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Global Water Partnership (GWP) byl založen v roce 1996. Je to mezinárodní síť otevřená 
všem organizacím, které se zabývají hospodařením, péčí, využíváním a ochranou vodních 
zdrojů, tj. vládním institucím vyspělých i rozvojových zemí, profesním asociacím, 
výzkumným institucím, nevládním organizacím a soukromému sektoru, agenturám OSN, 
mezinárodním bankám podporujícím rozvoj. GWP byl vytvořen na podporu Integrované 
ochrany a využívání vodních zdrojů (Integrated Water Resources Management – IWRM). 
Cílem IWRM je zabezpečení koordinovaného rozvoje, správy a využívání vodních zdrojů a 
s nimi souvisejících zdrojů zvyšováním hospodářského a společenského blahobytu bez toho, 
aby byl narušen trvale udržitelný rozvoj složek životního prostředí.  

GWP pomáhá prosazování principů IWRM vytvářením globálních, regionálních a národních 
fór s cílem podporovat různé subjekty při praktickém uskutečňování principů IWRM. Vedení 
GWP reprezentuje Technický výbor (Technical Committee – TEC), což je skupina dvanácti 
mezinárodně uznávaných profesionálů a vědců se zkušenostmi v různých odvětvích vodního 
hospodářství. Tento výbor, jehož členové navíc pocházejí z různých oblastí světa, poskytuje 
odbornou podporu jiným složkám vedení GWP i celé organizaci. TEC byl pověřen vývojem 
analytického rámce vodohospodářského sektoru a návrhem činností, které napomohou 
prosazení udržitelného hospodaření s vodními zdroji. TEC je ve stálém kontaktu se sdružením 
regionálních organizací GWP a nich sdružených organizací národních, které se většinou 
nazývají Water Clubs, aby usnadnil aplikaci IWRM na regionálních i národních úrovních. 
Tyto organizace se podílejí na činnosti TEC. 

Celosvětové akceptování a následná aplikace IWRM vyžaduje změnu způsobu řízení vodního 
hospodářství, zvláště v oblasti investic. Pro provedení takových změn jsou nutné nové 
přístupy k řešení globálních, regionálních i koncepčních aspektů a programů realizačních 
opatření. 

Publikační řada sekretariátu GWP ve Stockholmu, ve které byla vydána i tato příručka, 
vznikla za účelem celosvětového šíření publikací vydaných a vyžádaných TEC. Tyto 
publikace se zabývají např. tématy jako je význam a vysvětlení principů IWRM, hygienicky 
bezpečná voda a potraviny, spolupráce veřejného a soukromého sektoru, voda jako zboží 
apod. Seznam dosud vydaných publikací je uveden na zadní straně obálky. 
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Souhrn 
 
Zvládání rizik je ve vodním hospodářství již dlouho důležitou oblastí. Rizika v tomto odvětví 
můžeme rozdělit do dvou velkých skupin: 
rizika na straně zdrojů, kam patří nebezpečí, která se snaží usměrňovat vodohospodáři a 
jejichž původcem je příroda nebo člověk 
rizika podnikání, jimž čelí všechny vodohospodářské podniky při plnění svých úkolů. 
 
Management rizik musí být založen na důkladném poznání přírodních věd, na technice a 
technologii, to vše však samo o sobě nemůže být hlavním a jediným východiskem 
rozhodování. Je třeba zvolit komplexnější přístup, který by respektoval dublinské principy. Je 
zřejmé, že problém rizik spojených s vodou v současné době řeší odvětvové a značně 
segmentované systémy řízení, což vede k velmi neefektivnímu a nespravedlivému 
rozdělování rizik a nákladů i přínosů ze snižování rizik. 
 
Je třeba si uvědomit, že riziko není fyzikálním, nýbrž kulturním jevem, a že snižování rizik je 
hospodářským i společenským přínosem. Management rizik je záležitostí rozdělování, 
zahrnující celý komplex alternativních možností a přerozdělování reálného blahobytu mezi 
různými hospodářskými, sociálními a zájmovými skupinami. 
 
Utváření podoby a struktury institucí, které by byly schopny přistupovat k problematice rizik 
spojených s vodou komplexněji a opírat se přitom o preference veřejnosti, nebude nikdy 
jednoduché a neexistuje pro to žádný okamžitě dostupný a univerzálně použitelný návod. 
Nejdříve je třeba zvážit, jaké řídicí nástroje, strategie a organizační struktury by byly 
nejvhodnější z hlediska ekonomické efektivnosti. Z tohoto hlediska by vlády měly používat 
takové prostředky usměrňování rizik, které by v každém jednotlivém případě byly co nejméně 
donucující, nákladné a extenzivní. Studium ekonomických charakteristik nebezpečí a s nimi 
spojených rizik může pomoci identifikovat oblasti, kde rozhodování o výběru z možných 
alternativ vztahu mezi rizikem a bezpečností nejlépe přísluší jednotlivcům, obcím či 
skupinám zainteresovaných subjektů. Toto studium může být  podnětné rovněž pro 
rozhodování o vhodném prostorovém dosahu pravomocí příslušných organizací.  
 
Netvrdíme, že ekonomická efektivnost by měla být jediným základem pro rozhodování 
v managementu rizik. Tvrdíme ale, že obvyklý přístup k institucionálnímu uspořádání, 
založený na fyzikální povaze nebezpečí a na technických a technologických prostředcích 
usměrňování těchto nebezpečí je neudržitelný, neefektivní a nepřispívá k maximalizaci 
společenského blahobytu. Je nutné zvolit nový přístup, vycházející z jasného pochopení 
ekonomických charakteristik rizik nebo z poznání preferencí veřejnosti a ochoty i možností 
společnosti přijmout různé strategie zvládání rizik.  
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1.  Rizika při hospodaření s vodou 
 
Zvládání rizik a nepředvídatelných faktorů je již dlouhou dobu klíčovým parametrem rozvoje 
odvětví vodního hospodářství. Je to dáno tím, že voda je zdrojem proměnlivým v čase i 
prostoru a podléhajícím také extrémním jevům. Víme, že již starověké kultury zkonstruovaly 
a následně provozovaly neobyčejně důmyslné vodní soustavy v oblasti pěstování plodin a 
hospodaření s vodou, aby se tak vypořádaly s rizikem nerovnoměrného zásobování vodou a 
mohly s úspěchem pěstovat zemědělské plodiny i v suchých oblastech s malým množstvím 
srážek (Clarke, 1993). Existují rovněž příklady společností, které již v dávné minulosti 
vyvinuly regulační systémy, jež měly odvrátit hrozbu záplav. Jedním z takových dobře 
zdokumentovaných případů je projekt na řece Min v Číně z roku 250 př.n.l., který vznikl 
proto aby chránil obyvatele před záplavami a poskytoval jim vodu k zavlažování polí a jež je 
v činnosti dodnes (McDonald a Kay, 1988). 
 
V průběhu doby se s růstem populace a vyšším tlakem poptávky na existující zdroje 
nevyhnutelně měnil i okruh a rozsah nebezpečí spojených s vodou. Způsob, jakým odborníci i 
veřejnost vnímali rizika s tím související a jak na ně reagovali, měl rozhodující vliv na rozvoj 
tradičních systémů hospodaření s vodou. Například zjištění, že je zapotřebí vybudovat takové 
zásobování vodou, které by uspokojilo všechny „požadavky“ různých skupin spotřebitelů, a 
že je tudíž nutné snížit rizika spojená s nedostatkem, hrálo rozhodující úlohu ve formování 
zásobovací praxe, struktury investic, administrativních opatření a vlastně veškerého 
technického zázemí vodohospodářských organizací. Rovněž rizika spojená s ohrožením 
zdraví obyvatelstva, jejichž původcem nebyla příroda, ale znečištění způsobené člověkem, 
představovala podstatný faktor  „municipalizace“ zásobování v devatenáctém století. Přístupy 
k zásobování měst, které se v té době zformovaly, nás provázejí dodnes. Zásobování vodou je 
stále ještě často považováno spíše za součást zdravotnických a veřejně prospěšných služeb 
než za podnikatelskou činnost vytvářející zisk.   
 
Během druhé poloviny dvacátého století se stále více ukazovalo, že přístupy k hospodaření 
s vodou – založené na tradičních technologiích a odvětvovém hledisku – nejsou schopny držet 
krok s nároky na vodní zdroje. Milióny lidí jsou dnes stále ještě ohrožovány nedostatkem 
čisté vody. Zdravotní rizika vyplývající z nedostatečné hygieny se týkají asi poloviny světové 
populace a počet lidí ohrožených záplavami a suchem neustále roste. Současně se neúprosně 
zvýšila rizika spojená se znehodnocením ekosystémů. Byly zničeny mnohé mokřady, 
nadměrné odčerpávání snížilo úroveň hladiny vod a způsobilo, že i některé velké řeky téměř 
jakoby „přestaly téci do moře“, podzemní i povrchové vody byly silně znečištěny. 
V současnosti panuje všeobecná shoda v tom, že již čelíme „chronické zhoubné krizi 
světových vodních zdrojů“ (Cosgrove a Rijsberman, 2000), krizi, která ohrožuje „vodní 
systém, na němž závisí naše přežití“ (World Water Commission – Světová komise pro vodu, 
2000). 
 
Podle Světové komise pro vodu (WWC) je jádrem problému vodních zdrojů špatné 
hospodaření s vodou. Podobné stanovisko se objevilo také v dokumentu Světového 
partnerství pro vodu (Global Water Partnership, GWP) „Framework for Action“ (2000).  
Uvádí se zde: „Krize vodních zdrojů je převážně krizí řízení. Současné ohrožení bezpečného 
zásobování spočívá v tom, že společnosti nejsou schopny reagovat na výzvu ke sladění 
různorodých potřeb vody s jejím využitím“ (str. 23). WWC i GWP argumentují tím, 
že současná neudržitelná praxe hospodaření s vodou musí být nahrazena komplexním 
(holistickým) přístupem, založeným na koncepci integrované péče o vodní zdroje (integrated 
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water resources management - IWRM). IWRM je považována za cestu, kterou je možné 
zajistit nezávadnost (bezpečnost) vody, nastolit politiku trvale udržitelného hospodaření 
s vodou a předcházet rizikům ohrožujícím světové vodní zdroje. Jinými slovy, IWRM je 
v zásadě o ochraně před riziky a o tom, jak zabránit selhání systému ochrany a využití 
vodních zdrojů. 
 
Riziko v užším smyslu je také rozhodujícím faktorem pro zavádění IWRM, neboť prakticky 
každý úsek hospodaření s vodou zahrnuje rozhodování o míře únosnosti či zmírnění rizika a o 
tom, kdo ponese náklady nebo bude čerpat příslušné výhody. Ke zvažování rizik implicitně či 
explicitně dochází, když se manažeři snaží postihnout konkrétní nebezpečí vztahující se k 
vodě, ať již je jejich původcem příroda nebo člověk (znečištění či nedostatečná vydatnost 
zdrojů, protržení hrází, extrémní klimatické jevy, změna či poškození ekosystémů). 
Rozhodnutí o tom, jaká nebezpečí vzít v úvahu, kdy a kde, jakými metodami a s jakou 
pravděpodobností bezpečí či jistoty k nim přistupovat, se samozřejmě promítají do 
rozdělovacích procesů ve společnosti. Nevyhnutelně je při omezených finančních a lidských 
zdrojích třeba volit mezi různými alternativami. Zvýšení bezpečnosti již zásobovaných 
spotřebitelů - pokud jde o kvalitu pitné vody - může například znamenat riziko nedostatku 
vody a nebo zásobování zdravotně závadnou vodou těch, kteří zásobováni dosud nejsou.  
 
Ačkoli to možná není tak zjevné, rizika a jejich rozložení jsou rozhodujícím způsobem 
ovlivněna celou řadou politických rozhodnutí a běžných způsobů řízení, jež nejsou přímo 
určeny k tomu, aby se zabývaly riziky spojenými s vodou. Patří mezi ně práva k odběru a 
nakládání s vodami, rozpočtová pravidla a soustava poplatků za vodu, uspořádání 
vodohospodářských orgánů či státních řídicích organizací. Je například jasné, že systém 
poplatků za dodávku pitné vody či vypouštění odpadních vod může snížit či zvýšit riziko 
nedostatku nebo riziko znečištění podle toho, jak ovlivní poptávku po vodě nebo vypouštění 
odpadních vod. Stejně tak povaha jurisdikce (jak funkční tak prostorová) pro činnost 
organizací zabývajících se vodou či životním prostředím ovlivní okruh metod použitelných ke 
snížení rizik, schopnost organizací potýkat se s problémy a také obyvatelstvo, mezi které je 
možné náklady na snížení rizik rozdělit. Není třeba se zmiňovat o tom, že institucionální 
uspořádání má rovněž rozhodující vliv na rozložení spektra „komerčních“ rizik (na jejich 
podobu a strukturu, na jejich finance, na rizika nátlakových akcí jako jsou stávky nebo 
nepokoje), které se týkají veškerých obchodních aktivit spojených s vodou (státních i 
soukromých). 
 
Vzhledem k významu, který je – pokud jde o udržitelnou budoucnost vody na Zemi a 
rozhodující úlohu rizik – v mnoha aspektech hospodaření s vodou přikládán IWRM, je možná 
překvapující skutečnost, že komplexní pohled na problematiku rizik je v literatuře o IWRM 
zmiňován poměrně okrajově. V roce 2000 uvedl tehdejší Technický poradní výbor GWP 
(Technical Advisory Committee of GWP - TAC) ve své úvaze o IWRM, že „se věnuje 
poměrně malá pozornost systematickému hodnocení nákladů a výnosů spojených se snížením 
rizik v odvětvích využívajících vodu a následnému posouzení různých alternativních řešení“ 
(str. 11). Kromě stručné zmínky o nástrojích hodnocení rizik se však tato studie dále rizikem a 
jeho rozdělením nezabývala.  
 
