrnice i nařízení je chránit zdroje pitné vody
a předcházet větším škodám v důsledku eutrofizace, jejichž minimalizaci zajišťují rovněž
omezení stanovená v nařízení (ES) č. 2004/648 o používání fosforečnanů v pracích a
mycích prostředcích. Poslední zpráva o provádění (COM(2013)0683) sice uvádí, že se
tlak ze strany zemědělství snížil, nicméně plán z roku 2012 doposud považuje směrnici
o dusičnanech za jedno z opatření, jež jsou rozhodující pro splnění cílů rámcové směrnice
o vodě.

Směrnice 2007/60/ES (směrnice EU o záplavách) si klade za cíl snížit a řídit rizika, která
povodně představují pro lidské zdraví, životní prostředí, infrastrukturu a majetek. Požaduje po
členských státech, aby do roku 2011 provedly předběžná hodnocení s cílem identifikovat povodí
řek a související pobřežní oblasti ohrožené povodněmi a poté do roku 2015 vypracovaly mapy
povodňových rizik a plány pro zvládání povodňových rizik zaměřené na prevenci, ochranu
a připravenost. Všechny tyto úkoly mají být prováděny v souladu s rámcovou směrnicí o vodě
a plány povodí, jež jsou v ní stanoveny.
B. Pobřežní a námořní politika EU
1. Směrnice o mořském prostředí. Směrnice 2008/56/ES (rámcová směrnice o strategii

pro mořské prostředí, tzv. směrnice o mořském prostředí) má za cíl dosažení dobrého
stavu prostředí mořských vod do roku 2020, ochranu a zachovávání tohoto prostředí
a předcházení zhoršování jeho stavu. Tato směrnice je prvním legislativním nástrojem
EU týkajícím se ochrany biologické rozmanitosti moří. Zavádí do legislativního rámce
ekosystémový přístup k řízení lidských činností, které mají dopad na mořské prostředí,
a integruje koncepce ochrany životního prostředí a udržitelného využívání. Směrnice
stanoví evropské mořské oblasti a podoblasti v rámci zeměpisných hranic stanovených
regionálními úmluvami pro mořské prostředí. V zájmu dosažení dobrého stavu prostředí
do roku 2020 měl každý členský stát povinnost vytvořit do roku 2010 strategii pro své
mořské vody a nyní ji má každých šest let přezkoumat. Rozhodnutí Komise 2010/477/EU
o kritériích a metodických normách pro dobrý stav prostředí mořských vod obsahuje řadu
kritérií a souvisejících ukazatelů k posouzení dobrého stavu prostředí.

2. Znečištění moří. Ropná skvrna z havárie tankeru Erika v roce 2000 přiměla EU, aby
posílila svoji úlohu v oblasti námořní bezpečnosti a znečišťování moří přijetím nařízení
(ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA).
Cílem směrnice 2005/35/ES ve znění směrnice 2009/123/ES o znečištění z lodí a o
zavedení sankcí za protiprávní jednání je zajistit, aby se na subjekty zodpovědné za
vypouštění znečišťujících látek do moří vztahovaly účinné a odrazující sankce trestní nebo
správní povahy. Vypouštění znečišťujících látek z lodí je považováno za trestný čin, jestliže
bylo spácháno úmyslně, v důsledku nedbalosti nebo hrubé nedbalosti a jestliže způsobilo
závažné zhoršení kvality vody.

3. Integrovaná námořní politika. Směrnice o mořském prostředí je environmentálním pilířem
průřezové integrované námořní politiky (COM(2007)0575), jejímž cílem je dosažení

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
http://www.emsa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
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úplného hospodářského potenciálu moří, aniž by bylo ohroženo životní prostředí. Přínos
integrované námořní politiky k dosažení cílů strategie Evropa 2020 nastínilo sdělení
Komise nazvané „Modrý růst – možnosti udržitelného růstu v mořském a námořním
odvětví“ (COM(2012)0494).

