
CS 

 

 
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem. 
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Damijan Fišer – pracovník tiskového oddělení 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
Tel.: (+352) 4398 45410  Mobilní tel.: (+352) 621 55 22 24 
E-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Tisková zpráva 
Lucemburk 13. července 2015 

 
 

Čistírny odpadních vod v povodí Dunaje jsou často naddimenzované a 
neudržitelné, konstatují auditoři EU 

Ve zprávě, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), se předkládají důležitá doporučení, jak 
zlepšit efektivnost, účinnost a udržitelnost čistíren městských odpadních vod v povodí Dunaje. Výdaje 
EU sice hrály klíčovou roli a pomáhaly České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku plnit cíle 
politiky EU v oblasti odpadních vod, avšak všechny země dodržovaly pravidla a čerpaly dostupné finance 
EU se zpožděním. Ačkoli čistírny v těchto zemích obecně čistily odpadní vody dostatečně, ve zpracování 
kalů z čistíren a v odlehčování během dešťů byly někdy nedostatky. Třetina čistíren je 
naddimenzovaných a potenciálně nevhodných. 

„Dunaj je životně důležitou evropskou tepnou pro obchod, cestování a ekosystémy, ale je citlivý na organické a 
jiné znečištění způsobené neúčinným čištěním odpadních vod“, uvedl člen EÚD odpovědný za zprávu George 
Pufan. 

Auditoři EU zjistili, že výdaje EU během programového období 2007–2013 hrály významnou úlohu při pokroku v oblasti odvádění 
odpadních vod a jejich čištění ve všech čtyřech zemích. Pokrok, jehož dosáhly, však nestačil k tomu, aby byly lhůty EU stanovené 
pro čištění odpadních vod dodrženy. Auditoři si také povšimli, že země čerpaly dostupné finanční prostředky EU pomalu, 
a vystavovaly se tak nebezpečí, že o finance EU přijdou nebo že budou potřebovat další peníze z vnitrostátních zdrojů. 

Zjistili rovněž, že asi třetina čistíren je naddimenzovaných (i při zohlednění plánovaných budoucích připojení domácností 
ke kanalizaci) a že potenciální výkonnost čistíren v případě odlehčování během dešťů nelze posoudit, neboť chybí kvantifikované 
informace. Auditoři dále posuzovali dodržování předpisů EU a vnitrostátních předpisů a zjistili, že s výjimkou Rumunska 
zpracovávaly čistírny odpadních vod kaly řádným způsobem a že požadavky na odtokovou vodu stanovené v jejich povoleních 
k vypouštění odpadních vod a ve směrnici povětšinou dodržovaly. Skutečnost, že vnitrostátní požadavky na odtokovou vodu byly 
někdy přísnější, než stanoví směrnice, naznačuje, že směrnice je třeba revidovat. 

Auditoři dospěli k závěru, že finanční udržitelnost infrastruktury spolufinancované EU byla často diskutabilní. Stočné účtované 
uživatelům bylo v 90 % případů příliš nízké. Neumožňovalo čistírnám plnou návratnost nákladů a bylo pod běžně přijímanou 
mírou cenové dostupnosti stanovenou jako čtyři procenta příjmů domácnosti. Auditoři dále nenalezli dostatečné informace 
o tom, zda vlastníci infrastruktury shromáždili dostatečné finanční rezervy na údržbu a konečnou obnovu čistíren.  

Povodí Dunaje je největším evropským povodím, které se dotýká 19 zemí a je citlivé na znečištění vody 
pocházející z různých zdrojů. Během programových období 2000–2006 a 2007–2013 přispěla EU na projekty 
v oblasti čištění odpadních vod v uvedených čtyřech členských státech částkou 7,9 miliardy EUR. 
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Poznámka pro redaktory 

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí zjištění 
vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.  

V této zvláštní zprávě (č. 2/2015) nazvané „Financování EU určené na čistírny městských odpadních 
vod v povodí Dunaje: Je třeba vyvinout další úsilí, aby členské státy mohly splnit cíle politiky EU 
v oblasti odpadních vod“ se posuzuje, nakolik výdaje z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
Fondu soudržnosti určené na čištění odpadních vod účinně pomáhaly členským států plnit cíle politiky 
EU v oblasti odpadních vod. 

Odpadní voda a kaly z čistíren odpadních vod mohou ovlivňovat kvalitu vody a půdy. EU proto přijala 
směrnice a spolufinancovala výstavbu stokových soustav a čistíren odpadních vod. 

Auditoři kontrolovali provádění směrnice o čištění městských odpadních vod ve čtyřech členských 
státech v povodí Dunaje: České republice, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Prověřovali rovněž 
vzorek čistíren odpadních vod, aby zjistili, jak čistí odpadní vody a zpracovávají kaly a nakolik jsou 
finančně udržitelné. 

Auditoři EU předkládají tato doporučení: 

• Komise by měla zvýšit nároky na podávání zpráv a v členských státech by měly být přijaty předpisy, které 
zajistí rychlé připojení domácností k veřejným stokovým soustavám; 

• Komise a členské státy by měly vymezit kritéria pro všechny druhy použití kalů a provést nutná opatření pro 
spolehlivé monitorování znečišťujících látek; 

• Komise by měla členské vyzývat k tomu, aby zavedly odpovědnou cenovou politiku pro odpadní vody, 
přičemž stočné by nemělo být nižší než 4% úroveň cenové dostupnosti, a měla by být přijata opatření, aby se 
na nutnou údržbu a obnovu vyčleňovaly dostatečné prostředky; 

• Komise by měla věnovat pozornost náležité velikosti čistíren a spolu s členskými státy řešit problematiku 
odlehčování srážkové vody, které může negativně ovlivňovat kvalitu vody. Provozovatelé čistíren by měli 
využít příležitostí ke snižování provozních nákladů; 

• Komise by měla posoudit, zda jsou koncentrační limity ve směrnici přiměřené, a zohlednit při tom 
technologické zlepšení dosažené od roku 1991, kdy byla směrnice o čištění městských odpadních vod přijata. 

Podrobné připomínky a doporučení si můžete přečíst v plném znění zprávy na adrese www.eca.europa.eu. 
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