Zmiňovanou mezeru se pokouší zaplnit tato práce. Nejprve se věnuje jednotlivým kategoriím 
rizik, s nimiž se vodohospodáři a uživatelé vody setkávají a poté jejich významu. Následuje 
diskuse o důležitosti dublinských principů ve vztahu k rozhodování o rizicích souvisejících s 
vodou. Dále se práce zabývá pravidly rozhodování o různých rizicích, která je možné použít 
při rozhodování o rizicích vztahujících se k vodě, a poté hodnotí podobu institucí 
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zodpovědných za snížení rizik a jejich rozdělení. V závěru práce je obhajováno stanovisko, že 
management rizik jako takový je třeba rozdělit mezi více subjektů, a nelze na něj pohlížet 
jako na pouhý technický problém, který nejlépe vyřeší samotní vodohospodářští odborníci. 
Zahrnuje rozdělování bohatství a prosperity mezi vodohospodářský sektor, obce a 
individuální uživatele a tyto zainteresované subjekty je třeba všechny do rozhodování o něm 
zapojit.   
 

Druhy rizik 

Již bylo zmíněno, že IWRM se v zásadě zabývá ochranou před riziky v nejširším slova 
smyslu, neboť usiluje o změnu těch obvyklých metod (či praktik) ve vodním hospodářství, 
které v současné době ohrožují udržitelný rozvoj vodních zdrojů a prosperitu společností, jež 
jsou na nich závislé. Pro praktické účely je však nezbytné tento obecný pohled na rizika 
poněkud zúžit a zabývat se podrobněji různými druhy rizik, s nimiž se odvětví vodního 
hospodářství potýká. Konkrétní rizika můžeme rozdělit do dvou velkých skupin: 
rizika na straně zdrojů a rizika na straně podnikání (tab. 1). 
 
Do prvé skupiny patří ta nebezpečí, která se snaží usměrňovat vodohospodáři a jejichž 
příčinou je příroda nebo člověk. Druhá skupina zahrnuje rizika, jimž čelí všechny 
vodohospodářské podniky v rámci výkonu vlastního předmětu podnikání. 
 
Tabulka 1:  Druhy rizik 
 

      
      Rizika na straně zdrojů 
 

      
     Rizika na straně podnikání 

- zabezpečenost zdrojů zásobování vodou 
- kvalita surové vody 
- extrémní (neobvyklé) klimatické jevy 
- zdraví veřejnosti (hygiena) 
- znečištění životního prostředí včetně 
- znečištění vody 
 

- projektování a výstavba 
- provozní poruchy 
- obchodní rizika 
- rizika financování a nedostatku financí 
- politická a právní rizika 
- rizika na straně pracovních sil 
- rizika vyplývající z (ne)dodržování 

určitých pravidel 
- podmíněné závazky 

 
 
Ačkoliv jsou tyto dvě velké kategorie rizik pojmově rozdílné, v praxi spolu velmi úzce 
souvisí. Za prvé, schopnost vodohospodářských organizací vypořádat se s riziky na straně 
zdrojů je rozhodujícím způsobem ovlivněna také tím, jakým způsobem jsou řešena rizika na 
straně podnikání, např. nejistota v otázkách financování. Za druhé, samy podniky mohou být 
vystaveny rizikům na straně zdrojů. Je zcela zřejmé, že zásobování vodou nemusí splnit 
očekávání co do množství a kvality služeb, jestliže vydatnost zdroje surové vody je nestálá a 
nelze zajistit dostatečnou kvalitu této vody. Za třetí, způsob přístupu k rizikům na straně 
zdrojů ovlivňuje i rizika podnikání. Například neschopnost zajistit přijatelnou bezpečnost 
dodávané vody může zvýšit obchodní riziko a finanční nejistotu, odmítnou-li zákazníci platit 
za neodpovídající služby (protesty proti neadekvátní ceně dodávané vody) a může tak vyvolat 
i zvýšení politických rizik. Proto je nezbytné při navrhování strategií ochrany před riziky brát 
v úvahu vzájemnou souvislost mezi riziky na straně zdrojů a riziky na straně podnikání. 
V této práci se však zaměříme jen na rizika na straně zdrojů. 
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Až do poměrně nedávné doby byla diskuse o řadě zmíněných druhů rizik značně uzavřenou 
oblastí. O celé škále kritérií týkajících se nezávadnosti vody nebo zajištění zásobování 
rozhodovali řídící vodohospodářští pracovníci a využívali k tomu odborné standardy 
s minimální transparentností pro veřejnost a s minimální účastí veřejnosti při jejich výběru. 
Například ve Velké Británii bylo normativem stanoveno, že je třeba aby objem budovaných 
vodárenských nádrží zohledňoval i případné padesátileté období sucha. Ekonomické a 
sociální oprávnění takového standardu je ale přinejmenším nejasné. Naopak jiná rozhodnutí o 
rozložení rizik byla – v důsledku politických jednání, která byla určující pro rozpočty různých 
oborových vodohospodářských organizací – ve skutečnosti učiněna automaticky. Vzhledem 
k tomu, že vodní hospodářství bylo a stále ještě je z velké části součástí veřejného sektoru, jen 
zřídka byla otevřeně přiznána podnikatelská rizika, ačkoliv zcela jasně existovala. Není divu, 
že veřejnost má malé pochopení pro volbu rizik učiněnou jejím jménem, a i dnes existuje stále 
ještě málo mechanismů, které umožňují občanům vyjádřit jejich preference ohledně snižování 
rizik. 

 

 

2.  Riziko - vědecký a společenský pojem 

 

Skutečnost, že veřejnost byla doposud při rozhodování o snížení a rozložení rizik opomíjena, 
je z velké části způsobena tím, jak vodohospodářští odborníci běžně riziko definovali. Přes 
oborové rozdíly v přístupu k různým typům nebezpečí a s nimi spojeným rizikům, je třeba 
říci, že všechny obory sdílely názor, že riziko je technický problém, který lze kvantifikovat a 
pomocí určité formy strukturálních zásahů dostat pod kontrolu. Vodohospodáři, tak jako jiní 
řídící pracovníci potýkající se s nebezpečím, silně spoléhali na oporu vědy a teorie 
pravděpodobnosti a osvojili si detailní znalosti o tom, jak modelovat budoucnost na základě 
jevů známých z minulosti. Pokoušeli se tedy snížit nejistotu, která je v pojmu „riziko“ 
obsažena. 
 
Riziko bylo běžně popisováno jedinou rovnicí, která vyjadřuje kvantitativní závislost mezi 
pravděpodobností a závažností určité nebezpečné události a náklady (finančně vyjádřenými), 
jež si ve svém důsledku tato událost vyžádá v případě, že skutečně nastane. Podle Rosa 
(1998) takové rovnice umožňují převést riziko do obecné, hypotetické, objektivní množiny 
čísel, na níž lze založit „racionální“ řídicí rozhodnutí. Je jasné, že v tomto procesu se riziko 
stává neosobním, „ohrožené osoby nebo materiály se nazývají rizikové prvky“ (Tseng a kol., 
1993) a lidé se v rovnici, která řeší vztah mezi nebezpečím a jeho následky, ztrácejí. 
Důležitou okolností ve vodním hospodářství bylo a je, že náklady, které s sebou nebezpečná 
událost pravděpodobně přinese, jsou obvykle srovnávány s náklady na změnu 
pravděpodobnosti vzniku dané události dosaženou strukturálními zásahy (větší nádrže a 
mohutnější dopravní systémy, lepší ochrana před záplavami, technicky vyspělé úpravny vody 
a čistírny odpadních vod). S výjimkou ochrany před záplavami byla poměrně malá pozornost 
věnována zmírnění následků přírodních jevů  způsobujících vyšší zranitelnost potenciálně 
postiženého obyvatelstva. Obdobně bylo pojímáno i antropogenně podmíněné nebezpečí, 
např. znečištění, kdy byla daleko větší pozornost věnována čistírenským technologiím než 
vlastním příčinám nebezpečí u zdroje. 
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Ačkoliv management rizik by se měl opírat o dobrou znalost přírodních věd a techniky, je 
stále jasnější, že tyto předpoklady nemohou být jediným nebo rozhodně ne hlavním 
východiskem pro zvládání rizik ve vodním hospodářství. Existují pro to čtyři zásadní 
argumenty. Prvým a asi rozhodujícím důvodem je skutečnost, že riziko není přírodní, nýbrž 
kulturní jev. Je to nebezpečí, které společnost považuje za nepříjemné. Jak shrnují Jaeger a 
kol. (2001) „pokud jde o člověka, riziko existuje pouze tehdy, jestliže mají lidé hmotný zájem 
na výsledcích“. Nemůžeme žít a nežijeme ve společnosti, v níž by neexistovala žádná rizika, 
podstupování rizik bylo ve skutečnosti motorem ekonomického a sociálního rozvoje. Sociální, 
politické a kulturní procesy určují, zda konkrétní okolnosti jsou nepřijatelně riskantní a 
ospravedlňují tedy kroky vedoucí ke snížení rizika. Pokud navíc vezmeme v úvahu, že 
snižování rizika se nikdy neobejde bez nákladů, musí při stanovování priorit přijít ke slovu 
sociální, ekonomické a politické faktory.  
 
Druhým, velmi dobře doloženým důvodem je skutečnost, že přírodní jevy samy o sobě 
nezpůsobují riziko vzniku škod. Zdrojem rizika je často lidská činnost (tj. stěhování 
obyvatelstva do nížin, kde může docházet k záplavám, a do pobřežních zón, pěstování plodin 
náročných na spotřebu vody v oblastech s častým výskytem sucha atd.). Řada z dnešních rizik 
spojených s vodou (znečištění, narušení ekosystémů, přívalové záplavy ve městech apod.) je 
člověkem přímo vyvolávána. Jakákoli řešení takových problémů spojených s vodou, která 
nejsou schopna připustit, že příčiny problémů tkví ve způsobu, jak různé společnosti řídí své 
ekonomiky, budou nevyhnutelně pouze dočasnou náplastí. 
 
Za třetí, již dlouho se poukazuje na to, že nejistota vyplývající z přírodních resp. 
hydrologických podmínek není při plánování rozvoje vodního hospodářství a využití vody 
často jediným nebo rozhodně ne nejdůležitějším zdrojem celkové nejistoty. Ačkoliv 
v diskusích o plánování rizik v oblasti vody tradičně dominovala nejistota v hydrologických 
poměrech a jevech (a dnes, se zřetelem na globální oteplování to platí ještě více), je to – 
citujeme-li P. Rogerse (1999) – „ovšem tak trochu jako když opilec hledá ztracené klíče pod 
lucernou, protože je tam světlo“. James a kol. (1969) zjistili, že ze čtyř hlavních zdrojů 
nejistoty, s nimiž se museli plánovači v případě povodí řeky Potomac potýkat, byly 
ekonomické, politické a ekologické jevy významnějším zdrojem nejistoty než podmínky 
hydrologické. 
 
Čtvrtým a posledním důvodem je, že spoléhání vodohospodářů na vědu a techniku může ve 
skutečnosti riziko zvyšovat. Ti, kdo moderní společnost označují za společnost rizik, 
argumentují tím, že používání vědeckých technologií vedlo ke vzniku technologických a 
ekologických rizik obrovského rozsahu (Beck, 1992). V menším měřítku může u konkrétního 
nebezpečí dojít ke zvýšení zranitelnosti, protože technika většinou nemůže mít nebezpečí 
zcela pod kontrolou, ačkoli samozřejmě může změnit pravděpodobnost výskytu určité 
události. Snížení ztrát, k nimž dochází následkem častěji se vyskytujících událostí menšího 
rozsahu, může znamenat vyšší riziko katastrofálních následků, dojde-li k extrémnějším 
jevům. Kromě toho, reakce obyvatelstva na to, že si uvědomuje bezpečnost, kterou s sebou 
přináší opatření na ochranu před určitým nebezpečím, mohou nejen zvýšit jeho zranitelnost, 
ale také přesunout náklady na snížení rizika z individuálního nositele či původce rizika na 
společnost jako celek. Nejzjevnější a nejlépe doloženo je to v případě zdokonalování ochrany 
před záplavami, která vedla k nárůstu stěhování do ohrožených nížin a pobřežních zón a 
vyvolala požadavky na stále lepší ochranu a kompenzaci následků v případě, že dojde 
k selhání této ochrany. Netechnická řešení, která se zaměřují na snížení zranitelnosti 
nebezpečnými jevy a nebo na rizika, jejichž původcem je člověk, tj. řešení zacílená na příčiny 
vzniku nebezpečí, významně nepřispívají k řešení dlouhodobých rizik.   
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Ze všech zmíněných důvodů musí hodnocení rizik ve vodohospodářském sektoru výrazně 
překračovat meze vědecky „objektivního“ hodnocení přírodních a člověkem vyvolaných 
nebezpečí a expozice člověka těmto nebezpečím. Musí zahrnovat daleko lepší chápání 
sociálních, ekonomických a politických systémů jako původců rizik, lepší pochopení 
sociálně-psychologických procesů, jež ovlivňují reakci obyvatel na ekologické podmínky a 
toho, jak různé strategie managementu rizik působí na rozdělování rizik a zisků v celé 
společnosti. Věda nám určitě může pomoci pochopit, že nebezpečí existuje, ale nelze 
automaticky předpokládat, že sociální systémy se buď mohou nebo mají pokusit rizika snížit. 
Podobně této tezi lze říci, že věda a technika mohou poskytnout informace o některých 
strategiích snížení rizik, ale nemohou stanovit, jaká strategie je ekonomicky, sociálně či 
politicky přijatelná. 

