Svaz vodního hospodářství ČR
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22. března si svět připomněl význam vody při každoročních oslavách Světového dne
vody, letos pod mottem „Voda a pracovní místa“ nebo „Voda a zaměstnanost“. Na
slavnostním setkání vodohospodářů ČR k této příležitosti v pražském Kongresovém
centru, informoval předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR RNDr.
Petr Kubala o aktuální činnosti Svazu, hlavních problémech vodohospodářů i jejich
úkolech v nejbližším období.
Připomněl, že „vodní blahobyt, ve kterém žijeme, není samozřejmostí. Vyžaduje trvalou,
vysoce kvalifikovanou práci vodohospodářů, kteří efektivně hospodaří s vodními zdroji,
starají se o vyhovující kvalitu povrchové a podzemní vody a zajišťují dodávku pitné vody ke
koncovým uživatelům. Vodohospodáři přitom musí řešit stále častěji se vyskytující extrémní
situace, ať jsou to povodně anebo období sucha a nedostatku vody, jako tomu bylo v minulém
roce. Povědomí „vodního blahobytu“ v široké veřejnosti i na politické úrovni se však může
projevovat negativně v tom, že se vodohospodářům nedaří úspěšně prosazovat nezbytná
opatření k zabezpečení dostatku vody pro budoucí generace.“
Loňský rok i současný vývoj nasvědčuje tomu, že období sucha se může a bude stále častěji
opakovat. Opatření, která jednou zcela jistě budou potřeba, nepůjdou realizovat tak rychle. Je
zřejmé, že se stále nedaří dostatečně působit na veřejnost, aby si uvědomila všechny
souvislosti spojené s vodou a její dostupností. „Doufejme, že u nás v dohledné době nedojde k
hlubší krizi z nedostatku vody, jakou už dnes pociťují nejen obyvatelé v Africe, střední
Americe, ale i v některých státech evropského středomoří. Je proto potřeba, abychom
navrhovaná opatření na ochranu před suchem brali vážněji a dokázali je realizovat. Jedná se
totiž o dlouhodobá opatření,“ doplňuje předseda Kubala.
Svaz pokračuje v intenzivní komunikaci s Ministerstvem zemědělství i s Ministerstvem
životního prostředí, s cílem pozitivně ovlivňovat koncepci vodního hospodářství i související
legislativu a ekonomické nástroje.
V uplynulém roce se Svaz a jeho členové podíleli na dokončení plánování v oblasti vod.
Vláda schválila zásadní koncepční dokumenty vodního hospodářství a ochrany vod pro
období 2015 – 2021 - „Národní plány povodí“, jejichž součástí jsou i programy opatření
a dále „Plány pro zvládání povodňových rizik“ pro povodí Labe, Dunaje a Odry. Na
webových stránkách všech státních podniků Povodí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva
životního prostředí a krajských úřadů jsou tyto plány vyvěšeny.
Členové SVH ČR se významně podíleli i na zpracování koncepčních dokumentů „Příprava
realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“ a „Zahájení
přípravy realizace VN v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody“,
později schválených vládou ČR, jejichž mottem byla příprava opatření k minimalizaci rizik
nedostatku vody v obdobích sucha, které vodohospodáři v minulosti již často předvídali
a připomínali.

Jejich včasné a úspěšné plnění však nezáleží jen na vodohospodářích. Tím, že jejich realizace
vyžaduje značné finanční prostředky, je třeba příslušným opatřením dát prioritu založením
vhodných dotačních programů.
Jedním z významných ekonomických nástrojů k realizaci rozvoje vodního hospodářství je
operační programu Životní prostředí pro období 2013 – 2020. V průběhu roku 2015
i v letošním roce se členové Svazu aktivně zúčastňují svými připomínkami zahájení realizace
OPŽP pro období 2013 – 2020. Pro další rozvoj vodního hospodářství jsou rovněž významné
dotační programy Ministerstva zemědělství, zejména program „Výstavby a obnovy vodovodů
a kanalizací“ a program „Prevence před povodněmi“ nebo nový program „Podpora opatření
na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Cílem Svazu je, aby zejména
projekty zaměřené na výstavbu vodovodů a kanalizací, na ochranu před povodněmi nebo
revitalizace vodních toků, přinášely co nejvyšší efekt, a aby představovaly pro investory
zajímavou příležitost.
Do budoucna bude Svaz prosazovat i nové směry dotačních titulů se zaměřením na snížení
rizik nedostatku vody v dlouhodobém horizontu, např. na úseku propojování
vodohospodářských soustav a vodárenských systémů, výstavbu a obnovu vodních nádrží
i obnovy velkých skupinových vodovodů a soustav.
Tyto dotační programy mají pozitivní dopad nejen pro vodní hospodářství, ale v duchu
letošního hesla Světového dne vody „Voda a pracovní místa“ i pro pracovní příležitosti osob,
které se účastní realizace programů. Příkladem je uplatňování sociálních aspektů při zadávání
veřejných zakázek státními podniky Povodí v souvislosti s podporou snižování
nezaměstnanosti v ČR, kdy je uplatňován požadavek na zaměstnání osob z evidence Úřadu
práce.
Velmi intenzivně sleduje Svaz vývoj vodohospodářské legislativy. Za podstatné považuje
přípravu „velké“ novely vodního zákona; za tím účelem připravil na základě dosavadních
zkušeností svých členů soubor podnětů pro věcný záměr legislativních úprav.
Závěrem předseda RNDr. Kubala připomíná, že „právě problematiku sucha a extrémních
hydrologických jevů bude nezbytné odpovědně řešit, a to se všemi, i ne zrovna příjemnými
doprovodnými důsledky. Připomenutí významu vody při příležitosti Světového dne vody
znamená, že musíme myslet nejen na letošní a příští rok, ale zejména na budoucí generace.
Právě při řešení této problematiky předpokládám uplatnění odborné erudice členů Svazu
vodního hospodářství. Protože pokud zůstaneme bez vody, nepůjde vyřešit vůbec nic...“
V rámci večerního setkání uctili vodohospodáři oběti atentátů v Bruselu minutou ticha.
SVH ČR je dobrovolné, zájmové sdružení právnických osob působících ve vodním hospodářství.
SVH ČR sdružuje společnosti a podniky, jejichž hlavním předmětem činnosti je podnikání ve
vodním hospodářství a vytváření podmínek na podporu rozvoje tohoto odvětví. SVH ČR má
působnost na území České republiky.
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