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Jednání představenstva a valné hromady
EurEau, 21. 9. 2016, Kodaň, Dánsko
Ondřej Beneš

Na úvod jednání předseda představenstva Bruno Tisserand přivítal Iztoka Rozmana, zástupce nové
členské vodohospodářské asociace ze Slovinska.

Dalším bodem bylo představení hospodaření EurEau a pravidel pří-
spěvků členských organizací, která nově po šesti letech fixace zahrnují
roční valorizační koeficient a nový způsob přepočtu členských příspěvků
(ČR 15 100 €/rok). Zatím co v roce 2016 se předpokládá hospodaření
s přebytkem 16 tis. €, přijatý rozpočet na rok 2017 počítá s deficitem
9 tis. €, který bude pokryt z výsledků hospodaření předchozích let. Vý-
znamné posílení rozpočtu je v kapitole externí komunikace. 

Byla podána souhrnná informace o zastupování EurEau v aktuál-
ních aktivitách v rámci EU včetně informace o novém členství a aktivním
zastoupení v projektu PowerSTEP. Carl Emil Larsen upozornil na to, že
zastupování EurEau v různých organizacích či aktivitách musí být pře-
dem mandátováno ze strany EurEau – v opačném případě musí zástupci
vystupovat pouze za národní asociace.

Carla Chiaretti informovala o aktuálních tématech z Evropské komi-
se a Evropského parlamentu, které odráží Brexit a neexistenci jednotné-
ho postoje k návaznému procesu, migrační krizi, nárůst terorismu, vývoj
v Turecku nebo postoj k Transatlantickému obchodnímu a investičnímu
partnerství. Byla podána informace o probíhající práci Evropské komise
v reakci na stálé požadavky aktivity Right2Water. Návrh nařízení pro re-
gulaci použití rtuti (včetně postupného zákazu používání v zubních
amalgámech) byl ze strany EurEau podpořen ve striktní podobě a je dále
projednáváno jeho znění. JRC dále pracuje ve spolupráci s EurEau na
přípravě regulace pro znovuvyužití vody. EP a EK nyní diskutují návrh
nového nařízení o hnojivech, kde ovšem zatím v rámci EP není určen
zpravodaj pro návrh. V oblasti glyfosátu došlo k prodloužení možnosti po-
užívat látku v rámci EU o 1,5 roku s tím, že EurEau podporuje dlouho-
době zákaz použití. 

Zástupci EurEau se v létě setkali s vedením Evropské investiční
banky k určení priorit a podpory investic do vodohospodářského sektoru.
Proběhla také jednání s jednotlivými MEPs v oblasti podpory zákazu po-
užití rtuti, jednání s DG GROW na téma zpřísnění pravidel pro používání
hnojiv. Bude se konat jednání pracovní skupiny, složené ze zástupců
poslaneckého klubu EP Water, DG ENVI a EurEau nad tématem Rám-
cové vodní směrnice (revize a úroveň implementace).

Komunikační manažerka Caroline Green informoval o přípravě sou-
hrnné publikace o vodárenských službách a příkladech dobré praxe
v jednotlivých členských státech EU, která bude vydána do konce roku
2016. Podána byla informace o sběru dat z jednotlivých členských orga-
nizací, která bude zakončena vydáním krátké zprávy.

Priority práce EurEau v následujícím období budou spočívat v oblas-
ti revize Rámcové vodní směrnice, regulace použití hnojiv, znovuvyužití
vody a také v podpoře práce poslaneckého klubu Water Evropského par-
lamentu. 