 

 

3.  Rizika na straně zdrojů a dublinské principy   

 

Dublinské principy (principy přijaté v roce 1992 na konferenci v Dublinu, jsou uvedeny v 
publikaci GWP TAC č. 4, která vyšla v ČR pod názvem Integrovaná ochrana a využití 
vodních zdrojů v roce 2001 – viz zadní strana obálky – pozn. editorů), z nichž převážně 
filozofie IWRM vychází, jsou důležité pro zlepšení způsobu přístupu k rizikům ve vodním 
hospodářství. 

 

Komplexní management 

Je zjevné, že rizika spjatá s vodou nejsou pojímána holisticky a komplexně; ve většině (ne-li 
ve všech) zemích je vytvořeno jen málo institucionálních předpokladů a podmínek, které by 
to umožňovaly. Odvětvové a značně segmentované systémy řízení jsou v oblasti rozdělování 
rizik, nákladů na jejich snižování a přínosů ze zvýšení bezpečnosti značně neefektivní a 
nespravedlivé. Existuje mnoho příčin proč nekomplexní management nedokáže zajistit, aby 
bylo rozhodování o rizicích vedeno snahou zároveň splnit tři nejdůležitější kritéria, a to 
maximalizaci blahobytu, sociální spravedlnost a udržitelnost životního prostředí.  
 
Za prvé, vodohospodáři a ti, kdo hospodaří s půdou (na všech úrovních od celostátních 
institucí po jednotlivce), se zabývají spíše přesouváním rizik a nákladů než jejich 
opravdovým snižováním. Toto přesouvání rizik má mnoho podob. Dochází k němu 
v povodích řek, kde například ti, kteří odebírají vodu v horní části toku, sníží svá vlastní 
rizika - pokud jde o zásobování vodou - tím, že odebírají z dostupných zdrojů neúměrné 
množství a vystavují tak odběratele v dolní části toku vyššímu riziku nedostatku vody. 
Vzhledem k tomu, že voda je zdrojem, který je z hlediska použití víceúčelový, takováto 
rozhodnutí o využití vody na horním toku často generují různé formy rizika pro obyvatelstvo 
žijící níže po proudu. Zvyšují potenciální škody způsobené nedostatečně zředěným 
znečištěním a ohrožují ekosystémy níže po proudu. V jiných případech vodohospodáři či ti, 
kdo hospodaří s půdou přijímají ekonomická rozhodnutí, aniž by uvažovali o potenciálních 
problémech (vedlejších nákladech), která těmito rozhodnutími přesunou na jiné. Nejsou-li 
finanční prostředky vynakládané na čištění odpadních vod dostatečné, dochází pochopitelně 
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k tomu, že se riziko znečištění přenáší na všechny uživatele vody níže po proudu a také na 
flóru a faunu, jež jsou rovněž závislé na kvalitě vody v řece. K dalším případům přesunu rizik 
patří rozhodnutí týkající se využití půdy (odlesňování či rozvoj měst), která zvyšují rizika 
záplav na dolním toku nebo rozhodnutí o technických řešeních, která pouze přenášejí rizika 
na jiné subjekty. Obce v pobřežních zónách nebo v rovinách ohrožených záplavami dokázaly 
sice zlepšit svou vlastní ochranu, ale ve skutečnosti jednoduše přesunuly riziko na ostatní 
nechráněné oblasti. Již dlouho se hovoří o tom, že projekty odvodňování měst - založené na 
radikálním technickém řešení - nejen přenesly riziko na jiné, ale tím, že vedly k soustředění a 
urychlení záplavové vlny, rizika značně umocnily. 
 
Je také důležité se zmínit o tom, že kromě přesouvání rizik nebo nákladů v prostoru je možné 
rizika přesouvat také v čase. Dnešní čerpání podzemních vod nepochybně může ovlivnit 
bezpečnost budoucích generací v zásobování vodou. Nevhodné zavlažovací a odvodňovací 
projekty, které vedou k zasolování půdy, mohou ovlivnit zásobování potravinami 
v budoucnosti. Dnešní poškozování ekosystémů může závažně snížit jejich funkčnost 
v budoucnosti.  
 
Všechna tato neplánovaná - a z velké části nevyčíslená - přerozdělení rizik a nákladů 
samozřejmě nepřispívají ke splnění cíle IWRM, jímž je maximalizace hospodářského a 
společenského blahobytu na základě spravedlnosti, bez ohrožení stability životně důležitých 
ekosystémů. 
 
Druhou příčinou, proč jsou současné značně segmentované systémy řízení vodního 
hospodářství zdrojem neefektivity a nespravedlnosti při rozložení rizik, je problém 
příležitostných nákladů, jimž se dané subjekty předtím vyhnuly. Disponibilní finanční a 
lidský kapitál pro investice ve vodním hospodářství je ve většině zemí značně omezený a je 
nezbytné usilovat o to, aby byl použit společensky nejprospěšnějším způsobem. 
Vodohospodářští inženýři a hydrologové sice vyvinuli analytické postupy, které zvažují 
souhrnné riziko a různá alternativní řešení výběru rizik, ty jsou však z velké části založeny na 
specifických investičních projektech nebo na skupině projektů v rámci jednoho odvětví. 
Rogers (1999) například doporučuje rozhodování na základě stromového diagramu, který 
zohledňuje ekonomické, politické a ekologické rizikové parametry, tento přístup demonstruje 
na příkladu ochrany před povodněmi. I když se podobným přístupům částečně daří vypořádat 
se s problémem výběru z možných alternativ, neřeší základní problém příležitostných 
nákladů. Klíčovou otázkou je, co je naší prioritou. Pokud jde o společenské zájmy, je lepší 
investovat do omezování záplav, do veřejného zdravotnictví, zajištění stabilních dodávek 
vody, potravin nebo snížení ekologických rizik? K nalezení odpovědi na položenou otázku lze 
použít ekonomické metody hodnocení a demokratické mechanismy, to vše však pouze za 
předpokladu, že existují mezioborové instituce, jež to umožní. Bylo by naivní očekávat, že 
jakýkoli systém bude rozhodovat tak, že umožní „dokonalou maximalizaci blahobytu“, ale 
není naivní předpokládat, že větší mezioborová koordinace sníží rizika na základě výběru 
nejlepší alternativy. Problematika volby mezi různými riziky samozřejmě výrazně překračuje 
hranice odvětví vodního hospodářství. Je-li například klíčovým cílem státní politiky zlepšení 
zdraví obyvatelstva, potom se oprávněně můžeme ptát, zda investovat do úpravy vody či 
výměny olověných potrubí (často v minulosti používaných ve Velké Británii – pozn. editora) 
na úkor financování osvěty týkající se AIDS, léčení rakoviny nebo snížení výskytu srdečních 
chorob. 
 
Třetí z hlavních zdrojů nízké efektivity, která je vlastní segmentovanému řízení vodního 
hospodářství, jsou názory na nejvhodnější strategii ochrany před riziky. Podle dnes všeobecně 
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přijímaného pojetí existuje celá řada potenciálních strategií, počínaje radikálními technickými 
„ řešeními“, přes opatření snižující zranitelnost, až po sdílení a snášení škod. Vyhodnocení 
všech alternativních možností a přijetí takové strategie, která by byla nejefektivnější 
z hlediska nákladů nebo nejvýhodnější z hlediska všeobecného blahobytu, je však stále ještě 
výjimkou. Počet možností, které připadají v úvahu, je výrazně ovlivňován právními 
omezeními příslušných řídících složek (jak ve smyslu prostorovém tak funkčním) a odbornou 
způsobilostí jejich zaměstnanců. Problém neúplného souboru možností byl velmi dobře, po 
dobu více než padesáti let, dokumentován na příkladu rizika záplav (White, 1942; Kates, 
1962) a ačkoliv se v některých zemích nyní zvažuje širší okruh potenciálních opatření 
použitelných k ochraně před záplavami, tendence upřednostňování strukturálních zásahů je 
stále běžná. Výstavba suchých poldrů, ochranných hrází, odstraňování přírodních překážek, 
napřimování a splavňování vodních toků či stavba kanalizace jsou stále pokládány za 
nejvhodnější řešení a jsou preferovány před netechnickými řešeními ochrany před záplavami 
(management využití pozemků v povodí), opatřeními ke snížení zranitelnosti (rozdělení 
daného území do pásem podle rizikovosti, změna struktury pěstování plodin v záplavových 
územích, způsob zástavby) nebo systémy podílení se na úhradě škod (pojištění). U ostatních 
druhů rizik bylo patrně dosaženo ještě menšího pokroku při hledání úplného souboru všech 
strategických možností. 

 

Přístupy založené na spoluúčasti 

Druhý a třetí dublinský princip zdůrazňují potřebu, aby se na vývoji a řízení odvětví vodního 
hospodářství podílely všechny zainteresované strany. Je-li riziko kulturním a nikoli 
fyzikálním jevem, a jsou-li rizika způsobena antropogenními vlivy, potom musí participace 
všech sehrávat klíčovou úlohu v managementu rizik. Pouze za předpokladu účasti všech 
můžeme vyřešit základní otázky: 

- jaká je oprávněná výše výdajů na snižování rizika s ohledem na preference uživatelů  
- jaká rizika jsou za předpokladu omezení finančních a lidských zdrojů nejméně přijatelná a 

jaké jsou tedy priority pro podniknutí určitých kroků 
- kdo ponese náklady zbývajícího rizika a mezi jaké subjekty rozdělit náklady na snížení 

rizika a naopak přínosy plynoucí ze snížení rizika 
- jaké metody snížení rizika jsou z ekonomického, sociálního a politického hlediska 

nepřijatelnější 
- jak bude postižená veřejnost reagovat na různá opatření ke snížení rizika 
- do jaké míry je možné snížení rizika považovat spíše za soukromý než veřejný zisk, a 

tudíž za předmět soukromé volby 
- jaká opatření ke snížení rizika je daná společnost ochotna či schopna zavést a prosadit. 
 
Kromě toho je třeba poukázat na to, že neschopnost zapojit do hodnocení rizik veřejnost, jíž 
se tato rizika týkají, může mít za následek, že budou podniknuty nevhodné kroky, protože 
odborníci na problematiku rizik - neznalí místních poměrů - ignorují cenné znalosti místních 
obyvatel (Wynne, 1991). 
 
Je ovšem jednodušší deklarovat, že na stanovování priorit při snižování rizik, jeho praktickém 
naplňování a rozdělování nákladů a zisků v rámci společnosti by se měly podílet všechny 
zúčastněné strany, než tento požadavek v oblasti vodního hospodářství uvést do praxe. 
Skutečnost, že se zabýváme víceúčelově využitelným zdrojem, který je společným majetkem 
a existuje ve vzájemně propojených hydrologických systémech, má za následek, že 
identifikovat všechny zainteresované strany je velmi obtížné. Ale nejen to, tyto subjekty 
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budou mít kromě toho zcela určitě rozdílné preference, priority a ekonomické zájmy. 
Preference a hodnoty navíc nejsou konstantní v čase, ale mění se podle hrozícího nebezpečí, 
dostupnosti informací o potenciálních rizicích, podle zisků, které (jak se účastníci dozvídají) 
díky investicím do snižování rizik získali jiní a s celou řadou kulturních, sociálních, 
ekonomických a politických okolností.  
 
Poměrně obsáhlá literatura dokládá, že lidé, kteří musí přijímat rozhodnutí zahrnující v sobě 
riziko, mají sklon k různým předsudkům a proměnlivosti názorů. To vedlo některé analytiky 
k závěru, že mnohá rozhodnutí jsou příliš důležitá, než aby bylo možné je svěřit veřejnosti 
s jejími iracionálními, zmatenými náhledy, založenými na nedokonalých znalostech a malém 
porozumění třeba v problematice pravděpodobnosti. Z toho vyplývá, že by se mělo 
postupovat pouze na základě odborných názorů z nejlépe informovaných zdrojů. Na druhé 
straně jiní autoři zdůrazňují, že racionální expertní přístup založený na vědě a teorii 
pravděpodobnosti je pouze jednou formou racionality, a že osobní preference odlišné od 
pohledu odborníků nemusí nutně být iracionální (viz např. Slovic, 1992). 
 
V minulosti bylo při rozhodování o ochraně před riziky ve vodním hospodářství dominantní 
mínění odborníků a bezpochyby jsou typy rizik, kde by tato převaha měla být zachována. 
Například tam, kde individuální preference vedou k rozšiřování rizik na jiné subjekty (nemoc) 
nebo jestliže sklon preferovat současné ekonomické výhody vyvolá zvýšení rizik 
v budoucnosti. Nejde tedy o to předat plnou zodpovědnost za veškeré rozhodování o rizicích 
subjektům, které se na rizicích podílejí, ale zajistit, aby se na něm patřičnou měrou podílely, a 
aby spolu s expertními analýzami byly zvažovány i preference vycházející z vnímání dané 
situace. To je důležité, protože nelze předpokládat, že odborníci na rizika spojená s vodou 
jsou neutrální, nezainteresovaní ochránci veřejných zájmů. Tak tomu samozřejmě není. 
Rozhodovací procesy jsou na té nejelementárnější úrovni ovlivněny snahou o udržení 
vlastního zaměstnání, rozpočtu či výzkumného grantu a rozrůstající se byrokracií. Však také 
Jasonoff (1982) i další hovoří o tom, že vědecká elita nemá kvalifikaci ani politickou 
legitimitu k tomu, aby uvalila rizika a politiku managementu rizik na veřejnost jako celek. 

 

Snižování rizik jako zboží 

„Mnoho chyb, k nimž v oblasti hospodaření s vodními zdroji v minulosti došlo, lze připsat na 
vrub skutečnosti, že se na vodu pohlíželo – a stále ještě pohlíží – jako na něco, co je zadarmo“ 
(GWP TAC, 2000). To platí ve stejné míře pro management rizik, kde pohled na snižování 
rizik jako na zboží podléhající zákonům tržního hospodářství byl až dosud relativně vzácný. 
Není pochyb o tom, že poptávka po „konzumaci“ bezpečnosti převýší schopnost odvětví tuto 
bezpečnost poskytnout, ledaže by existovaly mechanismy, které by spotřebitele upozorňovaly 
na to, jak vysoké byly náklady vynaložené na zajištění této bezpečnosti. 
 
