
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

366. 

USNESENÍ SENÁTU 
ze 13. schůze, konané dne 4. dubna 2018 

 
 
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské 
spotřebě (přepracované znění) /senátní tisk č. N 111/11/ 
 
 
Senát 
 
I.  
 

1. souhlasí  
s potřebou revize směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě 
a podporuje v obecné rovině cíle návrhu; 

 
2. oceňuje  

rovněž přímou návaznost návrhu na evropskou občanskou iniciativu Right2Water 
(Právo na vodu) a připomíná usnesení Senátu č. 498 z 29. května 2014 ke sdělení 
Komise o evropské občanské iniciativě "Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je 
veřejné dobro, ne komodita“, ve kterém Senát nepovažoval původní reakci Komise 
na tuto iniciativu za dostatečnou;  

 
II.  
 

1. doporučuje  
v souvislosti s požadavkem zajištění přístupu k vodě určené k lidské spotřebě 
zranitelným a marginalizovaným skupinám provést socio-geografickou analýzu, 
která by vyhodnotila situaci v ČR a doporučila, zda je žádoucí přistoupit v této 
souvislosti ke konkrétním opatřením;  

 
2. podporuje 

novelizaci směrnice pokud jde o požadavky na kvalitu vody a její kontrolu; výčet 
sledovaných ukazatelů vychází z aktuálních vědeckých poznatků a je předpoklad, 
že směrnice bude opět platná velmi dlouhou dobu;  

 
3. považuje také  

poskytování informací spotřebitelům o technických a finančních otázkách výroby 
a spotřeby vody za žádoucí, přispívající k větší transparentnosti; je však toho 
názoru, že namísto automatického poskytování informací všem spotřebitelům by 
vhodnějším řešením bylo podávání informací na vyžádání; 

 



4. nesouhlasí,  
v souladu s rámcovou pozicí vlády ČR, s vyřazením indikačních ukazatelů (pach, 
chuť, barva vody) důležitých pro spotřebitele z přílohy I, jelikož je toho názoru, že 
tento krok nepovede ke zvýšení důvěry spotřebitelů ve vodu z kohoutku;  

 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody 
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, 
pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje 
České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Zdeňka Hamousová v. r. 
ověřovatelka Senátu 
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