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Předmluva

Řízení se týká účinného provádění společensky přijatelné 
alokace a regulace a je tedy značně politické. Řízení je 
mnohem širší pojem než vláda sama o sobě a zahrnuje vztah 
mezi společností a její vládou. Řízení obvykle představuje 
nepřímé reakce prostřednictvím hodnot, norem a tam kde je 
to možné, prostřednictvím zákonů. Pojem řízení samozřejmě 
zahrnuje zákony, nařízení a instituce, ale také se vztahuje 
k vládní politice a jejím opatřením, k vnitrostátním aktivitám, 
k celému souboru vlivů, včetně sil ovlivňujících mezinárodní 
trhy, soukromý sektor a občanskou společnost. Ty jsou střídavě 
ovlivňovány politickými systémy, v rámci kterých fungují. 
Národní suverenita, společenské hodnoty nebo politické 
ideologie mohou mít silný vliv na pokusy změnit ta opatření, 
která mají vztah k vodohospodářskému sektoru, jako jsou např. 
právo nebo korupce v oblasti vody a půdy.

Cílem této práce je prezentovat souvislou diskusi o řízení 
hospodaření s vodou a ukázat, jak souvisí s rozvojem 
a managementem vodních zdrojů. V několika posledních 
letech byla přijata koncepce integrovaného řízení vodních 
zdrojů (IWRM-Integrated Water Resources Management) jako 
prostředek k zajištění vyrovnaného, ekonomicky stabilního 
- a z hlediska životního prostředí - trvale udržitelného řízení 
vodních zdrojů a poskytování služeb souvisejících s vodou. 
Tento přístup GWP definuje jako proces, jež podporuje 
koordinovaný rozvoj a management vodních zdrojů, půdy 
a ostatních zdrojů za účelem maximalizace výsledného 
ekonomického a společenského přínosu, bez kompromisů 
vzhledem k trvalé udržitelnosti životně důležitých ekosystémů 
(GWP, 2000). IWRM vyžaduje nový rámec, který umožní 
důležité změny existujících interakcí mezi politikou, zákony, 
předpisy, institucemi, občanskou společností a spotřebiteli. 
Schopnost realizace těchto změn závisí tudíž na změnách 
v řízení.



Tato publikace vznikla v GWP jako součást Dialogu o efektivním 
řízení hospodaření s vodou. Je určena odborníkům, působícím 
v oboru vodního hospodářství, kteří potřebují být podrobně 
seznámeni s otázkami spojenými s řízením hospodaření 
s vodou, protože o nich musí často diskutovat a obhajovat 
je mimi vodohospodářský sektor. Ačkoli se řada diskusí 
zabývá řízením, vodohospodářská komunita s ním není příliš 
obeznámena. Kapitola 1 této publikace se zabývá tím co to 
vlastně řízení je. Vychází ze současných názorů Kooimana 
(1993), Keohane a Ostroma (1995), Pierra (2000) a dalších, 
ale nevydává se za vyčerpávající analýzu a nezabývá se 
širšími sférami „dobrého řízení“ jako jsou např. demokracie, 
volební systém a suverenita. Kapitola 2 je zaměřena na 
zvláštní aspekty řízení hospodaření s vodou a zahrnuje jak 
management vody jako přírodního zdroje, tak využití vody pro 
společenské a výrobní účely. Kapitola 3 prezentuje některé 
náměty, jak dosáhnout efektivního řízení hospodaření s vodou, 
bereme-li v úvahu řízení jak uvnitř tak vně vodohospodářského 
sektoru. Tato publikace nepředstírá  dokonalost a jejím jediným 
cílem je stimulovat praktické myšlenky a řešení. Závěrečná 
Kapitola 4 shrnuje některá pozorování o řízení hospodaření 
s vodou, která je třeba brát v úvahu při reformě systému a uvádí 
příklady některých opatření, jež probíhají.
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1. Co je řízení?

Řízení  znamená uplatnění ekonomických, politických 
a administrativních pravomocí k vedení záležitostí země na 
všech úrovních..., zahrnuje mechanismy, procesy a instituce, 
jejichž prostřednictvím vyjadřují občané i skupiny  své zájmy, 
uplatňují svá zákonná práva a jednají o rozdílných názorech 
(United Nations Development Programme, 2001).

Řízení vody se týká  souboru politických, společenských, 
ekonomických a administrativních systémů, vhodných k rozvoji 
vodních zdrojů a hospodaření s nimi včetně dodávky služeb 
souvisejících s vodou na různých úrovních společnosti. 
(Global Water Partnership, 2002).

Řízení ovlivňuje široký společenský systém vládnutí, který 
zahrnuje - ale neomezuje se jen na - užší perspektivu vlády 
jako rozhodující politické entity dělající rozhodnutí. Žádná 
jednoduchá definice řízení neexistuje a lze se setkat s různými 
přístupy. Některé z nich řízení chápou jako úzce spjaté 
s otázkami finanční odpovědnosti a administrativní účinnosti. 
Jiné se zaměřují na širší politické zájmy ve vztahu k demokracii, 
lidským právům a  souvisejícím procesům. Existují také 
přístupy, které na řízení pohlížejí z hlediska shody či neshody 
mezi politicko-administrativním a ekologickým systémem 
nebo ve vztahu k provozování a managementu služeb. 
Řízení je dnes praktikováno ve všech zemích a cílem je jeho 
zefektivnění. Aby bylo dosaženo efektivnější řízení hospodaření 
s vodou, je nezbytné vytvořit prostředí, jež by umožnilo účinné 
iniciativy soukromého i veřejného sektoru a zapojení všech 
zainteresovaných při jasně formulovaných potřebách.

Řízení zahrnuje způsob, kterým je alokační a regulační politika 
aplikována v managementu zdrojů (přírodních, ekonomických 
a sociálních) a zahrnuje v plné šíři oficiální a neoficiální 
instituce, prostřednictvím kterých jsou pravomoci uplatňovány. 
Novým pojmem v diskusi o kombinaci oficiálních a neoficiálních 
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institucí je rozdělené řízení (Kooiman, 1993), o němž bude řeč 
později. Je to silně politický element v řízení, který zahrnuje 
jak udržování nejrůznějších zájmů v rovnováze, tak konfrontaci 
s politickou realitou.

Ačkoliv politika může určit program, priority a vizi, lidé potřebují 
systémy  řízení, které dodají politickým vizím důvěryhodnost. 
Konečně, řídící struktury musí být založeny tak, aby plnily 
každodenní úkoly.

Řízení jako vynucovací mechanismus
Potřeba společného postupu a organizace řízení vychází 
z toho, že bez společného vynucování „institucí“, jako jsou 
např. vlastnická práva, by anarchie, která by pravděpodobně 
nastala, vedla k problémům, brutalitě a nakonec stejně pouze 
k dočasným krátkodobým výsledkům. Ve světě, v němž 
žijí nedokonalí lidé, je potřeba společné organizace, která 
by udržovala v rovnováze pozitivní a negativní aspekty 
a bránila „špatným“ lidem činit zlo, stejně jako by „dobrým“ 
lidem umožňovala konat dobro (maje samozřejmě při tom 
na mysli, že dobří a špatní lidé mohou být v různém období 
totožní). Nicméně existence řízení sama o sobě nestačí. 
Předpokládáme-li, že  hráči ve „hře, jíž se říká politika“ jsou 
lidské bytosti, egoistické a oportunistické, jsou na místě 
omezení (buď volební, konstituční, právní nebo jiná), která by 
zajistila, že politický proces nebude zneužit pro vykořisťování.

Kdo je skutečně zodpovědný: modely systémů řízení
Řízení může mít mnoho různých forem, závislých na 
ekonomických, kulturních a politických normách dané země 
a chování zákonodárných sborů a zákonodárců. V některých 
zemích se politici a byrokracie trvale dohadují o legislativě 
a pozornost je tam zaměřena hlavně na oblast exekutivy, 
zákonodárný sbor je většinou „mimo hru“.V jiných zemích mají 
rozhodující postavení poslanci parlamentu a jejich stoupenci, 
zde je pozornost zaměřena na volená shromáždění. Abychom 
porozuměli tomu, co je to demokratické politické chování, 
musíme pochopit, že poslanci parlamentu se „cílevědomě 
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snaží o své znovuzvolení“. Jejich cílem je zlepšit prosperitu 
svých voličů v co možná nejkratší době, aby si zajistili své 
znovuzvolení. To odůvodňuje potřebu silných systémů řízení, 
které by zajistily prosperitu a současně zabránily nebezpečím, 
vyplývajícím z takových krátkodobých zájmů. Zákonodárci 
mají k dispozici pouze omezený rozsah informací a navíc se 
specializují jen na určitou oblast, v ostatních oblastech získávají 
podněty z jiných informačních zdrojů (agentury, kolegové, 
veřejná média, zprávy výborů atd.), ze kterých si musí udělat 
vlastní úsudek.

Jedním z klíčových prvků řízení je vytvoření rámce 
(institucionálního a administrativního), ve kterém mohou lidé 
s různými zájmy i osoby nezúčastněné v klidu diskutovat, 
spolupracovat a koordinovat své činnosti. K překonání 
neslučitelných rozdílů je třeba zvolit formu závazného 
rozhodčího řízení (arbitráže), tato povinnost by mohla konec 
konců připadnout vládě a soudnímu systému anebo  v rámci 
OSN multilaterálním dohodám na mezinárodní úrovni.

Problémy dobrého řízení
Řízení ovlivňuje výsledky v oblasti ekonomické, sociální 
i v oblasti životního prostředí. K podmínkám nezbytným pro 
dobré řízení patří kompletnost, odpovědnost, participace, 
transparentnost, předvídatelnost a citlivost. Nesplňuje-li systém 
řízení tyto podmínky, hovoříme o špatném řízení. Špatné 
řízení představuje zvýšené politické a sociální riziko, vede 
k selhání institucí a neschopnosti poradit si se společnými 
problémy. Samozřejmě, že systémy řízení mohou jednání 
usnadňovat a nevytvářet překážky rozvoje. Dosažení správné 
rovnováhy je předmětem permanentní diskuse, je to nepřetržitě 
pokračující proces, jež se v průběhu času mění. Sociální 
analýzy ukázaly, že existuje silný kauzální vztah mezi lepším 
řízením a lepšími výsledky rozvoje, např. vyšším příjmem na 
obyvatele, nižší kojeneckou úmrtností a vyšší gramotností 
(Kaufmann a kol., 1999). Zmenšení chudoby lze dosáhnout 
stabilní a přesnou  společenskou objednávkou, založenou na 
jasných institucionálních pravidlech a efektivních a vyrovnaných 
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trzích. Efektivní řízení je tedy základem pro zmenšení chudoby 
a může chudým pomoci, aby si „pomohli sami“. Špatné řízení 
je bariérou rozvoje a chudým ubližuje jak ekonomickými 
tak mimoekonomickými cestami, dělá je zranitelnějšími 
a neumožňuje jim přizpůsobovat se změnám. Výsledkem pak 
jsou slabé a deformované trhy, které brzdí rozvoj i možnosti 
zaměstnání. K přeměně špatného řízení na efektivnější je 
nezbytná strukturální a institucionální reforma, která zahrnuje 
takové kroky, jako jsou odpovědnost při rozdělování veřejných 
fondů, vytváření  podmínek pro lepší formulaci a realizaci 
politiky a vynucovací mechanismy. To představuje změnu 
v rozhodování a implementaci do obsáhlejších procesů, v nichž 
občanská společnost a soukromý sektor mají jasně definované 
úlohy (sdílení odpovědnosti na základě PPP – public-private 
partnership). Rozdělení práce mezi různé aktéry, sdílení 
odpovědnosti a udržení mocenských vztahů v rovnováze, 
to jsou všechno součásti téhož procesu, který je definován 
systémem vlády.