Identifikovat problém bezplatného poskytování bezpečnosti je snadné, avšak zapojení tržních 
sil ke stanovení náležité úrovně poskytované bezpečnosti, k rozdělení rizik a nákladů na jejich 
snižování je samo o sobě problematické. V neposlední řadě proto, že obecně nedostatek trhů 
na stranu jednu a selhání tržních mechanismů na stranu druhou jsou jevy ve vodním 
hospodářství běžné.  
 
Bylo by zapotřebí, aby předtím, než se tržní mechanismy postarají o optimální rozložení rizik 
a bezpečnosti a povedou k optimálním investicím do zvýšení bezpečnosti, vlády vytvořily 
trhy a korigovaly jejich nedostatky. V praxi bude v rámci odvětví vodního hospodářství 



GLOBAL WATER PARTNERSHIP     

Rizika a integrované řízení ve vodním hospodářství  15 

existovat mnoho případů, kdy náklady vynaložené na úsilí o nápravu nedostatečného 
fungování trhů výrazně převýší zisky s tím spojené.  
 
Zatímco problémy nedostatečného fungování trhů nepochybně omezí použití konvenčních 
tržních nástrojů, jako je tvorba cen či obchodování, neznamená to, že v oblasti distribuce 
mnoha rizik spojených s vodou nemá zbožní koncepce praktický význam. Zde je na místě 
rozlišovat mezi hodnotou a cenou, tak jak to učinila zpráva GWP TAC (2000). Nelze asi 
požadovat na jednotlivcích, aby uhradili všechny výdaje na snížení rizik, které byly v jejich 
zájmu vynaloženy, ani náklady spojené s riziky, která oni uvalují na druhé. Můžeme se však 
pokusit přiřadit ekonomickou, sociální a ekologickou hodnotu různým alternativním řešením 
v managementu rizik a poskytnout informace o ní vodohospodářům, těm, kdo hospodaří 
s půdou, obcím a jednotlivcům, aby měly informace, na jejichž základě by se mohli 
rozhodovat. Uvažování o rizicích spojených s vodou v ekonomickém kontextu má kromě toho 
významné dopady na podobu institucí zabývajících se managementem rizik, jež budou 
podrobněji rozebrány v 5. kapitole.  

 

4.  Principy rozhodování v oblasti rizik 
 
Již jsme hovořili o tom, že vzhledem k nekomplexnímu charakteru rozhodování o 
hospodaření s vodou nejsou velké rozdíly v přístupu k různým typům nebezpečí souvisejících 
s vodou a k nim se pojícím rizikům nikterak překvapující. Tyto rozdíly nemusí být nutně 
negativní, odrážejí-li skutečné odchylky v preferencích veřejnosti nebo 
v sociálně-ekonomických podmínkách. Avšak v literatuře zabývající se vodou nenajdeme 
mnoho prací, které by se snažily tyto odchylky popsat a vysvětlit. Vzniká proto nutně dojem, 
že různé praktiky uplatňované v managementu rizik a zásady, z nichž rozhodování vychází, se 
opírají spíše o zkušenosti získané v minulosti než o skutečné poznání daných jevů. 
 
V míře tolerance, tedy v tom, do jaké míry jsou různé typy rizik pokládány za přijatelné, jsou 
patrné rozdíly. Proč se například v Evropě uplatňuje v případě kvality pitné vody princip 
prevence, což ve svých důsledcích znamená nulovou úroveň tolerance rizika, zatímco 
zdravotní rizika, která obyvatelstvu hrozí z vyplavené kanalizace nebo z užívání znečištěných 
rekreačních vod nepodléhají tak přísné regulaci? Nápadné rozdíly panují také v kritériích 
uplatňovaných při „požadování poplatků“ od různých původců rizik, kteří svým jednáním 
způsobují náklady jiným subjektům. Proč se například v teorii přijímá a v praxi uplatňuje 
zásada, že platí znečišťovatel, zatímco o zpoplatnění těch, kteří zvyšují nebezpečí záplav 
změnou využití půdy, se hovoří velmi málo nebo vůbec ne? A dále, proč se k některým 
rizikům přistupuje z národní nebo dokonce nadnárodní úrovně a u jiných je ponecháno 
rozhodnutí na místních úřadech či jednotlivcích? 
 
Všeobecně vzato existuje pět dvojic vzájemně si konkurujících zásad rozhodování, které jsou 
relevantní pro nebezpečí a rizika spojená s vodou (přehledně uvedeny v tab. 2). 
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Tabulka 2:  Zásady rozhodování 
 

 Preventivní rozhodování  Rozhodování jako reakce na vzniklé   
 nebezpečí 

 Jednotné rozhodování   Decentralizace rozhodovacích  
 procesů 

 Individuální volba (trh)  Maternalismus 
 Profesionálně určené   
 normy/standardy 
- historické normy 
- kvantitativní hodnocení rizik 
- analýza nákladů a 

výnosů/rentabilita 

 

 

 

 

 

     versus  Normy (standardy) jsou výsledkem   
 politických jednání  
- bez přístupu veřejnosti 
- demokratického, se zapojením 

zúčastněných stran 

        Náklady hradí 
        původce rizika 

  versus  Náklady hradí    
  nositel rizika 

  versus      Náklady hradí stát 
    (daňoví poplatníci) 

 
 
K tomuto problému je za prvé možné přistupovat preventivně nebo mohou manažeři reagovat 
na rizika tak, jak vyvstávají a jak narůstá tlak veřejnosti na jednání (přístup vynucené reakce). 
Za druhé, určité požadavky na bezpečnost mohou být aplikovány jednotně na celém území 
jednoho nebo více států nebo je možné přijmout zásadu decentralizace. Za třetí, je možné 
ponechat jednotlivce, aby sami rozhodovali o tom, zda budou rizika podstupovat či snižovat, 
nebo je možné uplatňovat „maternalismus“ na vládní nebo jiných úrovních. Za čtvrté mohou 
toleranci rizika nebo úroveň bezpečnostního standardu určovat profesionální odborníci nebo 
je možné rozhodovat o nich nějakou formou politických jednání, která mohou být nepřístupná 
veřejnosti nebo ryze demokratická, tedy umožňující účast všech zainteresovaných subjektů. A 
konečně za páté, je třeba stanovit zásady rozdělování nákladů na snížení rizik, určit zda mají 
platit původci rizik, jejich nositelé nebo vláda z obecných či místních daní.  
 
Nekomplexní přístup k rizikům a velké rozdíly v zásadách, které se při rozhodování 
v managementu rizik uplatňují, se netýkají jen odvětví vodního hospodářství. Mnoho autorů 
uvádí, že i v rámci jedné země existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými oblastmi politiky 
rizik - například rozdíly v toleranci rizik, rozsahu a tvrdosti regulace (Hood a kol., 1999; 
Health and Safety Executive, 1996). Důvody těchto rozdílů jsou předmětem široké diskuse, 
ale stále ještě nejsou dostatečně vysvětleny. Jedno je však jisté, tyto rozdíly nelze vysvětlit 
žádným „objektivním“ hodnocením pravděpodobnosti vzniku škody nebo jejího rozsahu 
(Breyer, 1993). Ve Velké Británii je například regulace producentů radiace daleko přísnější 
než regulace kouření, a to navzdory skutečnosti, že pravděpodobnost smrti jednotlivce na 
následky kouření je 1 : 200, tzn., že během roku je kouření příčinou smrti 1 osoby z 200. 
Pravděpodobnost úmrtí pracovníka v průmyslu na následky ozáření je nesrovnatelně nižší a 
představuje 1 : 57 000 a pravděpodobnost úmrtí obyvatel na následky ozáření po úniku 
radioaktivního záření z jaderné elektrárny je 1 : 10 000 000. Bezpečnostní opatření 
v železniční dopravě jsou podstatně přísnější než v dopravě automobilové, ačkoliv riziko 
úmrtí na železnici je daleko nižší (1 : 500 000 ve srovnání s 1 : 8 000). Stejně tak se nikdo 
vážně nezabývá ochranou veřejnosti před fotbalem, ačkoliv roční úmrtnost při fotbalových 
zápasech výrazně převyšuje riziko úmrtí při povodních.  
 
Určité rozdíly v přístupu je možné pokládat za oprávněné, je-li jejich příčinou rozdílná reakce 
vlád na chování veřejnosti, která se některých forem potenciálních škod obává podstatně více 
než jiných. Zase naopak, některé další rozdíly mohou být z ekonomického a sociálního 
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hlediska racionální, i když náklady na ochranu před nebezpečím převyšují přínosy z této 
ochrany nebo má-li ochrana před jedním druhem nebezpečí za následek vznik dalších 
potenciálních rizik. Méně snadné bude zdůvodnit rozdíly v rozhodování o rizicích, jestliže 
jejich zdrojem je pouze nedostatek přesvědčivých systematických analýz nebo jestliže 
jednotliví účastníci tohoto procesu (včetně odborníků) měli dostatečnou moc, aby vnutili své 
vlastní preference jiným či si přisvojili výhody ze snížení rizik nebo z přesunu rizik na bedra 
jiných. Zdá se, že taková situace není ve vodním hospodářství nijak neobvyklá. O tom, jaké 
zásady by bylo vhodné aplikovat při rozhodování o různých druzích rizik, neproběhla takřka 
žádná meziodvětvová diskuse a aplikace rozdílných zásad má i nadále vážné důsledky na výši 
nákladů vynakládaných na snižování rizik a na rozdělování rizik.  

 

 

5.  Rozhodování o institucionálním uspořádání 

Vznik institucí, jež by byly schopny uplatňovat komplexnější přístup k problematice rizik 
spojených s vodou a respektovaly preference veřejnosti, nebude nikdy snadný a zcela určitě 
neexistuje žádný okamžitě dostupný a univerzálně použitelný návod, jak by takové instituce 
měly vypadat. Z obecného hlediska bychom rozhodující kritéria kladená na takové instituce 
mohli shrnout do čtyř hlavních skupin: 

1)   Míra státní účasti 
      Jaká rizika by měla být řízena na různých stupních státní správy a do jakých detailů? 
2)   Jaké politické strategie a nástroje by měly být použity? 
      Tato skupina nezahrnuje pouze rozhodnutí o zákonech nebo ekonomických stimulech, ale          
      také o vhodných strategiích snížení nebo snášení rizik (změna pravděpodobnosti výskytu    
      dané události nebo zranitelnosti touto událostí, snášení či sdílení ztrát). 
3) Jaké subjekty by se měly na práci podílet? 
      Součástí těchto institucí by měla být fóra zúčastněných stran, koordinační a kooperativní      
      mechanismy, jakož i instituce mající přímý vliv na snižování rizik tím, že se starají o      
      zvýšení bezpečnosti nebo usměrňují jednání druhých. V mnoha případech by bylo   
      zapotřebí, aby tyto organizace zapojily i subjekty vně odvětví vodního hospodářství nebo  
      aby mohly působit mimo toto odvětví. 
4) Jaké metody hodnocení rizik by měly být použity? 
      Metody hodnocení by neměly zahrnovat pouze zavedené způsoby kvantitativního      
      hodnocení rizik a analýzy nákladů a výnosů, ale také metody počítající s účastí všech  
      zainteresovaných stran či psychologické metody, které by umožnily hodnocení  
      vnímání rizika a různých alternativ vztahů mezi rizikem a bezpečností. 
 
Ačkoliv tyto čtyři skupiny představují rozdílná rozhodnutí, jsou velmi úzce propojeny. 
Připustíme-li například, že pro řešení některých nebezpečí bude kompetentní pouze vláda, 
bude to mít důsledky na vhodné politické nástroje i na organizace. Podobně volba strategie 
snižování rizika, jako jsou třeba strukturální zásahy za účelem snížení nebezpečí výskytu 
určitých událostí na stanovenou míru, zcela jasně pomáhá určit typ organizace, která je pro 
efektivní zavádění těchto opatření žádoucí. Pokus docílit snížení rizika uplatněním určité 
strategie nebo politického nástroje (například přístupu „nařiď a kontroluj“ nebo nepřímých 
ekonomických stimulů) v nevhodném institucionálním prostředí je cestou k neúspěchu. 
Organizace musí mít k zavádění určitých strategií nejen potřebnou jurisdikci, ale také 
nezbytné zdroje pracovních sil a finančních prostředků.  
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Ekonomický přístup k institucím zodpovědným za management rizik 

Jedním z možných východisek při zvažování podoby těchto institucí je předpoklad, že 
legitimním cílem managementu rizik v odvětví vodního hospodářství je ekonomická 
efektivnost (maximalizace celkového společenského blahobytu). Tento předpoklad se 
samozřejmě  shoduje s definicí IWRM. Je nutné zdůraznit, že zde není uvedeno, že 
efektivnost je jediným cílem politiky managementu rizik. Nehovoří se ani o tom, že v reálném 
světě bude možné koncipovat instituce, které by byly „dokonale“ konformní s principy 
efektivnosti, je spíše možné uplatnit takové zásady, které by poskytly orientaci při volbě 
nástrojů řízení, strategií a organizačního uspořádání. Vzhledem k existujícímu nedostatku 
finančního i lidského kapitálu není nerozumný návrh, že by vlády měly usilovat o využití 
těchto omezených zdrojů způsobem, který přispívá ke zvýšení společenského blahobytu. 
Stejně tak zřejmě není nerozumné tvrzení, že existují druhy rizik, u nichž by jednotlivci, obce 
a skupiny sdílející daná rizika byli nejlépe schopni posoudit, co je pro jejich dobro nejlepší. 
 