Bertrand Vallet ze sekretariátu EurEau dále informoval o aktuálním
stavu sběru dat o vodárenství z jednotlivých členských organizací, kde
zatím zbývá sedm členských asociací, které nepodaly kompletní data
 (SOVAK ČR podal data včas a úplná i díky v EU unikátnímu povinnému
sběru a publikaci dat z VÚME a VÚPE ze strany Ministerstva zeměděl-
ství). Základní zajímavá data, která byla zatím soustředěna a doplněna
odhadem na úroveň EU – vodárenství má při obratu cca 82 mld. € roční
fakturace V + S cca 35 mld. € investičních nákladů ročně. Počet přímých
zaměstnanců cca 0,5 milionu. Dalším zajímavým číslem je také počet
nepřímých zaměstnaneckých míst, spojených se zajišťováním služeb
VaK, kterých je více než 0,5 milionu. Dále Bertrand uvedl, že v průměru
v zatím odevzdaných datech je 95 % populace připojeno k veřejnému
vodovodu a 86 % je připojeno k veřejné kanalizaci, 83 % produkovaných
odpadních vod je návazně čištěno na ČOV. Celková délka vodovodní sítě
by měla činit cca 4,2 milionu km. Celková produkce vody by měla být ve
sledovaných státech 44 mld. m3/rok, z toho 36 mld. m3/rok vody fakturo-
vané, 42 % z podzemních zdrojů, 57 % z povrchových vod a 1 % z od-
solování. Spotřeba cca 131 l/os./den včetně průmyslu a služeb, osobní
spotřeba 109 l/os./den. V oblasti investic je průměrné procento obnovy
0,74 % z hodnoty majetku (minimální hodnota 0,03 %, maximální 1,6 %).
Kanalizační síť dle dostupných dat má délku cca 3 mil. km. Průměrná fak-
turace na domácnost je 389 €/rok, průměrný podíl nákladů na V + S oproti
příjmu domácností je 1,65 %. Průměrná cena V + S za rok 2015 je
2,36 €/m3.

Arjen Frenz (předseda komise EU1) pokračoval souhrnem práce ko-
mise EU1 v oblasti oběhového hospodářství, glyfosátu a zpracovaných
stanovisek. V oblasti pesticidních látek EurEau požaduje vyšší transpa-
rentnost v oblasti reportingu použití jednotlivých látek na národní úrovni
i úrovni EU. Zmíněn byl i rozsudek ESD č. C-461-13, který sjednocuje
přístup k umožnění vypouštění z bodových zdrojů s ohledem na hodno-
cení zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru. J. P. Silvan (předseda ko-
mise EU2) informoval o aktuálním hodnocení možných důvodů pro revizi
směrnice 271/91/EHS v oblasti použití ukazatele TOC namísto CHSKCr,
přístupu k regulaci odlehčovacích objektů ad. Dále se věnoval výstupům
z pracovních seminářů EU2 v Bukurešti 2.–3. 6. 2016 a 19.–20. 9. 2016
v Kodani. Hlavní poznatky směřují k nutnosti změny politiky v oblasti od-
vádění odpadních vod z důvodu klimatických změn, znovuvyužití vody
a také přístupu k použití kalů v zemědělství. Široká diskuse se věnovala
stanovisku EurEau k oblasti tzv. „flushables“, kde se okamžitě po zveřej-
nění stanoviska proti EurEau postavila řada výrobců těchto materiálů,
kteří mohou být potenciálně úpravou podmínek uvádění na trh a povin-
nému označení dotčeni. Interní stanovisko EurEau k plné nákladové ná-
vratnosti vodohospodářských služeb („cost recovery prinicple“), která
plyne z Rámcové vodní směrnice, bude zveřejněno jako stanovisko ex-
terní.

Významnou část programu tvořila prezentace dánského vodohospo-
dářského sektoru. Carl Emil Larsen z asociace DANVA zdůraznil pokro-
ky, které sektor učinil za posledních deset let. Zástupkyně dánského vo-
dohospodářského regulačního úřadu (Danish Competition and
Consumer Authority) se věnovala důležitosti spolupráce odvětví s privát-
ní sférou s cílem maximalizovat uvádění inovací do praxe a upozornila
na připravovanou celosvětovou konferenci a výstavu IWA v roce 2020
v Kodani.
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