Stát a společnost
Řadu let existuje otázka: „Může stát řídit společnost?“. 
Řízení se v minulosti zabývalo tím, jak stát ovládá společnost 
a ekonomii prostřednictvím politiky (často determinované 
ekonomickou silou), definováním cílů, opatřeními v oblastí 
financí, stanovením priorit atd. V nejrozvinutějších státech, 
pro něž je typická silná společnost a slabý stát, je i dnes tento 
model dominantní, zvyšuje riziko špatného hospodaření se 
zdroji a špatné finanční politiky.

Dnes si klademe otázku: „Může společnost koordinovat a řídit 
sama sebe?“ To je podstata rozděleného řízení, jež bere 
v úvahu koordinaci a různé formy oficiálních a neformálních 
typů interakcí mezi státem a společností, úlohu občanské 
společnosti a politických systémů. Je více soustředěno na 
společnost a méně centrálně plánováno, se systémy řízení, 
zajišťujícími rovnováhu sil, které samozřejmě uznávají, že 
politická moc je v podstatě odvozena z ekonomických zdrojů 
a nástrojů. Dnes však v mnoha rozvinutých zemích vláda už 
neuplatňuje monopol na organizaci řízení.
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Na počátku 21. století tak hledáme soudržnost  a odpovědnost 
ve spleti organizací národních(a mezinárodních) politických 
systémů. Nicméně mnoho dnešních institucí a systémů 
řízení vzniklo v 19. století s cílem dohlížet na stát, jehož 
funkce byly mnohem omezenější než jsou dnes. Rozvojové 
země čelí specifickým problémům systémů, jak domácích 
tak importovaných. Neočekává se, že by rozvojové země 
mohly nebo dokonce měly převzít stejné systémy jako 
industrializované státy, ale existují základní principy efektivního 
řízení, které i tyto země mohou přijmout za své. Stát potřebuje 
jednat rychle, a vybudovat základní infrastrukturu pro další 
rozvoj, nemůže čekat na vznik „ideálních“ systémů řízení. 
Přesto by se měl každý rozvoj uskutečňovat ruku v ruce 
s reformami řízení, které jej pomohou učinit trvale udržitelným. 
Pozornost by ale měla být věnována tomu, aby nedocházelo 
k dalšímu oslabování již tak slabého státu.

Skutečné otěže moci – od hierarchie 
k postoupení pravomoci
Historický kontext řízení se liší v čase i prostoru. 
Např. v Evropě a Severní Americe byly dominantními silami 
v pozadí, jež utvářely systémy řízení, průmysl a kapitálové 
investice podporované silným státem. Nicméně tradiční základy 
politické moci byly v posledních asi dvaceti letech narušeny 
a institucionální síla státu je zpochybňována. Oslabení centrální 
úlohy státu napomohly některé nedávné změny ve společnosti.
Mezi tyto změny patří:
• fiskální krize uvnitř státu (omezení zvyšování daní)
• technologický pokrok, který usnadňuje vytváření sítí
 a decentralizaci
• proces globalizace, včetně deregulace finančních trhů  
 a „vrtkavosti“ kapitálu, které omezují schopnost státu řídit  
 ekonomiku
• asertivnější sub-národní  demokracie ve všech městech  
 nebo polo-autonomních regionech
• nadměrná pracovní zátěž a odpovědnost menších státních 

byrokratických aparátů
• velká koncentrace lidí a politické moci v městských   
 oblastech.
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Hierarchické řízení
Modernizace je všeobecně chápána jako evoluce 
politických systémů seshora dolů, systémů hierarchické 
vlády s centralizovaným institucionálním prostředím 
k decentralizovanějším administrativním formám. Neexistují 
žádné důkazy toho, že decentralizovanější systémy jsou nutně 
efektivnější než ty centralizované. Skutečnou prověrkou je 
„co funguje v konkrétním prostředí“. Nicméně existuje zjevný, 
stále se prohlubující rozdíl mezi těmi zeměmi, kterým se 
podařilo posunout směrem k decentralizaci (výkonu funkcí 
na nejnižší možné efektivní úrovni) a těmi, které zůstávají 
centralizovány a stagnující. Uvedené změny mají ještě větší 
dopad v chudších zemích, kde rostou naděje na lepší  kvalitu 
života. Stoupá nespokojenost s neefektivní a nákladnou 
státní mašinérií, s nedostatkem vizí a schopnosti vedení, se 
špatnou finanční disciplinou a politickými příkazy, ochromujícími 
administrativní funkce. Pokud jde o rozdělené řízení, bohaté 
i chudé země se obvykle vyvíjejí odděleně. V rozvinutých 
zemích existuje větší počet mechanismů k vybudování 
požadovaného nového systému řízení, než je tomu ve většině 
zemí méně rozvinutých. Je nezbytně nutné, aby si jednotlivé 
země vytvořily svůj vlastní systém řízení, a to prostřednictvím 
poznatků a nikoliv napodobováním nevhodných modelů 
bohatších zemí s jinými historickými a kulturními tradicemi.
 
Řízení ovládané trhem
Po skončení studené války, v posledních dekádách 
20. století, byl trh mnoha lidmi v západních zemích považován 
za všelék na řešení ekonomického růstu, sociální spravedlnosti 
a problémů životního prostředí. To vedlo k deregulaci, k širšímu 
zapojení soukromého sektoru a ke změně úlohy státní správy 
a občanské společnosti. Tato institucionální restrukturalizace 
státu vedla k omezení vládních zásahů a řídících funkcí, 
k růstu individualismu (méně kolektivních řešení), kdy 
soukromé podniky a trh byly považovány za prvotní zdroj 
mechanismu alokace. Tento model řízení ovládaného trhem 
je bezprostředním zázemím, v němž my nyní testujeme řízení 
ve vztahu k managementu vodních zdrojů a dodávce služeb 
souvisejících s vodou. 
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Dnes líbánky s liberálním modelem řízení ovládaného trhem 
skončily a je třeba odpovědět na závažnou otázku. Mnoho lidí 
zvažovalo, zda být spíše jednoduššími (hierarchie nemohou 
uspokojivě fungovat, ale ani trhy nefungují vždy a za všech 
okolností) či reprezentovat širší společenské hodnoty. Řada 
lidí hledala nové nástroje a nové formy výměny mezi státem 
a společností, které lze vyvinout k zajištění politického řízení 
a společenské podpory. Výsledkem těchto průzkumů jsou 
doporučení pro management o spolupráci, spoluúčasti na řízení 
a rozděleném řízení.
 
Rozdělené řízení
Na počátku nového milénia je zpochybňována úloha státu 
při řízení a vedení společnosti, a to soudržnými místními 
strukturami (občanská společnost, soukromý sektor) 
a globálními strukturami (mezinárodní organizace a nevládní 
organizace). Tytéž struktury rovněž stát podporují v jeho 
úsilí o rozvoj společnosti. To vede k dynamickému vztahu 
mezi různými společenskými silami. Mnoho politiků (zvláště 
západních) vidí stát stále více jako součást problému, 
nikoliv jako jeho řešení. Stále sílí volání po návratu k menší 
vládě, návratu k ideologii z období po 2. světové válce, tj. 
hierarchickému centrálnímu státu, pečujícímu  o své občany. 
Stát už nevěří, že může sám vyřešit sociální problémy (zvláště 
pak problémy týkající společnosti a životního prostředí) 
a soukromý sektor se sám rovněž nemůže vypořádat 
s problémy chudých a otázkami životního prostředí. Řízení 
a kontrola či hierarchický model a modely řízení ovládaného 
trhem jsou tak stále více oslabovány.

Je zřejmé, že moderní řízení vidí možnost doplnit oficiální 
orgány neoficiálními autoritami (s rostoucí důvěrou), 
např. prostřednictvím správné koordinace a kooperace 
veřejného a soukromého sektoru vedoucí ku prospěchu 
obou jmenovaných, ale také zákazníka/občana. Příkladem 
takových spolupracujících organizací jsou GWP a mezinárodní 
nevládní organizace Transparency International. Je třeba, 
aby se stát na novou situaci adaptoval a rozdělené řízení je 
institucionální reakce na změny  prostředí. Rozdělené řízení je 
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tedy empirickou manifestací přizpůsobení se státu jeho okolí. Je 
pojmovým vyjádřením koordinace sociálního systému a zvláště 
úlohy státu v tomto procesu.

Vybudování moderních systémů řízení
Moderní řízení se může zabývat tím, jak udržet určitou 
výkonnost řídícího mechanismu ve světě plném externí 
(a interní) společenské nezávislosti. Vytváření národních 
právních předpisů (pravidel hry) je stále komplikovanější, 
protože ve společnosti existuje řada neformálních institucí. 
To vede k nárůstu předpisů, které právo velmi komplikují, 
vzhledem k rozsahu, složitosti a nákladnosti právního systému 
samotného a nakonec i jeho neschopnosti právo vymáhat. 
V mnoha rozvojových zemích bují nelegální neformální aktivity 
jako jediná alternativa k absurdní státní byrokracii
(de Soto, 2000).

Velmi důležitým aspektem řízení je odstranění korupce. 
S ohledem na nedostatek informací a politické vůle bylo 
až donedávna nemožné otevřeně diskutovat o tomto 
problému, který je rozšířený  po celém světě a týká se jak 
veřejného tak soukromého sektoru. Zákon se může s tímto 
problémem vypořádat, je to však těžkopádný a nákladný 
prostředek, poslední možnost, stejně tak je obtížné 
a nákladné „přivést“ viníky až před soud. S problémy korupce 
se lze vypořádat rozděleným řízením, otevřenou soutěží, 
zodpovědnější veřejnou správou a transparentnějšími postupy. 
Existuje mnoho opatření, která mohou být použita bez 
pomoci práva, např. omezení intervencí veřejného sektoru 
do ekonomiky, reforma veřejné správy, liberalizace a snížení 
byrokracie a zajištění odpovídajících platů zaměstnancům. 
Všechna tato opatření mohou pomoci zmenšit pokušení 
ke korupci. Regulátoři, „hlídací psi“ (např. některé nevládní 
organizace a silná nezávislá media) a obyčejná lidská slušnost 
(např. společná sociální odpovědnost, kodex  chování atd.) 
mají k dispozici společenské sankce, které od korupce odradí 
všechny, až na ty nejbezohlednější.
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Podobně roste počet nevládních organizací a společenských 
skupin, které – ze své úzké základny - volají po činech, ale za 
důsledky těchto činů nenesou žádnou odpovědnost. Mezery 
v řízení, způsobené slabostí legitimní místní správy jsou často 
vyplňovány organizacemi bez jakékoli odpovědnosti. 

Vlády často vystupují v protichůdných rolích, kdy jsou současně 
poskytovatelem služeb i zárukou odpovědnosti za tyto služby. 
Místní samospráva často chybí nebo je slabá a společenské 
organizace nemají žádný právní základ. Proto je klíčovým 
prvkem efektivního řízení reforma institucí (postihující jak 
stát tak společenské instituce) s cílem přenesení co možná 
největšího počtu funkcí ze státu na společnost a cílem 
demokratizace co možná největšího počtu organizací ve 
společnosti. To může znamenat posun směrem ke společnosti 
s omezenou, ale silnou vládou a zpolitizovanou občanskou 
společností, a tedy posun od rozbujelé byrokracie k ústavně 
řízené, demokraticky samosprávné společnosti. Dublinské 
principy zjevně tuto koncepci rozděleného řízení reflektují.