Zatímco většina vodohospodářských odborníků je velmi dobře obeznámena se základními 
fyzikálními charakteristikami ohrožení (např. hydrologický systém, chemické vlastnosti či 
rozložitelnost znečišťujících látek) a využívá tyto své znalosti při tvorbě politiky a nástrojů 
managementu rizik, podstatně menší pozornost byla až dosud věnována základním 
ekonomickým charakteristikám nebezpečí a jakýmkoli rizikům s nimi spojeným. Ekonomický 
přístup by přirozeně těmito charakteristikami začínal a nejdříve by se zabýval otázkou, proč 
se v současné době trhům nedaří v případě každého nebezpečí působit na efektivní 
rozdělování rizik a nákladů na snižování rizik (hledání příčin selhání trhu).  
 
Existuje sedm základních příčin selhání trhu, která je třeba brát v úvahu: 

1) neexistence trhů, externality a veřejný majetek 
2) uspokojování veřejných potřeb (služby, které jsou poskytovány skupinám, jež  z toho 

mají užitek a nikoli konkrétním jedincům, nebo služby, které by jednotlivci měli  
obdržet i za předpokladu, že za ně nechtějí nebo nemohou platit) 

3) problémy spojené s transakčními náklady (tam, kde náklady na vytvoření trhů 
převyšují příslušné zisky) 

4) nedostatečné znalosti a informační asymetrie (ti, kdo jsou vystaveni riziku, nemají 
dostatek znalostí, aby mohli kvalifikovaně rozhodovat o svém vlastním blahu) 

5) nucená volba produktu (případy, kdy riziko a bezpečnost není možné kupovat 
odděleně) 

6) monopolní původci rizik 
7) na trhu nezastoupený nositel budoucího rizika. 

 
Některé z těchto případů selhání trhu jsou „přirozené“ v tom smyslu, že vyplývají z vlastní 
povahy nebezpečí nebo způsobů hospodaření s vodou, které mohou být příčinou vzniku škod. 
V jiných případech k němu dochází, protože management a kontrolní systémy nedokázaly 
vytvořit mechanismy, jejichž prostřednictvím by jednotlivci vyjádřili své preference ve 
vztahu k rizikům. Rozdíl mezi „přirozeným“ selháním a selháním „managementu“ je možné 
názorně ukázat na následujícím příkladu. 
 
Uživatelé vody ve městech běžně nemají k dispozici žádné tržní mechanismy, jimiž by mohli 
vyjádřit své požadavky na konkrétní jakost tohoto produktu či zabezpečení dodávek. Jsou  
nuceni odebírat to, co jim nabízí monopolní dodavatel. V případě kvality jde o přirozené 
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selhání tržních mechanismů, neboť v rámci jednoho rozvodného systému není možné zajistit 
různé úrovně poskytované kvality. Technicky by však bylo možné (jakkoli by to bylo složité 
a nákladné) poskytnout různé úrovně bezpečnosti pokud jde o kvantitu dodávek vody, a to za 
předpokladu instalace dalších měřicích přístrojů, cenového rozlišení odběrů ve špičce a 
mechanismů minimalizujících špičkové odběry. Tarifní systémy, na jejichž základě platí 
průmysloví odběratelé nižší cenu v případě, že souhlasí s omezením dodávek během krátkých 
období maximálního odběru jsou poměrně běžné v odvětví energetiky a existují i další údaje o 
několika podobných systémech pro zásobování vodou. Tímto způsobem je možné tvořit tarify 
pro odběr vody, které umožňují uživatelům rozhodovat o své vlastní bezpečnosti ve vztahu 
k zásobování vodou. Může-li odběratel odebírat vodu v zimním období bezplatně nebo za 
velmi nízkou cenu, ale platí-li vysokou sazbu za odběr vody v létě, stojí před jasnou volbou, 
zda investovat do vlastních zásobních nádrží.  
 
Poté, co jsme identifikovali specifické rysy každého nebezpečí u něhož selhávají tržní 
mechanismy a zjistili jakého druhu je toto selhání, dostáváme se - při ekonomickém přístupu - 
do stádia odhalování potenciálních způsobů nápravy nefunkčnosti trhu. Má-li být náprava 
účinná, měly by stávající řídící složky zasahovat v každém jednotlivém případě tak, aby jejich 
usměrňování pokud možno nenarušovalo fungování trhu a nebylo příliš rozsáhlé (model 
minimální možné reakce) a kromě toho by se měly pokusit napravit selhání tržních 
mechanismů tam, kde zisky převýšily náklady. Jinými slovy, státní orgány by z hlediska 
ekonomické efektivnosti měly všude tam, kde je to možné, působit jako tvůrci prostoru pro 
jednání a měly by se zaměřit na odstranění překážek, které brání jednotlivcům (nebo 
veřejnosti) ve volbě. Měly by se podílet na tvorbě takových mechanismů, díky nimž by bylo 
možné jasně deklarovat požadavky na ochranu a bezpečnost. Tato představa je opět v souladu 
s úlohou státních orgánů dle IWRM.     
 
Je důležité o tom hovořit při každé příležitosti, protože v odvětví vodního hospodářství jsou 
bezpochyby druhy rizik, kde by minimální reakce státu a jeho úloha při vytváření prostoru pro 
vlastní jednání byly pro ochranu před nebezpečím a s ním spojeným rizikem nevhodné a 
nebyly dostatečné, ale nepochybně existuje i mnoho případů, kdy náklady na vytváření trhu, 
který by poskytoval možnost volby (otázka transakčních nákladů), výrazně převýší jakékoli 
možné zisky. 

 

Míra spoluúčasti státu   

Významnou úlohu při vytváření vhodné míry a typu účasti státu v managementu rizik hrají 
v reálném světě historické zkušenosti, postoje veřejnosti a politické faktory. Usilují-li národní 
vlády o efektivní využití zdrojů, jsou připraveny zastávat myšlenku decentralizace (vložit se 
do řešení rizik pouze tam, kde se lokální úřady státní správy nebo obce nemohou s daným 
problémem vypořádat) a jsou ochotny přistoupit k zásahu pouze tehdy, vyžádají-li si to 
okolnosti, potom mohou analýzy ekonomických charakteristik konkrétního rizika pomoci při 
rozhodování o rozsahu a donucovací povaze ochrany před riziky. Zvláštní význam má pět 
dále zmiňovaných ekonomických charakteristik. 
 
V první řadě je to otázka vzájemnosti při sdílení rizik. Jednoduše řečeno, je to rozsah, v němž 
jsou lidé nevyhnutelně a společně vystaveni rizikům, jež vyplývají z konkrétního nebezpečí. 
Sdílení rizik je těsně spjato s tím, do jaké míry je pro jednotlivce nebo i pro obce snadné 
vyhnout se určitému riziku tím, že učiní opatření k jeho odvrácení. Je důležité si uvědomit, že 
být spolu s ostatními vystaven potenciálnímu nebezpečí není totéž jako sdílet s nimi reálně 
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určité riziko. Je jasné, že všichni vlastníci pozemků v záplavové oblasti jsou vystaveni témuž 
potenciálnímu nebezpečí, ale jednotlivci mohou být schopni snížit svou zranitelnost (tj. 
vymanit se z některých rizik) tím, že změní způsob využití své půdy nebo postaví obydlí na 
vyvýšených místech, případně tím, že se pojistí. Tam, kde není příliš snadné vymanit se 
z určitého rizika a/nebo náklady s tím spojené jsou vysoké, se očekává, že státní orgány 
nějakým přímým způsobem zaintervenují a neomezí se na pouhé poskytování prostoru pro 
fungování soukromého trhu rizik. 
 
Zamyslíme-li se nad sdílením rizik a snadností vymanit se z určitého rizika, ihned si 
uvědomíme, že způsob řízení v oblasti rizik nemůže být pro každé nebezpečí v každé zemi 
stejný a že mohou být na místě i rozdíly v rámci jedné země. Dochází k tomu proto, že 
schopnost jednotlivců vyhnout se rizikům je značně odlišná. Zatímco například v zemi jako je 
Velká Británie se obyvatelé mohou vyhnout riziku záplav (jakkoli je to nákladné) tím, že se 
nebudou stěhovat do oblastí, kde hrozí záplavy, nebo tyto oblasti budou opouštět, je jasné, že 
v zemích jako je Bangladéš nebo rozsáhlé oblasti Mozambiku je tato volba nerealizovatelná. 
 
Snadnost, s jakou se lidé mohou vyhnout riziku, se může lišit také podle závažnosti určité 
nebezpečné události. Jednotlivci a sociální skupiny disponují například mechanismy, pomocí 
nichž mohou odolávat relativně krátkým obdobím sucha nebo častým záplavám, ale tyto 
mechanismy nemusí být dostatečné pro zvládání událostí, k nimž nedochází tak často, ale 
mají podstatně vyšší závažnost. 
 
Rozsah (a náklady) opatření vedoucích ke snížení rizika se výrazně liší nejen v závislosti na 
povaze, rozsahu a četnosti výskytu nebezpečné události, ale také na sociálně-ekonomických a 
politických poměrech v dané zemi. Pojištění proti záplavám nebo suchu například v mnoha 
méně rozvinutých zemích prostě neexistuje a dokonce i v industrializovaných nebo 
industrializujících se zemích nemusí být toto pojištění dostupné (nebo může být značně 
drahé), jsou-li nebezpečné události velmi časté nebo jde-li o událost takového rozsahu, že 
velká část pojištěnců uplatňuje svůj nárok v tutéž dobu. Existuje mnoho případů, kdy se 
komerční pojišťovací společnosti staly v důsledku událostí velkého rozsahu insolventními a i 
ty, které „přežily“, usilovaly různými způsoby o to, aby nemusely svým závazkům dostát 
v plné míře (Smith, 1991). 
 
Možnost eliminace rizika je kromě toho závislá také na příjmech. Pro obyvatele západních 
ekonomik je poměrné levné vyhnout se možné újmě, vyplývající ze znečištění pitné vody 
(například pesticidy) tím, že si pro pokrytí toho zlomku celkové spotřeby, kterým je spotřeba 
vody na pití a vaření, zakoupí vodu balenou. Ve společnostech s velmi nízkými příjmy je 
možnost volby podstatně omezenější a totéž pochopitelně platí pro snížení rizika uzavřením 
pojištění. 
 
Na tomto místě je vhodné poznamenat, že z uvedeného příkladu s pitnou vodou je ihned 
jasné, že systémy snižování rizik nebo ochrany před nimi se v reálném světě nekryjí 
s racionálním očekáváním. Obrovské prostředky byly a stále jsou vynakládány na plnění 
požadavků Evropské směrnice o pitné vodě, která usiluje v podstatě o dosažení nulového 
rizika, tedy uplatnění principu prevence. Náklady na uskutečnění tohoto cíle jsou hrazeny 
zcela nebo zčásti spotřebiteli, kteří k tomu byli přinuceni bez ohledu na jejich souhlas a 
platební schopnost nebo jejich ochotu využít individuální (a pravděpodobně levnější) 
možnosti vymanit se z tohoto rizika. Ve Velké Británii museli například zákazníci proto, aby 
dodávaná pitná voda splňovala předpisy o obsahu pesticidů, uhradit veškeré náklady ve výši 
asi 2 miliard GBP a odhaduje se, že odstranění olova z pitné vody je bude stát dalších 6 – 7 
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miliard GBP. Tento příklad je velmi poučný, jelikož dané normy byly z velké části stanoveny 
na základě „názoru odborníků“, aniž by byly nějak výrazněji hodnoceny náklady a zisky a 
aniž by došlo k významnějšímu zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu. Příležitostné 
náklady tohoto systému řízení jsou v každé zemi obrovské a pro země, jejichž finanční zdroje 
jsou velmi omezené, by mohly představovat neúnosnou zátěž. Dopřát si v jednom úseku 
ekonomiky bezpečnou ochranu před rizikem je jako koupit si Rolls Royce, ale nevyhnutelně 
to znamená odepření si nějaké jiného a možná cennějšího zboží či služby. 
 
Druhou relevantní ekonomickou charakteristikou je geografický rozsah sdílení rizik. Již jsme 
poukázali na vliv rozsahu události na možnost vyhnutí se riziku. Prostorový aspekt sdílení 
rizik může být ale také inspirativní pro rozhodování o tom, jaká úroveň státních či místních 
orgánů je nejvhodnější pro usměrňování nebo ochranu před riziky. Podle racionálních 
očekávání by vlády měly pro prostorově omezené problémy zvolit princip decentralizace. Je-
li například riziko znečištění omezeno na jednu lokalitu, bude možné, aby stát spíše vytvořil 
prostor pro uplatnění ekonomických nástrojů nebo pro dialog mezi původci znečištění a těmi, 
kdo jsou vystaveni danému riziku, než aby zavedl povinné kvalitativní normy pro všechny, 
kteří v dané zemi vypouštěním odpadních vod znečišťují toky.  
 
Třetí důležitou charakteristikou je možnost vyloučit určité účastníky z účasti na přínosech  
ze  snížení rizika. Opatření, která opravňují jednotlivce, společnosti, místní sdružení a nižší 
stupně státní moci k vlastnímu rozhodování o tom, jaké kroky podniknou ke snížení rizika, 
budou pravděpodobně účinná jen v případě, že z nich bude možné vyloučit ty, kteří nejsou 
ochotni nebo skutečně nemohou platit náklady s tím spojené (tj. problém nepodílejících se 
poživatelů výhod). V některých případech lze účastníky, kteří nepřispěli k zajištění ochrany 
před riziky, fyzicky vyloučit (zabránit jim v přístupu ke zdroji čisté vody; odmítnout 
poskytnutí útočiště při záplavách; neposkytnout pomoc při úhradě ztrát těm, kdo nejsou 
pojištěni). Tento přístup je ovšem evidentně v rozporu se zásadou morálky a slušnosti, 
zejména tehdy, když se za nepodílením se na společných nákladech skrývá nedostatek 
individuálních prostředků. V praxi bude tam, kde je možné tyto účastníky fyzicky vyloučit, 
stát muset zvážit, zda by chudým a slabým jedincům neměl poskytnout ochranu. 
 