4. Integrované řízení pobřežních zón (ICM). Doporučení EU 2002/413/ES o provádění
integrovaného řízení pobřežních zón v Evropě definuje zásady řádného pobřežního
plánování a řízení, na které by měly členské státy dbát při vytváření svých národních
strategií.

C. Mezinárodní dohody o regionálních vodách
Ochrana mořských vod v Evropě je řízena čtyřmi strukturami spolupráce (regionální úmluvy
pro mořské prostředí) mezi členskými státy a sousedními zeměmi, které sdílejí společné vody:
úmluva OSPAR z roku 1992 (založena na starších úmluvách z Osla a Paříže) pro severovýchodní
Atlantik; Helsinská úmluva (HELCOM) z roku 1992 o oblasti Baltského moře; Barcelonská
úmluva (UNEP/MAP) z roku 1995 pro Středozemní moře a Bukurešťská úmluva z roku 1992
pro Černé moře. Říční vody EU jsou chráněny Úmluvou o ochraně Dunaje z roku 1996 a
Úmluvou o ochraně Rýna z roku 2009. Díky spolupráci v oblasti životního prostředí mezi
regiony zaměřené na mořské vody bylo v EU vytvořeno několik makroregionálních strategií:
strategie pro region Baltského moře z roku 2009 (první komplexní strategie EU vytvořená pro
makroregion), první strategie pro region Baltského moře (2009), strategie pro Podunají (2011)
a strategie pro jadransko-jónský region (2014).

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament pravidelně přebírá iniciativu v oblasti ochrany vody. V lednu roku 2000, po ropné
havárii způsobené tankerem Erika, vyzval k zavedení udržitelné, dlouhodobé evropské dopravní
politiky, která by zabránila jakýmkoli dalším ropným haváriím. Pokud jde o námořní politiku,
Evropský parlament zdůraznil význam biologické rozmanitosti, ekologických inovací, vlivů
změny klimatu na moře a oceány a cíle dosáhnout dobrého stavu životního prostředí.
V červnu roku 2008 podpořil Parlament velkou většinou nová pravidla EU v oblasti kvality
vody. Stanovil povinnost revidovat do dvou let od vstupu směrnice o normách environmentální
kvality v platnost seznam prioritních látek a zajistil tak možnost dalšího rozšiřování tohoto
seznamu toxických látek. Podpořil navíc záměr, aby během 20 let postupně došlo k úplnému
zastavení emisí u 13 prioritních nebezpečných látek. V roce 2012 Parlament také přispěl
k aktualizaci této směrnice zařazením nových prioritních látek. Ve své zprávě z roku
2012 o provádění vodohospodářských právních předpisů EU Parlament vyzval k většímu
zdůrazňování regionálního rozměru, upozornil na potřebu spolehlivých údajů, vyzdvihl nutnost
zohledňovat ve všech oblastech záležitosti týkající se vody, podpořil celostní přístup k ochraně
vody a vyjádřil se pro podporu výzkumu a inovací v dané oblasti. Přivítal a podpořil 7. akční
program pro životní prostředí i plán na ochranu vodních zdrojů Evropy.
V září 2015 podpořil Evropský parlament velkou většinou svých hlasů zprávu o opatřeních
navazujících na historicky první občanskou iniciativu „Right2Water“, jež vyzývá Komisi, aby
předložila návrh legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu, jak je uznáváno
Organizací spojených národů. Obzvláště naléhavě vyzývá orgány a instituce EU a členské státy,
aby v souvislosti s touto iniciativou zajistily, aby všichni občané požívali práva na vodu a
hygienu, aby se na dodávky vody a řízení vodních zdrojů nevztahovala pravidla vnitřního trhu a
aby byly vodohospodářské služby vyňaty z liberalizačních opatření. Ve svém usnesení ze dne 8.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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září 2015[1] vyzval Parlament Komisi, aby předložila legislativní návrhy, včetně případné revize
rámcové směrnice o vodě, které by uznaly univerzální přístup k vodě a lidské právo na vodu.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Přijaté texty, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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