Systémy řízení musí být vybudovány tak, aby překonaly 
problémy zákonnosti a odpovědnosti pouze samotného trhu. 
To lze docílit zřízením sítě samosprávy a takových pravidel, 
aby existovala nezávislá kontrola a rovnováha. Nicméně 
západní řízení je často založeno na společenském uspořádání 
spravedlivého rozdělení a silných „hlídacích psů“, které 
nelze do rozvojových zemí snadno přenést. Systémy řízení 
udržují v rovnováze moc a priority. Vláda může „rozhodnout“, 
jak strukturovat společnost pomocí stimulů (např. rozpočty 
využívají k motivaci peníze). Musí však vzít v úvahu vnitřní 
a vnější tlaky a ekonomické síly, včetně snah a priorit občanské 
společnosti, mezinárodně uznávaných konvencí a deklarací, 
decentralizace a regionální spolupráce, stejně jako priority 
dárců (pro chudší země), makro politiku (finance a plánování) 
i krátkodobé politické priority.

Zavedení efektivních systémů řízení je klíčovým aspektem 
rozvoje spolupráce na mnoho let a všichni hlavní dárci 
i rozvojové banky, stejně jako soukromí investoři přikládají 
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řízení značnou váhu při posuzování účinnosti a efektivnosti 
svých investic. Význam řízení při jejich rozhodování ilustruje 
fakt, že soukromí investoři jsou připraveni platit firmám (např. 
Economist Inteligence Unit) za informace o řízení. Tento 
proces je pomalý a může způsobovat nelibost vůči zásahům do 
národní suverenity, která je obvykle soustředěna na nejvyšší 
politické úrovni. Zaměřením otázek spojených s řízením 
konkrétně na obor vodního hospodářství lze získat praktičtější 
a dostupnější řešení.

2. Řízení hospodaření s vodou

Po konferenci v Dublinu v r.1992 byly vytyčený významné 
mezinárodní cíle, týkající se řízení hospodaření s vodou. Na 
Světovém fóru o vodě v Hágu v r.2000 bylo v Rámcovém 
programu GWP (GWP, 2000) konstatováno, že krizové situace 
související s vodou jsou často krizemi řízení a že vytvoření 
efektivního řízení hospodaření s vodou je jednou z hlavních 
priorit. Deklarace ministrů z Hágské konference (2000) tento 
názor podpořila a apelovala na „uvážené a kvalitní řízení 
hospodaření s vodou a zapojení veřejnosti a všech, kterých 
se to týká do managementu vodních zdrojů.  Na Freshwater 
Conference v Bonnu v r. 2001 ministři doporučili 3 oblasti 
činnosti, přičemž řízení hospodaření s vodou je považováno 
za nejvýznamnější z nich. Navrhli, aby každá země vytvořila 
opatření pro řízení hospodaření s vodou na všech úrovních 
a tam, kde je to možné, byly reformy vodního hospodářství 
urychleny. Výroční zasedání OSN v r. 2000 (Millenium 
Assembly) zdůraznilo nutnost zachování kvality životního 
prostředí a dohledu nad jeho ochranou a zvláště zastavení 
trvale neudržitelné exploatace vodních zdrojů rozvojem 
strategie managementu vody na regionální, národní a lokální 
úrovni, která podpoří jak srovnatelnou dostupnost tak adekvátní 
dodávku. To bylo následně schváleno Světovým shromážděním 
o trvale udržitelném rozvoji v r. 2002, na němž hlavy států určily 
konkrétní cíl, a to vypracování IWRM a plánů  na dosažení 
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efektivity v oblasti vody do r. 2005. Aby  tyto plány  měly 
smysl, je zapotřebí, aby systémy řízení vstoupily do povědomí 
lidí, stejně jako bude zapotřebí jejich souhlas s nezbytnými 
reformami. 

V čem spočívá řízení hospodaření s vodou?
Pojem „řízení hospodaření s vodou“ je třeba pečlivě definovat, 
protože ho není snadné pochopit. Je také důležité definovat 
rysy, které dělají řízení hospodaření s vodou efektivním. Global 
Water Partnership definuje řízení hospodaření s vodou takto:

Řízení hospodaření s vodou se týká politických, sociálních, 
ekonomických a administrativních systémů, vhodných k rozvoji 
a řízení vodních zdrojů a dodávky služeb souvisejících s vodou 
na různých úrovních společnosti.

Pojem řízení hospodaření s vodou zahrnuje schopnost 
navrhnout veřejnou politiku a institucionální rámec, jež jsou 
společensky přijatelné a mobilizovat sociální zdroje na jejich 
podporu. Cílem formulace „vodní politiky“ musí být trvale 
udržitelný rozvoj vodních zdrojů a jejich efektivní využívání 
a skutečnost, že všichni zainteresovaní účastníci se musí na 
tomto procesu podílet. Aspekty řízení přesahují technické 
a ekonomické aspekty vodního hospodářství. Řízení vody 
nás posouvá ke zvažování politických a administrativních 
hledisek řešení problémů či hledání možných alternativních 
řešení. Řízení hospodaření s vodou je podmnožinou 
mnohem obecnějších problémů vytváření národní materiální 
a institucionální infrastruktury a ještě širšího tématu sociální 
kooperace.

Řízení hospodaření s vodou je spojeno s těmi politickými, 
sociálními a ekonomickými organizacemi a institucemi (a vztahy 
mezi nimi), které jsou důležité pro rozvoj vodních zdrojů 
a jejich management. Složitost použití vody ve společnosti, její  
rozvoj, alokace a nestranné a efektivní řízení a zajištění trvale 
udržitelného stavu životního prostředí, s sebou přináší fakt, že 
při rozhodování o společných vodách a omezených finančních 
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a lidských zdrojích, jsou prezentovány a respektovány 
různorodé názory. Řízení vody se týká funkcí, rovnováhy 
a struktur uvnitř sektoru vody (interní řízení). Zahrnuje jak 
rámec společenských smluv v oblasti vlastnických práv, tak 
vnitřní uspořádání k jejich realizaci a vymáhání, známé jako 
„právo“. Vlivy, vycházející z občanské společnosti i od stávající 
vlády jsou považovány za část externího řízení hospodaření 
s vodou, o kterém bude řeč později. Ačkoliv problémy řízení 
hospodaření s vodou vznikají v ekonomické a technické oblasti, 
ve většině zemí je hnací silou politika. Efektivní řízení vodních 
zdrojů a dodávky služeb souvisejících s vodou bude vyžadovat  
společný závazek vlády a různých skupin občanské společnosti, 
zvláště na lokálních úrovních, stejně jako soukromého sektoru.

Principy a právní základy řízení hospodaření s vodou
Dublin Water Principles deklarovaly úlohu státu objasnit 
a podporovat systém vlastnických práv v oblasti vodních zdrojů 
a prostřednictvím principu participace managementu prosazovat 
smysluplnou decentralizaci na nejnižší možné úrovni. V mnoha 
zemích sílí tlak na nezbytnost uznání a schválení práv 
souvisejících s vodou. Formalizace práv vyvolává komplexní 
otázky o pluralitě nároků a vyváženém rozdělení požitků 
mezi sociální skupiny. Stanovuje rovněž odpovědnost, včetně 
odpovědnosti za prevenci znečištění a finanční únosnost. 
Schvalovací proces je často nakloněn ve prospěch bohatých 
a mocných, kteří mohou systém zneužít a ovládnout právo. 
Neoficiální „práva“, jež jsou definována místně s jejich 
historickými pravidly a principy, jsou stejně významná jako 
práva formální, a nevhodná formalizace může vést ke konfliktu 
oficiálního s tradičním. Pro přístup k vodním zdrojům může 
být formalizace práv nepotřebná či nedostačující. Má-li mít 
právo význam, a to bez ohledu na to, jde-li o právo oficiální či 
neformální, má schopnost ochrany práv proti konkurenčním 
zájmům zásadní význam. Musí být rovněž zodpovězena otázka 
do jaké míry slouží proces postoupení práv k vodě pouze části 
populace nebo jejímu celku.
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Rozdíly v právech k vodě
Teoretické základy řízení hospodaření s vodou jsou 
podmnožinou teorií kolektivního chování. Bohužel ani jedna 
jednoduchá teorie není schopna vysvětlit jakoukoli situaci. 
Mezi přístupy filosofické kontinentální Evropy, Latinské Ameriky 
a pragmatických americko-anglo-saských škol myšlení je často 
značný rozdíl. Relativně jasné původní vymezení vlastnických 
práv a experimentování s těmito právy vedlo v USA v průběhu 
doby k flexibilnějšímu řízení hospodaření s vodou. Tento přístup 
umožňuje přizpůsobení se změnám ekonomických a sociálních 
podmínek a nevyžaduje vybudování institucí, které by pokryly 
všechny možné eventuality. Existují také systémy, které jsou 
směsicí přístupů občanského práva  (filosofické, pocházející 
z Římského práva) a zvykového práva (pragmatické, z V.
Británie), stejně jako existují systémy s jinými historickými 
kořeny (např. z Ameriky před Kolumbem, Indie a islámských 
zemí).

Existují také systémy sociálních práv a odpovědností, které 
přetrvávají jako tradiční a nekodifikované, ale proto nejsou 
nutně slabší než psaná pravidla, neboť jsou součástí kulturních 
zvyklostí a tradic. Pro řízení je důležité vnímání spravedlnosti. 
Nicméně, pojem flexibility a spravedlivého rozdělování je zcela 
cizí pro mnoho zemí, jejichž řídící systémy jsou nepružné 
a nedovolují použití „zdravého rozumu“. Schopnost adaptace 
často chybí a bez existence vynutitelných sankcí, napomáhají 
špatné systémy řízení silným. Z toho důvodu je velmi obtížné 
a dokonce nebezpečné přenést praktiky, založené na flexibilitě 
a pragmatismu do prostředí řízení rozvojových zemí, kde 
běžný sociální systém nedisponuje adekvátními sankcemi proti 
ničemům (Solanes, 2002).

Práva k vodě se týkají vlastnických práv
Stát má díky své ústřední funkci definování vlastnictví, 
užívacích práv a odpovědností významnou úlohu. V moderních 
pluralitních demokratických společnostech je fungování státu 
také založeno na státní péči (posun od soukromé do veřejné 
sféry) o nákladné monitorování a zajišťování dohledu nad 
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redistribucí. Bez tohoto dohledu, nazývaného „ právo“, systémy 
vlastnictví nikdy nepřekročí pouhé přivlastňování, chování za 
nímž stojí síla. Diskuse o právech k vodě se obvykle soustřeďují 
na  práva držitelů vlastnického práva a ignorují odpovědnost, 
kterou tento držitel má ve vztahu k těm ve společnosti, kdo 
tato práva nemají. Závazky držitele práv je třeba v každé 
diskusi o řízení zdůrazňovat. Každá diskuse o právech k vodě 
musí také brát v úvahu užití a vlastnictví půdy, neboť tyto 
jsou často úzce spojeny, někdy oficiálně prostřednictvím 
pobřežního práva, a dále mohou vlastníci půdy ovlivňovat vodu 
např. prostřednictvím změn ve způsobu užívání půdy (např. 
zalesňování).

Příklady různých režimů vlastnických práv a práv a povinností 
s nimi spojených:
• Otevřený přístup
 Otevřený přístup je režim, kdy nejsou určeny žádné 

definované skupiny uživatelů nebo vlastníků a výhody jsou 
dostupné každému. Jednotlivci mají privilegia (možnost 
jednat bez ohledu na zájmy jiných), ale žádná práva 
(nemožnost ovlivňovat činnost jiných) s ohledem na užití 
a údržbu majetku.

• Společné vlastnictví
 Je definována řídící skupina a tato má právo vyloučit 

nečleny a určit pravidla pro přivlastnění. Nečlenové mají 
povinnost pravidla respektovat. Jednotliví členové řídící 
skupiny mají jak práva, tak povinnosti vzhledem k užívání 
majetku a k hospodaření s ním a tedy vlastní práva 
k hospodaření se zdroji.