Čtvrtou, a v případě vody pravděpodobně nejdůležitější charakteristikou, důležitou pro 
utváření podoby institucí je míra, v níž lze rizika přemístit (přesunout) a plošně rozložit. O 
této otázce jsme již hovořili v souvislosti s problémy, které pramení z odvětvového přístupu a 
segmentace řízení a rozhodování. Přemístění a rozložení rizika zahrnuje čtyři rozdílné 
aspekty: 
 
a) Míra, v níž ztráty určitých lidí sníží pravděpodobnost ztrát jiných lidí. 

Je-li tato pravděpodobnost velká, může vláda učinit opatření, která by umožnila vznik 
nějaké formy tržního mechanismu. Jestliže například zaplavení oblastí  (nebo jiná forma 
zadržení vody) na horním toku může snížit pravděpodobnost záplav níže po proudu řeky, 
přichází v úvahu, aby si obyvatelé dolního toku koupili od obyvatel horního toku svou 
bezpečnost a snížili tak svá rizika. Tato „koupě“ by mohla zahrnovat platbu za udržování 
vegetativního pokryvu, ponechání mokřadů, které mohou během deštivého počasí působit 
jako „houba“, nebo platbu vlastníkům půdy, aby v případě potřeby nechali část své půdy 
zaplavit vodou. Takový tržní systém by byl analogický projektu z Kostariky, podle něhož 
se má vlastníkům půdy platit za udržování nebo vysazování lesů s cílem zvýšení 
dostupných zásob vody.  
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b) Míra, v níž snížení rizika v oblasti nebo čase A zvýší pravděpodobnost škod v oblasti nebo 
čase B. 
Čím větší je přenos rizika, tím méně je pravděpodobné, že by vlády mohly umožnit 
jednotlivcům nebo skupinám rozhodovat se bez určitého usměrnění. Míru přenosu rizik 
ovlivní navíc prostorový a právní dosah příslušných řídicích a kontrolních institucí. 

 
  
c) Míra, v níž snížení rizika v jednom úseku vodního hospodářství vyvolá nové formy rizika, 

včetně rozsáhlých ekologických rizik. 
Je to varianta bodu b), ale vzhledem ke vzájemným závislostem, které existují uvnitř 
tohoto odvětví a mezi tímto odvětvím a ostatními složkami životního prostředí, je velmi 
důležitá. Ke snížení rizik z nedostatku vody nebo jejího znečištění můžeme například 
použít určité systémy obchodování s povolením vypouštět či znečišťovat vodu, ale tyto 
systémy je třeba přizpůsobit tak, abychom předcházeli ztrátám třetí strany, kterou 
soukromé podnikatelské subjekty neberou v úvahu. Vzhledem k tomu, že platí zákony 
termodynamiky, které říkají, že hmota se netvoří ani neztrácí, neměli bychom snížení 
rizik spojených se znečištěním vody posuzovat třeba bez zhodnocení zvýšení rizik 
spojených se znečištěním vzduchu, oceánu nebo půdy. To má opět vliv na podobu 
institucí managementu rizik a také na použití nástrojů k hodnocení rizik. 

 
d) Míra, v níž ztráty jedněch lidí dokonce zvyšují pravděpodobnost ztrát jiných lidí. 

Klasickým případem je šíření nemoci; riziko je v tomto případě velké „zlo“ pro veřejnost 
a je to situace, kdy by bylo zapotřebí, aby vláda učinila přímá opatření ke snížení nebo 
zvládání rizika.  

 
A konečně pátou významnou charakteristikou je dostupnost a náklady na získávání 
informací, a to nejen o nebezpečí, jeho pravděpodobnosti a potenciálních škodlivých 
důsledcích, ale také o metodách a nákladech snížení zranitelnosti nebo o volbě koncepce 
sdílení ztrát. Není ani třeba zdůrazňovat, že jednotlivci, obce nebo místní správní orgány 
nemohou rozhodovat kvalifikovaně, aniž by k tomu měli informace, avšak získávání 
informací není nikdy zadarmo. Přístup k informacím je jedním z faktorů, které mají vliv na to, 
zda ohrožené subjekty mohou činit soukromá či obecní rozhodnutí o „vymanění“ se z rizika. 
Tam, kde stát považuje za možné přenechat rozhodování o ochraně před riziky jiným, nastává 
často případ, že toto delegování pravomocí musí zahrnovat buď přímé poskytování informací 
nebo určité příkazy (včetně kontroly jejich plnění), na jejichž základě budou těmto subjektům 
informace poskytnuty. Ve Velké Británii je například v současnosti cena analýzy jednoho 
vzorku vody odpovídá přibližně 11 700 Kč a při kolísání kvality vody by bylo nezbytné 
provádět pravidelné odběry. Bylo by zřejmě nepřiměřené očekávat, že domácnosti nebo i 
malé firmy vynaloží tak vysoké náklady za účelem hodnocení rizik spojených s užíváním této 
vody. 

 

Odstupňování intervenčních zásahů 

Vezmeme-li v úvahu pět zmiňovaných ekonomických charakteristik rizik, je možné si 
představit tři různé typy odstupňování intervencí (tab. 3): 
- odstupňování na základě prostorového dosahu kompetence poskytovatele bezpečnosti 

nebo řídicích a kontrolních organizací (od nadnárodních vládních orgánů po jednotlivce) 
- odstupňování různých strategií snížení rizika (od odstranění nebezpečí a náročných 

strukturálních intervencí až po snášení a sdílení škod) 
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- odstupňování politických nástrojů (od preventivních zákazů nebezpečné produkce nebo 
akceptování rizika až po obstarání dostatečného množství informací jednotlivcům či 
obcím, aby sami mohli provést vlastní volbu).  

 
Vyjdeme-li ze základního pravidla efektivnosti, totiž že reakce vlád na identifikované riziko 
nebo množinu rizik by měla být pokud možno co nejméně vtíravá a rozsáhlá, měli bychom 
zahájit hledání přijatelných řešení vždy na nejnižším stupni. To neznamená, že pouze strategie 
nebo nástroje uvedené na nejnižším stupni příslušného žebříčku budou vhodné. K tomu, 
abychom se vypořádali s daným problémem, bude třeba v praxi použít větší počet strategií a 
nástrojů. Tento přístup nyní dobře funguje v oblasti znečištění vody, kde je pro efektivní 
řešení problému škod a rizik ze znečištění nutné shromáždit celé balíčky nástrojů 
(standardních, ekonomických stimulů, informací, samoregulace). Kromě toho je nezbytné 
přistupovat ke strategii managementu rizik dynamicky, aby se zde mohly odrazit změny 
v ekonomických, politických a sociálních podmínkách a nové poznatky nebo výsledky vývoje 
vědy a techniky.  
 
Podle racionálních očekávání by vlády měly sáhnout k přímému zásahu jedině tehdy, když by 
šlo například o kolektivní sdílení rizik velkého rozsahu, když by přemístění nebo rozšíření 
potenciálního rizika bylo celostátním jevem, tam, kde by jednotlivci byli pod silným tlakem 
vynucené volby a kde by jednotlivce nebo obce odrazovala od soukromých opatření k 
zajištění bezpečnosti skutečnost, že nemohou vyloučit účastníky nepodílející se na společných 
nákladech.  
 
 

Tabulka 3:  Odstupňování intervencí 
 

Úroveň pravomocných      
rozhodnutí 

Strategie snížení rizika Strategický nástroj 

Nadnárodní orgán Odvrácení nebezpečí 
(odstranění zdroje nebezpečí) 

Zákaz nebezpečné produkce 

Vládní úroveň (ministerstvo) 
nebo odborné, relativně 
nezávislé instituce ∗ 

„Tvrdé“ (radikální) snížení 
nebezpečí (strukturální 
opatření) 
-  ke snížení míry vzniku   

rizik „měkké“ (jemné)   
       snížení nebezpečí   
      (opatření v povodí) 

Regulace pomocí nařízení a 
kontrolou 
- vyžadující zajištění   

bezpečnosti 
-     vyžadující sdílení rizik  

Regionální orgán státní 
správy či odborná instituce ∗ 

Vynucené snížení 
zranitelnosti (rozdělení do 
pásem, stavební předpisy) 

Regionální koordinační rady 

Místní správní úřady nebo 
odborné instituce ∗ 

Snížení zranitelnosti 
z rozhodnutí obce či 
kolektivního jednání 

Ekonomické stimuly 
podporující: 
- bezpečnostní opatření 
- omezení vzniku rizik 
- snížení zranitelnosti 
- vyhnutí se riziku 
- rozložení a sdílení rizika 
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Obce Sdílení rizik 
- nucené 
- dobrovolné 

Poskytnutí informací za 
účelem umožnění soukromé 
volby 

Jednotlivci Snášení nebo sdílení škod 
Zmírnění škod po události 

 

 
∗∗∗∗ Organizace, jež patří do soukromého sektoru či představují partnerství mezi soukromým 
sektorem a veřejností (tzv. PPP - public private partnership). 
 
 
 
Pro odvětví vodního hospodářství je ovšem typický zájem o nejvyšší stupně uvedených 
žebříčků, přičemž nejvyšší důraz je kladen na rozhodování na národní úrovni, na uplatňování 
radikálních opatření ke snížení nebezpečí, na regulaci pomocí donucovacích nařízení a 
kontroly. Je samozřejmě pravda, že strategie snášení škod a zmírňování utrpení poté, co došlo 
k nebezpečné události, je rovněž hodně využívána. K tomu však většinou dochází z důvodu 
selhání, nevedly-li konvenční kroky k cíli nebo když nedostatek zdrojů (finančních či 
lidských) znemožnil jednání. Není to totéž jako se vědomě rozhodnout a naplánovat, že ke 
škodám dojde, a že se s nimi budeme muset smířit poté, co analýzy prokázaly, že buďto 
náklady na snížení rizika převyšují zisky, nebo že obce mají lepší možnosti k tomu, aby se 
vypořádaly se škodami, než jsou jejich možnosti ke zvýšení bezpečnosti. 
 
Dokonce i v případě rizika záplav, u něhož po dobu více než padesáti let vše hovořilo pro 
alternativní přístupy, přetrvá důraz na strukturální řízení z nejvyšší úrovně. V Anglii se 
například nedávno objevila zpráva, že se během jednoho roku počet bytů, které jsou stavěny v 
záplavových územích téměř zdvojnásobil, a to navzdory skutečnosti, že mnohé z těchto 
oblastí byly v předcházejícím roce postiženy rozsáhlými záplavami (The Times, 27. 10. 
2001). Děje se tak i přes to, že místní orgány mají značné pravomoci, pokud jde o rozdělování 
území do pásem a místní rozvoj. Podle Asociace místní správy by místní úřady místo 
vykonávání těchto pravomocí „měly naléhat na vyšší stupně řízení, aby jim zajistily lepší 
ochranu před záplavami“. Místní úřady jsou často pod značným tlakem, aby rozvoj daného 
území spíše podporovaly než omezovaly, ale jejich orientace na ochranu je také reakcí 
naučenou z běžné praxe a je výsledkem takového managementu rizik, který se stará o to, aby 
byla ochrana hrazena z celostátních zdrojů, zatímco náklady na územní řízení a plánování 
jsou hrazeny ze zdrojů místních. Tuto asymetrii preferencí by bylo možné odstranit tak, že by: 
- byly zrušeny existující subvence na strukturální opatření k ochraně před riziky 
- náklady spojené s rizikem (úhrada pojištění nebo vydání dluhopisů) by nesli stavitelé a 

místní úřady 
- příslušným subjektům by v době prodeje půdy nebo domů byly poskytnuty jasné 

informace. 
 
Celý tento problém srovnání významu dvou přístupů, tj. direktivního řízení z nejvyšší úrovně 
směrem dolů a uvážlivého řízení založeného na spolupráci, byl zkoumán v komparativní 
studii o postupech v USA a na Novém Zélandu (May a kol., 1996). Autoři tvrdí, že 
v některých částech USA nutily vlády některých států (někdy na základě požadavků federální 
vlády) místní úřady k ochraně ekologicky citlivých nebo rizikových oblastí způsobem, který 
byl chápán jako přespříliš direktivní. Neschopnost vyšších stupňů řízení financovat náklady 
na zavádění těchto opatření, nedostatek flexibility vyžadovaných kroků a přesouvání politické 
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viny za omezování vlastnických práv vedlo podle citované publikace k tomu, že místní úřady 
v USA přistupovaly k otázce partnerství v managementu rizik značně rezervovaně.  
 
Podobně váhavý přístup byl také běžný na Novém Zélandu, a to až do roku 1984, kdy byly 
uskutečněny politické a ekonomické reformy, které posunuly řízení ekonomiky blíže k 
systému tržního hospodářství. V oblasti zdrojů a životního prostředí se začala věnovat větší 
pozornost zvyšování kapacity správy a vytvoření ekonomických stimulů. Vznikly nové 
oblastní rady, které mají za úkol strategické řízení přírodních zdrojů na daném území s cílem 
zajistit jejich udržitelný rozvoj a celistvost. K účasti na rozhodování byla přizvána veřejnost a 
byly zavedeny mechanismy řešení konfliktů. Důraz v legislativě se přesunul spíše na oblast 
dosažených výsledků než na předepisování metod použitelných k jejich dosažení. Důležité 
bylo, že došlo ke zrušení subvencí, které „ovlivňovaly“ rozhodování ve prospěch přístupů 
založených na strukturálních opatřeních k ochraně před riziky a tyto subvence byly zčásti 
nahrazeny technickou pomocí a financováním zaměřeným na pomoc při plánování, 
poskytování konzultací a podporu kooperace. Bylo by přínosné se dozvědět, zda tento přístup 
- založený na výraznějším delegování pravomocí a kooperaci - zlepšil management rizik v 
tom smyslu, že v otázce, která rizika je nutné omezit a která akceptovat, přizpůsobil výdaje 
společenským prioritám. 