• Soukromé vlastnictví
 Jednotlivci vlastní zdroje a mají právo ostatní vyloučit 

a práva převádět. Mají povinnost zdržet se sociálně 
neúnosného využití zdrojů. Ostatní („nevlastníci“) mají 
povinnost respektovat rozhodnutí vlastníků a  očekávat, že 
bude realizováno pouze sociálně přijatelné hospodaření se 
zdroji.
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• Státní vlastnictví
 Voda je propůjčena státu, jednajícímu v zájmu občanů. 

Jednotlivci mají povinnost přijmout a dodržovat  pravidla 
určená státem.

Využívání vodního zdroje může začít v režimu otevřeného 
přístupu, poté bývá ale často přivlastněn některou skupinou 
a stává se tak společným vlastnictvím. Sdílejí-li jednotlivci
nebo skupiny jednotlivců vodní zdroje jako společné vlastnictví, 
lidé jsou spojováni v socio-politickém, ekonomickém 
a ekologickém smyslu (Ostrom, 1999). Obecně vzato, chování 
těch, kdo zdroje sdílejí, ovlivňuje řízení těchto zdrojů bez ohledu 
na vlastnictví, v němž se zdroje nacházejí.

Při regulaci zdrojů má stát tendenci přivlastnit si většinu práv 
ze skupiny společného vlastnictví a vytvořit státní vlastnictví 
s menším podílem vlastnictví soukromého. Stát potom musí 
nést zodpovědnost za správné rozmístění zdrojů. Klíčem 
k řízení hospodaření s vodou na počátku 21. století je tedy 
otázka: „Jak může stát – prostřednictvím politiky –  zajistit 
spravedlivé a nestranné řízení hospodaření s vodou bez 
omezení stimulů pro efektivní využití zdrojů?“

Síť informaci o vodě, konzultace a politická reforma
Jak jsme se již zmínili, jedním z klíčových úkolů řízení je vytvořit 
systém (institucionální a administrativní), prostřednictvím 
kterého lidé zainteresovaní nebo lidé s rozdílnými zájmy
mohou v klidu diskutovat a dohodnout se na kooperaci 
a koordinaci svého jednání. V rámci tohoto systém by mělo 
také dojít ke snížení nákladů díky efektivnějšímu managementu 
hospodaření s vodou. Proto jsou informační sítě (či spolupráce) 
důležité a mohou fungovat v podmínkách, kde jiné řídící 
struktury nemohou. Nejlépe informační sítě fungují, je-li splněna 
kombinace následujících podmínek a akceptovány následující 
předpoklady (Pierre, 2000):
• účastníci potřebují spolehlivé informace
• kvalitu je obtížné definovat a měřit
• komodita se těžko oceňuje
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• profesionální úsudek a odborná znalost jsou ústřední 
hodnoty

• k uspokojení požadavků na lokalizaci a různorodost služeb 
je zapotřebí flexibilita

• je zapotřebí mezisektorová kooperace
• při kooperaci dochází ke konfrontaci různorodých 

organizačních kultur
• účastníci chápou význam strategií spolupráce
• ke snížení míry nejistoty jsou zapotřebí dlouhodobé vztahy
• sledování a vyhodnocování vyžaduje značné politické 

a administrativní náklady
• realizace sebou přináší  dohadování.

Voda téměř všechny tyto podmínky splňuje a poskytuje dobrý 
příklad toho, jak systémy zainteresovaných skupin (např. vláda, 
soukromý sektor nebo společnost) mohou pracovat lépe než 
hierarchie nebo trhy samotné. Trhy představují důležitou síť 
vysoce závislou na informacích.

Plánujeme-li změny v systémech řízení hospodaření s vodou, 
je důležité porozumět a umět rozlišovat mezi různými 
funkčními úrovněmi managementu vody: provozní, organizační 
a konstituční rovinou. První z nich se soustřeďuje na operativní 
řízení a regulaci vody pro specifické účely. Vždy existuje 
dostatek provozuschopných podniků, které pokryjí tuzemskou 
spotřebu vody, čištění odpadních vod, získávání vodní energie, 
zavlažování, management životního prostředí, turistiku atd., 
a ty mohou být jak ve veřejných tak v soukromých rukou. 
Organizační rovina koordinuje a omezuje konflikt mezi těmito 
soutěžícími podniky, spravuje práva a vykonává dozor nad 
užitím vody a nad uživateli v systému. Tuto funkci zajišťuje 
veřejný sektor a zahrnuje např. organizace podniků povodí 
a regulační soustavy, které by měly být autonomní, mají-li 
se chovat nestranně. A nakonec, konstituční rovina vytváří 
prostředí, v němž mohou ostatní funkce fungovat. To určuje 
politika a legislativa, berouce v úvahu externí řízení a politické 
imperativy. V řadě zemí jsou jednotlivé funkce nejasné 
a vlády často mohou být neschopné nebo neochotné plnit 
své povinnosti. V tom případě jsou na úrovni místní správy 
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či komunit často prováděna opatření ad hoc. Ta mohou být 
nedomyšlená, protože jim často chybí oficiální-formální základy 
a mohou být nepříznivě ovlivněna postranními úmysly či vládní 
politikou a zákony. Participační a poradní přístup při reformě 
systému řízení hospodaření s vodou může pomoci posílit místní 
samosprávu a přinést pozitivní aspekty těchto opatření do 
oficiálního systému a snížit jeho zranitelnost.

Nové formy řízení hospodaření s vodou
V rámci hydro-geografických hranic (povodí řek) lze provozovat 
síť moderního řízení. Povodí je uzavřený region, v rámci 
kterého existuje pro obyvatele možnost dohodnout se na 
systému řízení hospodaření s vodou. Hranice jednotlivých 
povodí vedou přes oficiální hranice správních celků a tak 
mohou organizace povodí po místních správách a dalších 
vládních subjektech, které nemusí chtít nutně spolupracovat, 
požadovat, aby tak učinily. Organizace povodí tak mohou mít 
specifické řídící funkce a potřeby. Národní vlády, jednající 
izolovaně, nemohou snadno alokovat a regulovat vodu 
v povodích, protože pravděpodobně dostatečně neznají 
místní zájmy či priority. Nicméně vláda by měla stanovit práva 
a nařízení a vytvořit koncepci, na níž by se místní lidé shodli. 
Regulace uvnitř povodí se musí vypořádat s otázkami kvality 
stejně jako s otázkami alokace. Regulace dalších uživatelů 
z jiných sektorů  jako je zemědělství a průmysl je velmi malá. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat prevenci znečištění 
ze strany zemědělství (obsah solí, nitráty v podzemní vodě) 
a průmyslu (např. koželužny nebo hornictví). V Pákistánu byla 
nedávno zveřejněna vyhláška „Sindh Water“ managementu, 
která připustila potřebu regulace závlah v zemědělství. 
Plánování a management povodí - spojující využití půdy i vody 
- slouží jako prostředky regulace na úrovni povodí, ale až dosud 
neexistovaly snadno dostupné nástroje, jež by to umožnily 
v praxi. Nové přístupy, jež jsou zakotveny např. ve „Water 
Framework Directive“ ( Rámcová směrnice o vodách) EU 
a „Streamflow Reduction Strategies“ (Strategie redukce říčního 
průtoku) v JAR, jsou nyní začleňovány do systémů řízení.
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Práva k vodě a regulace služeb souvisejících s vodou jsou 
klíčové nástroje, o nichž se obšírně diskutovalo a které poskytly 
mnoho příkladů nedostatečného řízení. Zavádění zákonů 
a jejich realizace je politický proces, který souvisí s politickou 
polarizací společnosti. Dobré právní a institucionální nástroje 
v jedné zemi nemusí fungovat v jiných zemích, díky slabému 
nebo nevhodnému externímu systému řízení. Např. flexibilní, 
pragmatický přístup obvyklý v USA se nehodí do kulturního 
prostředí většiny rozvojových zemí. Společným problémem je 
slabá regulace dodavatelů služeb. Např. když silní soukromí 
vlastníci vodohospodářské infrastruktury vyjednají podmínky, 
které ohrozí přínosy pro společnost (např. zvláště výhodná 
návratnost, pevné směnné kurzy a úrokové míry atp.), může to 
vést k rozčarování ze zapojení soukromého sektoru do systému 
dodávky služeb. Podobně jsou-li vlastníky vodohospodářské 
infrastruktury obce, mohou být často manipulováni vládou, aby 
zaměstnávaly nadbytečné pracovníky či mohou být zdrojem 
odčerpávání finančních zisků, které nejsou reinvestovány, 
což následně způsobuje jejich podfinancování a zhoršování 
služeb pro veřejnost. Silná regulace je tedy nezbytná jak pro 
veřejné tak pro soukromé subjekty s jasnou definicí  příslušných 
povinností regulátora i provozovatele.

Snížení spotřeby vody - méně konfliktů
Je zřejmé, že vodní krize jsou způsobeny nárůstem poptávky 
po vodě a snížení poptávky by velmi pomohlo, přestože by stále 
existovaly problémy v oblasti zdrojů a zhoršování prostředí. 
Poptávka po vodě může být omezena dobrovolně použitím 
mnoha různých technických, sociálních a ekonomických 
nástrojů. V podstatě to znamená, že spotřebitel změní své 
preference spotřeby. Nástroje regulace zahrnují  povolení, 
zákazy a přerozdělení různým uživatelům a sama spotřeba 
může také omezit poptávku po vodě. Např. celková poptávka 
po vodě v USA se snížila z maxima v r. 1980, navzdory velkému 
růstu bohatství a populace. To znamená, že udržování kvality 
vodního prostředí je postupně stále snadnější. V tomto případě 
nezpůsobila pokles přímá tvorba ceny vody. Zdá se, že je to 
spíše následek působení externích faktorů, jako jsou vyšší 
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náklady na energie a nezbytná zdokonalení s cílem úspory 
energie u domácích spotřebičů i komerčních zařízení ve vodním 
hospodářství a snížení ceny zavlažovaných plodin. Specifická 
opatření  v oblasti „vodní politiky“ jako je omezování vypouštění 
odpadních vod a prosazení federálních požadavků na udržení 
ekosystémů měla také významný dopad.Je třeba poznamenat, 
že tlak dobře informované veřejnosti funguje jako hnací síla pro 
politiku změn a technologických inovací k dosažení úspor vody. 
Každý člověk omezil svou spotřebu vody a co více,  v USA  
vznikly podstatné rozdíly v dostupnosti vody. 

Podstatnou věcí je rozsah, v němž procesy vyhlášení  
a decentralizace vodních práv pomáhají části populace nebo 
jejímu celku. Otázka zapojení soukromého sektoru (PSP) do 
služeb souvisejících s vodou se nedávno stala předmětem 
sporů. Nicméně z hlediska řízení je forma vlastnictví dodavatele 
méně významná, než způsob ochrany spotřebitele. Jak 
veřejní, tak soukromí dodavatelé mohou prostřednictvím 
nařízení, cenové politiky a dodavatelských norem nejchudší 
část populace buď akceptovat či vyloučit. Např. překlenovací 
subvence, je-li použita uváženě, je užitečným nástrojem, 
obecně používaným všude na světě ve prospěch chudých, bez 
nepříznivých dopadů na ostatní obyvatelstvo nebo ekonomiku.

Politika řízení hospodaření s vodou má typicky sociologické 
a ekonomické faktory, (struktury, instituce atd.), které jsou 
mimo proces zásobování vodou a odrážejí obecné politické 
uspořádání země, pozici institucí zabývajících se vodou. Pro 
managera vodních zdrojů nebo poskytovatele služeb ve vodním 
hospodářství tvoří politika určitě část jejich pole působnosti, ale 
obvykle není považována za zásadní.

Neúspěchy řízení
Základním tématem společenské vědecké literatury je 
představa, že všechny řídící struktury přestanou fungovat a že 
všechny hierarchie a trhy mají svá omezení a také zaniknou. 
Efektivnější režimy nebo systémy řízení musí být vytvořeny 
tak, aby se předešlo selhání řízení, trhů a systémů či jejich 
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kombinaci. Např. voda není obyčejný ekonomický statek, někdy 
je veřejný, někdy soukromý a někdy něco mezi tím. Její vývoj 
může vést k přirozeným monopolům, což představuje hlavní 
ekonomické vedlejší vlivy.

Neúspěchy řízení jsou uvedeny v Tabulce 1. Týkají se všech 
zemí a je třeba se s nimi vypořádat. GWP připravilo pro IWRM 
(GWP,2001) soubor prostředků, které zahrnují celou škálu 
nástrojů, jež lze použít  k vypořádání se s neúspěchy řízení. 
Institucionální a komunikační mezery jsou pravděpodobně 
ty nejobtížnější. Máme-li dosáhnout efektivního řízení 
hospodaření s vodou, je empirické posouzení toho, jak překonat 
problémy způsobené selháním trhu, vlády a systému pro každé 
specifické prostředí velmi nedůležité. Existují neúspěchy, 
s nimiž se vodohospodářští experti nemohou snadno vypořádat, 
neboť leží vně oboru vodního hospodářství, např. národní 
institucionální struktury, které brání politickým vizím, špatně 
fungující mechanismy pro mezioborový dialog a veřejné 
statky jako jsou regulace povodní a řízení období sucha. 
Vodohospodářská komunita přesto potřebuje pochopit tato 
omezení  externího řízení a závazky k organizacím vně sektoru 
vodního hospodářství, aby mohla hledat řešení.

Řízení vně sektoru vodního hospodářství
Řízení hospodaření s vodou může čerpat poznatky 
z existujících struktur řízení v ostatních odvětvích v zemi, např. 
prostřednictvím upevnění vlastnických práv, obecných pravidel 
a zákonů. Např.jisté obecné zákony státu Kalifornie napomohly 
vzniku „Povodí podzemních vod“ Kalifornie“. Konec apartheidu 
v JAR umožnil zásadní změny v právech k vodě a přijetí 
východoevropských zemí do Evropské unie uspíšilo proces 
zdokonalení řízení hospodaření s vodou. A naopak, úspěšnost 
poskytovatelů služeb (dodavatelů), může také uvést v platnost 
a posílit  politické praktiky, které to umožňují. Existuje několik 
příkladů toho, že řízení hospodaření s vodou ovlivňuje řízení 
vně sektoru vodního hospodářství. Nejznámějším z nich je 
třeba spolupráce v Nizozemí na počátku 20. století, která byla 
významnou součásti budování blahobytu Holandska.

GLOBAL WATER PARTNERSHIP

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ S VODOU26



Není překvapením, že poskytovatelé vodohospodářských 
služeb cítí dopad externího řízení na jejich vlastní interní řízení. 
U služeb není neobvyklé, že jsou paralyzovány politickými 
zásahy a konflikty. Externí řízení může skutečně bránit 
vzniku nových forem poskytování služeb, ať už neznalostí 
nebo díky vedlejším zájmům. V extrémních podmínkách to 
může dokonce u pochybných poskytovatelů služeb vést až 
k zapojení organizovaného zločinu. Velký počet intervencí ze 
sféry externího řízení by mohl být limitující, ale jiné jsou zase 
stimulační, integrační a prospěšné, v tomto „běhu na dlouhou 
trať“. Tento pohled na řízení dokládá, že politický kapitál, 
rozvinutý zcela vně sektoru vodního hospodářství, může být 
využit ve prospěch vody, ať už pro dobro či zlo poskytovatele 
služeb nebo manažera zdrojů. Proto je pro úspěšnost 
poskytovatele vodohospodářských služeb rozhodující vhodné 
nebo přinejmenším neutrální vnější prostředí .

Řízení hospodaření s vodou se odvíjí od sociální a ekonomické 
politiky, určované vládou. Nicméně s rostoucí liberalizací 
obchodu jsou služby spojené s vodou stále více ovlivňovány 
mezinárodními obchodními dohodami. Tyto obchodní dohody 
jsou často předmětem vyjednávání úředníků Ministerstev 
obchodu, kteří toho o vodě „vědí málo“ a nemohou být 
rovnocennými partnery zástupcům z vodního hospodářství. 
Zástupci některých nevládních organizací nedávno vyjádřili 
znepokojení nad tím, že služby spojené s vodou byly zařazeny 
do „Obecné úmluvy o obchodu a službách“ (GATS) (World 
Development Movement, 2002). Zatímco liberalizace těchto 
služeb může být užitečná díky růstu přímých zahraničních 
investic, jednotlivé sáty si musí „ohlídat“ ujednání potřebných 
pravidel v rámci těchto dohod. Vládní vyjednavači mohou 
vyjednat omezení závazků, a tím v některém specifickém 
sektoru služeb omezit aplikaci pravidel GATS. Jde ale 
o komplexní problém a vyjednavači z rozvojových zemí mají při 
těchto jednáních často slabou pozici. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat konfliktu mezi podporou trhu a ochranou regulačních 
práv národními vládami. Všichni akceptují, že schopnost 
vlády regulovat poskytovatele vodohospodářských služeb je 
pro efektivní veřejný či soukromý sektor zajišťující tyto služby 
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zásadní, ale právo vlády na regulaci může být omezováno 
GATS. Kromě GATS mohou mít i jiné obchodní dohody, např. 
NAFTA, vliv na hospodaření s vodou. Nedávno byla např. 
zahájena jednání v Doha o liberalizaci zemědělského trhu, která 
by mohla ovlivnit spotřebu vody při výrobě potravin. Podobně 
může oddlužení velmi chudých zemí deformovat schopnost 
jejich vlád rozpočtově pokrýt zajištění vodohospodářských 
služeb.

3. Jak efektivně hospodařit s vodou

Judith Tendlerová (1997) konstatovala, že víme mnohem více 
o tom, co je příčinou špatného řízení, než o tom, jak dosáhnout 
řízení dobrého. Její případová studie zpochybňuje některé 
tradiční všeléky a  předsudky o tom, jaké by řízení mělo být 
a vrací nás zpět k úzké funkční analýze každého individuálního 
případu. Keohane a Ostrom (1995) popsali empirické příklady 
řízení hospodaření s vodou v USA, Indonésii, Nepálu, Mexiku, 
Peru, na Filipinách a Srí Lance. Maass a Anderson (1978) 
provedli hloubkovou analýzu vývoje řízení zavlažování od 15. 
století ve Španělsku (Valencia, Murcia, Alicante). Ve všech 
těchto empirických studiích poskytují autoři jasný důkaz 
toho, že navzdory různým režimům vlastnických práv, mohou 
z původních skupin uživatelů v průběhu řady let (staletí 
v  případě systému sdílených vlastnických práv při zavlažování 
ve Španělsku) vzniknout udržitelné fungující instituce. V zásadě 
je možné určit úroveň centralizace, decentralizace a regulace 
tak, aby bylo dosaženo efektivní řízení hospodaření s vodou. 
Zatímco empirické důkazy naznačují, že nelze přijmout žádná 
dogmatická řešení, je ale velmi prospěšné stanovit obecné rysy, 
které v praxi podpoří efektivitu řízení.

Řízení hospodaření s vodou x nové myšlenky
Šíří se názor, že řízení vodních zdrojů a služeb souvisejících 
s vodou funguje efektivněji  v otevřené sociální struktuře, 
která umožňuje širší účast občanské společnosti, soukromých 
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podniků a médií, jež jsou všechny součástí sítě podporující 
a ovlivňující řízení. Navíc přezkoumání úlohy  této sítě nebo 
rozděleného řízení pomáhá překonat neplodnou diskusi 
o dodávce služeb od veřejných či soukromých subjektů 
a o úloze veřejnosti. Cíl - vytvořit vhodný systém řízení - dává 
debatě praktičtější význam.
 
Je důležité, že při navrhování efektivních systémů řízení nebyly 
přechodové náklady příliš vysoké a činnost nebyla přerušena. 
Kompromisy bude třeba dělat vždy, ale v dané situaci je 
důležitější hledat spíše správnou rovnováhu než ideální systém. 
Na rozvinutém severu jsou systémy řízení často těžkopádné 
a mohou vést k frustraci vývoje, ale charakter společnosti 
danou úroveň řízení vyžaduje. V chudších zemích by řídící 
systémy neměly zavádět příliš mnoho omezení, která by 
bránila ekonomickému růstu a zabezpečení základních potřeb 
chudých. Příliš často může být dobře míněná snaha o zlepšení 
řízení brzdou rozvoje. Ekonomické a sociální náklady na 
přechod řízení mohou být poměrně vysoké a je třeba dbát na 
to, aby byly opodstatněné a byly pečlivě kontrolovány.

Žádný jednoduchý model efektivního řízení hospodaření 
s vodou neexistuje. Aby systémy řízení byly skutečně efektivní, 
musí odpovídat sociálním, ekonomickým a kulturním specifikům 
každé země. Bez ohledu na to existují určité základní principy 
nebo atributy, které jsou  pro efektivní řízení hospodaření 
s vodou považovány za zásadní.

Principy efektivního řízení hospodaření s vodou
Přístupy
• Otevřený a transparentní
     Instituce by měly pracovat otevřeným způsobem, měly by 

používat jazyk, který je pro širokou veřejnost srozumitelný, 
aby rostla jejich důvěryhodnost. Měly by být nejenom 
otevřené, ale dobré řízení vyžaduje, aby všechna politická 
rozhodnutí byla transparentní tak, aby jak odborníci, tak 
lidé nezasvěcení, mohli snadno sledovat jednotlivé kroky. 
To je zvlášť důležité u finančních transakcí.
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• Komplexní a komunikativní
 Kvalita, význam a efektivita vládní politiky závisí na 

zajištění široké účasti ve všech částech  politického řetězce 
– od koncepce až k realizaci. Zvýšení počtu zúčastněných 
znamená pravděpodobně i zvýšení důvěry ve výsledek 
a v instituce, které tuto politiku realizují. Participace je 
nezbytná na všech úrovních řízení. Široká participace 
je založena na mobilizaci společnosti a na svobodě 
sdružování a vyjadřování, stejně jako na schopnostech 
konstruktivní účasti. Transparentnost a zodpovědnost 
vycházejí z volného toku informací. Je nezbytné zajistit 
co nejpřímočařejší komunikaci řídících institucí a systémů 
se všemi zainteresovanými. To vede k integraci občanské 
společnosti do procesů řízení v široké škále problémů.

• Koherentní a integrační
 Politika a jednání musí být koherentní. Potřeba harmonie 

a koherence v řízení stále stoupá s nárůstem rozsahu 
úkolů, které jsou stále různorodější. Takové problémy, 
jakými jsou např. klimatické a demografické změny, 
překračují hranice odvětvové politiky, na níž je řízení 
založeno. Koherence vyžaduje politické vedení a silnou 
odpovědnost  institucí na různých úrovních k zajištění 
konzistentního přístupu v rámci komplexního systému. 
Řízení hospodaření s vodou by mělo zvýšit efektivitu IWRM 
(Integrované ochrany a využívání vodních zdrojů). Instituce 
budou muset zohlednit všechna užití a všechny uživatele 
uvnitř tradičního vodohospodářského sektoru a také jejich 
vzájemná spojení a dopady na ostatní potenciální uživatele 
a odvětví.

• Spravedlivý a etický
 Všichni muži a ženy by měli mít příležitost zlepšit 

nebo udržet si svou životní úroveň. Ve všech stádiích 
procesu vývoje a realizace politiky je třeba zajistit 
spravedlnost mezi různými zájmovými skupinami, všemi 
zainteresovanými i spotřebiteli. Je důležité, aby sankce za 
zneužití byly důsledně a spravedlivě aplikovány. Řízení 
hospodaření s vodou musí být především založeno na 
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etických principech a právních normách společnosti, ve 
které funguje. To se projevuje nejvýrazněji na  příkladu 
justice, vlastnických práv pro užívání, přístupu k vodě 
a jejím vlastnictví. Právní a regulační systém by měl být 
spravedlivý a měl by být uplatňován nestranně.