 

Transakční náklady  

Transakční náklady jsou jedním z faktorů tržního selhání, který objasňuje, proč nedošlo 
k vytvoření soukromých trhů s riziky nebo proč tyto trhy fungují velmi špatně. Již jsme se 
zabývali otázkou, jak tyto transakční náklady snížit, a to poskytováním informací, na jejichž 
základě by mohli jednotlivci nebo obce uskutečnit svou vlastní volbu rizika. Transakční 
náklady jsou však také důležité pro výběr nákladově nejefektivnějších strategií managementu 
rizik, metodických nástrojů a zásad rozhodování. 
 
V některých případech nemohou jednotlivci, skupiny či nižší stupně řízení rozhodnout o 
společensky žádoucí variantě ochrany před riziky proto, že tomu brání transakční náklady, 
jejichž původcem je stát. Jeden takový případ jsme již popsali na příkladu záplav, kde vláda 
ovlivnila výběr strategie snížení rizika financováním jedné metody z celostátních daní, ale 
podobným způsobem nepřispěla na rozložení rizika nebo na snížení zranitelnosti. Jinými 
slovy, chybí zde prostor pro výběr z více možností. Vhodnou politickou reakcí na tuto 
skutečnost by bylo buď odstranění všech forem subvencí nebo rovnost subvencí pro všechny 
typy strategií.  
 
K jinému případu dojde, když vlastnická práva nebo poskytování oprávnění spojených 
s vodou neumožňují vznik samostatných trhů, na nichž by bylo možné obchodovat s riziky a 
s ochranou před riziky. Bylo by například možné (a už se to také podařilo) snížit rizika 
nedostatku vody oddělením práv pozemkových a práv nakládání s vodou tak, aby bylo možné 
s nimi nezávisle obchodovat. Toto obchodování může zahrnovat trvalý převod práv nebo 
může mít formu volby, na jejímž základě by obec nebo velký průmyslový podnik platil za 
právo odebírat větší množství vody v období jejího kritického nedostatku. Předpokládá se, že 
prodejci práv budou obchodovat pouze tehdy, převýší-li zisky z prodeje potenciální škody 
způsobené zvyšujícím se nebezpečím nedostatku, kterému jsou nyní vystaveni a/nebo že 
budou mít relativně nízké náklady na snížení své zranitelnosti. Jak však již bylo uvedeno, 
deregulaci spočívající v umožnění soukromé volby bude asi nutné doplnit regulací spočívající 
v ochraně třetí skupiny uživatelů víceúčelových vodních zdrojů.  
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Zvažování transakčních nákladů spojených s realizací různých strategií nebo s užitím různých 
nástrojů je nepochybně velmi důležité pro výběr efektivní politiky. Jestliže například existuje 
mnoho rozptýlených, případně neznámých původců nebezpečí znečištění vody, potom bude 
asi velmi nákladné zmapovat systém řízení a kontroly, který by vytyčil zásady pro vypouštění 
znečištěné vody a zavést takový systém může být zhola nemožné, nebude-li společnost dbát 
na jeho dodržování. V takovém případě by bylo zřejmě efektivnější zaměřit se na zmírnění 
potenciálního nebezpečí než na příčinu rizika. Známé rčení praví, že rizika se mají přidělovat 
těm, kdo se s nimi dokáží nejlépe vypořádat. Určitě existují i případy, kdy původci nebezpečí 
nemohou svou činnost omezit. Jedním příkladem, kdy uplatňování principu efektivnosti je 
v rozporu se zásadou, že platit má znečišťovatel, je případ škod způsobených zvyšování 
kyselosti jezer ve Skandinávii. Náklady na zvýšení adaptační schopnosti jezer jejich 
vápněním jsou ve srovnání s náklady, které by si vyžádala snaha vypořádat se 
s mezinárodními zdroji znečištění, relativně nízké. Kromě toho i čas, během kterého je na 
vzniklou situaci třeba reagovat, je velmi omezený.  
 
Úplná analýza transakčních nákladů bude tedy vyžadovat i zhodnocení, zda nějaký politický 
nástroj může být účinný sám o sobě. Zavedení tržních stimulů nebo přenechání rozhodování 
obcím nejspíš nebude účinné, nebude-li pomoc ve formě informací a posilování pravomocí 
poskytnuta současně. 

 

 

6.  Integrované organizace 
 
Ačkoliv segmentovaný a pododvětvový přístup k nakládání s vodními zdroji nepochybně 
snižuje naši schopnost komplexně se vypořádat s četnými riziky, neznamená to, že lepším 
řešením bude automaticky vytváření multifunkčních integrovaných institucí (jako jsou např. 
různé organizace správy povodí). Ve skutečnosti je možné namítnout, že vytváření 
takovýchto organizací je často pouhým pokračováním filozofie řízení shora dolů, v němž 
klíčová úloha při rozhodování o výběru mezi různými alternativami patří odborníkům. To 
bude platit zejména v případě, že daná instituce (ať již je to ministerstvo nebo odborný orgán 
péče o zdroje, případně agentura zabývající se ochranou přírody a životního prostředí) je 
„uzavřená“ a není účelně propojená s ostatními zúčastněnými subjekty. Možnosti volby a 
výsledky managementu rizik budou odrážet funkční priority této instituce a odbornou 
kvalifikaci jejího personálu. K zájmovým střetům pak bude docházet uvnitř organizace a boj o 
priority bude před zraky veřejnosti skryt. Skutečně komplexní přístup k ochraně před riziky se 
v podobných institucích neprosadí, jestliže zde, jak je to obvyklé, bude jeden účel, jedna 
množina profesionálních hodnot a jedna množina zájmů převládat.  
 
Komplexní (holistický) management rizik nevyhnutelně zahrnuje některé původce rizik, 
nositele rizik nebo subjekty kupující si bezpečnost, jež musí obětovat své vlastní zájmy 
širšímu obecnému blahu. To znamená, že efektivní management rizik by měl zahrnovat 
mechanismy rozhodování a řešení konfliktů, do nichž jsou zapojeni původci rizik, ti, jimž 
hrozí, že budou poškozeni a různé „dohlížecí“ organizace, které se budou zabývat 
usměrňováním rizika nebo poskytováním ochrany před ním. Dokonce i v případě, že půjde o 
jedno specifické riziko, musí tento management zapojit několik organizací (státních i 
soukromých) a vyvíjet na ně politický, sociální nebo ekonomický tlak. Pro plné poznání 
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alternativních řešení a možností mezioborových přesunů rizik je nutně zapotřebí, aby se na 
rozhodování podílel co největší počet subjektů. 
 
Jak uvádějí May a kol. (1996), v některých zemích a oblastech politiky, kde si uvědomili 
nedostatky direktivního řízení shora dolů, se zabývali zkoumáním různých modelů 
založených na vzájemné spolupráci (společná produkce zboží, společné plánování několika 
subjektů, občanské poroty, názorové panely a další formy občanské účasti na péči o životní 
prostředí). Mnoho pokusů o spolupráci, hledání konsensu a demokratického určování priorit 
pramení z úsilí zavést do praxe doporučení dokumentu„Local Agenda 21“, který vyplynul 
z konference v Rio de Janeiru.  
 
Existují doklady o úspěšném použití takových metod při řešení sporů o volbu nejlepší 
alternativy ochrany před riziky, a to dokonce i tehdy, kdy jedna skupina zúčastněných byla 
nucena se zcela jednoznačně obětovat v zájmu širší veřejnosti. Jaeger a kol. (2001) uvádějí 
příklad, kdy bylo nutné nalézt místo pro novou skládku odpadů v jisté oblasti ve Švýcarsku, 
která již byla postižena znečištěním vody a půdy z existujících skládek. Vznikla fóra občanů 
z obcí nacházejících se v okolí jednotlivých vytipovaných lokalit (ty byly vybrány na základě 
geologických, hydrologických a ekonomických parametrů) a podařilo se dosáhnout shody ve 
výběru místa, jež bylo ze sociálního hlediska nejpřijatelnější. Zajímavé na tom je to, že tato 
lokalita nefigurovala v návrhu odborníků stavebního úřadu daného kantonu na prvním místě. 
Ačkoliv Ostrom ve svých pracích (1990, 1996) tvrdí, že obce jsou schopny vyřešit problém 
volby způsobu zajištění a užívání vody samy, zdá se, že v tomto případě má plánované využití 
modelů rozhodování na bázi širší spolupráce zatím jen velmi omezený vliv na management 
rizik ve vodním hospodářství. 
 
Ačkoli organizační změny - jako reakce na zavádění mechanismů spolupráce a partnerství - 
jsou jednou možností, jak zapojit všechny zúčastněné do rozhodování, je třeba zdůraznit, že 
tato participace nemá vždy jen pozitivní dopad. Jak uvádějí Rydin a Pennington (2000), 
analýzy zabývající se zaváděním spolupráce do praxe vedly k velmi nejednoznačným 
výsledkům. Mnoho analytiků zkoumajících způsoby jednání upozorňuje na to, že zúčastněné 
organizace mají sklon podléhat mocným zájmovým skupinám, zatímco jiní autoři zdůrazňují, 
že stimulace nebo omezování zábran kooperativního chování významným způsobem 
ovlivňují úspěšnost spolupráce (Rydin a Pennington 2000). Aby byla kooperativní fóra 
účinná, musí být navíc doprovázena strategiemi budování lidského potenciálu. Např. Lam 
(1996) ve své studii o zavlažovacím systému na Tchajwanu navrhl celou řadu opatření nebo 
institucí, jež jsou důležité pro vytváření a udržování lidského potenciálu, nezbytného pro 
efektivní kooperativní rozhodování a jednání. 
 
Je třeba se také zmínit o tom, že u některých typů rizik, kdy například existuje mnoho velmi 
rozptýlených subjektů rozhodování, není možné participační přístupy uplatnit. Je to 
pravděpodobně mimo jiné také případ, kdy se množiny zúčastněných subjektů nekryjí, třeba 
při výběru mezi rizikem znečištění vody, vzduchu a půdy. Pro vlády bude asi výhodnější 
využít instituce tržního typu, které „zhodnotí“ relevantní rizika a vyrozumí všechny subjekty 
rozhodování o nákladech, jež budou v důsledku jejich jednání přeneseny na jiné. Je jasné, že 
řada z těch, kdo způsobují nebo zvyšují rizika, se bude nacházet vně odvětví vodního 
hospodářství. Samotní vodohospodáři by si však měli více uvědomovat, že jsou také původci 
nebezpečí; nebezpečí, která (přinejmenším pokud se týká znečišťování) mohou být přenášena 
na jiné složky životního prostředí. Bude zapotřebí, aby manažeři uvnitř i vně tohoto odvětví 
věnovali větší pozornost hodnocení rizik jako integrální součásti plánu nebo politiky. Aby 
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taková hodnocení byla z hlediska blahobytu společnosti účelná, budou do nich ovšem muset 
zahrnout i preference a hodnoty veřejnosti. 

 

 

7.  Metody hodnocení rizik 
 
Běžný „vědecký“ přístup jak zjistit, zda je nutné se problémem potenciálního rizika zabývat a 
jakými metodami, zahrnuje několik stupňů, z nichž ne všechny musí být vždy uplatněny (viz 
obr. 1). 
 

Odhad pravděpodobnosti 
  
Odhad významnosti 
  

 
 Odhad rizika 
 

Podniknutí příslušných kroků 
v případě, že jsou překročeny normy 
či standardy 

  
Odhad nákladů na docílení změny významnosti/frekvence 
Konvenčními metodami 
Zvážením všech možných alternativ 

  
 
 

 

 

 

Výběr nejefektivnější 
(vzhledem 
k vynaloženým 
nákladům) 
z možných alternativ 

 

 

 

 

 

Odhad ekonomických a společenských nákladů na události s rozdílnou 
významností/frekvencí 
 
 
 

Vnímání 
ohrožení 
rizikem 
Veřejností  

 

Hodnocení nákladů a výnosů – přijetí varianty s minimálními náklady na 
snížení rizika v případě, že kalkulované náklady převyšují zisky 
  

 

Realizace 
 
Obrázek 1: Proces vyhodnocení rizik 
 
 
U některých typů hodnocení rizik skončí tento proces v podstatě třetím stupněm. Jakmile byla 
překročena norma nebo určitý standard, nastupují konvenční metody regulace rizik, do 
stanovování norem a standardů běžně veřejnost zapojena není.  
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Ačkoliv v nedávné době někteří odborně kvalifikovaní analytici rizik uznali, že v kalkulacích 
společenských nákladů by mělo být zohledněno, jak veřejnost daná rizika vnímá, není dosud 
patrné, že by tento závěr měl významnější praktický dopad na proces hodnocení rizik 
spojených s vodou. Pokud se ve fázi analýzy nákladů a výnosů neuplatní princip přikládání 
významu specifickým skupinám (tj. např. těm, které mají velmi nízké příjmy), nebude 
rozdělení blahobytu založené na výběru z více možných řešení vycházet z procesu vědeckého 
rozhodování. Není důležité, zda všechny přínosy ze snížení nákladů budou rozděleny 
majetným občanům, neboli nejvyšší příjmové skupině, pokud analýza nákladů a výnosů 
poskytne správný výsledek. Pravděpodobným výstupem tohoto procesu není rovnost, protože 
analýzy nákladů a zisku nevyhnutelně upřednostňují ochranu majetků s vysokou hodnotou.  
 
Je samozřejmě pravidlem, že tento vědecký a ekonomický přístup k rozhodování 
v managementu rizik je provázen politickými zájmy, přesto má ale velký význam. Někdo by 
také mohl namítnout, že obliba vědeckého přístupu v dnešní rizikové společnosti souvisí 
s tím, že se vlády snaží vyhnout obvinění za vznik škod. Jsou-li rozhodnutí založena na 
„nejlepších vědeckých argumentech“ nebo svěřena údajně neutrální vědecké komisi, snižují 
se politická rizika, jimž jsou vystaveny vlády.  
 