Provádění
• Zodpovědné
 Úlohy v legislativních a prováděcích procesech musí 

být jasné. Každá instituce musí vysvětlit svou činnost 
a nést za to co dělá odpovědnost. Lepší transparentnost 
a větší odpovědnost je zapotřebí na všech úrovních 
politiky. „Pravidla hry“ musí být detailně vysvětlena, stejně 
jako důsledky jejich zneužití. Je třeba rovněž definovat 
mechanismy dohadovacích řízení (arbitráže) k zajištění 
uspokojivých řešení i v případě zdánlivě neslučitelných 
názorů zainteresovaných. Ti, kdo ve vládě rozhodují, 
soukromý sektor i společenské organizace jsou odpovědni 
veřejnosti stejně jako všem, kterých se to týká. Tato 
zodpovědnost se liší v závislosti na organizaci a na faktu, 
zda se jedná o interní či externí rozhodnutí vzhledem 
k organizaci.

• Účinné
 Klasické ekonomické teorie požadují účinnost ve smyslu 

ekonomické účinnosti, ale existuje také představa politické 
a sociální účinnosti a účinnosti ve vztahu k životnímu 
prostředí, které musí být v rovnováze s ekonomickou 
účinností. Je také důležité, aby řídící systémy nebrzdily 
činnost, např.minimalizace přechodových nákladů 
urazí dlouhou cestu  k dosažení politické a ekonomické 
účinnosti.

• Citlivé  a trvale udržitelné
 Politika musí splňovat potřeby dané poptávkou, musí 

objasňovat cíle, vyhodnocovat budoucí vlivy a - kde je 
to možné - rovněž zkušenosti z minulosti. Je nezbytné, 
aby politika byla implementována v úměrných mezích 
a rozhodnutí aby byla činěna na té nejvhodnější úrovni. 
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Nejdůležitější je, aby politika byla založena na pobídkách. 
Realizace takové politiky zajistí jasný společenský 
a ekonomický přínos. Instituce by také měly být budovány 
s ohledem na dlouhodobou trvalou udržitelnost. Řízení 
hospodaření s vodou musí  sloužit budoucím - stejně tak 
jako současným - uživatelům vodohospodářských služeb.

Použití nástrojů IWRM
IWRM varuje před tradičním roztříštěným sektorovým 
přístupem k vodě a jasně rozlišuje mezi managementem 
zdrojů a dodávkami služeb souvisejících s vodou. Nicméně 
bychom neměli zapomínat, že IWRM je sám o sobě politickým 
procesem, protože se zabývá přerozdělením vody, rozdělením 
finančních zdrojů a implementací cílů životního prostředí. 
Ve vodohospodářské komunitě existuje všeobecná shoda 
v tom, že IWRM představuje jedinou životaschopnou cestu 
k trvale udržitelnému užívání vody a managementu vody, 
ačkoliv neexistuje žádné universální řešení a probíhá řada 
debat o tom, jak uvést tento proces do praxe. A co víc, IWRM 
není aplikován ve vakuu a širší pohled, který popisuje řízení, 
poskytuje kontext, v němž může být aplikován přístup IWRM. 
Nicméně politický kontext ovlivňuje politickou vůli a také 
politickou uskutečnitelnost. K zavedení režimů efektivního řízení 
hospodaření s vodou zbývá udělat ještě mnoho práce, která 
umožní aplikaci IWRM. To se týká jak managementu vodních 
zdrojů, tak dodávky služeb.

Pro zavedení efektivních systémů řízení hospodaření 
s vodou a uvedení IWRM do praxe existuje spousta nástrojů, 
dostupných jak tvůrcům politiky-politikům tak praktikům, které 
jsou popsány v řadě publikací. Publikace „GWP ToolBox for 
IWRM“ (GWP, 2001) čerpá zkušenosti z celého světa a uvádí 
dohromady více než 50 nástrojů a odkazů, které mohou praktici 
použít, aby předešly neúspěchu řízení. (viz Tab.1). Každá 
země bude muset určit, které nástroje nebo prostředky jsou 
nejdůležitější a nejvhodnější pro její specifické podmínky. Pro 
ilustraci některých významných poznatků v řízení, při jejichž 
řešení byly zmíněné nástroje použity, jsou nyní uvedeny tři 
případové studie.
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Řízení a institucionální reforma v Chile
Nástroje, kterým se v Latinské Americe věnovalo nejvíce 
pozornosti, jsou ty, které se týkaly  selhání trhu. Hlavní důraz 
byl při reformách vodního hospodářství v Chile kladen na 
správné ocenění vodních zdrojů, a na to aby zahrnovalo 
náklady alternativních příležitostí. Podobné pokusy probíhají 
v Kostarice a Ekvádoru, kde uživatelé na dolním toku řek platí 
majitelům a managerům povodí za jejich služby. Chile 
(Příklad 1) je světový představitel č. 1 v řízení hospodaření 
s vodou a některé jeho přístupy jsou tedy hodné následování, 
např. externí řízení. Existovala nutnost rozvoje, založená na 
otevřené ekonomice orientované na export, voda tak jen musela 
následovat příklad. Vzhledem k tomu, že efektivní trhy vody 
byly budovány ve spěchu, došlo k mnoha chybám týkajících 
se otevřenosti, transparentnosti, participace a ekosystémů. 
Nicméně systém je přizpůsobivý a chyby jsou řešeny až 20 let 
poté, co byly schváleny počáteční právní normy. Dvacet let je 
ve vodohospodářské politice a řízení zdrojů velmi krátký časový 
úsek, v USA trvalo zahrnutí participace a zájmů ekosystému do 
řízení vodního hospodářství téměř 200 let. 

Decentralizace v Mexiku
V mnoha zemích je zemědělství největším uživatelem vody 
a byla udělána řada reformních pokusů o zvýšení účinnosti 
využití vody. Části odvětví (sub-sektory) mají jak v rozvinutých, 
tak v rozvojových zemích nezadatelná práva a slabé systémy 
řízení. Vlády obvykle nemají jak vůli, tak ani zdroje, aby čelily 
agrárním politickým diktátům a  to má závažné důsledky pro 
obor vodního hospodářství. Příklad Mexika (Příklad 2) ukazuje, 
jak dříve přísně hierarchická vládní závlahová agentura může 
decentralizovat rozhodování a přenést odpovědnost na úroveň 
skupiny farmářů sdružených v organizaci uživatelů vody, 
vlastnících práva k vodě a provozujících veřejně vlastněné 
zavlažovací systémy na rozloze téměř 3 miliónů hektarů. 
Ačkoliv se jedná jen o část zavlažované oblasti – a to tu 
nejdokonalejší -je to důležitý krok k decentralizaci. Při čistě 
sektorovém přístupu lze některé možnosti efektivnějšího využití 
vody přehlédnout. Nicméně byl položen základní kámen k větší 
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reformě. Jak jsme již uvedli, vývoj efektivního systému řízení je 
dlouhodobý, iterační proces.

Řízení společných vod
Případ Čudského jezera/jezera Peipsi (Příklad 3), zasahujícího 
do Ruska a Estonska, je dobrým příkladem užití nástrojů 
IWRM při řízení hospodaření s přeshraničními vodami 
a ukazuje jak politická vůle a společné přístupy mohou vést 
k trvale udržitelnému managementu vodních zdrojů. Taktéž 
ukazuje obtížnost začlenění místní občanů do citlivé politické 
debaty. Prvním zřejmým ponaučením je, že stát a vlády se 
pravděpodobně dostanou do vážných politických a sociálních 
obtíží, budou-li ignorovat myšlenku participace a otevřenosti. 
Pozitiva rozděleného řízení jsou zřejmá, i když překážky 
v mnoha zemích naznačují, že vývoj bude probíhat řadu let. 

Případ Čudského jezera také vyzdvihuje specifické otázky 
řízení hospodaření s vodou spojené s využitím vod, sdílených 
více státy. Tento fakt vede ke vzniku specifických problémů 
řízení, které zde nemohou být podrobně rozebrány, ale až 
příliš často to byla síla, která diktovala rozhodnutí a určovala 
kroky. Nicméně roste počet případů, kdy voda je podnětem 
k regionální spolupráci při jednáních o společných vodách, 
založeném na přínosu, který se pro všechny strany může po 
uzavření dohody zvýšit. Příkladem toho je „Dohoda o řekách 
Incomati a Maputo“ v jižní Africe. Dalším příkladem trpělivého 
dialogu o řízení, kde podnětem pro jednání byla spíše 
rostoucí bezpečnost, stabilita a následný ekonomický rozvoj 
všech zúčastněných než užití vody jako takové, je dokument  
„Iniciativa vod Nilu“.

Ačkoliv většina dohod je bilaterálních, existuje mezinárodní 
právo a regionální dohody, vztahující se k využití společných 
vod a řízení zdrojů. Významnou regionální konvencí, 
týkající se ochrany a využití přeshraničních vodních zdrojů 
a mezinárodních jezer je „Water Convention“, založená v r. 
1992 Ekonomickou komisí OSN pro Evropu. Posiluje národní 
opatření na ochranu a ekologický charakter managementu 
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přeshraničních  povrchových a podzemních vod a zavazuje 
strany k ochraně, řízení a snižování znečištění vod z bodových 
i plošných zdrojů. Jediným dokumentem, který upravuje 
předcházení přeshraničním konfliktům týkajícím se vody 
na multilatelární úrovni, je mezinárodní právní dokument 
„Konvence OSN o právech neplavebního využití mezinárodních 
vodních toků“. Konvence obsahuje soubor směrnic na podporu 
bilaterální a multilaterální spolupráce, bez existence sankcí. Do 
současnosti byla ratifikována pouze šestnácti státy a není proto 
zcela funkční. Pravděpodobnost konfliktů stále roste a při řešení 
přeshraničních konfliktů souvisejících s vodou je zapotřebí 
vyvinout zvýšené mezinárodní úsilí.

Řízení a podniky vodovodů a kanalizací
Přes 90 % služeb souvisejících se zásobováním domácností 
pitnou vodou a čištěním komunálních odpadních vod je na 
světě poskytováno veřejným sektorem a tak to pravděpodobně 
i zůstane. Často jsou poskytované služby na dobré úrovni, 
ale v některých případech jsou špatné a k zabezpečení dobré 
kvality služeb prostřednictvím veřejného sektoru by byly 
zapotřebí neúměrné finanční prostředky. Počet soukromých 
podniků, poskytujících vodohospodářské služby domácnostem 
se značně zvýšil, stejně jako počet nevládních organizací 
a sdružení veřejného sektoru. Příliš často je debata ideologická 
a postrádá smysl. Všechny strany akceptují, že soukromé 
firmy by neměly řídit ani vlastnit vodní zdroje, (WBCSD,2002), 
nicméně na sebe mohou vzít odpovědnost za management 
služeb a dokonce vybudovat svou vlastní infrastrukturu pod 
dohledem a za regulace vlády – řeč o „privatizaci vody“ je 
tak zavádějící a může být škodlivá. Soukromý sektor převzal 
zodpovědnost za management služeb od slabých, špatně 
finančně zajištěných podniků veřejných služeb v několika 
velkých městech v rozvinutých i rozvojových zemích. Výsledky 
byly různé, ale ve většině případů byly ekonomické výstupy 
dobré, distribuce se zlepšila a voda byla dodávána většímu 
počtu odběratelů. Nicméně jedno poučení je zřejmé, bez 
nezbytné regulační soustavy řízení zůstane zásobování vodou, 
ať už privátními či veřejnými podniky, neefektivní. Příliš často 
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je činnost provozovatele zařízení zastíněna špatnou strukturou 
řízení společnosti. Zvláště pak provozovatel z veřejného 
sektoru musí jednat transparentně, ve prospěch spotřebitele 
a ne zaměstnanců či byrokracie. Proces výběru soukromého 
provozovatele musí být transparentní a vlády potřebují mít 
podporu uživatelů/spotřebitelů.

Zapojení soukromého sektoru v Latinské Americe přineslo 
smíšené výsledky s některými jasnými úspěchy na rozšiřujícím 
se poli působnosti a kvality služeb (Rogers, 2002). Nicméně 
existují také potíže, které je potřeba překonat. Např. 
v Cochabambě v Bolívii (Finnegan,2002) vedly nereálné cíle, 
neadekvátní projednání, korupce, špatné smlouvy a nedostatek 
transparentnosti k fiasku, jež vrátilo zajišťování služeb do 
původní podoby a pravděpodobně odsoudilo místí občany 
k ustavičným diskusím o neadekvátních službách možná na 
desítky let. Jde o neúspěch řízení a podobné neúspěchy jsou 
běžné, ať už služby poskytují soukromé či veřejné subjekty. 
Změna dodavatelů z veřejných na soukromé musí být 
provedena s ohledem na atributy efektivního řízení vody (jak 
jsou uvedeny výše). Některé základní principy pro dobré řízení 
podniků vodovodů a kanalizací jsou:
• rozsáhlá společenská a parlamentní diskuse za 

účelem dosažení shody ohledně účasti soukromého 
sektoru

• návrh adekvátního systému podpor k zajištění potřeb 
chudých

• ekonomický odhad dlouhodobé dostupnosti privatizovaných 
služeb, včetně vlivů, které jakákoli vláda garantuje (např.na 
směnné kurzy), které by v konečném dopadu měly vliv na 
efektivitu dodavatelů a veřejný deficit

• spojení v rozsahu vhodném pro efektivní soutěž
• plán na dosažení maximálních ekonomických výhod 
• záruka přiměřených cen a tržeb, zvýhodnění odběratele při 

nárůstu efektivity
• řízení cenových změn
• poskytování včasných a adekvátních informací 

spotřebitelům a regulátorům
• umožnění smysluplné účasti uživatelů služeb
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• vytvoření nezávislých a fundovaných regulačních subjektů
• návrh mechanismů pro řešení konfliktů, jež by zajistily, že 

při posuzování konfliktů jsou zohledňovány jak sociální 
a ekonomické faktory, tak faktory životního prostředí, 
týkající se řízení.

Je také velmi důležité, aby před rozhodnutím o provozovateli 
z řad zahraničního soukromého sektoru braly vlády  v úvahu 
všechny mezinárodní obchodní dohody, které mohou  ovlivnit 
smluvní vztahy mezi jednotlivými stranami (viz kapitola 2).

4. Některé závěrečné poznatky

Začali jsme přehledem pojmových a empirických základů 
efektivního řízení hospodaření s vodou, pokračovali definicí 
určitých principů a prezentací některých případů. Zjistili 
jsme, že – co se teorie týká - existuje mnoho odlišných 
škol myšlení, praxe se bude lišit v závislosti na vnějším 
prostředí. Vyspělé státy se posouvají směrem k flexibilitě 
a systémům s rozděleným řízením, zatímco rozvojové země 
jsou charakterizovány strnulostí a hierarchickými a povrchními 
systémy řízení. Poukázali jsme na to, že jak interní tak externí 
řízení je velmi důležité pro rozvoj a management vodních zdrojů 
a IWRM nelze efektivně aplikovat, jestliže politické systémy 
a systémy externího řízení nespolupracují.

Mezi všeobecné poznatky týkající se řízení hospodaření 
s vodou a vycházející z této publikace patří:
• Externí prostředí
 Řízení závisí na mnoha vnějších faktorech, politických 

a kulturních podmínkách stejně jako na ekonomických 
faktorech a neexistuje jediný předepsaný přístup k řízení, 
jež by fungoval univerzálně. Úloha řídících mechanismů 
vně sektoru vodního hospodářství je pro úspěšnost 
řízení uvnitř sektoru velmi důležitá. Je nutné pochopit 
význam mezinárodních smluv, zvláště těch, které souvisejí 
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s obchodem a zástupci z oblasti vodního hospodářství 
musí aktivně spolupracovat se svými obchodními protějšky.

• Spolupráce-partnerství
 I když rozdělené řízení a potřeba zahrnout občanskou 

společnost i soukromý sektor jsou podporovány, klíčová 
úloha při správě společných vodních zdrojů přísluší vládám 
a zaměstnancům veřejného sektoru. Pro dosažení dobrého 
výsledku může být úloha vlády při financování společnosti 
klíčová. Základním předpokladem pro jednání o společných 
vodách by měly být společné výnosy i náklady všechny 
stran.

• Tlaky
 Pro rozvinuté země je charakteristické, že rozvoj řízení 

hospodaření s vodou je poháněn vnitřními silami 
(ekonomie, populace, ubývání zdrojů, politické tlaky). 
Rozvojový svět pociťuje kromě toho i vnější tlaky ze strany 
dárců, a mezinárodních nevládních organizací.

• Pořadí zájmů
 Instituce, zákony a systémy managementu se vyvíjejí 

pomalu a přizpůsobují se často rychle se měnícím 
podmínkám prostředí. Je důležité, aby se státy zpočátku 
věnovaly nejdůležitějším otázkám a přebíraly pragmatický 
přístup a přitom dávaly přednost krokům politicky 
uskutečnitelným spíše než teoreticky nejlepším řešením.

• Simultánnost
 Aktuální rychlé tempo ekonomických a sociálních změn 

a změn prostředí ohrožuje schopnost rozvojových zemí 
budovat právo, instituce atd. srovnatelným tempem.

• Trvalá udržitelnost
 Kvůli souběžnosti naléhavých problémů rozvoje, musí 

národy odolávat pokušení následovat posloupnost kroků, 
jak k tomu historicky došlo v rozvinutých zemích na severní 
polokouli. V současných podmínkách nelze na trvalou 
udržitelnost a ekonomický rozvoj pohlížet odděleně.
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Vlády čelí značnému tlaku, způsobenému závažností problémů 
souvisejících s vodou. Důležité je, že si vlády uvědomují, 
že nemohou tyto problémy řešit samy. Práce s občanskou 
společností a s trhem (zvláště s lokálním soukromým 
sektorem), i když nepravidelná a méně strukturovaná – je 
jedinou cestou směrem vpřed. Systémy řízení musí všem 
zainteresovaným umožnit aktivně se angažovat a řešit 
narůstající problémy související s vodou.

Řada rozvojových zemí, trpících nedostatkem vody, se 
současně potýká s mnoha naléhavými  problémy rozvoje. 
Krize týkající se vody vyžadují, aby státy jednaly ihned 
a uvedly systémy řízení do chodu. Nemohou si dovolit 
odkládat cíl dosažení trvalé udržitelnosti nebo následovat tak 
pozvolné řazení zájmů, jaké bylo zaznamenáno v dřívějších 
dobách v USA a Evropě. V současných podmínkách nejsou 
udržitelnost a rozvoj oddělitelné. Nehledě na závažnost krizí, 
jimž čelí mnoho zemí, nejúčinnějším momentem pro začlenění 
prvku trvalé udržitelnosti do systému vodního hospodářství 
jsou počáteční stádia jeho plánování a projektování. Tato 
souběžnost problémů vládám nedovoluje „opevnit se“ ve 
starých hierarchických systémech řízení. Prováděcí plán WSSD 
vyžaduje, aby každá země vypracovala plány a strategie 
IWRM, které objasní posloupnost změn potřebných ke zvládnutí 
specifických tlaků. Mezinárodní kruhy zkušených vodních 
manažerů musí poskytovat praktickou pomoc těm, kteří čelí 
značně stresovým situacím při formování a obhajování principů 
IWRM,  aby byly schopni dělat prozíravá opatření v současných 
podmínkách reálného světa.

Řízení hospodaření s vodou vyžaduje vyšší decentralizaci 
a silnou ústřední úlohu  IWRM. To musí být provázeno 
nezbytnými finančními zdroji a rozvojem lidských schopností 
na místní úrovni. Je potřeba jasně vymezit úlohy a schválit 
odpovědnost na různých úrovních, což by mělo být 
akceptováno všemi stranami uvnitř i vně vlády. Občanská 
angažovanost je zvláště důležitá při předcházení místním 
konfliktům v rozvoji a životním prostředí, vlastnických právech, 
spravedlnosti a otázkách gramotnosti. Místní samospráva 
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a orgány na obecní úrovni mají hluboké znalosti lokálních 
záležitostí, ale jsou slabé a mohou být obcházeny centrálními 
úřady nebo mocnou elitou. Jasnými prioritami jsou zapojení 
„netradičních hráčů“, tj. posílení místních vodohospodářských 
sdružení  a organizací, schopný a efektivní management 
veřejných vodních zdrojů, rostoucí počet zainteresovaných 
a zajištění atraktivních pracovních podmínek, které udrží 
zaměstnance jak v oboru, tak v zemi.

Podpora občanské společnosti orientované na vodu je jedním 
ze způsobů podpory dobrovolné ochrany vody a  inteligentní 
reakcí na klasické regulační a ekonomické nástroje. Vznikem 
takových společenských organizací starajících se o svá 
povodí vznikají  „hlídací psi“, kteří mohou buď monitorovat 
a podporovat činnost  a postupy vlády a nebo pomáhat 
regulovat veřejno-soukromá opatření k překonání některých 
již zmiňovaných slabých stránek institucí. Konstruktivní 
zapojení občanské společnosti také umožňuje snazší řešení 
konfliktů souvisejících s vodou, přístupnější rozhodčímu řízení 
a odpovědnější konečnému vypořádání.

Opatření ke zlepšení řízení hospodaření s vodou
K dosažení efektivnějšího řízení hospodaření s vodou je 
nezbytné vytvořit vhodné prostředí, které napomáhá účinným 
iniciativám soukromého a veřejného sektoru. To vyžaduje 
koherentní  právní rámec se silným a autonomním regulačním 
systémem. Je třeba, aby jednání všech zúčastněných byla 
jasná, v ovzduší důvěry, se společnou odpovědností při ochraně 
vodních zdrojů, jejichž management ovlivňuje mnoho lidí ale 
současně za ně neodpovídá. Postupy, vedoucí ke zefektivnění 
řízení hospodaření s vodou zahrnují (GWP 2000):
• růst politické vůle k překonání překážek potřebných změn
• zavedení integrovaného managementu vodních zdrojů 

(IWRM) do praxe
• reformu a rozvoj institucí zabývajících se vodou
• reorganizaci finančních a ekonomických metod.
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Dokonce i při dostatečné politické vůli si mnoho úředníků není 
jisto, jak reagovat na „vodní krizi“ a je zapotřebí budovat důvěru 
mezi různými zúčastněnými a politiky na různých úrovních. 
GWP v roce 2002 ve spolupráci s „Rozvojovým programem 
OSN“ (UNDP) a Mezinárodní radou pro lokální iniciativy týkající 
se prostředí“ (ICLEI) a dalšími založily „Dialog o efektivním 
řízení hospodaření s vodou“ (Dialogue on Effective Water 
Governance), který byl odstartován  na Světovém shromáždění 
OSN o trvale udržitelném rozvoji jako  Typ II  realizace 
spolupráce. Cílem „Dialogu“ je podpora dialogů, zabývajících 
se tvorbou systémů rozděleného řízení a zhodnocením 
existujících, na národních a místních úrovních.