Během procesu hodnocení rizik je otázka, jak získat finanční prostředky k realizaci zvolených 
ochranných opatření, přinejlepším druhá v pořadí. Velmi málo se také uvažuje o tom, kdo 
zaplatí investiční náklady a kdo bude nadále podstupovat riziko škod. A kromě toho, 
podíváme-li se na tento problém ze sociálního hlediska, jednotlivci nemohou posuzovat 
přijatelnost rizik, pokud nebudou vědět, jaké důsledky to pro ně bude mít. V některých 
oblastech mají zákazníci možnost jasné volby (např. snížit rizika pocházející z potravin tím, 
že budou kupovat tzv. bioprodukty za vyšší cenu), ale v oblasti hospodaření s vodou mají 
jednotlivci takovou možnost jen vzácně. V některých případech je příčina zřejmá a spočívá 
v technické povaze zdroje nebo služby. V jiných případech je to způsobeno tím, že bylo 
uděláno jen málo pro to, aby management rizik mohl být pokládán za zboží, podléhající 
procesům společenského výběru. V tomto směru je třeba zásadně změnit pohled na rizika v 
odvětví vodního hospodářství, a to od závislosti na jiných, kteří rozhodují o naší bezpečnosti 
za nás k převzetí vlastní odpovědnosti za bezpečnost (jak obcí tak jednotlivců). Jinými slovy, 
spíše než se domnívat, že ke všem rizikům by se mělo přistupovat jako k veřejnému majetku, 
je třeba určit ty oblasti, kde rizika jsou nebo by mohla být majetkem soukromým.  
 
Je samozřejmě jednodušší konstatovat, že management rizik by měl být procesem 
společenského výběru, než to uskutečnit. Jeden problém spočívá v tom, že máme-li považovat 
riziko za sociální kategorii, definovanou jako nebezpečí, které společnost pokládá za velmi 
znepokojivé, potom nejde o statický prvek určité činnosti nebo situace. Je to proměnná, 
kterou nelze měřit na jednom provždy daném základě, mění se podle úrovně poznání, 
ekonomických a sociálně-kulturních podmínek. Riziko je tudíž velmi dynamické a zřejmě se 
mění daleko rychleji než vyhlídky na „přírodní“ nebezpečí.  
 
Četné studie prokázaly, že rizikovost - tak jak ji vnímá a jak se jí obává veřejnost - se značně 
liší od rizika vypočteného z rovnic pro výpočet významnosti či frekvence určitého jevu. 
Tabulka č. 4, převzatá z práce Vleka (1996), uvádí jedenáct základních aspektů, které jsou 
základem vnímaní rizikovosti. Některé z nich, ale určitě ne všechny, jsou shodné s prvky 
užívanými v běžných rovnicích pro hodnocení rizika. Je ovšem důležité, že dva z uvedených 
aspektů (možnost ovlivnit následky a ochota dobrovolně se vystavovat riziku) podporují 
argument uvedený v této práci, že decentralizace a účast na rozhodování jsou pro efektivní 
management rizik klíčové. Kromě toho je podstatné, že studie zabývající se zkoumáním 
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vnímání určitých jevů zdůrazňují, že rizikovost je vnímána jako relativní ve vztahu k 
očekávaným přínosům a k rozložení rizik a přínosů. Jinými slovy, přijatelnost rizika není 
absolutní veličinou, ale mění se s vnímáním spravedlnosti a práva. 
 
 
 
Tabulka 4:  Základní aspekty vnímání rizikovosti 
 

Číslo      Aspekt 

1      Potenciální míra škodlivosti nebo výskytu neštěstí 
2      Fyzický rozsah škod (postižená plocha) 
3      Sociální rozsah škod (počet postižených osob) 
4      Doba trvání škod (okamžitý a/nebo zpožděný účinek) 
5      Pravděpodobnost nežádoucích následků 
6      Možnost zvládání následků (sám či důvěryhodný odborník) 
7      Znalost následků, poznatků o nich a schopnost si je představit 
8      Ochota vystavit se riziku (svoboda volby) 
9      Srozumitelnost, význam očekávaných zisků 
10      Sociální rozdělení rizik a přínosů 
11      Záměrně škodlivé jednání 

 
 
V současné době již existují modely a dokonce je znám jeden případ jejich použití v praxi 
(Zdravotní rada Nizozemí - dle Vlek, 1996), v nichž je obvyklý proces hodnocení rizik 
převrácen tak, že na prvním stupni hodnocení se nachází lidský faktor, informovanost,  
potřeby a preference. Pak nastupuje hodnocení alternativních postupů, které teoreticky 
přicházejí v úvahu pro naplnění  těchto potřeb a preferencí, za předpokladu, že každá zvolená 
intervence vyvolává odlišné rozložení zisků a zbývajících rizik ve společnosti. Vyhodnocení 
tedy explicitně uznává, že všechny intervence mají nezamýšlené a potenciálně škodlivé 
účinky. Zdá se, že takové „převrácené“ modely hodnocení rizik by v odvětví vodního 
hospodářství mohly být užitečné tím, že by zajistily, aby byl management rizik otevřenější k 
požadavkům všech těch, kterých se rozhodování o snižování rizik týká, že by rozšířil svou 
paletu možných alternativ snížení rizik, a že by si intenzivněji uvědomoval skutečnost, že 
snížení rizika samo o sobě může prostě jen přesunout rizika jinam nebo vytvořit nové druhy 
rizik. Existují také metody (metoda daných preferencí nebo modelování výběru), které 
umožňují zvážit přínos ze snížení jednoho typu rizika (s ohledem na náklady potřebné na toto 
snížení) ve vztahu k relativnímu zhoršení bezpečnosti v důsledku jiných druhů rizik, včetně 
rizika nedostatku kapitálu. 
 
Všechny tyto metody nejsou zdaleka dokonalé a jejich zavádění je finančně náročné. 
Vzhledem k tomu, že milióny liber jsou ročně vynakládány na shromažďování údajů o 
klimatu a hydrologii, aby bylo možné propočítat pravděpodobnost nebezpečí, tak nemůže být 
přehnané žádat, aby byl zlomek těchto výdajů věnován na vyhodnocení preferencí veřejnosti 
pokud jde o optimální alternativu ochrany před riziky, skutečné nároky na bezpečnost, 
sociálně únosné strategie snížení rizika a přijatelnost a efektivnost nekonvenčních nástrojů. A 
kromě toho, dokud se nebudeme zabývat nedostatky v našem poznání sociálních aspektů 
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rizik, bude i nadále naše pozornost více zaměřena na zvládání nebezpečí než na maximalizaci 
sociálních a ekonomických přínosů vyplývajících z úspěšného snižování rizik. 

 

 

8.  Otázka rozdělování rizik – několik poznámek na závěr 
 
Lidé běžně podstupují rizika, aby získali ekonomické či sociální výhody, nebo i jen tak pro 
zábavu. Je to součást jejich každodenního života. Řada z těchto rizik není v podstatě nijak 
usměrňována a to třeba jaké hazardní činnosti lidé provádějí či jaká opatření ke snížení své 
zranitelnosti přitom uplatňují. To vše je otázka jejich soukromé volby. Je samozřejmě pravda, 
že chudí lidé mají omezené možnosti jak se rizikům vyhnout. Jsou nuceni žít a pracovat 
v nebezpečných podmínkách, aby si vydělali na holé živobytí. Ale i ty nejchudší společnosti 
mohou vytvářet - a také si vytvořily - způsoby, jak snížit svou zranitelnost a strategie, jak se 
před nebezpečími chránit.  
 
Odvětví vodního hospodářství, které je závislé na technologiích, je typickým oborem, kde 
jsou rizika považována za veřejné „zlo“. Snižování rizika je veřejným blahem a vychází z 
názorů odborníků (třebaže mírněných či ovlivňovaných politiky). Určitě existují dobré 
důvody pro to, jak se postupem času tento přístup k managementu rizik vyvíjel. 
Víceúčelovost, hydrologická propojenost zdroje (vody), existence rysů typických pro obecné 
vlastnictví, přírodní monopol v řadě poskytovaných služeb a potřeba chránit veřejné zdraví 
jsou jen některé z nich. Existují ale také dobré důvody pro to, položit si otázku, zda konvenční 
přístupy představují vhodnou a udržitelnou strategii pro všechna rizika spojená s vodou, 
zejména v podmínkách, kdy finanční a lidské zdroje v tomto odvětví jsou značně omezeny.  
 
Důležitým faktorem, který připomíná, že k revizi stávající praxe mělo dojít již dávno, je 
zřejmá existence „sněhové koule“ bezpečnosti a subvencí. Sněhové koule, která se neúprosně 
nabaluje řadou dále popsaných způsobů. Pohlížíme-li na snižování rizik jako na záležitost, za 
níž nese odpovědnost někdo jiný, dochází k zanedbávání mechanismů, které vedou ke 
snižování zranitelnosti a jsou v kompetenci jednotlivců či obcí. Vzniká kultura závislosti, kdy 
lidé nadměrně spoléhají na to, že jim bezpečnost zajistí stát. Obdobně, je-li obyvatelům 
v jedné záplavami ohrožené oblasti poskytnuta ochrana, ostatní, kteří se dosud ochrany 
nedočkali, se cítí být v relativní nevýhodě a požadují rozšíření projektů na snížení rizik i na 
sebe. Jakmile ochrana jedné oblasti odklání riziko někam jinam, případně jej zvyšuje, začne to 
v mašinérii poskytování bezpečnosti skřípat. To je typické pro záplavy, odvodňování měst a 
ochranu pobřeží. Tendence k nabalování této sněhové koule se ještě zvyšuje v případě, že je 
ochrana poskytována ze státních zdrojů zdarma nebo za nízké ceny, zatímco za snižování 
zranitelnosti z rozhodnutí jednotlivců nebo obcí je stále třeba platit plnou cenu. K dalšímu 
nabalování této koule dochází, když ochrana poskytovaná ze státních zdrojů stimuluje 
obyvatele, aby vstupovali do nebezpečných situací. Soukromá rovnice nákladů na rizika a 
prospěchu z jejich snížení se změnila, jednotlivci si nyní uvědomují že mohou například 
obývat záplavové oblasti a čerpat výhody levnějšího bydlení, aniž by museli platit náklady 
spojené s riziky.  
 
Problémy vyplývající ze současné praxe jsou ještě zřejmější, provází-li rostoucí požadavky na 
poskytování bezpečnosti ze strany státu obvyklý důraz na to, aby nebezpečí bylo snižováno 
pomocí strukturálních opatření. Ačkoliv u některých druhů rizik může technika snížit riziko 
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skutečně až na nulu (např.škodlivé látky v pitné vodě), vždy je to spojeno s vysokými 
náklady, což nevyhnutelně znamená, že nelze poskytnout jiné a možná výše ceněné zboží a 
služby. Pokud jde o jiná nebezpečí, technická řešení mohou snížit pravděpodobnost výskytu 
událostí se střední a velkou četností, ale nestačí na jevy, které se vyskytují zřídka, ale mají 
značný rozsah či závažnost. „Řešení“, které nebere v úvahu zranitelnost, může tudíž reálně 
riziko zvýšit. 
 
Nemáme v úmyslu zabývat se pohnutkami vodohospodářských odborníků, kteří zpravidla 
vypracovali své odborné posudky s přesvědčením, že „jejich řešení“ bude pro společnost 
prospěšné. Avšak při deklaraci svých zdánlivě „neutrálních“ odborných výroků si často 
neuvědomovali, že činí skutečně závažná rozhodnutí o rozdělení reálných příjmů a blahobytu 
v ekonomice. Dnes již velmi dobře víme, že různé priority, strategie a politické nástroje 
snižování rizik - pokud jde o rozdělování nákladů spojených s riziky a přínosů ze snižování 
rizik - neutrální nejsou. V současnosti existuje celá škála přímých a nepřímých subvencí, 
které však v době vzniku postupů, plánů a projektů nejsou často ještě známy a schváleny. 
Tyto subvence mohou být sociálně a politicky zdůvodnitelné, ale v mnoha případech jsou 
spíše neuváženým výsledkem běžné praxe než záměrným a cíleným pokusem o dosažení 
společenského blahobytu. 
 
V této publikaci jsme hovořili o tom, že riziko je pojem, jež má sociální charakter a jako 
takový je třeba jej v odvětví vodního hospodářství také posuzovat. Ještě daleko větší 
pozornost je třeba věnovat nástrojům a institucím, které jednotlivcům a obcím umožňují 
vyjádřit jejich vlastní preference - pokud jde o způsob snížení rizika - a které upozorňují 
původce nebezpečí na rizika, jež uvalují na jiné. Abychom tedy dospěli (z hlediska vložených 
zdrojů) k nejefektivnějšímu přístupu k zajištění bezpečnosti, je třeba věnovat větší pozornost 
celé škále strategií snižování rizik. 
 
Bylo doporučeno, aby se rozhodování v managementu rizik inspirovalo ekonomickým a 
sociálním pohledem na tuto problematiku. Nelze jej řídit pouze shora dolů, institucemi 
koncipovanými na základě fyzické povahy nebezpečí a technických a technologických 
nástrojů regulace tohoto nebezpečí. Přijmeme-li myšlenku, že management rizik je 
problematikou rozdělování zahrnující celý komplex alternativních řešení, uvědomíme si také, 
že je k tomu zapotřebí přístup řídící se více poptávkou. Tento přístup musí být založen na 
důkladném poznání ekonomických charakteristik rizik, preferencí obyvatelstva a ochoty i 
možností určitých skupin obyvatelstva přijmout různé strategie snižování rizik. Značné úsilí 
bude nevyhnutelně třeba věnovat rozvoji lidského potenciálu, který má klíčový význam pro 
realizaci udržitelného, efektivního a na zvyšování blahobytu společnosti zaměřeného 
managementu rizik.  
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