Světová rada pro vodu (World  Water Council) připravuje 
v současné době „Action Report“, ve kterém uvádí přehled 
akcí, jež byly uspořádány jako reakce na mezinárodní výzvy, 
učiněné na  „2.Světovém fóru o vodě“, které se uskutečnilo 
v Hágu. Mnohé z těchto akcí se zaměřily na efektivnější řízení 
hospodaření s vodou, např. revizi zákonů, institucionální 
reformy, zavádění ekonomických nástrojů a sociální reformy 
(jako gender mainstreaming) a decentralizaci. Iniciativa 
„Budování partnerství pro rozvoj“ - BDP (Building partnership for 
Development) spojuje veřejný a soukromý sektor i občanskou 
společnost, aby pomohla komunitám uplatnit jejich vlastní 
rozvojové plány a má např. vyzkoušené regulační postupy 
pro každého partnera. Diskuse o řízení hospodaření s vodou 
mezi Central American GWP a Národním zákonodárných 
shromážděním v Kostarice vedlo k zapojení široké veřejnosti, 
firem a organizací do prací na přípravě nových zákonů, 
týkajících se práv k vodě. GWP střední a východní Evropy 
prozkoumalo aspekty řízení legislativy vody, související s jejich 
budoucím členstvím v Evropské unii.

A nakonec je třeba uvést, že se potvrdilo, že rozvoj v chudších 
zemích je závislý na infrastruktuře a vývoji inovačních 
technologií. Zavedení efektivního řízení hospodaření s vodou 
je doplňuje a vytváří prostředí, zaručující vhodnost investic 
do infrastruktury. Také je jasné, že řízení vyžaduje změny, jež 
jsou často odmítány, a s ohledem na jejich povahu vyžadují 
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politickou diskusi. Efektivního řízení hospodaření s vodou 
nelze dosáhnout unáhlenou aplikací projektů importovaných 
ze zámoří, ale řízení musí být vyvinuto tak, aby vyhovovalo 
místním podmínkám a přitom využívalo poznatky z celého 
světa.
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Tabulka 1: IWRM nástroje na odstranění nedostatků v řízení
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Nedostatky v řízení  IWRM nástroje
●   neschopnost korigovat deformace trhu
●   nevhodná regulace cen 
●   přemrštěné subvence pro uživatele zdrojů

 politika
 ekonomické nástroje

●   nevhodné daňové stimuly a úvěry
●   odlišnosti na horním a dolním toku  
     (ekonomické, sociální, environmentální)
●   přemíra či nedostatek regulace
●   protikladné regulační režimy 
●   neexistence nezávislosti a nestrannosti      

regulačních organismů
●   poskytování služeb souvisejících s vodou je  

přirozený monopol 

 nástroje regulace
 vytvoření institucionálních 
kapacit

●   nepřesný obraz systému preferencí  
     spotřeby 
●   krátkozrakost 
●   neznalost voličů a nedokonalé informace
●   dopady zvláštních zájmů, včetně politické 
     slabosti a postranních úmyslů

 informační management
 vodní kampaně a
 zvyšování povědomí

●  malé podnikatelské stimuly pro interní   
účinnost

 úloha soukromého sektoru

●   neschopnost vlády řídit a regulovat trvale 
     udržitelné užívání vody
●   neplacení služeb spojených s vodou
●   byrokratické překážky či lhostejnost
●   nedostatek celkově odpovědné úřední moci

 úloha institucí 
 nástroje sociálních změn

●   nedostatek skutečné znalosti zdroje  ocenění vodního zdroje
 plány IWRM

●   špatně definovaná vlastnická práva,
     nejasné vlastnictví 
●   žádná či nevhodná legislativa

 legislativa
 práva k vodě

●   neznalost a vágnost trhů s vodou, sucha,
     záplav atd., vedoucí k neschopnosti 
     stanovit správné ceny

 odhad rizik vodních zdrojů

Upozornění: Nástroje IWRM a odkazy byly čerpány z publikace IWRM 
ToolBox, 2001 –  upozorňujeme na revidovanou verzi IWRM ToolBox , která 
vyšla v r. 2003 a nástroje v ní uvedené se mohou od výše uvedených lehce 
lišit.



Příklad 1: Reformy managementu vodních zdrojů v Chile

Přístup k rozvoji vodních zdrojů a jejich managementu na základě 
známého programu reformy v této zemi je popsán ve Vodním  
kodexu z r. 1981. Ten akceptuje, že voda je v mnoha odvětvích 
výrobní složkou a musí být „přenosná“ stejně jako jakýkoli jiný 
ekonomický vstup. Kodex přiznává nevhodnost spojení mobilního 
tekoucího zdroje (vody) s nepohyblivým materiálním zdrojem (půdou) 
a význam oddělení práv k vodě od práv na půdu. Práva k vodě 
chápe jako jakákoli jiná majetková práva, s možností nájmu a prodeje 
mezi kupujícími a prodávajícími. Odbor vod, závlah a plánování 
Ministerstva veřejných komunikací a staveb objasňuje politiku 
managementu vody, převádí vodní práva, provádí hydrologické studie 
a monitorování a buduje hlavní závlahovou infrastrukturu.

Reformy byly prováděny v kontextu úspěšného exportně a tržně 
orientovaného ekonomického vývoje v Chile, který  v zemi probíhal 
od r. 1970. Úloha soukromého sektoru při rozvoji získávání vodní 
energie měla značný dopad rovněž na „vodní“ politiku. Reforma 
je obecně považována za úspěšnou, ale existují značné problémy 
s managementem zdrojů, které vláda Chile připouští a na jejichž 
řešení se zaměřuje. Konflikty, týkající se  potřeby i spotřeby vody, 
kterým se nepředešlo výchozím stanovením práv souvisejících 
s prostředím, nejsou v běžném systému řešeny odpovídajícím 
způsobem. Jelikož tlak na množství vodních zdrojů stoupá, je potřeba 
regulovat a formalizovat tradiční vodní práva, věnovat větší pozornost 
ekonomickému managementu podzemních vod a managementu 
společného využití podzemních a povrchových vod, zdokonalit 
administrativní a soudní systém, zabývající se spory souvisejícími 
s vodou. Zkušenosti z Chile ukazují, že IWRM je dynamický 
a interaktivní proces, který je třeba neustále zdokonalovat.
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Příklad 2: Reforma závlah v Mexiku

Reforma byla  vytyčena v Plánu národního rozvoje (1989-94). 
Národní vodní plán (1975) poskytl právní základy pro management 
a rozvoj vodních zdrojů, nový Národní vodní zákon byl přijat v r. 1992 
a nahradil Federální vodní zákon z r. 1972. Mexická Národní komise 
pro vodu (CAN) vznikla v r. 1989 jako vrcholný orgán odpovědný za 
správu vody v povodích a za poskytování technické pomoci 
32 státním úřadům. Byly vytvořeny „hydro-sociální“ skupiny, nazvané 
módulos, a farmáři, kteří chtěli provozovat, udržovat a řídit módulo 
museli vytvořit neziskovou organizaci (Asociación Civil). Módulos 
jsou tak právně podložené organizace uživatelů vody, jež jsou 
oprávněny vybírat a spravovat poplatky za vodu od spotřebitelů. Na 
oblastní úrovni mohou módulos zakládat organizace (Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de Interes Público - SRL), které provozují 
a udržují infrastrukturu zavlažování, např. kanály.

Hnací silou reforem byly i vnějšími faktory (včetně členství ve 
sdružení NAFTA), které urychlovaly zlepšení účinnosti v závlahovém 
zemědělství a umožňovaly konkurenceschopnost mexických 
zemědělských produktů (s USA a Kanadou). V tomto období 
docházelo v Mexiku k rychlým ekonomickým a sociálním změnám, jež 
byly provázeny politickými změnami v tradiční vládnoucí straně. Dnes 
jsou výsledky pozitivní, s nárůstem výše poplatků vybíraných za vodu 
od uživatelů z 18 % ( v r. 1988) na 80 % nákladů na provoz a údržbu. 
Účinnost distribuce vody pro závlahy vzrostla o 8 % na 65 %. Díky 
lepšímu využití zařízení a strojů a snížení počtu zaměstnanců o více 
než 50 %  došlo k významnému snížení nákladů na provoz a údržbu. 
Asi 80 % farmářů oslovených ve čtyřech zavlažovaných oblastech 
uvedlo, že došlo ke zlepšení managementu vody, 45 % si stěžovalo, 
že poplatky jsou vysoké, ale většina  uživatelů zastávala názor, že  
komunikace mezi všemi zúčastněnými je přijatelná. Ačkoliv některé 
organizace uživatelů vody mají v období sucha či intenzivních srážek 
finanční problémy, většinou se jim daří být finančně soběstačnými. 
Ačkoliv je na závěrečné hodnocení reforem příliš brzy a stále se 
ještě objevuje řada problémů, ukázalo se, že komplexní změny uvnitř 
původně značně centralizovaného státního systému, mohou být 
realizovány v relativně krátkém období přibližně deseti let.
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Příklad 3: Management společných vod Čudského/Peipsi jezera

Po rozpadu Sovětského svazu se Čudské jezero/ jezero Peipsi stalo 
společnými vodami a jeho management bylo třeba modifikovat. Kvalita 
prostředí jezera se v průběhu posledních padesáti let zhoršovala. Politické 
změny a potřeba ekonomické spolupráce  (rybolov, doprava atd.) stimulovaly 
přeshraniční spolupráci podle principů IWRM. Čudské jezero leží na 
hranicích mezi Estonskem a Ruskem. Oblast povodí je sdílena Ruskem, 
Estonskem a Litvou. Toto jezero má výjimečný přírodní charakter – je mělké, 
eutrofní a biologicky produkční, se značnými zásobami ryb a rozsáhlými 
mokřady mezinárodního významu (Ramsar). V povodí žije asi milión lidí. 
V roce 1997, pět let poté co hranice mezi Estonskem a Ruskem byly 
znovu vytyčeny, podepsaly „pobřežní“ vlády Dohodu o ochraně a trvale 
udržitelném využívání přeshraničních vod. Byla ustavena mezivládní komise, 
jejímž úkolem je koordinace a realizace této dohody. Souběžně s koncepcí 
spolupráce v oblasti Čudského jezera vznikla síť regionálních a místních 
úřadů, univerzit, nevládních organizací a podnikatelských subjektů 
a vytvořila tak dobrý základ pro implementaci principů IWRM  v tomto 
regionu. Zkušenost z Čudského jezera dokládá význam politické vůle 
„pobřežních“ států při zavádění změn a rovněž význam rozvoje formálního 
systému pro spolupráci při začlenění politiky související s vodními zdroji.

Byl prokázán význam mezinárodní finanční a technické pomoci 
při implementaci národní politiky zabývající se vodními zdroji, stejně jako 
mezivládních dohod o přeshraničních vodách a také úloha výzkumných 
a vzdělávacích projektů pro budování databáze znalostí o vodách.

Aktivní zapojení občanské společnosti se v praxi zdá být velmi obtížné. 
Ačkoliv byly vytvořeny formální mechanismy rozvoje kooperace mezi všemi 
zúčastněnými, na práci Komise pro příhraniční vody  se podílí pouze několik 
regionálních nevládních organizací. Možnosti většiny těchto nevládních 
organizací a skupin zúčastněných jsou omezené a ke zlepšení situace je 
zapotřebí finanční podpora z vnějšku.

Praktické problémy (rozdílné jednací jazyky, normy) komplikují možnosti 
spolupráce.  Kooperace v případě Čudského jezera demonstruje, jak 
lze nástroje integrované ochrany a využití vodních zdrojů  aplikovat 
u přeshraničních vod, sdílených zeměmi, které se nacházejí ve stádiu změn. 
Ukazuje, jak je třeba využít celý soubor nástrojů k začlenění principů IWRM 
do managementu přeshraničních vod  povodí Čudského jezera. Navíc se 
ukazuje, že společný přístup k managementu vody umožňuje ekologicky 
trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů, při současném zlepšení 
sociálních a ekonomických podmínek a kvality života v oblasti. Zdá se, 
že systém rozděleného řízení je dobrým základem pro začlenění principů 
integrované ochrany a využití vodních zdrojů v povodí jezera.
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